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  مقدمه

اصـغر طـاهرزاده اسـت کـه      هاى استاد گرانمایه جناب آقاى کتابِ حاضر مجموعه سخنرانى 
البالغـه ایـراد گردیـد و      نهـج 31زمینـه شـرح نامـه      در 1373-1374هـاى     جلسه در سـال    52طى  

ه ه و    بحمداللّ از آن جـا . واهران و برادران ایمانى قرار گرفت   استقبال عده کثیرى از خ      مورد توج 
شناسـى و   دستگاه انـسان   را درکه بسیارى از عزیزان مایل بودند تا رهنمودهاى امیرالمؤمنین     

اول پیشنهاد پیاده کردن این مباحث از روىِ نوار  تربیتى براى خود دنبال کنند، از همان روزهاى   
امـر   شد تا این که گروه فرهنگى المیزان اقدام به ایـن  در سطحى وسیعتر مى   و چاپ و تکثیرِ آن    

کـه بـه خـدمتتان عرضـه      کرده و به خواست الهى تاکنون بیست جلسه از آن آمـاده شـده اسـت    
م ایـن کتـاب     گردد و امیدواریم با توفیقات خداوند منّان     مى جلسات بعدى نیز به عنوان جلـد دو

دقت  رهنمودهاى آن امامِ معصوم که به حق نیاز بهبتوانیم از چشمه سرشارِ  آماده چاپ گردد تا 
ه. و تأمل دارد بهره کافى و وافى را ببریم   انشاءاللّ

 الميزانگروه فرهنگي





 

  لفؤم ي مقدمه

 وقتى بشر جدید متوجه شد که در تفسیر انسان از نظر تعلیم و تربیت، بـین دو دروغ بـزرگ             
 ر تفـسیرى کـه اینـان از انـسان کردنـد        لیبرالیسم و کمونیسم، سـرگردان اسـت، و متوجـه شـد د            

روسـت، و فهمیـد    اى روبـه  چگونه انسان از تمام ابعاد اصیل خود غافل شده و با خود پوچ شـده        
 اى پروردگار عالم بشر را در تعلیم و تربیت تنها نگذارده تا هر روز خود را بـه دسـت نظریـه        که

و   اینجاست که دست به دامن پیـامبران جدید بدهد و در آخر همه چیز خود را بر باد رفته ببیند، 
 زند تا از این خطر بزرگ یعنى از دسـت دادن خویـشتن خـویش، نجـات     اولیاء معصوم الهى مى   

  .یابد
ه     هاى عالم غیب را معنـى زنـدگى دانـست و فهمیـد کـه      وقتى بشر سر کشیدن به بلندترین قلّ

ه     انـسانى   اه اومانیسم هرگز چنینهایى، تربیتى خاص الزم است و اردوگ      براى رسیدن به چنین قلّ
تـا از   زنـد  تواند بپروراند، اینجاست که سخت دست به دامن پیـامبران و اولیـاء الهـى مـى              را نمى 

ه   بـشر   هاى عالم معنا باز نماند و بتواند معنى حقیقى خـود را بـه دسـت آورد و وقتـى     صعود به قلّ
 ن در عـالَم دینـى را گـم   هاست به جهت فرهنگ مدرنیتـه شـرایط زنـدگى کـرد          بداند که مدت  

مى که تربیت واقعى انسان فقط در آن عالَم میسر است  -کرده است    چیـزى   داند که چه  و حتى نمى- عالَ
 فهمـد بـراى دسترسـى بـه آن     را گم کرده و به اصطالح گم کردنش را هم گم کرده است، مى       

  . در زندگى، برگردد متوسل شد تا به همه برکتالبیت پیامبر عالَم فقط باید به فرهنگ اهل



 12 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

  به عنوان امامى معصوم که واسـطه بـین خـدا و       در این راستا است که امیرالمؤمنین على      
معنى ببخشد  خواهد مؤدب به آداب الهى باشد و خود را  انسانى که مى-خلق اوست، طرح تربیت انسان را 

نمایندگى همـه    به-ود کند، و راهى ظریف و بسیار پر ثمر در پیش پاى فرزند خ        به او عرضه مى    -
بفهمند با خـود و بـا    ها بفهمند زندگى و مرگ یعنى چه، و دهد تا انسان    قرار مى  -فرزندان بشریت   

  .دیگران و با خداى خود چگونه باید برخورد کرد و چگونه باید اندیشید
 در اوج المعارف کامل تربیتـى اسـت    به واقع یک دایره   »عليهماالسالم«نامه امام على به امام حسن       

ل نمـود و آنهـا را موشـکافى کـرد                به صعود آوردن انسان، که الزم است بر نکته نکتـه آن تأمـ .
ل و        کتابى کهپیش روى خود دارید حاصل تالشى است کـه مـى           امکـان بـا تأمـ خواهـد تـا حـد

ه آن کلمات آسمانى روبه موشکافى، با    بشر امروز راه روشنى را در پیش پـاى  رو شود تا انشاءاللّ
از خواننده محترم انتظـار  . راحتى از چشمه زالل هدایت امام معصوم استفاده کند      خود بیابد و به   

جمالت امام الموحدین با دقت نظر کند تا براى همیشه همه چیز را در پیش روى         رود که بر   مى
 .ببیند خود روشن

طاهرزاده



 

  جلسه اول
   نمادينی نمادين با فرزندیمكاتبه پدر

  الرحيم  حمنالر اهللا بسم
 31ام؟ راسـتى چگونـه بایـد بـود؟ در مباحـث نامـه           من چـه مـنم؟ راسـتى چگونـه        ! اى عجبا 

 گیرد قـصد   مورد بحث قرار مى  به فرزندشان امام حسن    البالغه که نصایح امام على     نهج
 داریم چگونه بودن را در عرصه حیات و زندگى از زبان امامى معصوم بشنویم و در شدن خـود       

   :کنند  نامه خود را این طور شروع مىامام.  رهنمودها تالش نماییمبراساس آن
 منَ الْوالد الْفانِ ،المقرِّ للزَّمان، المدبِرِ العمر، اَلْمستَسلمِ للـدهر، الـذَّام للـدنْیا،          «

درك،   الى الْمولُود الْ. الساکنِ مساکنَ الموتى، و الظّاعنِ عنها غَدا    لِ ماالیـ ؤَمـم
کالبِ،         السصائ ۀِ الْمـیمر امِ ورهینَۀِ االَْی قامِ وغَرَضِ االَْس ،لَکه نْ قَدبیلَ مس

   نیا والد دبع و          لیفح و ،تواَسیرِ الْم نایا، وغَریمِ الْم رِ، وتاجِرِ الْغُرو   ومِ ومالْه
 زانِ، وبِقَرینِ االَْحنُص خَلیفَۀِ االْموات و ،واتریعِ الشَّهص و ،االْفات.«  

این پندها نامه پدرى است به مرگ نزدیک و به پیروزى زمانه معترف، و زنـدگى        «
. روزگار گردن نهـاده و در سـراى درگذشـتگان آرمیـده           از او روى گردانیده و به     

رزومنـد کـه بـه آرزوهـا     آ نکوهشگر دنیا، و فردا از آن سراى کوچنده، به فرزندى       
هـا و   دست نخواهد یافـت، فرزنـدى رهـسپار راه هـالك شـدگان و آمـاج بیمـارى        
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رده دنیا و سـوداگر غـرور و وامـدار فنـا و          روزگار، و هدف مصیبت    گروگان ها و ب
غم و هم نفس آفات و خاکسارِ شـهوات     بنده مرگ و هم سوگند اندوه و همنشین       

  .»و جانشین رفتگان
 توانـد بـه بـصیرت    البالغه شـود مـى   توان گفت که اگر کسى با تعمق وارد نهج    با اطمینان مى  

ق بـر روى گفتـار        و لـذا درخواسـت مـى   . عظمایى دسـت یابـد    کنـیم کـه همگـان از طریـق تعمـ 
  باشند، وگرنه کسب اطالعات به تنهایى بـه     به دنبال کسب بصیرت از امام      امیرالمؤمنین

 البالغـه از نظـر ادبیـاتى چـه خـصوصیاتى      اند فالن جمله نهـج   این که مثالً کسى بد    . آید کار نمى 
 کند، منظور ما این نیست که این اطالعات بد است، بلکه منظور ما این          مشکلى را حل نمى    دارد

 آورى اطالعـات  البالغه باید بـه دنبـال چیزهـایى فـوق جمـع      است که هرکس در مواجهه با نهج     
ه   .ت آوردها را هم به دس  همان باشد تا انشااللّ

 هایى است که سـراپاى آن بـصیرت اسـت؛ در ابتـداى نامـه،        البالغه یکى از نامه     نهج 31نامه  
 ایـن کـه اصـالً حـضرت از چـه     . (انـد  حضرت تحلیل خودشان را از دنیا و زنـدگى طـرح کـرده     

 حضرت هم تحلیل خودشـان را از زنـدگى و    ). نگرند نکته بسیار مهمى است     اى به دنیا مى    زاویه
  که مخاطب اصـلى ایـن  امام حسن. اند یک جوان عادى را از زندگى مطرح کردههم بینش  

 نامه هستند از یک جهت معـصوم و امـام هـستند و از جهـت دیگـر، جـوان و همچـون دیگـران          
 بیند و هم جوانى یک انسان را؛ به  به عنوان شخص بصیرى که هم دنیا را مى انسانند، و على  

 اى بـین پـدرى نمـادین بـا      یعنى مکاتبه . اند  یک انسان پرداخته   سخن گفتن با فرزندشان به عنوان     
   .فرزندى نمادین توسط امامى معصوم انجام گرفته است

الَــى الْمولُــود الْمؤَمــلِ ... مــنَ الْوالــد الْفــانِ؛ اَلْمقــرّ للزَّمــانِ؛ اَلْمــدبِرِ الْعمــر«
  »...ماالیدرك

ایـن   بـا (اى از پـدرى     یعنى نامـه  .  است »... الى المولود المؤمل   ...من الوالد الفان  «سیاق جمله   
حـضرت   اولین خصوصیتى که). شود با خصوصیاتى که بعدا ذکر مى     (به فرزندش   ) خصوصیات

بـه معنـاى    است، یعنى پدرى که در آستانه مرگ است نـه  » والد الفان «اند   براى خودشان شمرده  
براى کـسانى   پیر شدن، تنها. »بیند که باید بمیرد مى «این که پیر شده است بلکه به معناى این که      
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ولـى مـرگ    بیننـد  دهد که بصیر باشند وگرنه کسانى که بصیر نیستند پیرى را مى    معنى مرگ مى  
  . بینند را اصالً نمى

 گـذر اقرار مى کند که این روزگار در حال   :  است »المقر للزمان «این پدرِ در حال فنا شدن       
 بـه : زنـیم  در این مورد مثالى مـى . ها دارد ست و تحلیل درستى از حادثه   چشم دلش بیدار ا   . است

 ورزد در حـالى  فرق بین بازیکنان فوتبال و داور بازى توجه کنید؛ بازیکن فقط به بازى عشق مى    
کنـد بلکـه بـازیکن     دهد، خودش بازى نمى که داور، بازى کردن بازیکن را مورد توجه قرار مى  

 اى که در این دنیا بازیگرند، بـه سـرعت      عده: اند نیز در این دنیا دو گونه     ها   انسان. کند تحلیل مى 
 کننـد، همـین کـه نـان و آب بـه دسـت آورنـد دل        فهمند کـه چـه مـى     گذرد و نمى   عمرشان مى 

اند و زنـدگى خودشـان    ها نیز هستند که از این سطح باالتر آمده  عده دیگرى از انسان    .اند خوش
 بازیگر نیستند، بلکه تماشاگر هـم هـستند مـثالً شخـصى، غـذاهاى              یعنى فقط . کنند مى را تحلیل 

یعنـى فقـط بـازیگر    (خـورد و فقـط بـه خوشـمزگى آنهـا توجـه دارد        پى در پى مى  گوناگون را 
خورد غـذا خـوردنش را تحلیـل و ارزیـابى مـى کنـد،        عین این که غذا مى ، و دیگرى در   )است

ت بردنش را  کند، در چنین حالى است کـه نـورى    حلیل مىبیند و غذا خوردنش را ت مى یعنى لذّ
چرا که حیوان، فقط غریزه است و کسى که فقـط بـه غرایـز خـودش     . افتاده به قلب این شخص 

   ه حیوانیه است بپردازد هنوز در حد ه حیـوانى      توانـد بـه مرحلـه    اما انسان مى. قو اى برسـد کـه قـو
ارد و هم شهوت داشتن خودش را شهوت دارد ولى انسان، هم شهوت د حیوان. خودش را ببیند

  .  چه جایگاهى دارندبا این تفصیل باید دقت کرد که حضرت على .تواند ارزیابى کند مى
مطرح  واضح است که در اینجا فانى شدن به تنهایى. بینند حضرت دارند فانى شدنشان را مى   

اما مهـم   .میرند شوند و مى   ناخواه پیر مى   شوند، خواه  ها بخواهند یا نخواهند فانى مى      نیست، انسان 
وقـت   یـک . کسى که پیر شدنش را ببیند بیـدار اسـت   . این است که هرکس پیر شدنش را ببیند       

 بیند که عمر بر او مى گذرد؛ به گذشت گذرد و یک وقت آدمى مى   است که عمر بر آدمى مى     
 ىاین نامه از طـرف کـسى اسـت کـه دارد فنـا     : گویند عمرش بصیر است و حضرت در نامه مى       

 بـه عمـر پـشت کـرده و آن را     : »المـدبر العمـر   «. بیند که زمان مى گذرد     بیند، مى  خودش را مى  
 گذارنـد امـا   سر مى ها، عمر را پشت    باز هم تکرارمى کنیم که همه انسان      . سر گذاشته است   پشت
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 بیند و خیلى فرق است بین این دو، آن که گذران عمـر را  سر گذاشتن را نمى    هرکسى این پشت  
  . کند اش فقط گذران عمر نیست، بلکه از گذران عمر استفاده مى د دیگر زندگىبین مى

  كنار آمدن با واقعيات
 نامه کسى است به تو اى فرزندم که روزگـار را پذیرفتـه اسـت و دیگـر      : »اَلْمستَسلمِ للدهر «

 چ کـدام از نکته مهم اینجاست که هـی . این جمله، جمله بسیار زیبایى است . تسلیم آن شده است   
 هـا در ایـن دنیـا دچـار مـصیبت و      همـه انـسان  . ها در این دنیا از آفات و بالیا دور نیستیم   ما انسان 

 توانـد دو موضـع اختیـار    در چنین وضعى هر انـسانى مـى  . شوند؛ پیر و جوان هم ندارد سختى مى 
 گـوییم  ا مـى پذیرد ایـن ر  ها طبیعى است پس واقعیت آنها را مى فهمد که این مصیبت  یا مى : کند

مـن   چرا چنین شد؟ آخر چرا موهاى: گوید ، یا با نفهمیدن و ندیدن حقایق مى   )المستسلم للدهر (
نـشانه   ؟ این چراهـا ......سفید شد؟ چرا من پدر شدم؟ چرا هوش من از دیگرى کمتر است؟ چرا      

هـا   حادثـه  هـا عـاجز اسـت در      کسى که از درست دیدن حادثه     . عدم بصیرت و کور بودن است     
روزگـار را   نویـسد کـه ایـن    کسى براى تو نامه مـى   ! فرمایند، فرزندم  حضرت مى . شود بانى مى قر

دارد هـم   بیند که این روزگار هم پیرى دارد و هم سیل، هـم جنـگ   داند و مى  مى. پذیرفته است 
ایثـار؛   کشته شدن؛ هم دعوا و خیانت دارد و هم کاله سر این و آن گذاشـتن و هـم وفـادارى و      

 کسى که این را بفهمد به بصیرت زیـادى نائـل آمـده اسـت و دیگـر           . ارد هم ملک  هم شیطان د  
در یک بازى فوتبال اگـر انـسان      . کند روزگار زندگى مى  » فوق«کند بلکه    دنیا زندگى نمى  » در«

خـورد؛ امـا اگـر انـسان جـزء        بازیکنان باشد؛ با رفتن توپ درون دروازه تـیمش غـصه مـى             جزء
که به دروازه رفتن توپ در بازى یک امر طبیعى است، حاال یـا بایـد        داند   بازى باشد مى   داوران

گوید بازى برد و باخت دارد و هـیچ   براى همین مى. این تیم برود یا به دروازه آن تیم       به دروازه 
کـسى کـه فقـط، بـردن را در     . در بازى زنـدگى هـم همـین طـور اسـت           . خورد هم نمى  اى غصه

ایـن  . گـردد  شود و با برنده شدن مغرور مـى  ار یأس مىبا شکست خوردن دچ    پذیرد، زندگى مى 
شـوند کـه یـا مـأیوس      زیبایى آمده است کـه گـاهى مـردم آن قـدر پـست مـى          نکته در قرآن به   

شوند و اگر نعمتى به آنها برسـد   ضررى به آنها برسد شدیدا مأیوس مى اگر. شوند و یا فخور  مى
هـا ارزشـى    یـدگاه قـرآن ایـن گونـه انـسان     گردند و معلوم اسـت کـه از د   مى بسیار شاد و مغرور 
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ؤُس کَفُـور و لَـئنْ اَذَقْنـا        و لَئنْ «: فرماید مى. ندارند لَیـ ه اَذَقْنَا االِْنْسانَ منّا رحمۀً ثُم نَزَعنا منْـه انـَّ
ماءنَع ......لَفَرِح نَّه1»فَخُور ا   

ــود   ـ ــده بـ ــم و خنــ ــسته غــ ــه او بــ   هرکــ
  

ــت   ــدین دو عاریـــ ــود او بـــ ــده بـــ   زنـــ
ــب    ــن خوشــى در قل ــاریتى اســت  ای ــا ع    ه

  
  زینتـــى اســـت  زیـــر زینـــت مایـــه بـــى   

 اند، یا دنبال آن هستند که شاد شوند و یا لگد مـال غـم خودشـان           ها اسیر غم و شادى     بعضى  
 مـثالً کـسى خـودش را      . هـا اسـت    هایى همیشه بازیچه غـم و شـادى        قلب چنین انسان  . گردند مى

 آورد و بـه آرایـش کـردن    ست، براى همـین بـه خـودش فـشار مـى      پندارد و ناراحت ا    زشت مى 
هایش را پنهان کند، در صورتى کـه خـود ایـن کـار نـوعى زحمـت            پردازد تا زشتى   خودش مى 

  . تواند فوق زشتى و زیبایى باشد این در حالى است که انسان مى. کند او ایجاد مى براى
ــر    ــن آبگیـ ــن زیـ ــزم کـ ــا عـ ــوى دریـ   سـ

  
  ب گیـــربحـــر جـــو و تـــرك ایـــن مـــردا 

مـرداب   ها، جنس دنیا، جنس غم و شادى است، انسان باید مرداب دنیا، مرداب برد و باخت       
فاده زها و رقابت     اورود  و چنین صـعودى بـا  . ها باشد ها و شادى ها را ترك کند و فوق غم       ها و پ

بایـد   انـسان . دنیا را آن گونه که هست بپذیرد و فوق روزگار باشد . شود دارى ممکن مى   در دین 
 هـاى دنیـا    شـود، در ایـن حـال اسـت کـه واقعیـت      »المستسلمِ للـدهر «به خودش کمک کند تا   

  .پذیرد راپسندیده و مى

   كه هستيمیدر موقعيت
 دانـد، نـه   شود که این دنیا را مذموم مـى  از سوى پدرى براى تو نامه نوشته مى     : »اَلذّام للدنْیا «

هـاى دنیـایى    ى کـه دنیـا را نخواهـد دیگـر از خوشـى     کس. پسندد و نه غمش را خوشى آن را مى 
مانند داور بازى کـه شکـست و پیـروزى    . هاى دنیایى افسرده نمى شود خورد و از غم   نمى فریب

نیا: بیند شود و هر دوى آنها را در حد بازى مى         یکسان مى  براى او  خداوند همـه مـا را   . (الذام للد
 فرماید نامه  مى- جمله عجیبى است -: »ساکنِ مساکنَ الْموتىال«) کند که دنیا را مذموم بدانیم    بیدار

انـد و   شود که سـاکن منـزل مردگـان اسـت، گذشـتگان مـرده            از سوى پدرى براى تو نوشته مى      
                                                

 .11 و 0، آیه سوره هود - 1
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هـاى   میریم و عده دیگـرى در منـزل   کنیم، سپس ما مى ما در منزل آنها در دنیا زندگى مى  اکنون
همـه بایـد   .  چشم به دنیا نگاه کند خیلى بیدار و زنـده اسـت          کسى که با این   . کنند مى ما زندگى 

  . را پیدا کننداین چشم علوى تالش کنند تا
 اینها نکاتى است که انسان باید دائم براى خودش تکرار کند، که اگر اینهـا بـه قلـب کـسى            

 قـى دار شدن یا نشدن، موفقیت یا شکست، براى او فر      وارد شود دیگر مردن و زنده ماندن، خانه       
شـود موفـق شـده     اصالً موفق شدن چه مفهومى دارد؟ آیا کسى که در کنکور قبـول مـى             . ندارد
شود شکست خورده است؟ ابدا این گونه نیـست، بلکـه تمـام اینهـا          و کسى که قبول نمى     است،
منظور ما این نیست که از این ابزار نباید استفاده کرد، بلکـه مـراد مـا ایـن اسـت کـه         . است ابزار
 امیرالمـؤمنین . هاى زندگى دنیایى باید به درستى مورد توجه واقع شود   ستى و بلندى  پ تمامى
فرمایند من ساکن مـسکن مردگـان      حضرت مى . نگرند هستند که درست به این مسائل مى       کسى
 به عـالوه فـردا هـم از ایـن      : »الظاعن عنها غدا  «و  . یعنى نگاه او به دنیا چنین نگاهى است        هستم

 کسى که واقعا به ایـن نکـات توجـه کنـد حتمـا     . نم، من چنین انسانى هستم    روزگار کوچ مى ک   
 هـا و امـور باطـل و    نجات خواهد یافت، در غیر این صورت در کشاکش زندگى، اسـیر رقابـت            

 تواند بـا شـناختن   در حالى که انسان مى» من باید گردن فالنى را بشکنم     «شود که مثالً     خیالى مى 
 مات آزاد کند و فقط به انجام تکلیف خودش همت گمارد و بهدنیا خودش را از همه آن موهو  

 یعنى در حـالتى فـوق رقابـت و سـردرگمى و غـضب قـرار گیـرد و        . اش کارى نداشته باشد    بقیه
 شـود امـا در جـایى کـه     این شخص، غـضبناك هـم مـى    . هاى خودش را ببیند    ها و غضب   رقابت

 بـه عبـارت  . تحریـک او پرداختـه  وظیفه او غضب کردن است نه در جایى که هواى نفسش بـه            
 ها به بررسـى آنهـا و انجـام    دیگر چنین شخصى زمام اختیار خود را در دست دارد و فوق حادثه 

  .شود پردازد و هرگز جزیى از خود حادثه و اسیر آن نمى وظیفه در برابر حادثه مى
این  ن از خودمیعنى تحلیل من به عنوان انسا. (روم فرمایند من هم فردا از دنیا مى   حضرت مى 

دنیـا   بـه . گـذرد   مى- چه بخواهم چه نخواهم -روم، روزگار نیز  آدمى هستم که دارم مى    ) است که 
بـه   ام و ایـن دنیـا را نیـز    روزگار را هم پذیرفته. توانم عمر رفته را بازیابم   ام و نمى   هم پشت کرده  

 نم کجا هـستم، چـرا     دا مى. ساکن مسکن مردگانم و کوچ کننده از این مسکن        . گیرم چیزى نمى 
  . هستم و در نهایت چه باید شوم
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موقعیت  اند و تا اینجا حضرت خصوصیات خودشان را به عنوان یک انسان در دنیا برشمرده          
  :پردازند مى کنند و حال به ذکر خصوصیات مخاطبشان هر انسانى را در واقع به او گوشزد مى

یـک    بـه عنـوان نمـاد   -نویـسم کـه    به فرزندى این نامه را مـى : »الَى الْمولُود الْمؤَملِ ماالیدرِك  «
دسـت   خواهـد کـه آن را بـه     آرزومند چیزى است که دست نایافتنى است، چیزى را مـى   -جوان

هـم   چرا که دنیا گذران است و در شرایط گذران دست یافتن به مطلوب که آن         . نخواهد آورد 
  . در واقعیتست، مگر در خیال و نهاز جنس گذران است ممکن نی

رسـد و ایـن    رونده راهى است که در آن راه به هالکـت مـى  : »قَد هلَک  اَلسالک سبیل منْ  «
  .ندارد قصه همه است و استثنا

 هـا و در رهـن و اسـیر    نامه بـه فرزنـدى کـه هـدف بیمـارى     : »غَرَضِ االَْسقام و رهینَۀِ االَْیام  «
  . روزگار است

یک  خواهند بگویند  هستند، و حضرت مى   امام حسن  چنانچه ذکر شد مخاطب این نامه     
ات و بصیرت    نـه یـک امـام   -هایى، براى فرزنـدش بـه عنـوان یـک انـسان       پدر با چنان خصوصی  - 

در  فرزنـدم یعنـى   : »بنَـى «: فرمایـد  حضرت مى . سیاق فرمایش امام معلوم است    . نویسد وصیت مى 
ایـن   اند و به عبـارت دیگـر حـضرت در    ا نوشتهه  این نامه را براى ما انسان     واقع امیرالمؤمنین 

 در.  سـر و کـار دارنـد نـه بـا جنبـه معـصوم بـودن ایـشان         نامه با جنبه انسان بودن امام حـسن   
دوى  مى تو در دنیا به دنبال چیزى! گویند که اى انسان   حقیقت حضرت خطاب به نوع انسان مى      

دنیـایى   مـال و سـالمتى و امـور   چون انـسان در حالـت عـادى بـه دنبـال       (که دست نیافتنى است     
  .شوى و در این راه مانند بقیه هالك مى) دود که دست نیافتنى است مى

جلـوى   تـوانى   جمله بسیار زیبایى است، یعنى تو اسیر روزگـار هـستى و نمـى      »رهینَۀِ االَْیام «
تـو   شوى،تـوانى پیـر نـ    توانى امروز را فردا نکنى، نمـى  نمى. گذرد بگیرى آنچه را که بر عالم مى 

  . اینگونه هستى، خودت را به درستى بشناس
 گویند ما به مثالً مى. توانند اسیر روزگار نشوند   کنند مى  ها هستند که فکر مى     اى از انسان   عده

 هـا را از دسـت    شـوند و هـم فرصـت       ها هم پیر مـى     این انسان . گذاریم پیر شویم   کمک علم نمى  
 انـد و  افراد دیگرى هستند کـه بـه حقـایق هـستى بینـا شـده        ها   اما در برابر اینگونه انسان    . دهند مى
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 ایـن انـسان  . گویند ما که در حال پیر شدن هستیم، خوب است فکرى به حال خودمان بکنیم        مى
 .فهمیده است که اسیر و در رهن روزگار است و باید در این مسیر، فکرى بـراى خـودش بکنـد     

ر کارى هم که دست بزند فقط عمرش گذارم که شب صبح شود به ه اگر کسى بگوید من نمى   
 شود، به فکر استفاده ناخواه ـ صبح مى  فهمد شب ـ خواه  اما آن کسى که مى. باطل کرده است را

 خواست شب صبح شود، شبش صـبح شـد و تمـام    کسى که نمى. باشد صحیح از آن فرصت مى   
 نـاخواه شـب صـبح    شبش را هم تا صبح از بین برد اما او که پذیرفت اسیر روزگار است و خواه          

 ذکر این نکته در اینجا الزم است که انسان اسیر روزگار هـست     . شود، از شبش استفاده کرد     مى
 گوییم کـه  کنیم اما به اشاره مى   در اینجا بحث قضا و قدر نمى      . اما اسیر سرنوشت خودش نیست    

 د سرنوشـت توانـ  قضا و قدر بر عالم حاکم است و در عین حال طبق همان قضا و قدر انسان مـى      
 تواند کارى کند که شب به صبح تبدیل نشود، اما در انتخـاب     انسان نمى . خودش را عوض کند   

 توانـد تمـام شـب را بخوابـد،     مـى . پردازد آزاد اسـت  نوع کارى که در طى شب به انجام آن مى   
 اینکـه . تواند تمام شب نماز بخواند و راز و نیاز کند، یا اینکه تمام شب را بـه قمـار بگذرانـد          مى

 شب را به نماز خواندن یا قمار کردن یا خوابیدن طى کند مربوط به شخص خودش است و امام
خودت  .منظورشان این است که اى فرزند، تو در چنین شرایطى هستى     » رهینۀ االیام «فرمایند   مى

  .را در این شرایط ارزیابى کن، به خود بپرداز بیش از آنکه بخواهى عالم را عوض کنى
» ر ب وصائۀِ الْمیانسان در  :فرمایند  رمى کردن به معنى نیزه پراندن است، امام در اینجا مى       »م

 سـره هـر دو در دنیـا    صدام و امـام خمینـى قـدس   . ها است و راه فرارى هم ندارد تیررس مصیبت 
 فرق بین آن دو در این. زندگى کردند و پیر شدند و هر دو مشکالت خاص خودشان را داشتند      

تـوان گفـت بـه امـام      نمـى . ه یکى توانست خـودش را نجـات دهـد و دیگـرى نتوانـست      است ک 
اصالً لزومى هم نـدارد کـه در ایـن مـورد وقـت      . مصیبت بیشترى وارد شد یا به صدام    سره قدس

اصالً بودن انسان در این دنیـا، یعنـى   . کند ها فرق مى  عمده این است که شکل مصیبت      .بگذاریم
ه همین دلیل اسـت کـه انـسان نبایـد بـه دنبـال ایـن باشـد کـه در دنیـا           در مصیبت، و ب واقع شدن 

  .ها به خوبى امتحان باز پس دهد باشد، بلکه باید بخواهد که در مصیبت مصیبت نداشته
 هـا بـه   همـه انـسان  . نویسم که بنده دنیاست، دنبـال دنیاسـت     به پسرى نامه مى   : »و عبد الدنیا  «

  . صیتى هستندلحاظ انسان بودن داراى چنین خصو



  نمادیني نمادین با فرزنديمکاتبه پدر.............................................................................21

هـر   انـسان .) اینها جمالت بسیار عجیبـى هـستند  . (کند غرور را تجارت مى: »و تاجِرِ الغُرور «
 خواند تـا انـسان مهمـى شـود تـاجر      تجارت کرده است، کسى که درس مى » غرور«کارى بکند   

 خورند و ما بـه درد  ها به درد نمى خوان گوید درس خواند و مى   غرور است، و آن که درس نمى      
 انسان در بد جایى گرفتار شده است، هر کارى بکند غرور،. خوریم، او هم تاجر غرور است   مى

 واژه انسان از نسیان مى آید، یعنـى فراموشـى، یعنـى   . اصالً جنس دنیا همین است. تجارت کرده 
 سپارد، یعنى کسى که همینطور به طور طبیعـى زنـدگى       کسى که مقصد خود را به فراموشى مى       

 ر اینکه از این وجود طبیعى به درآید و به وجود فطرى قدم گذارد، که بعـدا بحـث          مگ(کند   مى
  . حضرت در اینجا مى فرمایند انسان بودن مترادف است با تاجر غرور بودن). خواهد شد

 چون جملـه قبـل، مهـم بـوده اسـت حـضرت آن را بـا ایـن جملـه تأکیـد            (»و غَریمِ المنایا  «
 غرامت یعنى گـرفتن، و غـریم المنایـا   . ده دنیا و گرفتار آرزوهاست   یعنى انسانى که بن   .) اند کرده

  .کنند گیرند و اسیر مى یعنى این که آرزوها انسان را مى
 هرکس که مرگ را همواره جلوى چشمش نبیند جاهل . اسیر مرگ است  : »و اَسیرِ الْموت  «
  القاء کند که آنها نبایدها هاى شیطان است که به جوان     این از حیله  . پیر و جوان هم ندارد    . است

جوانى که داراى این روحیه شود که مرگش را نبینـد اگـر صـد سـالش     . فعالً به یاد مرگ باشند  
خواهد، کسى که بصیر شود  دیدن مرگ مرور زمان نمى   . بشود باز هم مرگ را نخواهد دید       هم

 زدیک حسهاى جبهه به طرز لطیفى مرگشان را ن   در زمان جنگ، بچه   . کند را حس مى   مرگش
فهمنـد، اسـیر مـرگ     اى از پیرها هستند کـه اصـالً مـرگ را نمـى       کردند، در صورتى که عده     مى

  . اما به اسارتشان شعور ندارد هستند
ومِ و قَـرینِ االَْحـزان       « مـالْه لیفحهـا و  هـا و همنـشین حـزن    انـسانى کـه هـم پیمـان غـم     : »و 
 مینطور عـادى هـم در دنیـا زنـدگى کنـد،     فرمایند اگر انسان ه  عجیب است مى  . ها است  ناراحتى

 شـود کـسى کـه توکـل     ها تمام مى ها و غم اى است که عموما با غصه   اش زندگى  زندگى دنیایى 
اش  خوشـحالى  اش سطحى است و در بطـن  نداشته باشد حتى اگر خوشحال هم باشد خوشحالى 

نـسان در غـم   ا گوید بعدا چه اتفـاقى خواهـد افتـاد؟ گـاهى اوقـات هـم       دچار غمى است که مى 
هم قسم است،  حلیف به معناى هم پیمان و  . حس شده است   ور است ولى نسبت به آن بى       غوطه
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دسـت دوسـتى    هـا  جنس دنیا چنان است که آدمى در آن با غـم  : فرمایند و امام در این جمله مى     
  . دهد و با آنها همخانه است مى

»  بِ االْفاتدر  انسان. زنند روند و تیر مى مى، نُصب هدفى است که به طرف آن نشانه   »و نُص
انـسان   اند، جنس دنیا چنین است که در آن این دنیا هدفى است که آفات به طرف او نشانه رفته       

اصابت کرد  ها در اینجاست که وقتى آفتى به آنها بدبختى اکثر انسان. محل برخورد آفات است 
سـختى دارد   الً کسى کـه بیمـارى  مث. شوند با امیدوار شدن به غیرخدا از آفت خودشان غافل مى  

معطوف بـه دکتـر    کند به سراغ دکتر برود و تمام توجه خودش را   براى فرار از بیمارى سعى مى     
این یک نکته روانـى   .کند تا مریضى خودش را نبیند هرچند بیمارى او همچنان در او باقى باشد  

امـا همچنـان از    شـود  مـى است که مثالً فردى، سى سال با یک دکتر ارتبـاط دارد و سـالم هـم ن           
جـاى اینکـه    یعنـى در تمـام ایـن سـى سـال، شـخص مـریض بـه        . کند دکتر تعریف و تمجید مى 

بـا توجـه    این اشکال در نوع آدمى هست کـه . مریضى خودش را دیده باشد دکتر را دیده است    
آفـت   کند که جـنس دنیـا   کند و به این نکته توجه نمى      کردن به چیزى، از چیز دیگرى فرار مى       

دانشجویند  باالخره افراد یا محصل و. در ارتباط با شغل افراد نیز همین غفلت حاکم است   . است
اش این  غصه دانشجو. خورد که چرا دانشجو نیست     ، محصل غصه مى   ...یا کاسبند و یا کارمند و     

و یـا غـصه    است که چرا کارمند نیست، و کارمند یا در ترس این است که از کار برکنار نـشود         
به حال هیچ  کاسبها هم همواره ناراضى هستند، با اینکه تا. رد که کارش مناسب او نیست    خو مى

همـه افـراد از    برد که اگر کسى پاى صحبت افراد بنشیند پى مى   . اند کدامشان از گرسنگى نمرده   
دنیا آفـت اسـت    اند جنس فقط کسانى راضى هستند که فهمیده. اوضاع خودشان ناراضى هستند  

در هر دو حـال   اند، آن وقت چه فقیر باشند چه ثروتمند  از سطح دنیا باالتر آورده    و خودشان را    
  . ببرند خواهند با این نامه، مخاطبانشان را از دنیا باالتر حضرت نیز مى. راضى هستند

»  واتریع الشَّههـاى افراطـى کـه میـل     ، صریع یعنى زمین خورده و شهوات یعنـى میـل        »و ص 
 نویسم که شـهوت،  فرمایند به پسرى نامه مى حضرت در اینجا مى. استجنسى یکى از انواع آن      

هـرکس کـه بـه    . هر انسانى کـه در ایـن دنیـا باشـد چنـین وضـعى دارد           . او را به زمین زده است     
به عنوان نمونه بسیارى اوقـات      . کند هاى افراطى را در وجودش پیدا مى       رجوع کند میل   خودش

ا احتیاجى ندارد اما میل انسان به خوردن و لذت بردن از  کند که بدن به غذ     انسان حکم مى   عقل
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بنده یکبار جایى رفته بـودم، یـک بـشقاب شـیرینى         . گردد غذا مانع از اجراى حکم عقل مى       آن
خـورم و بـشقاب را کمـى عقـب      با خود گفتم بدنم به اینها نیاز ندارد پس نمـى  . ما آوردند  براى

خورم و شروع کـردم   دوباره با خود گفتم که نمى.  افتادها بعد دوباره نگاهم به شیرینى  .گذاشتم
به همین سادگى . ها در دهانم است وقتى به خود آمدم دیدم شیرینى . کردن با دوستم   به صحبت 

خورد، انسان بودن چنین اقتضایى دارد و البته هرکس در هر سـن و سـالى بـه              شکست مى  انسان
 یک جوان قاعدتا با شکست یک پیـر  شکست خوردن. خورد از شهوتهایش شکست مى   شکلى

  . کند مى فرق
»  واتخَلیفَۀِ االَْم پـسرى   بـه سـوى  : فرماینـد  امام مـى . اى عالى است  ، این جمله آخر جمله    »و

پس بایـد   ماند یعنى خود او هم چندان در این دنیا نمى     . نویسم که جانشین مردگان است     نامه مى 
صـحیحى بـه    بدى خود نداند در غیر این صـورت نگـاه  هایش را باز کند تا دنیا را جایگاه ا  چشم

  . دنیا نینداخته است
 هـایى کـه   حـرف . از این پس، حضرت حرفشان را شروع مـى کننـد     . تا اینجا مقدمه نامه بود    

قـبالً    همـانطور کـه  -فرمایند بسیار عجیب است و الزمه استفاده کردن از آنها  حضرت در ادامه مى 
  . است  در سخنان حضرت و برخورد حکیمانه با آن سخنان عمیق شدن-هم تذکر داده شده 

 وقتى که من نشـستم و دنیـا را بـه درسـتى بررسـى             ! پسر عزیزم : فرمایند در ادامه حضرت مى   
حـساب  . کردم، ناسازگارى دنیا را دیدم، دیدم که دنیا رفتنـى اسـت و آخـرت در حـال آمـدن                  

خواهم آنچه را که بدان رسـیدم بـا    مىو فهمیدم که باید فکرى براى خودم بکنم، و حال            کردم
  . هاى مرا وسیله خوب زیستن خودت بکنى میان بگذارم تا از بین نروى، و سرمایه تجربه تو در

ه   در جلسات آینده نتایج خوبى به دست خواهد اگر مقدمه نامه مورد دقت واقع شود انشاءاللّ
 کمـى روى آن فکـر کنیـد،    خواهش ما این است که از ایـن مقدمـه بـه سـرعت نگذریـد،          . آمد

هاى هستى که اطراف ما را فرا گرفته است، منطبـق    نسبت به واقعیت را با نگاه على    نگاهتان
ه کنید، تا   . آن نتیجه اساسى که در واقع متحول کردن انسان است حاصل آید انشاءاللّ

ه! پروردگارا اى از بصیرت امیرالمؤمنین ذررا بر ما عطا بفرما !  

»عليكم و رحمةاهللا و بركاتهوالسالم «





 

   دومجلسه
   من شدیآنچه باعث بيدار

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
اَما بعد فَأنَّ فیما تَبینْت منْ ادبارِ الدنْیا عنّى و جموحِ الـدهرِ علَـى و اقْبـالِ             «

امِ بِما ورائى، غَیرَ اَنّى حیثُ الَى ما یزَعنى عنْ ذکْرِ منْ سواى، واالِْهتم       االْخرةِ
واى، و             تَفَرَّدبى دونَ هموم   نْ هـ رَفَنى عـص ْأیى و فَنى ردنَفْسى، فَص مالنّاسِ ه

ض اَمرى فَاَفَْضى     حلى م رَّحص          هشُوبدقٍ الیو ص بلَع الیکونَ فیه لى جِدبى ا
بکَذ .    دجلْ وضى بعب تُکدوج ونى،  تُکاَصاب کاَصاب ئا لَوتّى کَأَنَّ شَیکُلِّى ح

      رِك نْ اَمـنانى ماَتانى، فَع اَتاك لَو تورِ نَفْـسى       و کَأَنَّ الْم نْ اَمـ نینـى مـعمـا ی
      تفَنَیاَو لَک قیتنْ اَنَا با تَظهِرا بِهسم کلَیا تکَتَب ـ   فَانّى. فَ    هاُوصیک بِتَقْـوى اللّ

هلبواالِْعتصامِ بِح ه ه، و عمارةِ قَلْبِک بِذکْرِ   ».اَى بنَى و لُزُومِ اَمرِ
اما بعد، آنچه من از پشت کردن دنیا و سرکشى روزگار، و روى آوردن آن جهـان   

آن باز داشت که جز از خویشتن یاد کنم، و جـز بـه کـار           به خویش دانستم، مرا از    
آنگـاه کـه هـم خویـشتن      . غم خویش تیمار دیگرى خورمآن جهان پردازم، و جز   

مرا از هم دگران بازداشت و رأى مرا بر ایـن اسـتوار سـاخت کـه جـز بـه فکـر آن               
نباشم و تکلیف مرا روشن ساخت و بر آنم داشت که کوشا دست به کـارى         جهان
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ه و فکرت خویش صادقانه به کار برم، دیدم ک زنم که بیهودگى را بر آن راه نباشد   
بر دل تـو فـرود    اى از من هستى که سراسر وجود منى، آنسان که اگر غمى           تو پاره 

آید گویى بر دل من نشسته و اگر مرگ تو را دریابد گویى مرا دریافته است، پس           
  دیدم کار تو

از آنرو این نامه را به تو . همچون کار خود من در نظرم بزرگ است و کار تو کار من است      
که خواه من براى تو زنده مانم یا از این جهان درگذرم به آن رفتار کنى و    میدنویسم به این ا    مى

دهم که از خداى بترسى و مالزم فرمان او   به تو اندرز مى    اى فرزند گرامى  . به آن پشتگرم باشى   
  . نگاهدارى باشى و دل به یاد او آبادان کنى و رشته پیوند او
 بـا (بـه فرزنـدش    ) ک سـرى خـصوصیات    بـا یـ   (حضرت فرمودند کـه نامـه از پـدرى اسـت            

 اسـت و ... خصوصیات پدر به طور خالصه این بود که در حـال مـرگ و       ). خصوصیات دیگرى 
 خصوصیات فرزند هم این بود که ممکن است گمراه شود و آرزوهاى دنیایى او را به هالکـت            

 -  یک کالم در-خواهد با تو سخن بگوید که  پدرى مى: بعد خطاب به فرزندشان فرمودند   . افکند
از  بیند دنیا محل امنى نیست، پس تو نیز در دنیا بیهوده به دنبال امنیت مباش بلکه دنبال گـذر           مى

لـرزش   نشیند همواره منتظر کوچکترین    اى مى  اى که هرگاه روى شاخه     دنیا باش، همچون پرنده   
اى  شـاخه  روىاش را  پرنده آنقدر عاقل هست کـه النـه      . اى به شاخه دیگر بپرد     است تا از شاخه   

 گـذرد کـه   لرزان بنا نکند، اگر هم پرنده نادانى پیـدا شـود کـه چنـین کـارى بکنـد چیـزى نمـى         
 دنیا نیز مانند یک شاخه است، انسان باید ایـن . رود شود و به هوا مى اش با یک باد ویران مى   النه

 ى اسـت کـه  ا دنیا شـاخه . توان بر روى یک شاخه لرزان خانه ساخت      را به قلبش برساند که نمى     
 هم باید روى آن نشست و هم باید آماده پریدن از آن بود جمله حضرت همواره باید در خـاطر     

 نُـصب محلـى را  . هاسـت  انـسان محـل برخـورد آفـت    : »نُصبِ االْفات«: انسان باشد که فرمودنـد   
زنند، یعنى زنـدگى دنیـایى آنچنـان اسـت کـه هـر        گویند که به عنوان هدف تیر را به آن مى    مى

  . در تیررس بالها است حظهل
 تواند مشکالت خودش را به صفر تنـزّل دهـد و اگـر کـسى در ایـن فکـرِ       انسان هیچگاه نمى 

 و هـر انـسانى بایـد یـاد بگیـرد کـه چگونـه در       . محال باشد خودش را در مشکلى دیگر انداختـه    
  . مواجهه با مشکالت به پرواز درآید
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   دنيا، پيش آمدن آخرتیپشت كردن دنيا، سركش
اَما بعد فَانَّ فیما تَبینْت منْ ادبارِ الدنیا عنّى و جموحِ الـدهرِ علَـى و اقْبـالِ               «

  »...الَى االْخرَةِ
 فرمایند سه چیز براى من روشن شد؛ اول آنکـه دیـدم دنیـا بـه مـن و دیگـر             امام در ادامه مى   

م آنکه روزگار سرکشى و. کند ها پشت مى   انسان و آخر اینکـه آخـرت بـه    . کند  چموشى مىدو
  .روى آورده است من

 پذیریم کـه واقعـاً   اى هستند که متأسفانه از آنها غافلیم و نمى        اینها نکات بسیار هشدار دهنده    
 ممکن است کسى با هزار فکر و برنامه دسـت بـه کـارى بزنـد تـا طبـق معـادالت          . اینگونه است 

 آن وقـت . زنـد  هاى او را برهم مـى  افتد و تمام برنامه مىخودش به جایى برسد اما ناگهان اتفاقى   
 ممکن است تقصیر را به گردن یک عامل دیگـر بینـدازد، در صـورتى کـه تمـام ایـن مـوارد از                  

 دنیا با هـرکس بـه نـوعى سـر ناسـازگارى دارد و عاقـل      . هاى سرکشى و چموشى دنیاست   نمونه
 اش رفـتن اسـت و    خاصـیت ذاتـى   آب. بینـد  کسى است که ناسازگارى و چموشـى دنیـا را مـى           

 االمکـان بـه نفـع    باالخره به شکلى جریان دارد، این مـا هـستیم کـه بایـد آن را بپـذیریم و حتـى                   
 عمده تأکید ما در. توانیم بگوییم آب نباید جریان داشته باشد   خودمان از آن بهره ببریم، اما نمى      

ها  جوان ها مریض شوند، بناست ناین دو جلسه بر روى پذیرفتن این نکته است که بنا است انسا          
افتـد امـا    مـى  همه این اتفاقات... هاى ما غلط از کار درآید و  پیر شوند، بناست که گاهى حساب     

امـام   .انسان بـا ایـن همـه محکـوم بـه نـابودى در زیـر لگـد چموشـى و ناسـازگارى دنیـا نیـست              
  .ل متوقف شودزند تا اینکه مبادا کسى در این چموشى و اضمحال  فریاد مىالموحدین

  شناخت دنيا عامل استفاده از آن
 درسـت اسـت  . گیرى انسان در قبال موضـوعات بـستگى دارد   مسأله در اینجا به شکل موضع 

 ایـن شـخص  ! خواهم پیر شوم ها پیر شوند اما ممکن است کسى بگوید من نمى     که بناست جوان  
 د در عین حـال کـه پیـر شـدن را    توان اما انسان مى. شود و هم غافل است دیوانه است، هم پیر مى 

 این شخص، عاقل اسـت و بـا شـناخت پیـرى زیـر     . پذیرد پیر شدن خودش را نیز جهت دهد        مى
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 فرمایند پس از اینکـه بـرایم روشـن شـد کـه دنیـا در       خالصه حضرت مى. شود لگد آن نفله نمى   
 ن استها دارد و آخرت هم در حال آمد ها و ناسازگارى حال رفتن است، روزگار هم چموشى  

 بایـد غـم   - در یـک کـالم  -و هیچ کدامشان هم در اختیار من نیست، حساب کـردم و دیـدم کـه              
  .را بخورم و به فکر خودم باشم خودم
»     واىنْ سکْرِ منْ ذنى عزَعایـن   .آن چیزى که مرا از فکر کردن به غیرخودم بازداشت    : »ما ی

و  ن است کـه حـضرت از فکـر خانـه      سخن به معناى خودخواهى مذموم نیست، بلکه به معنى آ         
هـستند   شان»خود«اند و تنها به فکر  ایشان است بیرون رفته» من«آجر و سیمان و هر آنچه غیر از      

جنـگ   کنـد، هـم بـه    ش باشد، هم فرزند تربیت مى     »خود«کسى که به فکر     . تا به هالکت نیفتند   
بـه   براى رضـاى خـدا و رفـتن   کند  ، اما هر کارى که مى...رود و هم فعالیت اجتماعى دارد و      مى

اصـالح   فرمایند باید براى خودم فکرى بکنم یعنى بایـد خـودم را     پس حضرت مى  . بهشت است 
  .کنم
ت کنم   : »و االِْهتمامِ بِما ورائى   « ماوراء هم به معنى پشت. دیدم که باید به ماوراى خودم هم 

 اند، اما اینجـا بیـشتر بـه     را نوشتهالبالغه هم هر دو شارحین نهج. است و هم به معنى مقابل و جلو     
 پـس کـالم  . معنى قیامت است و کنایه از آن است که قیامت مقابل ما و در باالى سـر مـا اسـت         

 حضرت به معنى این است که وقتى دیدم دنیا در حال گذشتن است بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه             
ت خود را صرف قیامت کنم که آنجا محل بقاى ابدى من است هم.  

متوجـه   فقـط ): جملـه عجیبـى اسـت     : (» اَنّى حیثُ تَفَرَّدبى دونَ همومِ النّاسِ هم نَفْـسى         غَیرَ«
  .م را بخورم»خود«ون غم مردم، غم م باشم و بد»خود«

  مـــرده خـــود را رهـــا کـــرده اســـت او    
  

  مـــــرده مـــــردم همـــــى جویـــــد رفـــــو
 اى مـور بیهـوده  متأسفانه بعضى از مردم به جاى اینکـه بـه فکـر نجـات خودشـان باشـند بـه ا                      

 خوانند و نه به طاعتى مشغولند، نـه  اى برایشان ندارد، اینها نه نمازى مى     پردازند که هیچ فایده    مى
 صفایى دارند و نه نورانیتى، با این حال همه توجهشان بـه ایـن اسـت کـه لباسـشان از مـد افتـاده              

 همـانطور ! شان برنیایند اند مبادا که از عهده زینت کردن خانه     است، یا نگران گران شدن مصالح     
 هـا اسـیر   مبادا جوان. که قبالً هم گفتیم این نوع فکرها ربطى به پیر یا جوان بودن افراد هم ندارد    
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 هرکس. هاى شیطانى شوند و تصور کنند که آزادى از این مسائل مربوط به افراد پیر است            حیله
  .بکنددر هر سنى که باشد محتاج شعورى است تا فکرى براى نجات خودش 

 وقتى که در تنهایى به خودم نظر کردم، دیدم باید شدیدا غـم خـودم را  : فرمایند حضرت مى 
 غم خوردن براى خود، نـشانه رسـیدن بـه یـک مقـام اسـت کـه دنیاپرسـتان از فهـم آن                      . بخورم

 اش براى تقرّب بـه خـدا و کـسب نورانیـت     کسى که غم خودش را بخورد از هر لحظه . عاجزند
 هـاى خـود را از دسـت     امـا دنیاطلبـان چـون از ایـن نکتـه غافلنـد تمـام فرصـت            .کند استفاده مى 

  .دهند مى
صرِ    بِسمِ اللّه«: قرآن به وضوح از خسران آدمیان سخن گفته است      الْعـ ن الـرَّحیم ومنَّ   الرَّحا

گند سو به جان امام زمان که نمایش صحیح زندگى کردن است      : فرماید مى. »االِْنسانَ لَفى خُسر  
الصالحات  االَّ الَّذینَ آمنُوا و عملُوا«) آیا این موضوع غم خوردن نـدارد؟  (که انسان بازنده است     

قِّ و تواصوا بالصبرِ      ا بالحوبدهد و فقط کـسى   انسان باید تا دیر نشده خودش را نجات      . »و تواص
و غـم خـودش را    ار شـود افتد که به شعورى خاص برسد، از خواب غفلت بید به فکر نجات مى 

شـوند و بـراى اینکـه       مى ها به خاطر کهنه شدن فرش زیر پایشان غمگین         بعضى از انسان  . بخورد
فـرش  ... گـرفتن قـرض و   کنند و بـا  فکر نکنند که آنها فقیرند تمام روزگار خودشان را سیاه مى         

 -هاى مردم  اطر حرفبه خ -کنند، اما از اینکه وقت و عمرشان را در این راه      خودشان را عوض مى   
  !شوند اند غمگین نمى از دست داده

ثُ تَفَرَّدبـى دونَ              « یـرَ اَنّـى ح رائى، غَیـمامِ بِما وتاالِْه و ،واىنْ سکْرِ منْ ذنى عزَعم   ما یمـوه
الـدنیا عنّـى و    ادبـارِ «اى است که حضرت در ازاى سه جمله قبل           سه جمله : ».النّاسِ هم نَفْسى  

ج   لَىرَةِ اقْبالِ االْخا و لَىرِ عههـستند کـه بحـث     شان داراى یک معنا اند که همه  آورده»موحِ الد
  . آن گذشت

»      واىنْ هرَفَنى عفَنى رأیى و ص دفَص« :»ف داست  به معناى بسته شدن و منصرف کردن   » ص
»ف ف«هم مترادف همان    » صرَ دبایـد غـم    پس از اینکه فهمیدم (: فرمایند حضرت مى . است  » ص

هوسـم   به این نتیجه رسـیدم کـه هوسـم را کنـار بگـذارم، جهـت روحـم را از        ) خودم را بخورم  
  . منصرف کنم و جهت جانم را به جهتى غیر از جهت هوسم بیندازم
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ض اَمرى    « حلى م رَّحکه  این جریان، حقیقت امر را براى من روشن کرد و باعث شد      : »و ص
 سره کردم و جاى خودش را بـه آن دادم و تمـام   م وقتى تکلیف خودم را با هوسم یکبیدار شو 
  . هایم قرار ندادم، حقایق برایم روشن شد ام را در اختیار میل زندگى
»      بلَع کونَ فیه الی لى جِدتى بخشید که بازیچه     : »فَاَفْضى بى ایدر آن  اى پس به من چنان جد

باشـم و   ید براى خودم یک فکر جدى بکنم، و آن وقت توانستم خود       نبود، دریافتم که دیگر با    
  . ام فرو ریخت به خود باشم و سر به هوایى

»   بکَذ هشُوبقٍ الی دص آن  اى به من داد که دروغى در    و چنان راستى و درست کردارى     : »و
  . نبود

ابک   ى حتّى کَـاَنَّ شَـیئا لَـو    و وجدتُک بعضى بلْ وجدتُک کُلّ     « :فرمایند بعد حضرت مى   اَصـ
رِ       نْ اَمـنینى معما ی رِكنْ اَمنانى ماَتانى، فَع اَتاك لَو وتکَاَنَّ الْم نى، واَصاب     ک لَیـا ت کَتَبـ نَفْـسى فَ

       تفَنَی اَو لَک قیتنْ اَنَا با تَظْهراً بِهسنه، اصـالً تـو را   تن خود دیدم؛     تو را پاره  ! عزیزم! فرزندم: »م
است که گویى به مـن خـورده    اى به تو بخورد چنان خودم دیدم، دیدم که تو منى، و اگر ضربه    

زندگى و امورات تـو، توجـه    است و اگر مرگ به تو برسد گویا که به من رسیده است، پس به    
شـتم  نامه را بـراى تـو نو   پس این. کردم کردم آن گونه که به زندگى و امورات خودم توجه مى     

یعنـى  . از دنیـا بـروم   تا به آن تکیه کنى و پشتگرم به آن باشى، چه من براى تو زنده بمانم و چـه    
تو را از سـقوط و   شود و این نامه براى تو کافى است و اگر به آن تکیه کنى باعث نجات تو مى      

  . دارد لغزش باز مى
خوانـدن   دانم حاال شـروع بـه   مى ن- تا اینجا مقدمه حضرت بود  -ایم   اکنون به ابتداى نامه رسیده    

حضرت تمام  به طور قطع، شرح سخنان. نامه کنیم یا دوباره برگردیم به مقدمه فرمایش حضرت
پـس  . گفتـه نـشد   خواستیم بگوییم هم  نشده، نه اینکه هیچ گاه تمام نشود اما حداقل آنچه ما مى           

  .کنیم مرورى از اول بر مقدمه مى
کنـد و واقعـاً    ان سالم کسى است که قیامت را حس مـى انس. باید دید مشکل انسان کجاست   

سـالها پــیش  . انــد هـاى نــاب مـذهبى کـه غــلّ و غـشى ندارنــد ایـن گونـه       بچــه. ترسـد  آن مـى  از
 خدا رحمتش -پسر خوبى بود و در جنگ هم به شهادت رسید » همتى«داشتم به نام  آموزى دانش
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درس . کردنـد  از کـالس بیـرونش مـى   خواند، به همین خاطر عمومـا    درست درس نمى    اما -کند  
خوانـد، هـیچ صـفت      ولى نمـى  » !آقاى همتى درس بخوان   «: گفتم با من بود به او مى      آنها» دینى«

گذشـت  . خوردم خواند، خالصه از دست او زیاد حرص مى    اما زیاد درس نمى    بدى هم نداشت  
یـدم فـردى   د. جنگ تحمیلى یک شب موقع خواب بـود از سـنگر بیـرون آمـدم             هاى تا در سال  

عفْـو  «کند و  ها گذاشته و به شدت گریه مى خاك  را روى سرش گویـد و در چنـین    مـى » الهـى اَلْ
دقت کردم، دیدم همتى است خیلى منقلب شـدم کـه شـاگرد مـا     . بیخود شده بود حالى از خود  

با« رفت و ما هنوز به ، ضَرَ مشغولیم» ...ضَرَب.  
ــى   ــل م ــى پ ــار جــو پ ــه کن ــل ب   گــشت عاق

  
ــه  ــت  دیوانــ ــوى گذشــ ــه از جــ   پابرهنــ

 من به او درس داده بودم اما او عمل کرده بود، من براى او دلیل معاد آورده بودم و حـاال او    
 به شعورى رسیده بود و فهمیده بود پشت پـرده، یـک قیامـت       . کرد خودش را در معاد حس مى     

 تـى بـه دسـت   تواند شعورى را که هم هیچ کس نمى . »الهى العفو «زد که    جدى است و فریاد مى    
او با سیر و سلوك عملى خود به جـایى رسـیده بـود    . آورده بود با درس و بحث به دست آورد    

 چنین فردى اگر شکست. وجودش برین شده بود و درك کرده بود که حقیقت دنیا چیست  که
 کند چـون گـذرانى روزگـار را    ظاهرى هم بخورد به موفقیت رسیده است و برایش تفاوتى نمى  

  هـم در ایـن  امیرالمؤمنین علـى . ست و از خدا نجات خودش را خواسته است      درك کرده ا  
 اند، منتهى با وسعتى به اندازه هستى و حکمتـى متناسـب بـا یـک          نامه از همین زاویه سخن گفته     

  .امام معصوم، از همین روست که نورافشانى سخنان امام؛ بسیار بیشتر است
 .رود  من روشن شد که دنیا دارد از دست من مـى      با بررسى عالم براى   ! فرزندم: امام فرمودند 

تـوان در   نمونـه سـرکش بـودن روزگـار را مـى     ! خواهد دنیا را بگیرى بلکه از آن بگذر  پس نمى 
مردم با تالش زیاد انقالب کردند و همین که آمدند نفسى به راحتى   . انقالب اسالمى دید   تاریخ
  .کالت پس از آن شروع شدجنگ تحمیلى آغاز شد و وقتى جنگ تمام شد مش بکشند

زندگى در دنیا همواره با مشکالت گوناگونى همراه است، همین که انسان یک طرف دنیـا               
 رود انسانى که به فکر نجات و رستگارى خودش اسـت  بگیرد طرف دیگرش از دست او مى      را

 خـاطر آن کنـیم بـه    اینکه ما پیوسته این مطلب را تکرار مـى . باید این خصوصیات دنیا را بشناسد  
 در هر صورت این مطلب، مطلب مهمى است که باید براى. ها اثر بگذارد است که شاید بر قلب
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البته در اینجا باید این نکته را نیـز یـادآورى کـرد کـه اگـر کـسى           . سالک راه حقیقت حل شود    
 پس بایـد : نکند ممکن است از همین مطالب هم برداشت غلط کند و مثالً نتیجه بگیرد که      دقت
 کنـیم کـه مـا بـه امـام       به همین خاطر در اینجـا گوشـزد مـى         . فیگرى و انزواطلبى اختیار کرد    صو
 پـس هرجـا سـخنان مـا بـا     . ایم و زندگى حضرت براى همگان روشن است      اقتدا کرده  على

 اما در هر صورت چموشـى و .  منافات دارد دلیل بر اشتباه بودن سخنان ما است    زندگى امام 
  صریحا بیان دست رفتن آن و اقبال آخرت مواردى هستند که امام   ناسازگارى روزگار و از   

 اند و انسان باید هر طور که شده است آنها را به درستى بفهمد تا بتواند به درستى زنـدگى       کرده
 کـه خاسـتند و خطـاب بـه مـؤمنینى       هر شب پس از نماز عشاء برمـى   امیرالمؤمنین على . کند

حـال   اى مردم مجهز شوید که قافله قیامـت در : فرمودند دند مىسر ایشان به نماز ایستاده بو      پشت
   ).فرمودند تقوا است توشه قیامت را هم مى! (آمدن است، بیدار شوید و توشه برگیرید

کُم اللّه « محزوا رهبِالرَّحیلِ  تَج فیکُم ىنُود ز شوید:  فَقَدخدا شـما را رحمـت کنـد، کـه    ! مجه 
 قیامـت پـشت گـوش مـا اسـت و هـرکس بـه میـزان         » .ا به صدا درآمـد    بانگ رحلت در بین شم    

  .بیند شعورى که پیدا کرده است آن را مى

  غم خود خوردن
 م»خـود «م غافل نمانم، غم    »خود«فهمیدن اینها باعث شد که از یاد        : سپس حضرت فرمودند  

 آید شش مىانسان چه کار دارد که فالن شخص از کار او خو      . (را بخورم و به فکر قیامت باشم      
 نه؟ خدا باید خوشش بیاید، بقیه چه خوششان بیاید چه بدشان بیاید، نباید براى انـسان اهمیتـى     یا

 خالصـه، ایـن فکـر و بیـنش، مـرا بیـدار کـرد و از خودسـرى و پیـروى از هـوس                 .) داشته باشـد  
 بازداشت، امرم را روشن کرد و باعث شد که در زندگى، جدى شوم؛ بعـد تـصمیم گـرفتم کـه      

تـا اینجـا مقدمـه    . (نامه را براى تو بنویسم چون تو جان منى و من خواهان سعادت تو هـستم          نای
  )بود نامه

ه    فَأنّى اوصیک بتقوى اللّه   «  کـنم کـه از خـدا    بـه تـو توصـیه مـى    ! پـسرم : » اَى بنَى و لُزُومِ اَمرِ
 و همـراه و مـالزم   گوید عمل کـن  هرچه را که خدا مى    . بترسى و از هیچ کس دیگر هم نترسى       

  . همه حرف همین یک کلمه است! خدا باش امر
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 خواست سخنرانى کند، از آنجا که مردم به ایـشان عالقـه          نقل است که ابوسعید ابوالخیر مى     
 داشتند جمعیت زیادى جمع شده بود، مثل امروز هم بلندگو نبود و همه مشتاق بودند که صداى  

بـا   اى اینکه مردم جلوتر روند تا جا براى بقیه باز شـود خود شیخ را بشنوند، فردى برخاست و بر  
 شـیخ فکـرى  » .خدا رحمت کند کسى را که برخیزد و قـدمى جلـو بگـذارد      «: صداى بلند گفت  

حـرف، همـین بـود کـه     : روى؟ شیخ گفـت  اى شیخ کجا مى: پرسیدند. کرد و از منبر پایین آمد    
همـین حـرف بـس    » .جلـو بگـذارد  خدا رحمت کند کسى را که برخیزد و قـدمى          «: مرد زد  این

نباید همین طور حرف زد، حرف حسابى یک کلمه است و پس از شـنیدن آن هـم بایـد            است،
ه«: فرمایند  به پسرشان مىحضرت على. اساسى کرد یک فکر  بیا از خدا: »  اوصیک بِتَقْوى اللّ

 بعـضى هـم از حـرف    ترسـند و     بعضى از خدا مى   . دائم بگو خدا  ! همواره به یاد خدا باش    ! بترس
 ترسد همیشه به فکر خداست مبـادا خـدا بـه او بگویـد بنـده چمـوشِ       کسى که از خدا مى    . مردم

  مبادا به او- حتى در نماز -ترسد همواره به یاد حرف مردم است  و کسى که از مردم مى   ! سرکش
  . حرف ناخوشایندى بزنند

»   ه  در ابتدا حضرت فرمودند کـه بـا ایـن   . ا زنده کن قلبت را با یاد خد    : »و عمارةِ قَلْبِک بذکْرِ
ه (توانى زندگى کنى     سخنان مى  هِرا بِ ظْ  هـاى زنـده   یکى از خوبترین راه. و به آنها تکیه کنى  ) مستَ

 تواند یاد خدا را در قلب حفـظ  دار با حفظ روزه مى نگه داشتن قلب، روزه است، که دائم روزه       
شـود نـه بـا     خـدا زنـده مـى   » یاد«فرماید قلب با   اینکه مىیک نکته را باید یادآور شد و آن     . کند
دهد نـه اینکـه    دهد فقط گوش مى هاى یک نفر گوش مى وقتى که انسان به صحبت   . خدا »فکر«

زنـد نـه اینکـه     کند فقط حرف مى کند و بعد گوش دهد، و وقتى هم انسان صحبت مى اول فکر 
کند که  زند اما دائما صبر نمى  حرف مىدرست است که با فکر. و بعد حرف بزند  اول فکر کند  
در هنگام سخن گفتن با خدا هم انسان باید همان طـور سـاده   . سپس سخن بگوید  ابتدا فکر کند  
کم تمام قلـب مملـو از یـاد     کند، یعنى قلب انسان باید دائما در صحنه باشد تا کم         با خدا درددل  

  . رسیدن به این مقام هم مشخص است راه. خدا گردد
 کند و بـر قلـب او مـسلّط     کسى خودش را باالتر از دنیا بداند، دنیا با قلب او برابرى نمى          اگر
آید ذکر خدا بگوید ذکر  شود، اما اگر کسى خودش را در سطح دنیا بداند هر موقع که مى              نمى
شـود   کند، وقت نمـاز و دعـا کـه مـى      شیطان که انسان را رها نمى     . رود از قلب او بیرون مى     خدا
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کند تا حضور قلب انسان را زایل کند، به همین منظور افکار و خیاالت مختلـف را بـه       ىم تالش
تواند خودش را از شـرّ   حال اگر کسى خودش را هم سطح دنیا بداند نمى. دهد سوق مى ذهن او 

تواند آن افکـار پـست را از خـودش     نجات دهد، اما اگر خودش را فوق دنیا بداند مى        آن افکار 
خواهـد بـا    آید اما کسى که فوق دنیاست و مـى  فکار دوباره هم به سراغ انسان مى ا آن. دور کند 

آید و آن افکار را از خـودش   خودش است صحبت کند خیلى زود به خودش مى        خدا که فوق  
اى مثل بخارى که براى انسان مفید است اگر همه قلب کسى را اشـغال کنـد         وسیله مثالً. راند مى

اى آن را دوسـت بـدارد کـه خـودش را دوسـت دارد، هـیچ گـاه         هشخص به انداز  به طورى که  
امـا اگرکـسى بـا خـدا زنـدگى کنـد و از       . داراى حضور قلب دائمـى شـود   گذارد که انسان  نمى

هم در نماز فکر بخارى به سراغ او بیاید از آنجا که بخارى در قلب  بخارى هم استفاده کند اگر    
  .تواند آن را از قلب خودش خارج کند ى مىدارد به راحت تر از خدا او جایگاهى پایین

 هاى مفید براى حضور قلب دائمى این است که انـسان خـودش را بـاالتر از          پس یکى از راه   
بـه   یعنى من از دنیـا فـرار کـردم و    : »فَقَد هرَبت الَیک  «در مناجات شعبانیه آمده است      . دنیا بداند 

 پـس . خوانند تا در ماه رمضان به آنهـا عمـل کننـد    این دعاها را در ماه شعبان مى. سوى تو آمدم 
 الزم بـه تـذکر هـم   . براى عمل، هرکسى باید خودش را از دنیا باالتر بداند و به سراغ خدا بـرود     

 .نیست که دنیا نه یعنى مردم دنیا بلکه یعنى جنس و مفهوم دنیا که همان تعلقات اعتبـارى باشـد             
  . رمضان مطالبى را متذکر شویماجازه دهید در پایان به مناسبت ماه مبارك

  یماه مبارك رمضان و خودساز
قلبهـا   میرند و با روزه بایـد  قلبها مى. اند از ماه رمضان، حیات قلب بخواهید   معصومین فرموده 

 همه انسان قلب او است و اگر قلـب بمیـرد انـسان مـرده اسـت هرچنـد کـه مـردن             . را زنده کرد  
 د از گرسنگى و تشنگى ابایى نـدارد بلکـه از خـدا   گیر کسى که روزه مى. خودش را حس نکند 

 خـود گرسـنگى، بـسیار خوشـمزه    . هاى او را با حیات قلبش بـا برکـت کنـد    خواهد که روزه   مى
ه گرسنگى را چشیده   .دهند اند به راحتى تن به میل شکم خود نمى است، و کسانى که مزّ

ــه برســتى    ــر حیل ــستى زِ ه   درِ لقمــه چــو ب
  

ــریم   ــد بگیـ ــرص بنالـ ــر حـ ــرىاگـ ــا کـ   هـ
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 حـرص کـه  . هاى بسیار ظلمانى است که باید از طریق روزه بر طرف شود           حرص از حجاب  
به  در هنگام روزه گرفتن، انسان باید همواره   .  گفتن »یا رب یارب  «کند به    رفت جان شروع مى   

 در حـدیث قدسـى  . طلبـد  مـى » خدا«خواهد بلکه  خودش تذکر دهد که از روزه، گرسنگى نمى      
یعنى  .روزه از آن من است و من، خود جزاى آن هستم: »لصوم لى و اَنَا اُجزى بِه   ا«: آمده است 

اسـت کـه    شرط این نعمت عظما آن. بخشد دار مى خدا خودش را به جاى روزه به شخص روزه 
اش  روزه قصد انسان از روزه گرفتن گم نشود، براى همین انـسان بایـد همیـشه تـالش کنـد کـه               

کردن همـت   روزه هم تنها به کم خوردن غذا نیست بلکه به بلندتر      ضعیف نشدن   . ضعیف نشود 
خـودش تکـرار     براى- که بیان شد -خوب است انسان همواره این حدیث قدسى را  . آدمى است 

است و مـن خـودم    فرماید که روزه ازآن من حدیث بسیار عجیبى است، خداوند، خود مى   . کند
چـه چیـز کـم     ت اگر کسى با خدا به سر ببرد دیگـر  آن وق . بخشم دار مى  را در ازاى آن به روزه     
بـا مـدرك،    اى نیـز  برند، بعضى دیگر با ساختمان و عده ها با نان به سر مى      دارد؟ بعضى از انسان   

  .برند کسانى هم هستند که باخدا به سر مى
رَى الـدمِ، فَـضَیق              «: در حدیث آمده است    جـم منِ آد بـنْ ا رى مـ جـنَّ الشیطانَ لَیا ه جارِیـوا م 

 هـاى  شیطان در انسان جارى است هماننـد خـون کـه در بـدن جـارى اسـت، پـس راه                : »بِالْجوعِ
کنـد انـسان    هنگامى که گرسنگى به انـسان رجـوع مـى   . شیطان را از طریق گرسنگى تنگ کنید    

خـواهم بـا گرسـنگى     مـن مـى  : یک فکرى داشته باشد، و چه بهتر که فکر او این باشـد کـه      باید
ت انسان در هنگام گرسنگى آزمایش     . ورود شیطان را به جانم تنگ کنم       اىه راه در حقیقت، نی
خورند  شان را مى بعضى از افراد که بسیار سست هستند با رجوع گرسنگى به آنها روزه     .شود مى

 شـان را  هـاى عـادى معمـوالً روزه    انـسان . شوند امتحانى که از آنها به عمل آمده مردود مى        و در 
 چه خـوب . شان را بخورند ند اما ممکن است آرزو کنند که هر چه زودتر بتوانند روزه       خور نمى

 خواهـد راه  اش این باشد که مى است انسان به هنگام گرسنگى به یاد همین حدیث بیفتد و اراده        
  .»ها و گر حرص بنالد بگیریم کرى«ورود شیطان را به جانش تنگ کند، 
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  این است که انسان سعى کند با روایات راجع به روزه توصیه دیگر براى ماه مبارك رمضان       
  هـا چنـدان اثـرى در    سـخنرانى . به سر برد، حتى اگر شده روزى یک روایت در این باره بخواند       

  1.رسانند روایات مهم هستند این مورد ندارند و نور زیادى به قلب نمى
 است انـسان بیـشتر مـشغول   این نکته را نیز خوب است به اشاره بگوییم که بعد از افطار بهتر       

 اش را بـا  در ضمن انسان باید مواظـب باشـد کـه روزه   . قرآن خواندن، نماز و ذکر   : سه کار باشد  
اگـر هـم کـسى را جـایى         . اند که افطارى سـاده باشـد       گفته. هاى رنگارنگ خراب نکند    افطارى
ت   کردند افطارى را که خورد زود بلند شود برود، این در مـورد کـسى اسـت کـه          دعوت بـا نیـ

خواهـد بـا افطـارى دادن،     دهد وگرنـه کـسى کـه مـى       دار افطارى مى   ثواب به روزه   الهى و براى  
مهمان بکشد، غذایش معلوم نیست براى روح گوارا باشـد و انـسان نبایـد بـه               اش را به رخ    سفره

 اى اسـت کـه   در جاهایى هم که افطارى مربوط به اداره یا مؤسسه       . ها برود  سفره سراغ این گونه  
نیست پول آن از کجا تهیه شده است انـسان تـا جـایى کـه ممکـن اسـت نبایـد         به درستى معلوم  

گوینـد   شود که پول آن چگونه تهیه شده است در جواب مى          وقتى پرسیده مى   چون بعضا . برود
: گوینـد  فقهـا مـى  . چه بسا بانى در شرایط رودربایستى این پول را داده باشـد     بانى داشته است، و   

یعنى اگر در حال رودربایستى از کسى چیزى بگیرنـد ماننـد دزدى      : »کَالغَصبِ خُوذُ بِالْحیاء اَلْماْ«
تواند با یک تکه نان افطارى کند و هرجایى نرود مگر اینکه مطمـئن شـود بـانى         مى انسان. است

 خورد خیلى مراقب باشد و احتیاط کند و تا یعنى انسان باید در مورد غذایى که مى .راضى است
ت کند اما بـراى    . نشده که حاللِ حالل است نخورد      مطمئن البته باید براى دیگران حمل بر صح 

و  خودش سخت بگیرد و حساس باشد، به خصوص افطارى در ادارات که اینها پول مردم است  
 در این مورد خود خدا باید کمک کند تا انسان، ناخواسته بـه  . به راحتى نباید به آن نزدیک شد      

 پـس همـه دعـا   . ده نشود که در رودربایستى قرار گیرد و مشکلى برایش ایجـاد شـود    جایى کشی 
کنیم تا توفیق پیدا کنیم بعد از افطـار بـا ذکـر و نمـاز و دعـا بـه سـر بـریم تـا               کنند ما نیز دعا مى    

ه   . قلوبمان زنده شود  انشاءاللّ
                                                

بـسیار  » علم اخـالق اسـالمى  «که به فارسى هم ترجمه شده است با عنوان از مرحوم نراقى    » جامع السعادات «کتاب   - 1
بعـضى کتابهـاى اخالقـى هـم کـه بـر اسـاس          . هم نکات بسیار خوبى درباره روزه دارد      » مصباح الشریعه « کتاب. مفید است 

 .روایات هستند مفید مى باشند
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 مـاه رمـضان  هـاى خـاص    ماه رمضان ماه رحمت واسعه تو است، مـا را از رحمـت          ! خداوندا
  !!محروم مگردان

  !ما را از مواهب مختص شب قدر محروم مگردان! خداوندا
 کنى آن شعف و نور و رحمت و بهجتى که در شب قدر به اولیاى خودت عنایت مى! خدایا

  !بر ما نیز عنایت فرما
  !قلب ما را در شب قدر قرآنى بگردان! خدایا

  !هداران واقعى قرار بد ما را از روزه! خداوندا
  !شیطان را بستى، توفیقى عطا فرما که راه شیطان همواره بر قلب ما بسته باشد! خداوندا

  !توفیق ذکر و نماز و دعا در ماه رمضان بر ما عطا فرما! خدایا
  !توفیق فهم سخنان حکیمانه اماممان را به ما عطا فرما! خدایا

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  سومجلسه 
  مل نشاط قلبياد خدا عا

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
ه            فَانّى اوصیک بِتَقْوى اللّـه    « ه، و عمـارةِ قَلْبِـک بِـذکْرِ رِ لُـزُومِ اَمـ و نَـىب اَى 

قُ منْ سببٍ بینَک و بینَ اللّه         . بِحبله واالِْعتصامِ  انْ اَنْت اَخَذْت      و اَى سببٍ اَوثَ
  »بِه؟
»          ۀِ، و ْکمـ بِالْح رهنَـو قینِ، وبـالی ه ةِ، و قَوبِالزَّهاد تْهاَم ظَۀِ، وعوبِالْم کىِ قَلْباَح

ذَلِّلْه بِالْفَناء ه و قَرِّر ،توکْرِ الْمبِذ.«  
تو را توصیه مى کنم به تقواى الهى و پیروى از فرمان او، و اینکه        ! اى فرزند عزیزم  

خدا آباد نگهدارى، و به ریسمان اطاعتش چنـگ زنـى، راسـتى         ا با یاد  قلب خود ر  
خدا سـراغ دارى کـه آن را بگیـرى؟     اى را استوارتر از رشته بین خود و   کدام رشته 

بخـش، و بـا    قلبت را با موعظه زنده نگهدار، و با پارسایى بمیران، با یقین نیـرویش          
ار بـه فنـا شـدنش وادار    حکمت روشنش گردان، با یاد مرگ خوارش کن و به اقـر   

  . ساز
 نیـست؛ چـشم   چشم امروز و دیروز  کنم که چشم امام معصوم     در ابتدا باز هم تأکید مى     

  روشـن ها براى امام معصوم ناموس هستى است، کل حیات در همه ابعادش و در همه زمان           
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 زدواضح است که اگر مهندسى طبق یک برنامه، ساختمانى را طراحـى کنـد و آن را بـسا    . است
نیست  یک دید درست نسبت به همه ابعاد آن ساختمان دارد و به هیچ وجه قابل مقایسه با کسى    

آمـده   هایى از آن ساختمان بیش از حـد خوشـش   بیند و چون از قسمت  که ساختمان را فقط مى    
بـا   این اسـت کـه انـسان در مواجهـه    . دهد تحلیلى هم مطابق نگرش تک بعدى خودش ارائه مى        

عرض  این نکته را. اید متوجه باشد که چه کسى او را مورد خطاب قرار داده بکالم معصوم 
بـراى ایـن     همه حقیقت است و جـایگزینى مى کنم تا توجه داشته باشید که سخنان معصوم  

ه   .زندگى کنیم  بتوانیم براساس آنها به درستى سخنان نداریم، حال با توجه به این اصل انشاءاللّ

  یجايگاه تقو
ه   فَانّى اوصیک بِتَقْوى اللّه  «: دندحضرت فرمو  رِ و لُزُومِ اَمـ نَىب را بـه   مـن تـو  ! اى پـسرم : » اَى
آن  عنان هوس را بگیر و از خدا بترس، که رها شدن از دنیـا و راحتـى در         . کنم تقوا سفارش مى  

  . به تقوا است
 و اگر مـى شناسـیم آیـا   آیا ما تقوا را مى شناسیم یا نه؟ : در اینجا دو موضوع مطرح مى شود     

 جایگاه آن را هم مى دانیم؟ به بیان دیگر، آیا مى دانیم که تأثیر تقوا در کلّ حیات چیست؟ بـه              
ا همـه مـا     گویى را خوب مـى دانـیم دروغ هـم نمـى      عنوان مثال، بسیارى از ما راست      گـوییم، امـ 

 دانیم ى تقوا را مىگیریم و معن روزه مى. دانیم که راست گفتن، رمز حیات صحیح نیز هست     نمى
 اما جاى روزه و تقوا را در زندگى خودمان ممکن است ندانیم، به همین علـت هـم در دریافـت      

 کسى که راست مى گوید تا آبرویش نـرود فـرق دارد بـا       . حقایق روزه، دچار ضعف مى شویم     
 کسى که راست مى گوید چون مى داند راست گفتن باعث تبدیل شدن انـسانیت مـادون او بـه           

 اند اما راست گفتن اولـى از تـرس مـردم اسـت و راسـت      هر دو راست گفته  . سانیت اعال است  ان
 من گوساله همسایه را نمى«: جمله مشهورى دارد، مى گوید   » راسل«. گفتن دومى از پایگاه تقوا    

 دزدى نکردن با این دیدگاه بسیار متفاوت است با دزدى نکـردن       . »دزدد دزدم چون گاو مرا مى    
اى باشم و بـر فـراز دنیـا حرکـت کـنم، زیـر        من چون مى خواهم آدم وارسته«گاه که   با این دید  

  .در هر صورت، دو مقوله متفاوتند» حق مى روم و در زیر فرمان حق، دزدى حرام است فرمان
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فرمایند در کل زندگى بـه تقـوا توصـیه ات مـى کـنم،           به پسرشان مى   وقتى که حضرت  
کـسى  . نجات یابى تقوا را در همه ابعاد حیاتت رعایـت کـن  اگر مى خواهى از نابود شدن     یعنى

آید و بـه هـر قیمتـى کـه شـده       هایش کوتاه نمى چنین بصیرتى پیدا کند دیگر در برابر هوس       که
مجال فراوان مى خواهد تا درباره تقوا سـخن  . کند گیرد و حریم خدا را حفظ مى را مى عنان آن 

اند که انسان حیرت مى کند که چرا خدا اینقدر زیـاد   شود، بزرگان زوایایى از آن را گفته       گفته
ما فعالً همین قدر مى گوییم که جایگاه تقـوا و نقـش آن    . تقوا در قرآن تأکید کرده است      روى
لـذا وقتـى   . حیات کلى ما از اضمحالل اسـت، فقـط بایـد جایگـاه حقیقـى آن را شـناخت         حفظ

هاى سرکش را  ارند که انسان سراسر میل   فرمایند تقواى الهى پیشه کن، نظر بر آن د         مى حضرت
خود قرار دهد تا در درجه اى برتر از وجـود و شـعور قـرار گیـرد، تـا مـس وجـود او         در کنترل 

  :گوید ها نفروشد، چنانکه مولوى مى شود و خود را به پستى تبدیل به زر
  مـــن غـــالم آن کـــه نفروشـــد وجــــود    

  
  جـــز بـــه آن ســـلطان بـــا افـــضال وجـــود 

  مـــت پرســـت مـــن فـــداى آن مـــس ه    
  

ــست   ــارد شکـ ــا نـ ــر از کیمیـ ــه غیـ ــه بـ   کـ
ه       فَانّى اوصیک بِتَقْوى اللّه   «   : فرماینـد  مى ، حضرت بعد از سفارش به تقوا  » اَى بنَى و لُزُومِ اَمرِ

  . تو خودت را نزدیک و همراه فرمان خدا کن
»   ه  اهى اوقات قلـب مـا مـرده   گ. و قلب خودت را با یاد خدا آباد کن      : »و عمارةِ قَلْبِک بِذکْرِ

 ایـن، مهمتـرین  (میرد   مى» فکر دنیا «قلب با   . بریم اى از آن نمى    خوانیم بهره  است و هرچه دعا مى    
اگر بیش از حد به دنیا توجه کنیم و تمام فکـر و ذکرمـان، حقـوق و کـار و نـان و             ). دلیل است 

ه فکـر آنهـا باشـیم قلـب مـا      میرد هر چقدر هم که بیشتر ب باشد، قلب مى  ... و قالى و شغل و     پرده
الزم بـه توضـیح هـم نیـست کـه        (ها دیگر قلبى ندارنـد       شود، به طورى که بعضى     نابود مى  بیشتر

  .)قلب، محل ادراك معانى است نه آن تکه گوشتى که در قفسه سینه است منظور از

   و مرگ قلبیآبادان
 به هیچ قیمتى نباید. است» حسد و کینه«شود  یکى دیگر از مواردى که باعث مرگ قلب مى

 اگر هم احیانا کسى دید نسبت به دیگرى در قلبش کینه دارد باید برودو  . بین مسلمین کینه باشد   
اینکـه در مـاه مبـارك رمـضان تأکیـد      . میـرد  هر طور شده آن را از بین ببرد وگرنـه قلـب او مـى    



 42 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

 انـسان بـه عـالم    کنند که از دیگران حاللیت بطلبید به همین دلیل است که قرار است       مى خاصى
  .پذیر نیست عروج کند و به باال برود، چنین امرى هم با قلب مرده امکان اعلى
. هـم در صـورتى کـه در ذهـن، پایـدار بماننـد در کـشتن قلـب اثـر دارنـد            » تخیالت دنیایى «

اند هرگاه کـه فکـر دنیـایى بـه      گفته. اند براى رهایى از این دام راه خوبى به ما نشان داده   بزرگان
  . آمد همان موقع یک صلوات بفرستید اغتانسر

 مثالً ممکن است کسى فرش نداشته باشـد، تـا اینجـا   . خوب است که به این امر عادت کنیم      
 آورد تـا او را از  رود و فرش نداشتن او را به ذهـنش مـى   مشکلى نیست اما شیطان به سراغ او مى   

 د براى همگان یکسان است، یعنى من و آی یاد خدا باز دارد، تا اینجا که شیطان به سراغ آدم مى           
 شخصى وقتـى . العمل هرکس است  اما آنچه متفاوت است، عکس    . شما و اولیاى خدا هم ندارد     

 کند، دائـم بـه آن فکـر    فرش نداشتن از طریق وسوسه شیطان به ذهنش آمد احساس بدبختى مى      
 تـر حـس    را نـاتوان شود خودش تر مى کند و با تصور اینکه قیمت فرش روز به روز هم گران  مى
 کند تـا جـایى کـه    خالصه همواره با افکار بیهوده در این موضوع خودش را مشغول مى . کند مى

 .مانـد  شود و دیگر جایى براى دعا و راز و نیاز در قلب او باقى نمى همه قلبش با این فکر، پر مى      
 ار اسـت، آورد بیـد  اما شخصى هم هست که وقتى شـیطان، فـرش نداشـتن او را بـه ذهـنش مـى               

ندارم که ندارم، چرا وقتم را بیهـوده صـرف ایـن         «: گوید فهمد که شیطان است و با خود مى        مى
انـد کـه شـیطان یـک      شیطان، منتظر است و بسیار هـم بـدجنس اسـت، حتـى گفتـه           » بکنم؟ فکر

شناسد، از هر درى که او را بیـرون کنـیم    کامل است گویا تمام زوایاى روحى ما را مى       روانکاو
طلبد تا کسى بتواند راه نفوذ شـیطان      مراقبت بسیار مى  . کند دیگرى به درون ما نفوذ مى      زناز رو 
  .درونش مسدود کند را به

 شـیطان ... اند هر گاه حسد، کینه، حب دنیا، خیال طوالنى و  به ما گفته اینجا امام معصوم  
 ه را کـه باعـث مـردن   را به درون شما دعوت کرد، با یاد خدا قلب خودتان را آباد دارید و آنچ        

ه    «. قلبتان مى شود درمان کنید      همـان وقتـى کـه خیـاالت بـه شـما نفـوذ        : »و عمارةِ قَلْبِک بِـذکْرِ
ه«کند به یاد خدا بیفتید و     مى را بـا   ممکن است کسى بیکار باشد، شیطان او. بگویید»  ال اله االَّ اللّ

کنـد   مـى  رود و در ذهن او تلقین اغ او مىدارد، جایى که تنهاست به سر   فکر بیکارى مشغول مى   
شـخص   کـشاند و  همین طور او را به دنبال خود مـى » ...تو بیکارى خرج هم که باال است و     «که  



 یاد خدا عامل نشاط قلب............................................................................................43

قلـبش   رود و رود، تـا جـایى کـه اضـطراب بیکـارى در جـانِ او فـرو مـى         هم به دنبال شیطان مى  
رود و  مـى  شـیطان بـه سـراغش   کسى هم که کارى دارد و بیکار نیست به طریقى دیگر  . میرد مى

  .توان عبادت کرد میراند، با قلب مرده هم که نمى دارد و قلبش را مى مشغولش مى
 راه نجات از این وضع آن است که به محض ورود فکر شیطانى در ذهن، انسان به یاد خـدا              

 ه ودوبـار . کنـد  در هـر صـورت، شـیطان انـسان را رهـا نمـى      . افتد و با ذکر او قلبش را آباد کند        
 کـم قلـبش آبـاد    اما اگر انسان هوشیار باشد و همواره به یاد خدا بیفتـد کـم        . آید چندباره هم مى  

  واینکه عرض کردم ذکر صلوات هم مؤثر است از آن جهت است که ذکر پیامبر. شود مى

 ذکر گفتن شـرایطى دارد و از .  ذکر خداست، چرا که اینها مظاهر یاد خدا هستندمعصومین

 شـود  یعنى همینکه با زبان ذکر گفتـه مـى  . ترین آنها ذکر گفتن با قلب است نه با فکر      جمله مهم 
قلب هم با آن هماهنگ باشد، نه اینکه فقط فکرِ ذکر باشد و قلب، همراهى نکند، هروقـت هـم    

کم قلب بـا زبـان هماهنـگ     عنان قلب از کف رفت دوباره و چندباره باید تالش کرد تا کم           که
هاى  حرف. آید چون ذکر براى او سنگین است     ه در ابتدا به قلب، فشار مى      بدیهى است ک   .شود

هاى بیهوده سنگینى ندارد کـه   شود چون حرف هاى عادى نمى باعث خستگى قلب انسان   بیهوده
  و امثال آن براى قلب در ابتدا خیلى سنگین هستند ،  » ال اله اال اللّه   «اما ذکر   . قلب فشار آورد   بر

 در هر صورت ذکر امر بسیار عجیبى. ت که قلب ما به دنیا عادت کرده است     سرّ آن هم این اس    
مهـم  . کنـیم   اگر قلب از گفتن ذکر خسته شد اشکالى ندارد ، براى مدتى ذکر را رها مى  . است  

  .است که بعد دوباره ادامه دهیم تا کم کم قلب زنده شود این
اتید بـه خـصوص حـضرت    اسـت کـه بعـضى از اسـ      » یونـسى «یکى از بهتـرین ذکرهـا ذکـر         

ه آیه اند در سجده روزانه حداقل نیم ساعت ـ یا چهارصد مرتبه    اهللا فرموده رحمهملکى تبریزى  اللّ
نَ الظّـالمینَ      «: ـ آن را بگویید   ) فراخور حال  به( مـ نّـى کُنْـت ا ک بحانَ در هنگـام » ال اله اال انت سـ 

 حـضرت .  بگـذارد ونسگفتن این ذکر خوب است انسان خـودش را بـه جـاى حـضرت یـ             
  زمانى این ذکر را گفتند که در عمق دریا، در تاریکستان شکم ماهى، تـک و تنهـا و    یونس

 آیا وضع مـا از حـضرت یـونس بهتـر اسـت؟ قـسم بـه امـام            . بدون هیچ روزن امیدى اسیر بودند     
  خدا را داشت و ما خدا را هـم  هم تنهاتریم که یونس   که اکنون ما از یونس    » عج«زمان

  به اودرست است که خدا به ما نظر دارد اما ما که مثل حضرت یونس   . اریم یا کم داریم   ند
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 .ما تنهاى تنهاییم و خدا باید خودش کمک کند تا این مسئله براى مـا روشـن شـود            . نظر نداریم 
 در این تنهایى چه کسى یاراى این را دارد که ما را نجات دهد و دستمان را بگیرد به جز خـدا؟           

 بینیم حتى خودمـان را، در ایـن حـال    ایم، یعنى هیچ کس را نمى گفتن این ذکر در سجدههنگام  
 در روایت آمده است که اگر تمـام دنیـا  . »ال اله اال انت«: گوییم خدایا قبله دل ما فقط تویى  مى

 رتـ   از همه دنیا سـنگین » ال اله اال اللّه « طرف دیگر باشد     » ال اله االاللّه  «یک طرف باشد و ذکر      
 ال الـه «حاال کسى در سجده باشد و هیچ کس را نبیند بلکه هیچ بودن خودش را ببیند و           . است

ه  بگوید، با قلبش هم بگوید تکرار هم بکند، چه اتفاقى مى     » االَّ اللّه    بـه لطـف امـام    افتد؟ انشاءاللّ
شـود و    مـى رود و زنـده  آید و به جاى دیگـر مـى   پس از مدتى قلب از گلِ دنیا درمى     » عج«زمان
کُنْ فى حرَمِ اللّه       اَلْقَلْب حرَم اللّه  «. گردد مى آباد ال تَس  قلب حرم خدا است پس بایـد : »   االَّ اللّه     فَ

  .ذکر خدا در آن باشد نه ذکرى دیگر
ه   «:  اینجـا فرمودنـد   حضرت على   پـس از چنـد عبـارت دیگـر    . »و عمـارةِ قَلْبِـک بِـذکْرِ

 ، یعنى قلـب خـودت را بـا یـاد خـدا آبـاد کـن و بـا موعظـه             » قَلْبک بِالموعظَۀِ  اَحىِ«: فرمایند مى
 پس قلب با ذکر خدا آباد، و با موعظه الهى    .) موعظه به معنى تذکرات الهى است     . (اش نما  زنده

 توان گفت که قلب با ذکر دنیا خراب، و بـا توجـه بـه گفـت و       از طرف دیگر مى   . شود زنده مى 
  .میرد هوده مىشنودهاى لغو و بی

 اگر قلب کسى به. ماه رمضان فرصت بسیار خوبى است براى زنده کردن و آباد نمودن قلب 
ه  . همواره در حال ذکر است   . راه افتد   حتى وقتى که زبان چنین فردى در حال گفتگـوى روزمـرّ

خوانـد   مثل وقتى که کسى شعرى را چند بار مى. است قلب او در مقامى برتر مشغول ذکر است        
اگر هنوز . کند بعد با اینکه توجهش جاى دیگر است ناخودآگاه آن شعر را با خود زمزمه مى           و
 بـه . شـود بـه ایـن مقـام رسـید      اید اصالً مأیوس نشوید، مطمئن باشـید کـه مـى     این مقام نرسیده   به

 خداونـد بـه  .  متوسل شوید و از او بخواهید که خـودش قلـب شـما را بگـشاید               امیرالمؤمنین
 او را. دهـد   بیست و پنج سال براى رضاى او سکوت کرده اسـت قـدرت زیـادى مـى           انسانى که 

  داده اسـت بـه خـاطر   این همه قدرتى که خداونـد بـه حـضرت زهـرا    . کند رئیس دنیایش مى  
 خواهیـد  گوینـد هرگـاه چیـزى مـى      اینکـه مـى   . هایى است که در راه خدا تحمل فرمـود         مصیبت
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  همه چیزش را در راه خدا فدا کرد و    امام حسین  زیارت عاشورا بخوانید براى این است که      
 - خـود  -خداونـد  . خداوند هم به کسانى که در راه او مصیبت ببیننـد قـدرت فراوانـى مـى دهـد         

  .»دهم اى بنده من اگر حرف مرا بشنوى قدرت خودم را به تو مى«: فرماید مى

  ترين ريسمان مطمئن
نگهـدار و   رشته پیوند با خدا را! اى پسرم : »بِحبلهواالِْعتصامِ  «: حضرت در ادامه مى فرمایند    

  . محکم بگیر، نگذار این پیوند از بین برود
قُ منْ سببٍ بینَک و بینَ اللّه « بهتر و قابـل   و آیا ریسمانى: » انْ اَنْت اَخَذْت بِه؟  و اَى سببٍ اوثَ

و خدا اسـت   ن چنگ زنى؟ ریسمانى که بین ما  تر از ریسمان بین تو و خدا هست تا به آ           اطمینان
. ایم نابود شده بندگى و توجه به خدا است، و اگر آن را رها کنیم به هر چیز دیگر که تکیه زنیم

فرماینـد خـدا را     مـى  حضرت. ناپذیر است  فقط و فقط خداست که بسیار قدرت دارد و شکست         
را هم خدا قرار داده  ه، زیرا خود اسبابکنى از خدا بخوا اگر هم از اسباب استفاده مى. رها نکن

کـسى کـه مـا را شـفا      رویم، امـا  شویم به سراغ دکتر مى درست است که وقتى مریض مى  . است
ه -دهد   مى خـدا مـا را شـفا     براى همین هم اگر بیش از حد بـه دکتـر امیـد بنـدیم        .  خداست -  واللّ
زیـاد اسـت     امـروزه تعـداد بیمـاران   اینکـه . گوید از همان دکتر شفایتان را بگیرید دهد و مى   نمى

  . خواهند ها شفایشان را از دکتر مى ناشى از همین امر است که بعضى
یک  عزیزان، دقت کنید،. قلبت را با موعظه زنده نگهدار! اى پسرم: »اَحىِ قَلْبک بِالْموعظۀِ  «

 »غفلـت  «بیمارى مهمى که همه ما داریـم و نبایـد فرامـوش کنـیم آن اسـت کـه قلـب مـا دچـار            
 تعلـیم مفیـد  . به همین جهت آن قدر که تکرار مفید است      .) نه اینکه گرفتار جهل باشد    (شود   مى

 سـرّ تکـرار  . دهـد  دارد و تحت تأثیر قرار مـى  تکرار حقایق است که قلب را زنده نگه مى    . نیست
  آیـا اى رفتید بررسى کنید و ببینیـد کـه    پس اگر کتابى خواندید یا جلسه     . عبادات هم، این است   

اطالعاتتـان   قلبتان برانگیخته شد و از غفلت درآمد یا خیر؟ نه اینکه بررسى کنید ببینید که آیا به   
آیا کسانى کـه   امتحان کنید ببینید. شما حتما باید در جلسات دینى شرکت کنید. اضافه شد یا نه   

دین  هرچند بى -اند داراى قلبى همانند کسانى هستند که       اى مذهبى مأنوس بوده    یک سال با جلسه   
یکسال چـه چیـزى     کارى با این جلسات ندارند؟ ممکن است کسى بپرسد که در این   -هم نیستند 
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. نگذاشـتم قلـبم بمیـرد    اى فرا نگرفتم امـا  یاد گرفتید؟ و شما هم با اطمینان بگویید هیچ چیز تازه       
کـه بـه دنیـا بیـاییم     این اصالً بنا نیست کسى در این دنیا چیزى یاد بگیرد، مـا همـه چیـز را قبـل از         

و ... «: شـده اسـت   رو در قرآن آمده است که خدا ـ یعنى علیم مطلق ـ بـا مـا روبـه     . ایم دانسته مى
نا           لـى شَـهِد قـالُوا ب کُم ب ت بِرَ اَلَس هِم نْفُس لى اَ ع مه ده شْ گیـریم بلکـه    پـس مـا چیـزى یـاد نمـى         1»...اَ

انسان باید کارى کند که قلـبش بـه طـور دائـم      .بروددانیم از قلبمان     گذاریم آنچه را که مى     نمى
از جمله شرکت در جلسات مـذهبى، ذکـر   . هست هاى مختلفى براى این منظور راه. متوجه باشد 

  ....قرآن و هاى اخالقى، تالوت گفتن، خواندن کتاب
  مهـدى نراقـى،  ةهاى اخالقى، معراج السعادة مالاحمد نراقـى و جـامع الـسعاد            در میان کتاب  

انـد کـه     در کتـاب اسـرار الـصلوة، سـفارش کـرده     اهللا رمحـه  امـام خمینـى  . هاى خوبى هـستند   بکتا
هاى اخالقـى بـه خـصوص آنهـایى کـه        کتاب. مالاحمد و مالمهدى نراقى را بخوانید      فرمایشات

قـرآن  . اند خیلـى مفیدنـد و خـوب اسـت گهگـاه مطالعـه شـوند                را آورده  معصومین روایات
البته بهتر است قرآن را با آهنگ بـسیار لطیـف و   .  قلب نیز تأثیر داردقصد بیدار شدن خواندن به 

 تحت - اراده و گوش -اى که گوش بشنود و قلب از دو جانب        حزین تالوت کرد به گونه     زیبا و 
در خود قرآن آمده است که آن را با ترتیل بخوانید، نـه تنـد تنـد، نـه خیلـى بـا                 . واقع شود  تأثیر

هـاى وسـط بیابـان     است که قرآن را به صورتى نخوانید که مانند ریـگ        روایت آمده    فاصله، در 
  .منظم و پشت سرهم و با آهنگ بخوانید تا قلبتان زنده بماند .پخش باشد

رود نه بـا علـم و درس    کنم که انسان با قلبش به قیامت مى در اینجا این نکته را یادآورى مى   
 هـا اسـم   بـرد، حتـى بعـضى    ش را از یـاد مـى    هنگامى که انسان هول شود اطالعـات      . فنّ و حرفه   و

 این، موقعى است که در این دنیا هول شود، چه رسد به قیامت. کنند خودشان را هم فراموش مى
 مانـد و درسـها و   هنگـام قیامـت فقـط عقایـد انـسان بـا او مـى       . که امر جدى و وحشتناکى اسـت  

  آباد بودنش اهمیـت بـسیارى  پس روشن است که زنده بودن قلب و   . رود اطالعات از یاد او مى    
 اگـر انـسان  . شـود، دنیاسـت   ترین چیزى که باعث سرکشى و چموشـى قلـب مـى         دارد و اساسى  

 تواند با ایـن سرکـشى و چموشـى مبـارزه     هاى خدا را به درستى بنگرد به راحتى مى بتواند پدیده 
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 ه کنـد و او را توانـد بـه او نگـا    هـم مـى  . شود رو مى کند؛ وقتى شخصى با یک مار در اتاقى روبه  
 تواند رویش را برگرداند و فریاد بزند و به عبارت دیگـر بـدون اینکـه مـار او را      بپذیرد و هم مى   

 توانـد آن را در  هاى بسیار زیباى خداست که انـسان مـى    مرگ یکى از پدیده   . بگزد گزیده شود  
  .اش ببیند به شرط اینکه آن را بپذیرد همین زندگى دنیایى

ــا    ــى ت ــم ول ــرگ را دان ــت م ــوى دوس    ک
  

  ره اگـــــــر نزدیکتـــــــر دارى بگـــــــوى
 ما همین حاال هم مى توانیم آن را ببینیم اگر خـود     . مرگ نزدیکترین راه رسیدن به خداست      

 مرگ هست و ما با برداشتن یک قدم در پشت دنیا بـه       . هاى ذهنیمان رها کنیم    را از پیش ساخته   
 ترسیم و قلبمـان هـم دیگـر چموشـى و     اگر بتوانیم مرگ را ببینیم دیگر از آن نمى    . رسیم آن مى 

  با بـصیرتى کـه   امام معصوم . ترسد ترسد از دنیا مى    کسى که از مرگ مى    . کند سرکشى نمى 
 !مـرگ را ببـین  ! پـسرم : فرماینـد  مـى . دهد تا به چنین فالکتى دچار نـشویم       دارد، به ما هشدار مى    

 کنـیم،  انـدازه نمـى   شـادى بـى  وقتى که ما مرگ را دیدیم با شنیدن اینکه حقوقمان دو برابر شده  
 شود، چه پاداشمان بدهند چه ندهنـد، در هـر دو صـورت از حـال     چون برایمان چندان مهم نمى   

 خالصه،. شویم گیریم و اگر ندادند ناراحت نمى  اگر دادند مى  . شویم طبیعى خودمان خارج نمى   
  .یر پاى او باشدخیلى زیباست که انسان به جایى برسد که دنیا ز. کنیم فوق دنیا زندگى مى

 میریـد و اگـر   خواهید بخوابید تصورتان این باشد که مى     در روایات آمده است که وقتى مى      
 دانـم  نمـى . فردا صبح بیدار شدید، خدا را شکر کنید، فردا شب دوباره با همـین تـصور بخوابیـد          

 .نـیم ک دانم اگر مرگ را درست بشناسیم راحت زنـدگى مـى   شویم اما مى اگر بمیریم چگونه مى 
  :گوید مولوى مى

ــید  ــرگ مترســ ــن مــ ــد، وزیــ ــد، بمیریــ   بمیریــ
  

ــد  ــماوات بگیریــ ــد ســ ــاك برآییــ ــزین خــ   کــ
یـــــد       برّ   بمیریــــد، بمیریــــد، وزیــــن نفــــس بِ

  
  که این نفس چو بند است و شـما همچـو اسـیرید         

ــدان    ــره زنــ ــد پــــى حفــ ــشه بگیریــ   یکــــى تیــ
  

ــد    ــاه و امیریـ ــه شـ ــستید همـ ــدان بشکـ ــو زنـ   چـ
 را از ریـشه درآورد، نـه اینکـه آن را سـاخت و آبـادان کـرد،       دنیا زندان است و باید بن آن      

  .را باید خراب کرد نه آباد زندان
ــدانیان   ــا زنــ ــدان و مــ ــان زنــ ــن جهــ   ایــ

  
ــدان و خــود را وا رهــان     ــره کــن زن   !حف
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 بسیار مشتاقم بحثى داشته باشیم درباره انقالب اسالمى خودمان که آمده اسـت تـا در مقابـل    
 بایستد و پـایش را روى دنیـا بگـذارد، در چنـین حـالى     ) حکم گرفتهکه دنیا را م  (فرهنگ غربى   

 گویند چرا این انقالب دنیا را محکم نچسبیده اسـت و چـرا مـا مثـل     گیرند و مى اى ایراد مى  عده
 این انقالب آمده است تا ما را از تخته بند دنیا شدن نجـات دهـد     ... کنیم و  اروپاییها زندگى نمى  

 چـسباند عیـب آن   پردازد، و اینکه محکم مـا را بـه دنیـا نمـى        ه دنیا نمى  گویند چرا ب   ولى آنها مى  
  .اصالً اسالم آمده است تا خرابى دنیا را به ما نشان بدهد. پندارند مى

ه اى مى گویند این حرفها صوفیگرى است و زندگى دینى با پیشرفت سازگار نیست، در              عد 
 که این سـخنان را در مـورد توجـه بـه مـرگ و          اما حتما متوجه هستید     . نویسند ها هم مى   روزنامه

نـده میـدان       پس از جنگ صفین گفته   فانى بودن دنیا، حضرت على      اند، یعنـى یـک شـیر غرّ
 ولى(نشینى گرفت  توان از آنها نتیجه صوفیگرى و گوشه    مبارزه این سخنان را گفته است و نمى       

زنـدگى   د و هرچه بگویند، براى مـا اما هرچه باش). باید مواظب باشیم همه قبله جان ما دنیا نشود 
مـرگ   هاى دنیایى صرف، و در اندیشه دینـى یکـى از اصـول مهـم،     دینى اصل است نه پیشرفت   

  .است، و زیباترین زندگى هم زندگى با توجه به مرگ است
» بِالْفَناء ه قَرِّرشـدن   تو فنا!) چه جمله زیبایى است. (شوى از قلبت اقرار بگیر که نابود مى     : »و

 ا به قلبت بفهمان و بعد زندگى کن، زندگى کردن به معناى آن است که این حیـات را بـه آن       ر
 خـواهیم دنیایمـان را بـه قیامـت وصـل کنـیم، درس هـم               البته وقتـى کـه مـى      . حیات وصل کنیم  

 اى هـستند کـه فنـا    امـا عـده  . کنـیم  سـازیم، فعالیـت دنیـایى هـم مـى      خوانیم، ساختمان هم مى    مى
 کننـد و بـه فعالیـت دنیـایى     گیرند و قیامت را از صفحه ذهنشان پنهـان مـى           مى شدنشان را نادیده  

 گذرد و هنگامى هم که وقت فنایشان رسـید  دنیاى این افراد به چموشى و زشتى مى     . پردازند مى
  . کنند دق مى

 اى بـین خودشـان و   بینم که مرگ برایشان حل شده است و هـیچ فاصـله    من جوانهایى را مى   
الند و براى دنیایشان هـم        . بینند مرگ نمى  به مرگشان اقرار دارند و در عین حال مثل آتشفشان فع 
 اند و زندگى زیبایى اینها شعور خیلى خوبى کسب کرده    . خوانند ریزند و درس هم مى     برنامه مى 

  .کنم دارند، من آنها را تحسین مى
ج حب الدنیا منْ قُلوبِنا«   ».اللّهم اَخْرِ
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 بمان را با یاد خودت زنده بگردان و توفیق انجام ذکر و عبادت و موعظه بر مـا        پروردگارا قل 
  .ارزانى بدار

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  چهارمجلسه 
  یجايگاه دنيا در منظر عل

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
ه بِـا       « قَو ةِ، وبِالزَّهاد تْهاَم ظَۀِ، وعوبِالْم کىِ قَلْبۀِ، و   اَح ْکمـ بِالْح ه رنَـو قینِ، ولْی

لِّلْهذ     رِ وهلَۀَ الدوص ه ذِّرح نْیا، والد عفَجائ ه ه بِالْفَناء، و بصرْ قَرِّر و ،توکْرِ المبِذ
ش فُح              ه رْ ه اَخْبـار الْماضـینَ، و ذَکـِّ لَیـع رِضاَعامِ، واالَْی بِمـا   تَقَلُّبِ اللَّیالى و 

قَبلَک منَ االَْولینَ، و سرْ فى دیـارِهم و آثـارِهم فَـانْظُرْ فیمـا      اَصاب منْ کانَ  
حلُّوا و نَزَلُوا، فَانَّک تَجِدهم قَدانْتَقَلُوا عنِ االَْحبۀِ، و          فَعلُوا و عما انْتَقَلُوا و اَینَ     

  ».قَلیلٍ قَد صرْت کَاَحدهم ک عنْو کَاَنَّ. حلُّوا دیار الْغُرْبۀِ
دار، و با دل نبستن به دنیا آن را بمیران، و به باور نیرومنـدش سـاز، و     دل به پند زنده   

به یاد مرگ آن را رام کن، و بـه پـذیرفتن فنـایش وادار، و بـه      به خرد بیفروزش، و  
رگونیهــاى برحــذرش دار، و از دگ رنجهــاى دنیــا بینــایش ســاز، و از صــولت دهــر

ــرو خــوان، و    ــر او ف ــیم ده و داســتان گذشــتگان ب  گــردش روزان و شــبان آن را ب
پس بنگر که چـه کردنـد   . سرگذشت پیشینیانش یاد آر، و بر دیار و آثارشان بگذر  

آنگاه بینى کـه از  . فرود آمدند و در کجا جاى گزیدند و از کجا برشدند و به کجا      
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که تـو نیـز پـس از انـدك      آنسان. رود آمدنددوستان جدا ماندند و بر دیار تنهایى ف  
  .زمانى یکى از آنان خواهى بود

جـان   امید است که. کنم  را تبریک عرض مى    -  حضرت حسن ابن على    -تولد امام معصوم    
 اى از معرفـت خـاص ایـن    اى مبـارك و نـورانى شـود و بهـره         ما به یمن تولد ایشان چـون برکـه        

 انـد و مـا بایـد    ترین مسائل انسانى را گفتـه     عالى مینفراموش نکنیم که معصو   . خاندان برگیرد 
 هـا بـه دریـا وصـل     البته کار مشکلى است، اما مگر نباید قطره. تالش کنیم تا زبان آنها را بفهمیم   

ت اسـت، و         ت اسـت، دریـاى انـسانی شوند تا بمانند؟ امام معصوم، کلّ انسان است، مظهـر انـسانی 
 اى  را بـه گونـه  اگـر فرمایـشات معـصوم   .  شوند تا بمانند  انسانها باید به دریاى انسانیت وصل     

خواهیم تا فهم کالم امـام را   از این رو از خدا مى. نفهمیم که بر جانمان اثر کند، گرفتار مشکلیم  
  .ما ارزانى دارد به

 . اسـت در روایات شیعه و سنّى آمده است که قسیم بهشت و جهنم، امیرالمـؤمنین علـى      
 ایـستند و تنهـا کـسى     سـر پـل صـراط مـى       ، حـضرت علـى    اللّـه  ولیعنى بنابر فرمایش رس   

 معناى روایت نیاز دارد به یـک بحـث سـنگین   . تواند از صراط بگذرد که امام به او نظر کنند  مى
 علمى، اما همین که چنین امرى وجود دارد کافى اسـت بـراى اینکـه تـالش کنـیم تـا عالقـه بـه         

ه را در خودمان ایجاد کنیم تا انشاء  امام   بـه مـا  اگـر امـام  .  ایشان نیز به ما نظرى افکنند اللّ
 محتواى والیـت مـشکل   خاصیت است، زیرا نماز و روزه بى نظر نکنند تقریبا هر کارى بکنیم بى     

حافظ، بارها تکرار کرده است که شـما  . کند حل مى» پیر مى فروش «مشکل را   . کند را حل نمى  
 مـدد کنـد، و بـه فرمـایش    » پیر مـى فـروش   «ر اینکه   رسید مگ  خرقه و تسبیح به عشق الهى نمى       با

  حـضرت، خـود  عموما یعنى امیرالمؤمنین علـى    » پیر مى فروش  «بزرگان در تعبیرات حافظ،     
 مـى فـروش بـه جـاى علـم، عـشق      ). من به سن زیادى رسیدم(» قد بلغت سنّا«اند  یک جا فرموده  

 دینـى کـه در آن عـشق نباشـد    . دهد، و امام بیش از آنکه عالم به خدا باشد عاشق خدا است            مى
العات نیست       ایمان بـه طـور قطـع بـا عـشق و شـیدایى همـراه اسـت و             . چیزى جز یک مقدار اطّ

  . رئیس مى فروشان استامیرالمؤمنین على
ــشدت ــستى نبخــ ــه، لــــذّت مــ   تــــسبیح و خرقــ

  
ــت در ایــن عمــل، طلــب از مــى فــروش کــن  هم  
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قلبت  !اى پسرم: »اَحىِ قَلْبک بِالْموعظَۀِ«: به اینجا رسیدیم که حضرت به فرزندشان فرمودند    
تکـرار   اید کـه مـتن دیـن، بیـشتر     حتماً متوجه شده. میرند را با موعظه زنده کن، چرا که قلبها مى        

. فطرت است تا تعلیم، اصالً وعظ یعنى آنچه را آدمى خود دارد به یادش آورند، یعنى تحریک     
جماعـت   تابهاى دینى بخـوانیم و بـه نمـاز جمعـه و        اینکه باید در جلسات دینى شرکت کنیم، ک       

  .دارد برویم، براى همین است که وعظ دینى قلب ما را زنده نگه مى
  .قلب چموش غافل را با دورى از دنیا بمیران : »و اَمتْه بِالزَّهادةِ«: بعد فرمودند

ه بِالْیقینِ « قَو ت بخش: »و قـوى   ین است که قلب با دنیـا نکته بسیار مهم ا. قلبت را با یقین قو
هـم   دنیـا . کند هیچ کس به یک ساختمان پوسیده اطمینان نمى  . شود، چون دنیا مردنى است     نمى

خانه  توان تا ابد داشت؛ نه مدرك، نه بدن، نه  اى است که هیچ چیز آن را نمى        ساختمان پوسیده 
یقـین   قلب بـا . شود محکم نمىو نه مقام دنیایى، هیچ کدام ماندنى نیستند از همین رو قلب با آن  

غیـب،   یقین یعنى توجه کردن به غیب و اتحاد با آن، یقین یعنى فوق علـمِ بـه         . یابد استحکام مى 
  .اى برسد که ارتباطش با خدا به وسیله قلب باشد، نه فکر یعنى انسان به مرحله

   حكمتیمعن
ْکمۀِ  « بِالْح ه رنَو تفـصیل   در تفسیر سوره جمعه به. کنقلبت را با حکمت نورانى  ! فرزندم: »و

حکـیم   شد» قرآن فهم«گویم که اگر کسى،  به اختصار مى  . گفتیم که حکمت غیر از علم است      
چـه   چـه دنیـا باشـد چـه آخـرت،     . بینـد  بیند و به اندازه نیز مـى  حکیم همه چیز را مى    . شده است 

. دهـد  مـى  ه آنهـا اهمیـت  بیند و به اندازه خودشـان بـ   سیاست باشد چه اقتصاد، حکیم همه را مى      
نیـستند،   شوند حکـیم  معموالً کسانى که به صورت یک بعدى بر روى یک موضوع متمرکز مى      

حکمـت   بـى  اینهـا عالمـان  . اطالع چون بر یک موضوع بیش از حد متمرکزند و از بقیه موارد بى   
  .هستند

 مثبـت گیـرى   در عالم سیاست نیز کسانى که اهل دسـته بـازى هـستند، چـون از قبـل موضـع         
 هـاى رقیـب دارنـد از حکمـت بـه      گیرى منفى نـسبت بـه دسـته    نسبت به دسته خودشان و موضع    

 اینان فقط خوبیهاى دسـته . شود دورند، هر چقدر هم اطالعاتشان زیاد شود از حکمتشان کم مى     
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 انگارند، بدیهاى خـود را ندیـده و بـدیهاى    بینند و خوبیهاى دیگران را نادیده مى   خودشان را مى  
کسانى هم که همه فکر و ذکرشان اقتـصاد اسـت و    . پندارند تر از حد واقع مى     ن را بزرگ  دیگرا

 پردازنـد از حکمـت تهـى    برخورد با انقالب اسالمى نیز فقط از این دیدگاه به بررسى آن مى   در
 گیرنـد کـه   آنهایى هم که چنان از دنیا فاصله مـى . اند هاى دیگر عالَم را ندیده   هستند، چون جنبه  

 همچنـان کـه  . اهمیت اسـت حکـیم نیـستند    ه، تالش اجتماعى و سرنوشت مردم برایشان بى   جامع
اى که خلـوت و راز و نیـاز بـا خـدا را      اگر کسى فقط فکر کار و فعالیت اجتماعى باشد به گونه    

 به طور کلّى حکیم از افراط و تفریط به دور است و راه رسـیدن بـه     . بگذارد، حکیم نیست   کنار
 در قرآن آمده است که پیامبران شـریعت آوردنـد تـا انـسانها را حکـیم     . ستحکمت هم تفکر ا 

ْکمۀَ «: کنند الْح و تابک اسـتفاده از   توانیم بـا   پس ما مى»...یتْلُوا علَیهِم آیاته و یزَکّیهِم و یعلِّمهم الْ
  .نورانى کن فرزندم قلب خود را با حکمت: فرمایند و حضرت مى. روش دینى حکیم شویم

»   توکْرِ المبِذ در ابتـداى زنـدگى،  . قلبت را بـا یـاد مـرگ ذلیـل کـن           ! فرزند عزیزم : »و ذَلِّلْه 
 همه کبرهـا و غرورهـا بـه آن جهـت    . مرگ را به قلبت تفهیم کن تا خوار شود و چموشى نکند 

ح گویند مـا هـیچ ذکـرى را در اصـال     کند، عرفاى بزرگ مى  است که انسان از مرگ غفلت مى      
  . به قلب خود براى نفس خود مؤثر ندیدیم» ذکر موت«اندازه  نفس به
»  بِالْفَناء ه قَرِّر ممکـن اسـت قبـول داشـته      . کارى کن قلبت اقرار کند که دنیا فانى اسـت         : »و 

 حـضرت . باشیم که دنیا فانى است اما نه آنگونه که قلب ما آن را به طـور کامـل پذیرفتـه باشـد          
 بـه : فرماینـد  در عبارات بعدى حضرت مى.  اقرار بگیر که کلّ دنیا فانى است از قلبت : فرمایند مى

  .خودت نشان بده افرادى را که به دنیا چسبیدند و از دست رفتند

  آفات غفلت از مرگ
 کنید چه شد که اروپا به این بدبختى افتاد؟ مگر اروپا تـالش نکـرد؟ اروپـا بـدبخت           فکر مى 

 فنا و مـوت را نفهمیـد و همـه   .  زندگى خود را دنیا گرفتشد چون حکیمانه تالش نکرد و همه  
اى ندید که بـراى مـرگ و فنـاى آن هـم جـایى بـاز        دنیا را به گونه  . اش را خرج دنیا کرد     انرژى

جوید و آب گندیده، گودال را، قبله مـردم غیـرحکیم هـم     آنجایى که کور، کور را مى    از. کند
براى مبارزه با تهـاجم فرهنگـى و نجـات مـردم بایـد      توان گفت   به همین دلیل مى    .شود اروپا مى 
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. تا خودشان اقرار کنند به اینکه جاى یاد مرگ در تمدن غـرب خـالى اسـت      آنها را حکیم کرد   
اندازد که مبادا  وحشت دارد و در نتیجه ناخواسته خودش را به هالکت مى غرب از فنا و نابودى

منطقى است؟ اگر مردم در وقت مقـرر بمیرنـد       این همه تالش براى نمردن،       کنید فکر مى . بمیرد
اند مرگ طبیعى را مثالً  ممکن است کسى بپرسد آیا بد است که آنها توانسته          چه اشکالى دارد؟  

پرسم آیا خوب است؟ یعنى اگر وقت  گویم بد است اما مى اندازند؟ من نمى تا دو سال به تأخیر   
ودتر از وقت مردن خوب است بمیـرد،  گویم ز مردید چه اشکالى دارد؟ نمى مرگ شما رسید و   

طور طبیعى وقت مرگ رسید لزومى ندارد با فـشار و زور، بـر فـرض کـه        گویم زمانى که به    مى
بگذارید سر وقت بمیرید، مگر آن طرف بـدتر  . کمى عقب بیندازیم بتوانیم مرگ را براى مدت    

 دنیا هـم برایـشان بـد    به خدا قسم همین. اهل دنیا هر دو طرف بد است از این طرف است؟ براى 
انـد و خودشـان    همین حاال حسشان و ادراکشان را از دسـت داده     . کنید کمى به آنها نگاه   . است
  .فهمند نمى

  مرغــــى کــــه خبــــر نــــدارد از آب زالل
  

  منقـــار در آب شــــور دارد همــــه حــــال 
کننـد آب فقـط    خورنـد امـا چـون فکـر مـى      اهل دنیا همین االن آب شور و بدمزه دنیا را مى    

  .کنند اند، شورى و تلخى آن را درك نمى است و به آن راضى شده نهمی
 آن. فرمایند به قلبت بفهمان که این جهـان، فـانى اسـت      مى. جمله حضرت خیلى عزیز است    

اى و  دانـى کـه در چیـزى کـه فـانى اسـت موفـق شـده             وقت اگر در آن به موفقیت رسیدى مـى        
اگر هم پولدار شدى پولها را . دهى انجام مىکنى، به طور طبیعى کار خود را  را گم نمى  خودت
اند، با  اما کسى که نداند اینها فانى. دانى که چگونه از آنها استفاده کنى   ریزى اما مى   نمى در چاه 
کنـد کـه گویـا تمـام غیـب و ملکـوت را بـه او         شدنش در دنیا چنان احساس موفقیت مـى     موفق
دهـد کـه    ن احـساس شکـستى بـه او دسـت مـى        هم اگر آنها را از دست بدهد چنـا         اند، بعد  داده

  .اند لذتهاى قبلى را از او گرفته پندارى تمام
 دار شـدن، پولـدار شـدن،    بیند با سـرکار رفـتن، حقـوق      کسى که فانى بودن این جهان را مى       

 گیرد، اما شیفته آنهـا هـم   دار شدن و امثال آن قهر نیست و بیخود فاصله نمى       همسر گرفتن، خانه  
 داند کـه خـدا در شـب قـدر بـه او      او موفقیت را در آن مى . اند ر از چشم او افتاده    این امو . نیست

  اسـت کـه  موفقیت از نظر او توفیق شنیدن و عمل کردن جمالت امیرالمؤمنین   . عنایتى بکند 
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 مگـر اینکـه  . آمیزتر اسـت   از قبول شدن در هزار کنکور دانشگاهى هم موفقیت   - به خدا سوگند     -
ت ما باید این باشد کـه خـود  . اى غیرالهى باشد   سخنان حضرت، انگیزه   اش از شنیدن   انگیزه را  نی

 خـویش را تعلـیم کـن   : بسازیم و به خودمان یاد بدهیم که درست ببینیم و درست عاشـق شـویم   
  .عشق و نظر

هـم   تا اینجا جلسه قبل. فرزندم به خودت بفهمان که این جهان فانى است  : حضرت فرمودند 
 شود، ده بار دیگـر هـم کـه ایـن بحـث را      ن قلب انسان دچار غفلت مىولى چو. کمى بحث شد 

  .بینیم برایمان جدید است تکرار کنیم باز مى

  فجايع دنيا
ه فَجائع الدنْیا«: تا اینجا رسیدیم که حضرت فرمودند     اى  گونـه  اى پسرم قلبت را بـه . »و بصرْ

نـابود   ه اسـت و هـرکس بـه آن نزدیـک شـود       این دنیا پر فاجع   . بیدار کن که فجایع دنیا را ببیند      
پـرورش   به عنوان مثال یک خانم معلم که نسبتا مذهبى هم بـود از حقـوق آمـوزش و    . گردد مى

هم با ایـن   خودش را. ناراضى شد و لذا از آموزش و پرورش بیرون رفت و مشغول تجارت شد         
دنیادارى مالك   وقتى-پنداشت که به موفقیت رسیده است  کرد و مى کار خیلى زرنگ حساب مى

چنان غرق این دنیاى به ظـاهر    او آن- تر است شود هرکس دنیاى بیشترى داشته باشد در پندار خود موفق     
ه همکارانش را تحقیر مـى    خودتـان را مـشغول شـغل معلمـى      کـرد کـه چـرا    ارزشمند شد که بقی

ك مـوفقیتش  افتـاد و چـون مـال    ولى پس از مدتى در کسب و تجارت خود بـه ضـرر      . اید کرده
روانى پیدا کرد و همه چیـزش   همین دنیا بود، ضرر دنیایى برایش آنچنان سنگین بود که مشکل   

. تواند داشته باشد اش را هم نمى قبلى را از دست داد، در حدى که دیگر امکان برگشت به شغل 
 که بـه دنیـا   فاجعه دنیا، هرکسى را. بگیرید از این نمونه عبرت   . این یک نمونه از فاجعه دنیاست     

شوند که قلبت را بینا کن تا فجایع دنیـا   مى حضرت به ما متذکر. کند نزدیک شود با او چنین مى 
  . را ببیند

 پیامبران این موضوع را خوب فهمیدنـد و بـه خـدا وصـل شـدند تـا        . جنس دنیا، فاجعه است   
 .گرفتـار فاجعـه آن نـشود   تواند در دنیا باشـد امـا    بنابراین هر انسانى مى. گرفتار فجایع دنیا نشوند  

بـه   هاى مستانه اهل دنیا را ببیند و شرطش این است که دنیا و فجایع آن را بشناسد و باطن قهقهه             
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خوابیـده   الهام مالئکه در درون خود توجه کند که پشت این خوشیهاى ظاهرى هزاران مصیبت        
مثل آنها   اى کاش من هم!گوید خوشا به حال آنها بیند، مى انسانى که این مصیبتها را نمى   . است
گرفتـار   دهد، اما همه آنهائى که در دام دنیـا    خداوند به کسانى که دنیا را بخواهند دنیا مى        . بودم
دقیقـه   حالشان چنان است که شاید در تمام عمرشان به انـدازه یـک  . اند به بیچارگى افتادند  شده

  .است شان بوده هاى دنیائى واستههم خدا را نخوانده باشند، اگر هم خوانده باشند مربوط به خ
. است کنند به خاطر زرنگ نبودن خودشان   شوند خیال مى   اهل دنیا وقتى گرفتار مصیبتى مى     

سـر   انـد  خواسـته  مثالً مـى . یعنى قبول ندارند که زندگى غیردینى باعث گرفتارى آنها شده است       
 رفتـار آنهـا  . شدم  موفق مىگوید اگر نفهمیده بود کسى کاله بگذارند و او فهمیده است، لذا مى    

 گذرد در چـاه  بیند که هرکس از آنجا مى مثل کسى است که نزدیک چاهى ایستاده است و مى       
 افتند بلکـه جـنس   احتیاطى نیست که در چاه مى  افتد، و به جاى اینکه بفهمد آنها به خاطر بى          مى

کند  د، تصور مىافت این چاه چنان است که هرکس هوس بر سر آن آمدن را کرد، درون آن مى      
 افتاد و لذا خودش هم گذاشت درون چاه نمى پایش را در نقطه دیگرى بر سر همان چاه مى    اگر
 کسى که فکرش باطل است به جهت همین فکر باطل هـر روز ضـربه      . افتد رود و در چاه مى     مى
هم مى      خورد ولى نمى   مى  ربهتـا فکـر انـسان، الهـى نـشود هـر روز ضـ            . کند فهمد و دیگران را متّ
دنیا  فرمایند این را به قلبت بفهمان که جنس حضرت مى. خورد، چون جنس دنیا فاجعه است مى

  .فاجعه است و باید در دنیا زندگى کنى ولى به آن نزدیک نشوى

   گردش روزگاریمعن
ش تَقَلُّبِ اللَّیالى و االَْیامِ       « فُح رِ وهلَۀَ الدوص ه ذِّرح روزگـار   ز یـورش  اى پسرم قلبـت را ا »و

بـه  . اى گونـه  کند و البته به هرکس به خصوصیت روزگار این است که به همه حمله مى . بترسان
باشـد و خـدا    پس انسان باید همواره آماده. کند به غنى به شکل دیگرى فقیر به شکلى حمله مى   

را ببینـیم و   ومایم و اگر نتوانیم این هج همه ما مورد هجوم روزگار قرار گرفته. را از دست ندهد   
شناسـد   نمـى  کسى که جنس روزگار را. جنس روزگار را نشناسیم مشکلمان دو برابر شده است  

باعث ناراحتى  آید پس هر مشکلى که براى او به وجود مى. قبول ندارد که قرار دنیا همین است      
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ش پـدر  مثالً اگر در کنکـور قبـول نـشده اسـت تقـصیر آن را بـه گـردن فقیـر بـودن           . شود او مى 
  .گذارد اندازد و اگر در ازدواجش موفق نبوده گناه آن را به حساب پدر ثروتمندش مى مى

 تواند به کسى نمى. انسان باید بفهمد که روزگار پر فاجعه است و لذا باید به خدا وصل شود    
 تـوان بـه خوشـیهاى موقـت آن     روزگار، پر یورش است، لذا نمـى . وزگار اطمینان و اعتماد کند    

تغییـرى   باید با خدا زندگى کرد، چه دنیا به مراد ما باشد و چه نباشد تا در وضعیت ما. لگرم بود 
  .براى کسى که خدا را دارد داشتن دنیا مانند نداشتن آن است. پدید نیاید

ــرم   ــف دلبــــ ــر زلــــ ــر آن زنجیــــ   غیــــ
  

ــسلم   ــد بگــ ــر آیــ ــد زنجیــ ــر دو صــ   گــ
 جیرى را که اصل است و مراخواهم ـ یعنى آن زن گوید من فقط زنجیر زلف دلبرم را مى مى 

 .بندم کنم و به آنها دل نمى کند ـ و بقیه زنجیرها را پاره مى به خدا وصل مى

ولَۀَ الـدهرِ   1«: فرمایند از دو چیز حذر کـن     حضرت به پسرشان مى    بِ   2ـ صـ ش تَقَلـُّ ــ فُحـ 
  .»اللَّیالى و االَْیامِ

 بـه معنـاى  » فَحـش «و » زشـتى «نـاى  بـه مع » فُحـش «. فَحش و فُحش هر دو بکـار رفتـه اسـت        
 است معناى فرمایش حضرت این است که از گردش آشکار دنیا، یـا از گـردش بـد و    » آشکار«

 هرقدر هم که تالش کنـى . به این دنیا نچسب که دنیا مانند دم ماهى است         . آشکار دنیا فرار کن   
 ن را گـرفتم، دوبـاره از  آیى بگوئى آ توانى دم ماهى را بگیرى و اگر هم آن را گرفتى تا مى   نمى

 آنهـا تمـام  . به خدا قسم ثروتمندان هم دنیـا ندارنـد       . دستت دررفته است، جنس دنیا چنین است      
 کنند تا آنچه را که دائم در حال از بین رفتن است، حفظ کننـد، کـه ایـن         عمرشان را صرف مى   
 غ گفتن و خیانتروز به درو اش را در طول شبانه آیا کسى که تمام انرژى. بدبختى بزرگى است

 گذراند تا بتواند اتومبیل آخرین سیستم و خانه اشـرافى داشـته باشـد و بعـد هـم یـک                 کردن مى 
اش نگهبانى دهد خوشـبخت اسـت؟ خوشـبخت کـسى اسـت کـه وظیفـه            بخرد تا از خانه    سگ
ه کند و اگر نه هیچگا اگر داراى خانه و ماشین شد، از آنها استفاده مى. دهد را انجام مى اش الهى

شـود، تـا از مقـصد اصـلى بـاز       دست آوردن این چیزها از مسیر صحیح دینى خارج نمى    براى به 
  :چرا که گفت نماند،

  کاروان رفـت و تـو در خـواب و بیابـان در پـیش              
  

  !کى روى ره ز که پرسى چه کنـى چـون باشـى؟            
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  .ه کن پسرم داستان گذشتگان را بر قلبت عرض»واعرِض علَیه اَخْبار الْماضینَ«
ه بِما اَصاب منْ کانَ قَبلَک منَ االَْولْینَ        « است بـه    آنچه را که بر گذشتگان وارد شده»و ذکِّرْ

  .قلبت تذکر بده
»  میارِهرْفى دس شـده    قلبت را بردار و برو به کوهستانها، به قبرستانها و خانه هاى خـراب      »و

  . نشان بدهگوشه شهر سر بزن و دیار مردم گذشته را به قلبت
»مبقایاى تالش مردم گذشته را بنگر»و آثارِه .  
 چقـدر » هـیچ چیـز  « پس توجه کن و ببین که آنها چه کردند و به خـاطر      »فَانْظُرْ فیما فَعلُوا  «

  .انرژى مصرف کردند
  .آنها را در قبرستانها بنگر.  و ببین از کجا منتقل شدند»و عما انْتَقَلُوا«
آنها  در دل خاك.  و ببین کجا فرود آمدند و در چه جائى نازل شدند      » نَزَلُوا و اَینَ حلّوا و   «

  .را مشاهده کن
پـسرم  : فرماینـد  مـى  -زند   این جمله به جان آدمى آتش مى - »فَانَّک تَجِدهم قَدانْتَقَلُوا عنِ االَْحبۀِ    «

قبرسـتانها منتقـل    بـه ایـن  اگر درست نگاه کنى خواهى دید که این مردگان از میان دوستانـشان            
امـا  . فعالیـت داشـتند   کردند و اى داشتند، با هم رفت و آمد مى       آنها هم، مسجد و جلسه    . اند شده

  .اند االن در قبرها سکنى جسته
  .اند که هیچ کس دیگرى در کنارشان نیست  در محلى فرو رفته»و حلُّوا دیار الْغُرْبۀِ«
»    ص نْ قَلیلٍ قَدع کَاَنَّک ومهدکَاَح آنهـا   گذرد که تو نیز مثل یکـى از  چیزى نمى!  پسرم»رْت

  .خواهى بود
 مگر نه این است که هر کدام از ما داراى آرزوهـاى دنیـائى هـستیم؟ بیـائیم آرزوهایمـان را          

 به نظر شما اگر آرزوهاى ما برآورده شود بهتر است یا برآورده نشود؟ به نظر مـن      . بررسى کنیم 
  .کند در هر دو حالت با هم مساویند که فرقى نمى

 مـثالً کـسى آرزو دارد بـراى عیـد نـوروزش چنـد             . آرزوهاى دنیائى خودتان را تصور کنید     
از  یکى از رفقاى ما بیش! شود؟ هیچ حاال اگر نخرد به نظر شما چه مى. دست لباس شیک بخرد   

خوانى؟  مى ینقدر درسبراى چه ا: از او پرسیدم. آورد خواند و به خودش فشار مى   حد درس مى  
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فقیرى بود و  پدرم مرد: چرا؟ گفت: پرسیدم. مان را کوچک و حقیر کنم مردم محله : جواب داد 
ه سرشکسته       . کردند مردم محله به او اعتنا نمى      . شـده اسـت   به همین دلیل، خانواده ما در آن محلّ

بخـرم و بـه    مخواهم درس بخوانم تا دکتر یا مهندس شوم و یک ماشین آخرین مـدل هـ       من مى 
تحقیـر   یعنـى بزرگتـرین آرزوى او فخرفروشـى و   . آن محله بروم تا آنها بفهمنـد چیـزى نیـستند          

سـال   14امام را به مـدت  .  مقایسه کنیدسره قدساین شخص را با امام خمینى       . کردن مردم محله بود   
 ت،مـأمور انگلـستان اسـ   «: گفتنـد . از ایران بیرون کردند و پـشت سـرش چـه حرفهـا کـه نزدنـد              

 خواهد با شـاه  گیرد، خودخواه است، سواد ندارد، مى دروغگوست، از جمال عبدالناصر پول مى   
  .»...درافتد تا مشهور شود و

 امـام » آقا چه احساس و حالى دارید؟«:  سال که به ایران برگشتند پرسیدند      14از امام پس از     
 شد به خاطر آن بود کـه امـام     اى داشته با   اینکه امام توانست چنین روحیه    » !هیچى«: جواب دادند 

  :گوید مولوى آدم بیدارى است مى. را فهمیده بود» هیچ بودن کلّ دنیا«به خوبى 
ــت و لــیکن چــه حبــاب      ــالَم چــو حبــابى اس   ع

  
ــراب  ــر روى ســ ــه بــ ــر آب بلکــ ــر ســ   نــــى بــ

ــواب    ــه خــ ــد بــ ــه ببیننــ ــرابى کــ ــز ســ   آن نیــ
  

  آن خــواب چــه خــواب؟ خــواب مــستان خــراب 
  که آب واقعیتى دارد-آن هم نه حبابى که بر روى آب باشد  . ستکلّ عالم مانند یک حباب ا      

 آن هم نه سرابى کـه در سـراب بـودنش واقعیـت داشـته     .  بلکه حبابى که بر روى سراب است      -
 آن هم نه در خواب یـک آدم حـسابى کـه وقتـى       . بیند باشد، بلکه سرابى که آدم در خواب مى       

ت باشد، ب خواب مى  لکه خواب آدم مست کـه خوابهـایش پـرت و   بیند در خوابش احتمال صح 
  . پالست

  :گوید خدا رحمت کند سعدى را که مى
  عــالم همــه هــیچ و کــار عــالم همــه هــیچ  

  
ــیچ    ــیچ مپـ ــر هـ ــیچ بـ ــراى هـ ــیچ بـ   اى هـ

ه    .اند  اینها را به ما یاد دادهحضرت على.  همین طور است و اللّ
ــست  ــیچ نیــ ــز پــــیچ در پــ   ره عقــــل جــ

  
ــست     ــیچ نیـ ــدا هـ ــز خـ ــقان جـ ــرِ عاشـ بـ  

ــناس      ــا حــق ش ــه ب ــن نکت ــت ای ــوان گف   ت
  

ــد اهــــل قیــــاس     ــى خــــرده گیرنــ   ولــ
  کــــه ایــــن آســــمان و زمــــین چیــــستند 

  
  آدم و دیـــــــو و دد کیـــــــستند؟ بنـــــــى
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  ترنـــد همـــه هرچـــه هـــستند از آن پـــست 
  

ــستى   ــا هـ ــه بـ ــد   کـ ــستى برنـ ــام هـ   اش نـ
ــم برگـــشاد      ــزت علـ ــید عـ ــو خورشـ   چـ

  
ــشاد   ــدم برگـ ــب عـ ــه جیـ ــر بـ ــان سـ   جهـ

در شـرح  . بینى همه عـالم در مقابـل خـدا هیچنـد     جلوه کند مىگوید اگر خدا بر قلب تو    مى 
  :خوانده است گویند که ایشان عموما این شعر را مى  مى»سره قدس«اى  مرحوم الهى قمشه حال

ــم برگـــشاد     ــزت علـ ــید عـ ــو خورشـ   چـ
  

ــشاد   ــدم برگـ ــب عـ ــه جیـ ــر بـ ــان سـ   جهـ
 ل خـدا هـیچ هـیچ   اى بیدار شده بود و دیده بود که این عـالم در مقابـ        دل مرحوم الهى قمشه    

  .است
 خواهى قلبت را بیـدار کنـى آثـار خـراب       فرمایند اگر مى    به فرزندشان مى   حضرت على 

 اگر کسى به خدا وصـل . شده گذشتگان را به او نشان بده تا عاقبت دنیا را بفهمد و درس بگیرد   
 پس انسان باید در همـه حـال مراقـب باشـد کـه در         . نشود عاقبت امر دنیایش خراب شدن است      

 اى عمل کند که معنـویتش مغلـوب کارهـایش    طول زندگى و در حین فعالیتهاى دنیائى به گونه     
 یعنى تالش کند تا قلبش همواره نسبت به خدا بیـدار باشـد و بـراى رسـیدن بـه ایـن امـر،                . نشود

 خـود فرمایـشات حـضرت باعـث    . عبادت و خلوت داشته باشد و زیاد مشغول کار دنیایى نـشود   
 کنند تا در فعالیتهـاى  حضرت به همه جوانها، فانى بودن دنیا را گوشزد مى. دشو بیدارى قلب مى  

 اگر کسى این فرمایـشات را بـا  . دنیایى، متوجه باشند که در هر صورت، دنیا خراب شدنى است   
 دهـد و بهتـرین توشـه هـا را در     گوش قلبش بشنود و عمل کند فرصت زندگى را از دست نمـى  

هانشاء. گیرد همین دنیا برمى   . اللّ

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  پنجمجلسه 
  بركات ياد معاد

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
»   ۀِ، ذَلِّلْـهْکم بِالْح ه رنَو قینِ، وبِالْی ه قَو ةِ، وبِالزَّهاد تْهاَم ظَۀِ، وعوبِالْم کىِ قَلْباَح 

ه بِالْفَن     قَرِّر و ،توکْرِ المبِذ     رِ وهلَۀَ الـدو صـ ه ذِّر حـ نْیا، وعِ الـدفَجائ ه اء، و بصرْ
ش بِمـا                 فَح ه رْ ه اَخْبـار الْماضـینَ، و ذکـِّ لَیـع رِضاعامِ، واالَْی تَقَلُّبِ اللَّیالى و

رْ فیمـا   قَبلَک منَ االَْولْینَ، و سرْفى دیـارِهم و آثـارِهم فَـانْظُ            اَصاب منْ کانَ  
حلّوا و نَزَلُوا، فَانَّک تَجِدهم قَدانْتَقلُوا عنِ االَْحبۀِ، و          فَعلُوا و عما انْتَقَلُوا و اَینَ     

ح مثْـواك، و         و کَاَنَّک عنْ  . حلُّوا دیار الْغُرْبۀِ   ل فَاَصـ ،مهد کَاَحـ رْتص قَلیلٍ قَد
نیاكبِد رَتَکآخ لَ فیما. التَبِععِ الْقَو د و کَلَّف طاب فیما التُ الْخ و رِفالتَع.«  

دل را به پند زنده دار، و با دل نبستن به دنیا بمیران، و با یقین، نیرومندش ساز، و بـه        
اش کن، و به یاد مرگ رام کن، و بـه پـذیرفتن فنـا وادار، و      نورانى کمک حکمت 

برحـذر دار، و از دگرگونیهـاى گـردش     دهـر به رنجهاى دنیا بینا ساز، و از صولت        
پیـشینیانش   روزان و شبان بیم ده و داستان گذشتگان بر او فرو خوان، و سرگذشت       

پس بنگر که چه کردند و از کجا برشدند و بـه    . یاد آر، و بر دیار و آثارشان بگذر       
آنگاه بینى کـه از دوسـتان جـدا ماندنـد        . در کجا جاى گزیدند    کجا فرود آمدند و   
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از اندك زمانى یکى از آنـان    آن گونه که تو نیز پس     . ر دیار تنهایى فرود آمدند    وب
پس سراى آخرت خود را اصـالح کـن و آخـرت بـه دنیـا مفـروش و       . خواهى بود 

  .ندانى مگوى و از آنچه به آن وظیفه ندارى سخن مران آنچه
ت یعنى والیت را تسلیت   کـنم  مى  عرضدر ابتدا شهادت امام الموحدین، مظهر حقیقت نبو .

 امیدوارم که روح ما به آن شعور بلندى نائل شـود کـه بتوانـد مقـام والیـت را بفهمـد و بـا ایـن                     
ت    . فهمیدن به رستگارى برسد    اگر ماه رمضان، ماه تطهیر قلوب است، تطهیر قلوب منهـاى محبـ 

ت امام معصوم، احتیاج به ریاضت دارد و شاید حکمت       نکـه  ای امام معصوم ممکن نیست؛ و محب
قـدر   در قلب ماه رمضان، توجه به امام معصوم در کنار شب قدر قرار گرفته است این باشد کـه         

  .باشد انسان به قدر امام معصوم یعنى انسان کامل مى

  شب قدر و مقام امام معصوم
 مقام انسان کامل، مقام کلّ انسان است و شب قدر، شبى است که انسان باید به کلّ خودش          

 پـس قلـب بایـد بـه امـام     .  کل هر انسانى، انسان کلّ یعنى امـام معـصوم اسـت       و. دست پیدا کند  
پیدا  و دست پیدا کردن به امام معصوم یعنى توجه عمیق عاشقانه به امام   . معصوم دست پیدا کند   

امـام   به همین دلیل شب قدر، شب توجه بـه . کردن و از این راه به قدر الیق انسانى خود رسیدن      
آن  قدر یعنى اندازه انسانیت و شب قدر شـبى اسـت کـه در            .  است نینکامل یعنى امیرالمؤم  

 از مـا یـک نخوابیـدن و یـک توجـه     . توان با همت بلند به حـد کامـل انـسانیت دسـت یافـت       مى
  :اند که از ما خواسته. خواهند مى

  یــک چــشم زدن غافــل از آن مــاه نباشــیم 
  

  شــاید کـــه نگــاهى کنـــد آگــاه نباشـــیم   
 پس شب قدر شب. ن است و قرآن مقام قلب انسان کامل است      شب قدر، شب دریافت قرآ     

 آماده باشید چون قرآن. اند که آماده باشید از اینرو به ما گفته . پذیرش قرآن از طریق قلب است     
باشد  آیند و بر قلبى که بیدار   مالئکه و روح به اذن پروردگارشان مى      . فرستند  مى »بِأذنِ رب «را  

است نه  ماه رمضان ماه قرآن. ورند و این است معنى درك شب قدر      آ شوند و قرآن مى    نازل مى 
هـم بگیریـد    اند در این مـاه روزه    هرچند که گفته   »شَهرُ رمضان الذَّى اُنزِلَ فیه الْقُرآنَ     «ماه روزه   

»  یامکُم الص لَیع بتر روزه بگیرد بیشتر عاشق امیرالمؤمنین  هرکه عمیق . »کُت شود و هرکـه   مى
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اسـت و قلـب امـام     تـر  نزدیـک » عـج « در قلب او بیشتر باشد به امام زمـان       المؤمنینعشق امیر 
بـه قلـب امـام،     و نزدیکـى . شـود  قلبى است که قرآن در هر شبِ قدر بر آن نازل مـى       » عج«زمان

قلبش تفهیم   را بهکسى که صادقانه عشق به امیرالمؤمنین . آمادگى براى پذیرش قرآن است    
 23طـول   لفظ قـرآن در . قرآن براى او دیگر الفاظ صرف نخواهد بود       شود و    کند قرآن فهم مى   

نـازل   شـود یعنـى در یـک لحظـه دفعتـاً      سال تنزیل شده است اما هر سال در شب قدر انزال مـى           
  :اند شود، همانطور که گفته مى

ــى    ــد بــ ــه آیــ ــن نکتــ ــاقى ایــ ــان بــ   زبــ
  

  در دل آن کـــس کـــه دارد نـــور جـــان   
 به نور جان مجهز گردد در شب قدر که شب انـزال قـرآن  اگر کسى به وسیله روزه گرفتن،         

 مرحـوم . شود که چیزى فراتر از لفظ و حرف آن اسـت     هاى قرآنى بر قلبش وارد مى      است نکته 
 مـاه رمـضان از   21میرزاى قمى صاحب مفاتیح ـ که خدا او را رحمت کنـد ـ ذیـل آداب شـب      

 یعنـى اگـر  . »تین بمذاکرة العلم فهو افضلمن احیى هاتین اللیل«: اند  آوردهسره قدسشیخ صدوق  قول
  بـه - که احتمال شب قدر بودنـشان زیـاد اسـت    - ماه مبارك رمضان را 23 و 21کسى دو شب  

 یعنى در این دو شب سیر قلبى کنـد و بـه  . مذاکره علم بگذراند از همه اعمال دیگر افضل است        
 کـه انـسان را بـه شـعور     شعور برسد و فقط محدود به آداب نشود، مذاکره علمـى یعنـى کـارى          

  .برساند
 خوب است که عالوه بر جسم، دل مـا هـم در ایـن شـب بیـدار        . شب قدر، شب احیاء است    

 اند که اگر در شب قدر بیدار بمانید و به مذاکره علمى بپردازید از همه اعمال وارد  فرموده. باشد
  در آخـرین جلـد المیـزان      کـه سخنانـشان نورانیتهـا دارد       اهللا رمحـه عالمه طباطبائى . شده افضل است  

یعنـى آن  . انـد  اند که این کتـاب را در نیمـه شـب بیـست و یکـم مـاه رمـضان تمـام کـرده            نوشته
این روحیه خـوبى اسـت کـه انـسان احیـاء          . اند نوشته در نیمه شب ماه رمضان تفسیر مى       بزرگوار

ــاره صــحبت   شــب قــدر ــه مــذاکره علمــى پایــدار نمایــد و اگــر ایــن مــذاکره علمــى درب هاى را ب
ه .  است»نُور على نُور«که   امیرالمؤمنین هم باشد   ت سـخنان حـضرت را       پس انـشاءاللّ بـا ایـن نیـ 

  .دهیم ادامه مى
 و قلبـت . هوسهایت را با دورى از دنیا و زهد بکـش : گفتیم که حضرت به پسرشان فرمودند  

ت بخش و با حکمت نـورانى کـن و بـا توجـ          ه بـه مـرگ،  را با موعظه زنده نگهدار و با یقین قو 
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فجایع دنیا را بشناس . اى بیدار کن که به فناى خودش اقرار کند خوارش گردان و آن را به گونه
ه امتها و ملتهاى گذشته را بر قلبت عرضه یورش و چموشى و زشت     و کارى زمانه را بفهم و قص 

  .ببین که انسانها چه کارهایى کردند و چه نتایجى گرفتند. کن

  یيخ دان، نه تاریتاريخ فهم
. نیـست  منظور حضرت از این جمالت، دانستن تاریخ نیست چون تاریخ دانستن روش قرآن      

آدمیان بـه   فهمد که روش قرآن تاریخ فهمیدن است و یک مؤمن با غور و بررسى در تاریخ مى          
  .چه دلیل رفتند و چگونه رفتند

 تـوان  ن به راحتـى مـى  با خواندن قرآ. فهمد یعنى رمز سقوط و نزول و یا صعود تمدنها را مى        
 فهمید که رمز سقوط تمدنها، در کفر و ظلم آنها است و اگر کسى مسیر دینى نداشته باشـد، بـا           

  .شود رو مى شکست روبه
 بـه . ریشه مصیبتهایى را که به گذشتگان رسیده است بـه قلبـت بفهمـان            : فرمایند حضرت مى 

 هایشان در خوشى به سر ببرند هشهرها برو و ببین که گذشتگان چقدر انرژى صرف کردند تا بچ
 و به همین علت تمام زندگیشان را براى آینـده فرزندانـشان خـرج کردنـد و از خودشـان غافـل                 

آنها  هایشان نتوانستند روحیه تند و بد اى تلخ و تند گشتند و بچه      و در نتیجه داراى روحیه    . شدند
  و با پیر شـدن والـدین اداره شـهر   را تحمل کنند و لذا از پیش آنها رفتند و شهر را ترك کردند         

  .مشکل شد و شهر پس از مدتى به طور کلى مرد
 عمومـا پـدر و مادرهـا نیـرو و     . »مهاجرت شـهرها  «شناسى بحثى است تحت عنوان       در جامعه 

 هایـشان پـیش آنهـا    شان را به دو خانه تبدیل کنند تا بچـه    کنند که خانه   انرژى خود را صرف مى    
  و تنهـا - بـه خـصوص در ایـن تمـدن     -ماننـد   ا پیش پدر و مادرهایـشان نمـى      ها هم عموم   بچه. بمانند

 درى آخرتـى  شود یک خـستگى دنیـایى و دربـه    چیزى که با این وضع عاید پدرها و مادرها مى         
 سازى کنـد ـ طـورى کـه ایـن      اش را صرف خانه آدمى که چندین سال متوالى تمام انرژى. است

 .مانـد  اند ـ دیگر فرصتى براى به خود آمدنش باقى نمـى  خانه براى نسلهاى بعد از خودش هم بم
 در صورتى که همین والدین اگـر اوقـات خودشـان   . مانند ها هم پیش او نمى در چنین حالى بچه   

 کردند و ثانیا از آنجا که نسبت بـه  را صرف صفا و ایمان کرده بودند اوالً روحیه قناعت پیدا مى    
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ت مى   بعد  ها نسبت به آنها محبت داشتند شدند بچه  که پیر مى  ورزیدند وقتى هم   فرزندانشان محب
  .کردند ها جاى آنها را پر مى از فوت پدر و مادر نیز بچه

 ببین کجاهـا رفتنـد و چگونـه فـرود    . فرمایند قلبت را در آثار گذشتگان سیر بده  حضرت مى 
  و همـه آن بینـى کـه از دوستانـشان    آنهـا را مـى  . آمدند و سرانجام در چه قبرى مـسکن گزیدنـد   

گـذرد   داشتند جدا شدند و در تنهایى مرگ فرود آمدنـد و دیـرى نمـى      چیزهایى که دوست مى   
  .نیز یکى از آنها خواهى بود که تو

  ياد معاد عامل بصيرت
 مـاده، عـین حرکـت اسـت و عـین     . نکته مهم این است که جنس زمان، ریشه در مـاده دارد        

 اما جنس. تریم نزدیکتر باشیم، به زمان، نزدیکپس هرچقدر که به ماده   . زاید حرکت، زمان مى  
 خدا، ثبوت است و در ثبوت، هیچ زمانى نیست پس هرچقدر که به خدا نزدیـک بـشویم زمـان       

 بیننـد و آن را حـس   اینکه بعـضى از اولیـاء در همـین دنیـا قیامـت را مـى       . شود براى ما نیست مى   
اى قـرار دارنـد     درست در مقابـل آن عـده  این افراد. اند اى است که کرده  کنند به دلیل تزکیه    مى
عـد و     اسیر مادیات هستند و حتى اگر پیر هم شده باشند قیامت را دور مى        که بیننـد چـون اسـیر ب 

  .اند اند و به حضور و قرب نرسیده حرکت و فاصله
. کنـیم  دهند تا عمـل  دهند تا درست ببینیم و سپس تکلیف مى ابتدا حضرت به ما بصیرت مى 

  را اصـالح کـن؟ چـرا اصـالح همـین دنیـا را          - قیامـت    -فرمایند محل آینـده خـودت        اما چرا مى  
  .قیامت مأواى اصلى است که همیشگى است! نفرمودند؟ چون این دنیا، اصالً محل نیست

 فرمایند؛ قیامتى فکر کن تا در فراز و نشیبهاى دنیـا بتـوانى درسـت موضـعگیرى             حضرت مى 
 کند آنقدر جدى نیـست کـه بتوانـد او را از پـاى      ندگى مى دنیا براى کسى که در قیامت ز      . کنى

 .شود شود از نظر روانى براى همه به یک اندازه گران نمى وقتى که یک کاال گران مى   . درآورد
 داند گران شدن یک کاال چنان است که گویا بند جـانش   براى کسى که دنیا را بسیار جدى مى       

شود و اگر هم  دنیا به او رو کند مغرور و متکبر مىکسى که اهل دنیا شده اگر . بریده شده است
اما کسى که دنیا براى او اصل نیـست، اگـر   . شود او پشت کند دچار یأس و غم و ناراحتى مى  به

به او رو کند نگران است که چگونه از آن استفاده صحیح بکند و اگر هم به او پـشت کنـد        دنیا
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ترساند و احساس فقـر دروغـین    اهل دنیا را از فقر مىاین شیطان است که  . اهمیتى ندارد  براى او 
  .کند دنیا ایجاد مى در اهل

 در کتاب علل تزلزل تمدن غرب گفتیم که این تمـدن در    . اصالً تمدن فعلى نیازآفرین است    
 هم اکنون نیـز همـان فرهنـگ   . رنسانس ابتدا از قیامت غافل شد و سپس دنیادارى را مطرح کرد 

 واضح است که در کنار ایـن نـوع زنـدگى و تمـدن، دیگـر توجـه بـه            به کشور ما آمده است و     
 سـاعت هـم   48 سـاعت،  24اى است که اگر کسى در       تمدن امروزى به گونه   . معنا ندارد  قیامت

یعنى این تمدن چنان دنیا را مهم جلـوه داده اسـت کـه          . شود باز دچار کمبود وقت مى     کار کند 
دقت کنید و ببینید که ما از کجا ضربه   . دانید فى نمى هم آن را بدست آورید آن را کا        هر اندازه 

ت امیرالمؤمنین        خوریم که  مى شما . شود  همه مسائلمان حل مى اگر این نکته حل شود به عزّ
خـوریم کـه    ما ضربه بینـشى را مـى     . خورید بخواهید به شما بفهماند که از کجا ضربه مى         از خدا 

ح مثْـواك و التَبِـع آخرَتَـک   «: فرماینـد  ى به پسرشان م امام. آن، اصل نیست   قیامت در  لفَأَص 
نیاكبِد«.  

 فرمایند با زنده نگاهداشتن یاد و ذکر قیامت در زندگى از بسیارى آفات مصون          حضرت مى 
 مجبور. شود کسى که قیامت را رها کند و دنیا را بگیرد به یک زندگى ساده قانع نمى        . شوید مى

 بـراى نجـات  . بینـد  خوابد خواب دنیا را مى وقتى هم که مى. کنداست همه وقتش را صرف دنیا      
 .یافتن از این مهلکه تنها یک راه وجود دارد و این راه را باید در کالم حـضرت جـستجو نمـود              

 یعنـى .  در این است که آخرت براى ما اصل باشد   راه سعادت با توجه به کالم امیرالمؤمنین      
 البته در حالى که آخرت براى ما اصل است اگـر . فروشیمبه خاطر گرفتن دنیا، آخرت خود را ن   

 قیامت خودمان. خواهیم بکنیم کنیم چون صوفیگرى هم نمى دنیا هم به ما رو کرد آن را رد نمى   
 پردازیم و به هر وضعیتى در دنیـا قـانعیم و بـراى آن    کنیم و به فعالیت دنیایى هم مى       را حفظ مى  

  .زنیم نیز حرص نمى
 مثالً اگر امتحانات پایـان تـرم     . کند هاى زندگى ما را عوض مى      تمام گزینش توجه به قیامت    

 روز وقـت خـود را صـرف     سـاعت در شـبانه  18در ماه رمضان واقع شود و به شما بگوینـد بایـد    
 براى کسى که قیامت اصل است معنى ندارد که ماه رمضانش     . تان عالى شود   درس کنید تا نمره   
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 هـاى عـادى   کلى از توجه الهى خارج باشـد و شـب و روز درس      را ضایع کند و در طول آن به         
  . خواند کند درس هم مى او در عین حال که قیامتش را حفظ مى. بخواند

 پس آثار تربیتى توجه به قیامت این نیست که فقط دزدى نکنیـد تـا بعـد در قیامـت نـسوزید      
شها و روشـهاى آن  بلکه اگر قیامت و توجه به آن در یک جامعـه اصـل شـود اصـالً نـوع گزینـ             

به عنوان مثال کسى که یک دست لباس براى او کافى است به جـاى        . عوض خواهد شد   جامعه
. کنـد  تالش کند تا داراى دو دست لباس شود و به دیگران پز بدهد، براى قیامتش کار مى  اینکه
 گیرد، دیگر هر کس یک دست لباس دارد فضاى جامعه فضائى شد که قیامت را اصل مى وقتى

 اما االن به خاطر اینکه توجه به دنیا بیـشتر شـده اسـت ، احـساس فقـر       . احساس فقر نخواهد کرد   
 8 سـاعت کـار کنـد و از    16وجود دارد و آنکه یک لبـاس دارد بایـد ماننـد صـاحب دو لبـاس           

 ایـن هـر دو قیامتـشان را از   . ساعت مربوط به عبادتش بزند تا بتواند داراى دو دست لبـاس شـود     
 اند چون همان یک دست لباس، نیازهاى آنها را برآورده بدست آورده» هیچى«ند و ا دست داده

تـوان فهمیـد کـه چگونـه      البته این مثال است اما به کمک آن به راحتى مى   . کرد و کافى بود    مى
غربى که وارد زندگى ما شده اسـت بـسیارى از مـا را شـدیدا غافـل کـرده اسـت و مـا را              تمدن

یکدیگر در امر دنیا نموده است به طورى که هر قسمت آن را هـم کـه    سبقت گرفتن از     مشغول
زا و  گـوییم تمـدن غـرب، بحـران       همین جاست که مى   . آوریم در جاى دیگر کم مى     بگیریم باز 

چه بپذیرید، چه نپذیریـد تنهـا راه خالصـى از مـشکالت ایـن تمـدن، همـان           . است آفرین بحران
 بـه مـا نـشان     یعنى همان راهى که امیرالمـؤمنین     و اصل گرفتن قیامت است،       توجه به قیامت  

  .اند داده

  يك دستورالعمل مفيد
حرفى را  پسرم«: فرمایند مى. دهند تا اینجا حضرت بصیرت دادند و از اینجا به بعد دستور مى       

نـدارى   حرفى را که نسبت به آن معرفت و آگـاهى . دانى نزن، عطش گفتن نداشته باش که نمى 
نگـو   ات نیـست  چیزى را که بر عهده. ات نیست رها کن رى که بر عهدهمگوى و سخن را در ام   

کـه   گفـت  برادرى آمده بود و مـى ! سخن بسیار عالى و در عین حال عجیبى است     . »و انجام مده  
 کننـد، جـایى هـم در    خواهند در مسجد فعالیت کنند امـا هیـأت اُمنـاء اعتنـایى بـه آنهـا نمـى                  مى
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 برویـد ! پرسید با این وضع چه کنیم؟ گفـتم هیچـى         ! آیند  نمى ها هم  گذارند، بچه  اختیارشان نمى 
  در یـک اهللا رمحـه طالقـانى ... ا مرحـوم آیـه  . تـان نیـست   اى بـر عهـده   تان که در این رابطه وظیفه   خانه

 وظیفـه دارم بـه منبـر   : سخنرانى که قبل از انقالب داشتند خطاب به سیستم نظـامى رژیـم گفتنـد           
 واهید من حرف نزنم مرا به زندان ببریـد و مطمـئن باشـید کـه     خ اگر شما مى  . بروم و حرف بزنم   

 .توان سخنرانى کرد چون براى در و دیوار زندان که نمى     . زنم دیگر آنجا براى کسى حرف نمى     
 اگر باید طبـق وظیفـه الهـى بـراى    . اى دارد کند چنین روحیه   کسى که براى انجام وظیفه کار مى      

 و از ایـن حـرف  . زنـد  ه زندان افتاد دیگر حرف نمـى   زند و اگر هم ب     مردم حرف بزند حرف مى    
  هنگـامى کـه  1343در سـال  . کنـد  شود بلکه احساس راحتى هم مـى  نزدنش نه تنها ناراحت نمى   

  را به ترکیه تبعید کنند امام تا فرودگاه، ظاهرى عـادى داشـتند امـا            سره قدسخواستند امام خمینى   مى
 ایـن . کنـد  شـان تغییـر مـى     حت شده باشـند، روحیـه     کند مثل اینکه را    همین که هواپیما پرواز مى    

 کنند، و اگر هم مجال کار نبود اصرارى بر    حالت مخصوص کسانى است که براى خدا کار مى        
  .فعالیت ندارند

 .ات نیـست رهـا کـن     عزیزم آنجایى که خطـاب بـر عهـده        : فرمایند  به فرزندشان مى   امام
 نسان، حرف براى گفتن داشته باشد اما سخندانید که کار بسیار مشکلى هم هست که ا حتماً مى

ه. نگوید؛ بداند چه بگوید اما نگوید   شـان  ها آمده اسـت کـه پـسرى بـه سـراغ مـرغ خانـه        در قص 
آن . بیند که تخم خیلى بزرگى هم کـرده اسـت   رود تا ببیند تخم کرده است یا نه و اتفاقا مى        مى
تا حاال فقـط تخـم مـرغ دو زرده      . استبیند که تخم مرغ سه زرده        شکند با تعجب مى    که مى  را

نـزد  . بود و حاال با تخم مرغ سه زرده روبه رو شده بـود و ایـن بـرایش بـسیار عجیـب بـود           دیده
گوید ایـن جریـان را بـه کـسى نگـو       پدر مى. کند رود و جریان را براى او تعریف مى       مى پدرش

روز یـک میهمـان بـراى    در همـان  . کنـد  پسر هم قبول مى   ! است مرغ را چشم بزنند     چون ممکن 
خواهد به میهمانشان بگویـد کـه مرغـشان تخـم سـه زرده کـرده         بچه دلش مى   آید، پسر  آنها مى 

به همین دلیل . دیگر پدرش به او گفته که این واقعه را براى کسى بازگو نکند است اما از طرف  
حـوى از انحـاء   دهـد کـه یعنـى بـه ن     نشیند و سه تا از انگشتان دستش را نشان مى     مى جلو میهمان 

زنـد روى دسـتش کـه چـرا اینطـورى        شود و مى   پدرش متوجه مى  . واقعه کرده باشد   اى به  اشاره
پـسر بچـه   . بـرو بخـواب  : گویـد  چون متوجه منظور او شده است به پسرش مـى        بعد هم . کنى مى
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پـس سـه تـا از انگـشتان دسـتش را از زیـر        . شـود  بیند اینطورى که نمـى     مى خوابد اما  رود مى  مى
شـود و   پـدر دوبـاره متوجـه مـى      . مرغ ما تخم سـه زرد کـرده اسـت          آورد که یعنى   اف درمى لح
امـا بچـه کـه    . اندازد که بچه بخوابد و حرف نزنـد   روى او مى   زند روى دست او و لحاف را       مى

زنـد کـه آقـا     شود و فریاد مـى  لحاف را به کنارى زده، بلند مى   دیگر طاقتى براى او نمانده است     
گویـد راحـت    کـشد مـى   گوید نفس راحتى مـى  را که مى  این!  زرده کرده است   مرغ ما تخم سه   
  .تواند حرفش را نزند است یعنى انسان نمى گاهى قضیه به این شکل. خوابد شدم و مى

عِ الْقَولَ فیما«. ات نیست که بگویى، نگو  بینى بر عهده   اگر مى : فرمایند حضرت مى  رِف  دالتَع
کَلَّ    طاب فیما التُ اى  دستورات سـاده  اینها را. حرفى را که نسبت به آن علم ندارى مزن     . »فو الْخَ

کـه خـوب فکـر     اکثـر آدمهـایى  . شـود  انسان با به کار بستن همین دستورات اصالح مى     . نگیرید
کـه بـه    زننـد و از طـرف دیگـر عمومـا انـسانهایى            کنند آنهایى هستند کـه زیـاد حـرف مـى           نمى

 در شـرح حـال گانـدى آمـده        . کننـد  ف بزنند، خوب فکر مى    دهند زیاد حر   خودشان اجازه نمى  
دعـوت را پـذیرفت و سـخنرانى کـرد امـا      . است که یکبار از او دعوت کردند تا سخنرانى کنـد    

پس از آن تـصمیم گرفـت کـه کمتـر حـرف بزنـد و              . خرابکارى کرد که به او خندیدند      آنقدر
   .ودش را رشد دهدباعث شد تا فراغتى براى فکر کردن پیدا کند و خ همین امر

 ات فرمایند؛ پسرم کارى کن که خیلى حرف نزنى و آنچه را هـم کـه بـر عهـده         حضرت مى 
 .براى شما بسیار مفید خواهد بود اگـر روى ایـن دسـتور آخـرى فکـر کنیـد             . نیست انجام ندهى  

 گردنـد تـا یـک کـارى بـراى      در مـى  صفت بسیار بدى که بعضى افراد دارند این است که دربـه         
 و این از تبعات تمدن غرب است که یکى از بیماریهـاى آن ایـن اسـت کـه       . پیدا کنند خودشان  

 انسانها را به جـاى اینکـه سـاکت، سـاکن و پـر سـکینه بـار آورد آنهـا را عجـول، پـر حـرف و                        
 یک انسان با وقار را در نظر بگیرید کـه چگونـه قـدمهایش را محکـم و           . آورد زده بار مى   شتاب

 حاال همان فرد را پشت فرمان اتومبیل بنـشانید و تـصور کنیـد کـه           . رود ىدارد و راه م    متین برمى 
 شـود چـون اصـالً ماشـین اختـراع شـد تـا از         حتما دچار شتابزدگى مى   . کند چگونه رانندگى مى  

 این امر ناشى از جنس تمدن فعلـى اسـت جـنس تمـدن فعلـى عجلـه        . سرعت طبیعى فراتر رویم   
وقتى  اند که زدگى شده تمدن، انسانها چنان دچار عملدر این . حکمتى است است و عجله از بى

وجـود   اى بهتـر از بازنشـستگى      دانند چکار کنند، در صورتى کـه صـحنه         شوند نمى  بازنشسته مى 
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تفکر و  اش اول ندارد اما براى کسى که طورى زندگى و فکر کرده باشد که ابتداى بازنشستگى    
   .ارتباط او با غیب باشد

ــه او   ــست کـــ ــدم آنـــ ــابىاول قـــ   را یـــ
  

ــى    ــا او باشـ ــه بـ ــست کـ ــدم آنـ ــر قـ   آخـ
 عـالیترین . ده، بیست سال انسان باید تالش کند تا خدا را پیدا کنـد و پـس از آن بـا او باشـد      

 کنند که سیمان درست کردن و   ها تصور مى   بعضى. ثمره حیات این است که انسان با خدا باشد        
ه«آن را به دیوار کشیدن کار است اما   ال «آیا قلب انسان با گفـتن  !  گفتن کار نیست» ال اله اال اللّ

کند یا با نگاه کردن به آجرنماى خانه؟ آجرنما کردن خانه و لـذت          بیشتر صعود مى   » اال اللّه  اله
عد خیالى انسان را سیراب مى       بردن رونـد   کند و این خیـاالت پـس از مـدتى مـى     از آن در واقع ب
ه  اما کسى که ال ال    . جنس خیال، رفتن است    چون  گوید در واقع قلبش را از این طریق  مى ه اال اللّ

افسوس که انـسانِ عمـل زده از آنچـه کـه       . سیراب کرده است چرا که جنس قلب، ماندن است        
ت خودش را فراموش مى    باز نماند، باز مى    باید کند و باز هم به دنبال یافتن کارهـاى  ماند و آدمی 

 کنـد تـا مثـل     درباره خرسى است که تـالش مـى  یکى از داستانهاى زیباى خارجى  . بیهوده است 
 شود ریـشهاى  صبح که مى. کشد تا کارهاى آدمها را تقلید کند او زحمت بسیار مى. انسانها شود 

کنـد   به سختى تـالش مـى   . رود زند و سر کار مى     کراوات مى . پوشد لباس مى . زند خودش را مى  
 یابد که این کارها، کارهاى یـک   مدتى درمىاما بعد از... یاد بگیرد که روى دو پا راه برود و       تا

خواهـد کـه خـرس بـودن خـودش را داشـته        خرس نیست بلکه کارهاى یک آدم است و او مى      
رود و نزدیـک یـک غـار       آورد و به کوهستان مـى      شود لباسهایش را درمى    زمستان که مى   .باشد
رسد چرا که خرس  کند که چگونه خرس باشد چیزى به نظرش نمى اما هرچه فکر مى   .نشیند مى

آنقدر . روند خودش را گم کرده و فراموش کرده بود که خرسها در زمستان به خواب مى       بودن
 همـه مـا  . این داستان نکتـه بـسیار خـوبى دارد   . غار ماند که در زیر برف مدفون شد و مرد    بیرون
رغـابى  اگـر یـک مرغـابى، پلنـگ شـود از م       . خواهیم که خودمان باشیم و به خودمان برسیم        مى

. باز مانده است همانطور که اگر یک مرد، زن شود از مرد بودن بازمانده است و بـرعکس   بودن
دهد که اگر از آدمیت خودمان درآییم آنچه را که باید انجام دهیم از  داستان به ما تذکر مى این

خانه؟ دهیم آیا آدم یعنى بدن؟ یا  خواهیم داد و خودمان را به دست خودمان به کشتن مى دست
  شغل؟ یا مدرك؟ مگر نه اینکه همه اینها فرع وجود انسان است؟  یا
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 ایـم و بـه   آن وقت تأثّرانگیز نخواهد بود که ما این چیزها را با همـه وجودمـان یکـى گرفتـه              
  ایم؟ مان به خیاالت واهى دل بسته جاى پرداختن به خود اصلى

  غفلت از وظيفه چرا؟
 فرمایند کـارى را کـه بـر    به هر حال حضرت مى. یا نهدانم موضوع براى شما روشن شد    نمى

 ات هست باز خواهى ات نیست انجام مده چون اگر در آن فرو رفتى از کارى که بر عهده         عهده
 شان نیست نباید بکنند بسیارى از مسائل جامعـه حـل   اگر انسانها بدانند آنچه را که بر عهده     . ماند
گذارنـد کـه    کنند و نمـى  هاى بیهوده براى ما درست مى    ها کار  ایم که بعضى   بارها دیده . شود مى
 اند یک کارى کرده   خواسته بینیم خود آنها مى    کنیم مى  مان برسیم و وقتى دقت مى      کار اصلى  به

 بسیارى از ادارات به حـساب اینکـه    . اند باشند و این دردسر را براى خودشان و ما بوجود آورده          
 بیـشه و مراتـع طبیعـى را   . دارند ذیت را به مردم روا مىخواهند کارى کرده باشند بزرگترین ا      مى

بعـد هـم بـراى رسـیدگى بـه      . کارند کنند و به جاى آن چمن مى دستکارى و درختها را قطع مى   
گیرنـد و   پـولش را هـم از مـردم مـى    . خواهـد  کنند و باغبان هم پول مى      باغبان استخدام مى   آنجا

و علت اصـلى همـه   .  عوارض شهردارى بدهند   شوند همین طور کار کنند و      مجبور مى  مردم هم 
انـد جلـوى خودشـان را بگیرنـد و کـارى را کـه بـر         اى نتوانـسته  فعالیتها این اسـت کـه عـده        این

کنند باید کارى بکننـد، و لـذا مـسیر طبیعـى امـور را        بلکه فکر مى  . نیست انجام ندهند   شان عهده
. یز نمونه دیگرى از همین روند نابجاست  تعویض دکورها ن  . دانند دهند و این را کار مى      مى تغییر
گویند نه فقط دیگر  خواهید رنگش کنید مى    پرسیم مگر رنگ اتاق بد است که مى        که مى  وقتى

کننـد و غافلنـد کـه در     اینها خودشان را بـا ایـن کارهـا سـرگرم مـى        ! ایم رنگ خسته شده   از این 
کنند  روند و ادعا مى م به مسافرت مىاى ه عده. مانند این کارها از کار مهمشان باز مى  حقیقت با 

است ، بعد هـم عبرتـشان ایـن     سیر فى االرض هستند که در دین به آن سفارش شده   که در حالِ  
شـان   بعد هم که حوصـله ! درختهاى چنار شیراز بزرگتر از چنارهاى اصفهان است       است که مثالً  
براى همین بلند مـى شـوند و بـه    ایم مسافرت؛  یعنى آمده: گویند شیراز سر رفت مى    از خیابانهاى 

گویند خوب است برویم آرامگـاه حـافظ    شوند و مى   بعد از آنجا هم خسته مى     . روند مى باغ ارم 
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کننـد ببیننـد چـرا گنبـد حافظیـه       بعد به جاى اینکه با روح حافظ مرتبط شوند دقت مى           .را ببینیم 
ه ساخته شدهرسند که آن گنبد به شکل کاله ص به این نتیجه مهم مى مهم است و است وفی.  

 حاال خودتان بگویید آیا واقعا این کارهـا سـیر فـى االرض اسـت؟ و آیـا مـا بـا ایـن کارهـا                   
 کنـیم؟ آیـا رفـتن بـه قبرسـتان       عمـل مـى  توانیم ادعا کنیم که به فرمایـشات امیرالمـؤمنین    مى

 ائمـه تمدنها براى عبرت گرفتن به این معنى است؟ بیایید به جـاى توجیـه کـردن فرمایـشات            
 امام تأکیـد دارنـد نگـاه و نظرمـان، مـا را از اصـالح      . تالش کنیم تا به دستورات آنها عمل کنیم   

مـان   آخرتمان باز ندارد و روحیه خود نمایش دادنِ خود را، فـرو گـذاریم و آنچـه را بـه عهـده                  
ه.  رها کنیم-دارد   که ما را از آخرتمان باز مى- نیست    انشاءاللّ

»حمةاهللا و بركاتهوالسالم عليكم و ر«



 

  ششمجلسه 
   پوچیها ی مبهم، زندگیها انتخاب

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
»         نْیاكبِـد رَتَـکآخ التَبـع و ،ثْـواكم ح لفَأَص .        و رِف لَ فیمـا التَعـعِ الْقَـو دو

طاب الْخ   کَلَّف اللَتَه فَانَّ       . فیما لَم تُ کَف عنْد   و أَمسک عنْ طَریقٍ اذا خفْت ضَ  الْ
اللِ  کرِ     . خَیرٌ منْ رکوبِ االَْهوالِ    حیرَةِ الضَّ کُنْ منْ اَهله، و أنْ و أمرْ بِالْمعروف تَ

  و كدکَرَ بِی ه     و جاهد فى اللّه   . لسانک و بایِنْ منْ فَعلَه بِجهدك      الْمنْ قَّ جِهاد ح 
قِّ حیثُ کانَ. الئمٍ  لَومۀُ  و التَأخُذْك فى اللّه لْحل راتضِ الْغَم   »...و خُ

پس قیامت خود را اصالح کن و آخرت به دنیا مفروش و آنچه ندانى مگـوى و از         
ندارى سخن مران و راهى که از کجـى آن بیمنـاکى مپـوى کـه         آنچه به آن وظیفه   

بـه نیکـى   . ه ترس و تبـاهى ورط باز ایستادن از بیم سرگردانى بهتر که فرو افتادن در    
 فرمان ده تا از نیکان باشى، مردمان را بـا دسـت و زبـان از کـار نکوهیـده بـازدار و             

در راه خداى آن سان که سزاوار او اسـت جهـد   . بکوش تا از زشتکاران جدا باشى  
مردمان باك مـدار و بـه هـیچ حـال در راه حـق از غرقـه         و جهاد کن و از سرزنش     
   .شدن در سختیها میندیش
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  ی ذهنیها توجه به قيامت عامل نجات از سايه
. خواهد جدى نبودن دنیا را بفهمد باید جدى بودن قیامـت بـراى او حـل شـود       اگر کسى مى  

اگر کسى بگویـد االن شـب اسـت و دیگـرى بگویـد      . برابر هر راستى، یک دروغ قرار دارد       در
است و همه حیات انـسان،  اگر بگوییم که قیامت جدى   . است، حتما یکى دروغ است     االن روز 
یابد پس دروغ است که حیات انسان در دنیا بـه تمـام حقیقـت           خودش را در قیامت مى     حقیقت
ح  «فرمایند، محـل و مـأواى خـود را اصـالح کـن             وقتى که حضرت مى   . رسد مى خودش ل فَاَصـ
ثواكبلکـه   اند مأواى آخرتت را اصالح کـن       حضرت نفرموده . اند مطلب مهمى را بیان کرده     »م 

 یعنى اصالً دنیا مأواى آدمى نیست که کسى بگویـد مـأواى      . اند مأوایت را اصالح کن     گفته تنها
 حـافظ خیلـى  . اصالً دنیا چیزى نیست که آدمى بخواهد حرف آن را بزند. آخرتت را حفظ کن 

  : گوید خوب مى
ــو  ــدار را بگـــــ ــالم پنـــــ ــوداگران عـــــ   ســـــ

  
  سرمایه کـم کنیـد کـه سـود و زیـان یکـى اسـت               

 اسـت و خیلـى  » هیچى«ین دنیا، پندار است و سود و زیان در آن یکى است، چون دنیا   کلّ ا  
  . زیاد از هیچى با کمى از هیچى فرقى ندارد

  : هم شعر خیلى خوبى دارنداهللا رمحهعالمه طباطبایى
ــار  ــشق یـ ــز دل و عـ ــان جـ   چـــه دارد جهـ

  
  هـــــــایى و پنـــــــدارها مگــــــر پـــــــاره 

 ها و پندارهایى خداست و غیر از آن به جز پاره این جهان فقط یک چیز دارد و آن عشق به             
 گوییـد آدم  در پایان جلسه قبل یکى از دوستان فرمودند با این سخنانى که شما مـى         . بیش نیست 
 شـما حتمـا متوجـه   ! اش بنشیند کند که باید دست از فعالیت بردارد و در گوشه خانه       احساس مى 

 .رشار از فعالیتش بر همگان مـشهود اسـت    کند که زندگى س    هستید این سخنان را کسى بیان مى      
 منظور حضرت این اسـت کـه کـار بیخـود    ! شان نشسته بودند؟  گوشه خانهآیا حضرت على  

  .نکنید
 فرماینـد  آن وقت هنگامى که حضرت مـى   . کنیم هاى ذهنمان زندگى مى    در اصل ما، با سایه    

 ا مطمئنـیم کـه ایـن امـام    م! پرسیم پس دیگر چه کار بکنیم؟ ها را کنار بگذارید مى    این سایه 
 ها دلخوشیم و بعد که آفتاب طلـوع  ما االن به سایه. معصوم است و هرچه بگوید عین حق است       
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 حـضرت بـا بـصیرتى کـه دارنـد همـین حـاال ایـن              . یابیم کند این موضوع را به وضوح درمى       مى
 عنوان جا و مـأوا فرمایند؛ دنیا اصالً چیزى نیست که به آن،       بینند و براى همین مى     موضوع را مى  

 اگر ما به این حقیقـت پـى بـردیم هـیچ    . بدهید، قیامتتان را اصالح کنید که آنجا مأواى شماست   
 هایمان بنشینیم و یا زندگیمان را صرف کارهـاى بیهـوده کنـیم بلکـه     رویم گوشه خانه   وقت نمى 

  .دهیم کارهاى درست را انجام مى
دوستانش نفهمنـد کـه مـردود شـده اسـت          آموزى در دبیرستان مردود شد براى اینکه         دانش

 خانواده او نیز بخاطر تأمین هزینه کالسها بعـضى از وسـایل       . خواست کالس خصوصى برود    مى
ه   گفت من نمى مادرش مى. زندگیشان را فروختند تا بتوانند خرج کالسها را بدهند   ام  گـذارم بچـ

ه با ه مـن مـردود       ه چون ممکن است همسایه   . هاى همسایه رابطه داشته باشد     بچ ا بفهمنـد کـه بچـ 
 شـود کـه انـسانها بـه ایـن روز بیفتنـد؟ ایـن افـراد از چـه چیـزى فـرار            آیا باورتان مى! شده است 

 حاال ببینید چگونه سـایه اینکـه دیگـران نفهمنـد او    . اند هایى که خود سایه    کردند؟ از واقعیت   مى
 راى این خانواده اصـل بـود و نـه   اگر قیامت ب. درى تهدید کرده است مردود شده آنها را به دربه  

 کرد کـه بـراى پنهـان کـردن موضـوع بـه چنـین        قضاوت مردم، اصالً به فکرشان هم خطور نمى     
 ایـن افـراد بـا   . نتیجه این گونـه کارهـا نـوعى انـزوا و فـرار از خـود اسـت            . کارهایى دست بزنند  

کننـد و گـاهى هـم بـا      ترسند و فرار مى   ها مى  گاه از آن سایه   . کنند هاى ذهنشان زندگى مى    سایه
راه . هـا واقعیـت ندارنـد    انـد چـون سـایه    شوند، در هر دو صورت با واقعیت بیگانـه        رفیق مى  آنها

. ها شدن، یک چیز است و آن هم جدى شدن قیامت براى افراد است          از این بازیچه سایه    نجات
کـسى هـم کـه    . دهند ها قدرت و حیاتشان را از دست مى  قیامت براى افراد جدى شود سایه      اگر
 شود و اگر نمره بدى بیـاورد   بیاورد خوشحال مى20براى او مهم است در امتحان اگر نمره      دین

 شود اما نه آنچنان که جان او با این موضوع گره خورده باشد بـه طـورى کـه دچـار     ناراحت مى 
  . خوشى سرمست کننده، یا غم جانکاه گردد

ح مثْـواك و التَبِـع آخرَتَـک    «: فرماینـد  در ادامه همین بحث اسـت کـه حـضرت مـى           ل فَاَصـ 
نْیاكبینیـد مطالـب   اینکـه مـى  . (یعنى قیامت خودت را حفظ کـن .  آخرتت را به دنیا نفروش     »بِد 

 جمله بعدى حـضرت ). کنم براى تذکر و بیدارباش قلب خودم و شماست      حضرت را تکرار مى   



 78 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

عِ الْقَولَ فیما التَعرِف    «: بسیار جالب است   د شـناخت،   دانـایى و  . دانـى نـزن    حرفى را که نمى   . »و
ادعـاى   توان با اطالع پیدا کـردن از چیـزى، نـسبت بـه آن چیـز        نمى. صرف اطالع داشتن نیست   

یکـى از    نـسبت بـه   ) االسـالم  البالغـه فـیض     نهج 281(حضرت در کلمات قصار     . شناخت داشت 
ه    و کـانَ «: فرماینـد   و مـى کنند  به نیکى یاد مى- که بسیار ساکت بوده است      -دوستانشان   رِ هـاَکْثَـرَ د

چـون   . اکثر عمرش ساکت بود و آنقدر که طالب بـود بـشنود مـشتاق نبـود کـه بگویـد                »صامتا
  : گوید مولوى مى. گفته که شناختى نسبت به آن نداشته است سخنى نمى

  خامشى بحر اسـت و گفـتن همچـو جـوى         
  

ــر مــى    جویــد تــو را، جــو را مجــوى    بح
 اگر. ول بدهید اگر نسبت به موضوعى شناخت ندارید سخنى درباره آن نگویید   به خودتان ق   

 هاى شعور و فهـم بـاطنى   شود و با زیاد شدن سکوت، چشمه این کار را بکنید سکوتتان زیاد مى   
 حرف زیاد مانند گردى است که روى کـشتزار فهـم آدمـى پاشـیده     . کند شروع به جوشیدن مى   

توانـد از آن   سـکوت هماننـد دریـایى اسـت کـه انـسان مـى          و  . کنـد  آن را خـشک مـى     . شود مى
  . فراوانى ببرد هاى بهره

  خامشى بحر اسـت و گفـتن همچـو جـوى         
  

ــر مــى    جویــد تــو را، جــو را مجــوى    بح
ــارت  ــاب   از اشــ ــر متــ ــا ســ ــاى دریــ   هــ

  
ــه  ــن و اللّــ ــتم کــ ــصواب خــ ــم بالــ    اعلــ

  حقیقت که تو راهاى دریاى از اشاره . گوید مگر بنا نیست حرف نزنى      مولوى به خودش مى     
 گویـد و سـکوت   لذا دیگر چیزى نمى ! کالمت را ختم کن   . خواند سر بر مگردان    به سکوت مى  

  .کند مى
ف  «. شناسى سخن مگـوى  فرمایند درباره آنچه نمى   حضرت مى  کَلـَّ طاب فیما لَـم تُ الْخ و. »و 

 .نبـه خواسـتن دارد  خطاب، بیشتر ج. نه بگو و نه بخواه. ات نیست رها کن   خطابى را که بر عهده    
 فرمایند چیزى را که و حضرت مى. کنند که فالن کار را انجام دهید      خطاب مى ) بطور مشخص (

 فرمایند کـارى کـن   در واقع ادامه همان سخن قبلى است، مى   . ات نیست از کسى مخواه     بر عهده 
ا چنـدان  اند اما مـ    کرده بزرگان عموما با سکوتشان زندگى مى     . که بیشتر با سکوت زندگى کنى     

گـردیم ولـى سـیاق     خوانیم و اگر شد دوباره بر مى  جمله بعدى را مى   . ایم اهمیت آن پى نبرده    به
  . را از دست ندهید کالم
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   در ابهامات چرا؟یزندگ
اللَتَه      « آن  ترسى در راهى بمانى و گمراه شـوى بـه    اگر مى  »و اَمسک عنْ طَریقٍ اذا خفْت ضَ

 کنـیم  سد اگر نروم چه کنم؟ مشکل ما همین اسـت کـه فکـر مـى    ممکن است کسى بپر . راه مرو 
 اى در بـه دنبـال روزنـه    حتما باید یک کارى بکنیم در جلسه قبل دوستمان را مثال زدم کـه دربـه   

 البته نتیجه ایـن . من به او پیشنهاد دادم که هیچ کارى نکند    . گشت تا بتواند کار فرهنگى کند      مى
 اش این است که آهسته  مان منزوى شویم بلکه نتیجه     ه خانه تصمیم این نیست که برویم در گوش      

 مـشکل مـا همـان   . آهسته بتوانیم راه صحیح را از ناصحیح تشخیص داده آنهـا را تفکیـک کنـیم    
  .کنیم ام آن است که خیلى کار بیجا مى طور که بارها تذکر داده

ــى    ــدم مـ ــان، گنـ ــن انبـ ــا در ایـ ــیم مـ   کنـ
  

ــى     ــم مـ ــده گـ ــع آمـ ــدم جمـ ــیم گنـ   کنـ
ــى نین    دیـــشیم آخـــر مـــا بـــه هـــوش    مـ

  
  کاین خلل در گنـدم اسـت از مکـر مـوش      

ــت     ــه زده اسـ ــا رخنـ ــان مـ ــوش در انبـ   مـ
  

  اش انبـــان مـــا کـــم آمـــده اســـت وز فـــن
ــن     ــوش کــ ــرّ مــ ــع شــ ــو اول دفــ   رو تــ

  
ــن    ــوش ک ــدم ک ــع گن ــد از آن در جم   بع

ــت      ــان ماسـ ــوش دزد در انبـ ــه مـ ــر نـ   گـ
  

ــت  ــاله کجاســ ــل ســ ــان چــ ــدم انبــ   گنــ
بـسم  « ایم به سراغ االحرام را گفته و نگفته رفته خوانیم تکبیره ز مىبه عنوان مثال وقتى که نما   

ه ه«و »  الرحمن الرحیم   اللّ  » رب العـالمین  الحمدللّـه «کنـیم و   را که گفتـیم آن را رهـا مـى   »  بسم اللّ
 در سـجده بـه جـاى اینکـه در سـجده      . کنـیم  گوییم و همه نمازمان را به این ترتیب تمام مـى           مى

ه«شویم و    حفظ کنیم بلند مى   بمانیم و آن را      ه«. گوییم مى»  اکبر اللّ یعنى به قلبت بفهمان »  اکبر اللّ
 اما ما بدون این کـه ) خدا باالتر از آن است که بشود وصف کرد (» اکبرُ منْ اَنْ یوصف     اللّه« که

 .یـیم »اهـیچ کجـ  «یعنى همیشه در . یابیم کنیم دوباره خودمان را در سجده مى    بفهمیم چه کار مى   
  : گوید همان که مولوى مى

  عمــــر مــــن شــــد فدیــــه فــــرداى مــــن 
  

  واى از ایـــــن فـــــرداى ناپیـــــداى مـــــن 
 امروز به فکر فرداییم و فردا هم به فکر پس فردا و بدین ترتیـب همیـشه در جـایى کـه بایـد              

 قـل اید بگوینـد الا  اگر االن که شما اینجا نشسته. بریم به سر مى» هیچ جا«باشیم قرار نداریم و در    
 وقتـى بـه سـراغ   . شـود  درسـهایم چـه مـى   : روید به فکر که مثالً  یک ساعت تنها باشید سریعا مى     
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 در جلـسه امتحـان بـه فکـر دادن برگـه امتحانیـد و      . افتیـد  روید، به فکر امتحان مى     درسهایتان مى 
 بیرون جلـسه هـم بـه فکـر    . اید دهید به فکر بیرون از جلسه     موقعى که برگه امتحان را تحویل مى      

 آینده هم که ناپیداست و بدین ترتیب حال و قرارتان و باقى... اید و غذا هستید همواره در آینده    
  . دهید را از دست مى» حال«بودن در 

  هـــین مگـــو فـــردا کـــه فرداهـــا گذشـــت
  

  تــــا بــــه کلــــى نگــــذرد ایــــام کــــشت 
 فکـر  فردا هـم کـه آمـد آن را بـا    . دهید همین طور نگویید فردا، که امروزتان را از دست مى   

پس کل عمرتـان را  . اید دیروز را هم که با فکر امروز از دست داده    . دهید فردا از دست مى    پس
 خودتان را حفظ کنید و در فکر آینده » حالِ«فرمایند   حضرت مى ! اید شکل از دست داده    به این 

 شـید تان را حفظ کنید و به فکـر پـس از آن نبا   اید سجده  هنگامى که در سجده   . تاریکتان نباشید 
  :فرمایند  مىحضرت على. آید مربوط به حاال نیست چون امرى که پس از سجده مى

ــاَین   ــیأْتیک فَ ــا س ــضى و م م ــات ــا ف ــدمین   م نَ الْعـــی ــۀَ بـ مِ الْفُرْصـــاغْتَن ــم فَـ   قُـ
آنچه گذشت که گذشت، فردا هم که ناپیداست و هنوز نیامده است، پس لحظه حالت کـه    

 در هیچستانِ گذشته ـ که رفته است ـ و هیچستان آینده ـ که   . ت را حفظ کنبین دو عدم اس در
  . عمرى در هیچستان نباش. نیامده است ـ خودت را تباه نکن

ــى نیندیـــشیم مـــا آخـــر بـــه هـــوش        مـ
  

  کاین خلل در گنـدم اسـت از مکـر مـوش      
ن بـا  تـوا  ایـن دسـتور مهـم را مـى    . فرمایند با مبهمات زندگى نکن چه باید کرد؟ حضرت مى    

به سـجده برویـد   . امتحان کنید. مطمئن باشید که نماز، کلید حفظ حیات است      . تمرین کرد  نماز
ه«آنقدر   و بینیـد کـه بـه خودتـان      ناگهـان مـى  . بگویید کـه از گذشـته و آینـده ببریـد    »  سبحان اللّ

سـبحان  «گوییـد   مـثالً وقتـى مـى   . بریـد  هایتان به سر مى گویید با خاطره اول که ذکر مى    .اید آمده
ه آید که فالن شخص گفته است این ذکر را بگویید، و چون او آدم خوبى اسـت              مى یادتان»  اللّ

ه  حال، شما در واقع ذکر نمى    در این ... و... و  بـا تکـرار کـردن آن ذکـر، آرام      گویید اما انـشاءاللّ
شـود   حشور مىممکن است انسان به فکر رود که با ذکر گفتن با مالئکه م    باز. آید آرام ذکر مى  

اش از دست دادن حـال و   این هم که فکر آینده است و نتیجه     ... و... شود و  مى و وضعش خوب  
ه » حال«پس باید دوباره به     . باشد ذکر واقعى مى   محروم شدن از    پس از مدتى  برگشت تا انشاءاللّ

چشد   مىآن وقت است که انسان مزه ذکر را. گذشته و افکار آینده بیرون آمد     از فکر خاطرات  
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گوینـد نمازتـان را طـوالنى و بـا طمأنینـه       پس اینکه مى. یابد حال ذکر گفتن مى  و خودش را در   
  . تکرار کنید براى این است که ذکر از دستتان نرود بخوانید و ذکرها را

اللَتَه      « راه  ترسـى بـه آن    اگر از گمراه شـدن در راهـى مـى     »و اَمسک عنْ طَریقٍ اذا خفْت ضَ
  . رون

 حرص کار کردن نداشـته بـاش، شـجاعت صـحیح       . عادت کن که با مبهمات زندگى نکنى      
. افتـد  دانى که چه بکنى، کارى نکن؛ هیچ اتفـاق بـدى نمـى           اگر نمى . عمل کردن را داشته باش    

 را اهللا رمحـه کنید انقالب ما از چه کسانى ضربه خورده است؟ از کسانى که راه امام خمینـى   مى فکر
دو . هـا را هـم بردنـد    ل ایشان راه افتادند و بعد منحرف شـدند و آبـروى انقالبـى      به دنبا  نفهمیده،
یکى آنها که دانسته وارد انقالب شدند و دیگرى آنهـا کـه هـر          : انقالب خدمت کردند   دسته به 

برایشان مبهم بود وارد آن راه و معرکه نشدند تا وقتـى کـه مـسایل بـراى آنهـا روشـن                  وقت راه 
آدمـى کـه در   . ه با نادانى انقالبى شدند، به خودشان و به جامعه ضـربه زدنـد     آنهایى ک  اما. بشود

کنـد، مـبهم هـم ادعـا      گویـد، مـبهم هـم دعـوا مـى      زندگى مى کند مبهم هم سخن مـى     مبهمات
چنـین آدمهـایى را دوسـت نداشـته باشـید و خودتـان هـم ایـن گونـه              . است امر عجیبى . کند مى

تکلیفى هم نسبت به آن موضوع . ندارید به آن عمل نکنید   موضوعى اطمینان    تا نسبت به  . نباشید
خودتان را به خواب بزنید، تالش نکنید، نپرسید، مشورت نکنید، تقاضا نکنید      گویم نمى. ندارید

بیـنم ایـن کـه مـشخص اسـت سوءاسـتفاده از کـالم امـام              ببندیـد و بگوییـد نمـى       و چشمانتان را  
برویـد  . ن است واقعا راه برایتان روشـن نباشـد  اما ممک. بحثش جدا است    است و  الموحدین

خـدا  . گویى خواهم راه را پیدا کنم، راهى که تو مى اى خدا من واقعا مى درِ خانه خدا و بگویید   
  . و راه رسیدن به این نقطه این است که هیچ نگویید و هیچ نکنید دهد هم راهى را نشان مى

  نگرش بر واقعيات خود، راه نجات از مبهمات
 خواسـت بـه عیـادت    تان کر و بیمار در مثنوى پیامش همین است که آن مرد ناشـنوا مـى     داس

 و(خواست ضعف خود را بپذیرد، لذا ناشـنوایى خـود را پنهـان کـرد         بیمار برود و از طرفى نمى     
 یعنى نه قبول کرد حاال که الزمه این عیادت، داشتنِ گوش شنواست) مثل انسان شنوا عمل کرد   
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 زنم، و نه قبول کرد که با آشکار کردن ار را ندارم پس دست به این عمل نمى و من هم لوازم ک    
  : گوید ضعف خود وارد عمل شود تا انتظارهاى بیجا به وجود نیاورد، لذا مولوى مى

ــه   ــزون مایــ ــت افــ ــرى را گفــ   اى آن کــ
  

  اى کــــه تــــو را رنجــــور شــــد همــــسایه
  گفـت بـا خـود کــر، کـه بـا گـوش گــران       

  
ــت آن   ــابم ز گفـ ــه دریـ ــن چـ ــوانمـ    جـ

 نشست پیش خودش حساب کرد کـه بـا عقلـم   . باالخره قبول نکرد که از کار منصرف شود    
  . زنم حدس مى

ــود  ــان شـ ــان لـــبش جنبـ ــنم کـ   چـــون ببیـ
  

ـــــرد    مـــــن قیاســـــى گیـــــرم از راه خـ  
ــون بگــویم چــونى اى محنــت کــشم        چ

  
ــم    ــا خوشـ ــیکم یـ ــت نـ ــد گفـ   او بخواهـ

بـــا؟        مــن بگــویم شـــکر، چــه خــوردى اَ
  

ــا   ــربتى یـــ ــد شـــ ــبا او بگویـــ ــا شـــ   مـــ
ــست آن؟     ــت کی ــح، نوش ــویم ص ــن بگ   م

  
ــالن   ــه فـــ ــد کـــ ــان، او بگویـــ   از طبیبـــ

  .برد ات را کدامیک از طبیبان نوشته؟ او یکى را نام مى پرسم نسخه از او مى 
ــت او    ــارك پاسـ ــس مبـ ــویم بـ ــن بگـ   مـ

  
  چونکـــه او آیـــد شـــود کـــارت نکـــو    

  ایـــن جوابـــات قیاســـى راســـت کــــرد      
  

ــرد  ــع شــــد اى آزاد مــ   عکــــس آن واقــ
 اى ناشنوا خواست آن جایى که ابزار شنیدن نیاز است بـا ابـزارى دیگـر ره بپیمایـد و               این آق   

  :آید، لذا کرد مشکلى پیش نمى فکر هم مى
  کـــر درآمــــد پـــیش بیمــــار و نشــــست  

  
  بـــر ســـر او خـــوش همـــى مالیـــد دســـت

ردم        گفـت شـکر   ! گفت چونى؟ گفـت مـ!  
  

ــر     ــر آزار و نُکـ ــور پـ ــن رنجـ ــد از ایـ   شـ
دى؟ گفــت بعــد از آن گفــتش چــه خــور  

ــر   !زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاد   ــت ب ــت نوش ــر  ! گف ــشت قه ــزون گ   اف

  بعـــد از آن گفـــت از طبیبـــان کیـــست او 
  

  کـــه همـــى آیـــد بـــه چـــاره پـــیش تـــو؟ 
ــى    ــل مــ ــت عزرائیــ ــر او  گفــ ــد بــ   !آیــ

  
  گفــت پــایش بــس مبــارك، شــاد شــو     

ــرت      ــم بــ ــزد او آیــ ــان از نــ ــن زمــ   ایــ
  

ــورت  ــه گـــردد غمخـ   گفـــتم او را تـــا کـ
ه آدم ناشنوایى است که نا         شنوایى خود را پنهان کرده و همچـون شـنواها دسـت   تا اینجا قص 

 دهـد، ولـى آثـار ایـن نـوع عمـل کـردن را        زند و با تمام جدیت هم به خود حق مـى  به عمل مى 
  .بیند مى
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  کـــر بـــرون آمـــد بگفـــت او شـــادمان    
  

ــان   ــن زم ــش کــردم مراعــات ای   شــکر، کَ
روشى؟  ال با چهخیلى هم خوشحال است که وظیفه خود را نسبت به همسایه انجام داده، حا       

مولـوى   دیگر کارى به این کارها ندارد، فعالً او به نفس عمل نظر دارد و نه به چیـز دیگـر، لـذا           
  : گوید مى

ــس کــسان کایــشان عبــادت      هــا کننــد  ب
  

  دل بــــه رضــــوان و ثــــواب آن نهنــــد   
ــى     ــد خفـ ــصیت باشـ ــت معـ ــود حقیقـ   خـ

  
  بــس کــدر کــان را تــو پنــدارى صــفى     

ــت      ــته اس ــوهمى پنداش ــر ک   همچــو آن ک
  

ده اسـت           که نکویى کرد و آن خـود بـد بـ  
  ام او نشــسته خــوش کــه خــدمت کــرده      

  
  ام حــــــق همــــــسایه بــــــه جــــــا آورده

ــت     ــه اسـ ــشى افروختـ ــود او آتـ ــر خـ   بهـ
  

ــت    ــوخته اس ــود را س   در دل رنجــور و خ
 نگویید مرد ناشنوا چه تقصیرى داشت، آیا تقصیر از این باالتر کـه ناشـنوایى خـود را پنهـان       

  د شنوا وارد میدان شده است؟کرده و همچون افرا
 گیرد که مـا انـسانها هـر لحظـه در معـرض      لذا مولوى یک نتیجه بسیار عالى از این ماجرا مى  

 بـه : گویـد  هراسیم و مى گذاریم و از خطر ضاللت نمى  در مبهمات پاى مى   . چنین خطرى هستیم  
ـ «همین جهـت دائـم در هـر نمـازى بایـد از خـدا عاجزانـه بخـواهیم کـه خـدایا                هراطَ انَا الـصد 

 »المستَقیم

  هـــــا از بـــــراى چـــــاره ایـــــن خـــــوف 
 

نا«آمـــــد انـــــدر هـــــر نمـــــازى  ــــد هـ ا«  
  کنـــد خواجـــه پنـــدارد کـــه طاعـــت مـــى 

 
  کَنــد  خبــر کــز معــصیت جــان مــى     بــى

کَف عنْد حیرَةِ«: فرمایند و به جهت اهمیت موضوع حضرت اینطور تأکید مى  الل   فَانَّ الْ الـضَّ
کنتـرل خـویش    :فرماینـد  حـضرت مـى  .  این جمله دلیلِ جمله قبل است» االَْهوالخَیرٌ منْ رکُوبِ  

پـسرشان   بـه . براى سرگردان نشدن در گمراهى، بهتـر از سـوار شـدن بـر ترسـها و وحـشتهاست           
وارد  داند، انجام ندهد و در کـارى کـه خطـر گمراهـى دارد      کنند کارى را که نمى     نصیحت مى 

 بـرد و دچـار تـرس و وحـشت     ان شـود راه بـه جـایى نمـى     نشود چون اگر در گمراهـى سـرگرد       
 اید که هر آن ممکن است شما را بـه  در نظر بگیرید که شما سوار اسب چموشى شده     . گردد مى

 ایـد و تمـام بـدن شـما        کنیـد؟ روى اسـب نشـسته       آیا هیچ احـساس راحتـى مـى       . زمین پرت کند  
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 هیچگاه آرامش ندارنـد . هم نیستندزندگى بسیارى از انسانها همین طور است و متوجه       . لرزد مى
دانند چگونه زندگى کنند  چون نمى. و از این فکر به آن فکر و از این ترس به آن ترس دچارند       

آیـد خوشـحال     شـان مـى    شناسـند میهمـان کـه بـه خانـه          برنامه مشخص براى زندگى خود نمى      و
در این ماه همـین یـک   خورد که مبادا بفهمند  که میوه دارند و از طرف دیگر غصه مى     شوند مى

زننـد   اسیر رودربایستى هستند و از حرفهـایى کـه مـردم پـشت سرشـان مـى         ! اند خریده دفعه میوه 
اند و تـرس هـم آنهـا را بـه ایـن       شان غم است، و در زندگى سوار بر ترس شده  شادى .ترسند مى

د که مبادا در ترسن نمره هم بیاورند مى . ترسند نمره نیاورند مى  . کند طرف پرتاب مى   طرف و آن  
اگر در راهى که نـسبت بـه آن شـناختى نـدارى     : فرمایند حضرت مى. نمره پایین بیاورند ترم بعد 

کنـى و   به اندازه وسع خودت تالش مـى      . شوى نشوى، سوار اسب ترسناك حیات هم نمى       وارد
 چارکنى و لذا د هاى دروغین و پزهاى خیالى نمى خوانى و بیهوده خودت را اسیر سایه  مى درس

  .کند شوى چون هر چه شد براى تو فرقى نمى ترس هم نمى

  ها منفعل نشويم؟ چه كنيم كه از انحراف
»     هلنْ أَهکُنْ م جملـه   .هـا شـوى   به معروف و نیکى امر کن تا اهل نیکـى        . »و أْمرْ بِالْمعروف تَ

ایـن   بینـیم کـه    مـى اگر اثرات روانى امر به معروف را بدانیم. عجیبى است که معناى بلندى دارد 
عیـد   فـرض کنیـد بـراى   . زنیم در توضیح این ادعا مثالى مى. جمله دنباله همان سخنان قبلى است 

. ایـد  شـده  رو اید و با یک پذیرایى تجملى و طاغوتى روبـه  دیدنى به خانه یکى از آشنایانتان رفته  
در ایـن   شـود، و  فعل مىاو من» اى؟ این چه وضعى است که راه انداخته! مؤمن«: اگر به او بگویید  

طـاغوتى   تـان آمـد، مثـل او پـذیرایى     حال شما دیگر این نگرانى را ندارید که وقتـى او بـه خانـه     
مثـل تـو    ماند که مبادا مهمان دیگرى شود و هراس براى او مى پس حکومت از آن تو مى  . بکنید

حیـاتش   کند که بتوانـد  اى آزاد مى پس امر به معروف، روح انسان را به گونه . به خانه آنها برود   
. اسـت  امر بـه معـروف بـا ایـن دیـد، تـنفس روح      . را به درستى ادامه دهد و آزادانه زندگى کند  

 آیـه قـرآن در رابطـه بـا نهـى از      . لزومى هم ندارد که طرف، حرف شما را گوش کند و بپذیرد           
هم یتّقون «فرماید   منکر مى    منطق کـسانى   164در سوره اعراف آیه     . متقّى شوند » شاید«یعنى  » لعلّ

کُم و«کند کـه   را که نهى از منکر کردند و نجات یافتند اینطور بیان مى      بلى رةً ارذعلّهم  قالُوا ملَع
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کـار را    یعنى ما براى اینکه نزد پروردگار که پروردگار شما هم هست معذور باشیم این             »یتَّقُونَ
  .دکنیم، شاید هم فاسقین از عمل خود دست برداشتن مى

 بعـضى از مـا  . دهـیم چقـدر فاصـله دارد    ببینید با امر به معروفى که در جامعه بعضا انجام مـى       
 خواهیم به زور هم که شده دیگران را دیندار کنیم در صورتى که در فرهنـگ اسـالم چنـین      مى

 وظیفه ما این است که خوبیها را به دیگـران پیـشنهاد کنـیم و مـوقعى      . برخوردهایى وجود ندارد  
اگـر ظـاهر کـسى، الفـاظ     . دگى از تعادل اسالمى خارج شد، روند صحیح را تذکر دهـیم         که زن 
اگر شما تذکر دهید طرف مقابلتان . یا سفره کسى از تعادل خارج شد باید به او تذکر داد          کسى
شـوید   شود اما اگر تذکر ندهید و مدتى به این روش ادامه دهیـد خودتـان منفعـل مـى              مى منفعل
برد و شما تحت فشار افکـار   آید که خود شما را زیر سؤال مى        تماع پدید مى  فضایى در اج   چون

 .شان تجملى اسـت  بینیم که سفره رویم مى  مثالً به خانه اقوام مى    . گیرید احوال دیگران قرار مى    و
  هم همـین طـور بـود؟ اولـین    اید؟ آیا سفره پیامبر اى است که انداخته گوییم این چه سفره   مى

. شـویم  شود این است که از آن سفره طـاغوتى آزاد مـى   ن این حرف عاید ما مىنفعى که با گفت  
 تواند بگوید چرا گـدابازى  رو شد دیگر نمى   اى روبه  که او به خانه شما آمد و با سفره ساده          فردا

 نظـر شخـصى کـه مـالك    . اید که با تجمل مخالفیـد  چون شما قبالً به او تذکر داده   ! اى درآورده
 قـبالً نـان و نمـک یـک غـذا و     .  الگـوى ماسـت  سفره پیـامبر  . مالك است نیست، نظر اسالم    

 ایـم و عنـوان غـذا    شده و حاال ما انواع و اقسام غذاها را در سفره گذاشته           خورشت محسوب مى  
 گـوییم  نان و سبزى و ماست و نمک و ساالد در سفره هست و باز هم مـى . دهیم هم به آنها نمى  

 نى نان و سبزى و نمک، غذا نیست ماست هم غذا نیست اما مـرغ  یع! صبر کنید تا غذا را بیاورند     
  !غذا است

 توان فضایى ایجاد نمود که در آن سالم زیست؟ باید سعى کنیم کسانى را که در    چگونه مى 
 گیریم آن اسـت کـه خودمـان آزاد      اى که مى   روند منفعل کنیم و حداقل نتیجه      مسیر دنیا تند مى   

 باور کنیـد . اى بیندازیم تا دیگران بدشان نیاید م که چگونه سفرهکشی شویم و دیگر نقشه نمى   مى
 همـین االن . کند آن است که زندگى گرانـى دارنـد   علت اینکه گرانى، مردم را خیلى اذیت مى      

اى هستند که با وجود گرانى، زندگى سختى ندارند هرچنـد وضـع مـالى خـوبى ندارنـد بـه          عده
. شمى نداشته و حرف مـردم بـراى آنهـا مهـم نیـست     اینکه زندگى تجملى و چشم و هم چ        دلیل
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خرند و آن  پرتقال بدون هسته مى. دهند کنند و پز مى   چیزهاى عجیب و غریبى تهیه مى      ها بعضى
گـویم اگـر    مـى » .بـرد  دنیا را آب ببـرد فالنـى را خـواب مـى     «: گویند مى. کشند رخ بقیه مى   را به 

ه هـم وجـود دارد و قیمـت آن چقـدر اسـت،      است که انسان نداند پرتقال بدون هست  خواب این 
ه آیه. که او را ببرد    پس بگذارید  خدایا دنیا را آب ببرد، حسن را «: فرمایند زاده آملى مى    حسن  اللّ

  »خواب ببرد
اگر امر به معروف نکنـیم  . پسندد باید به معروف امر کرد و معروف چیزى است که خدا مى     

 براى حفظ خودمان در روابط اجتماعى غلط، دچار      شویم و    زندگیهاى غیرمعروف منفعل مى    از
گوییم حاال کـه آجیـل گـران     رسد مى عید نوروز که فرا مى. شویم که کشنده است کابوسى مى 

  . کشیم جلوى مهمانها آجیل نگذاریم است چه خاکى بر سرمان کنیم؟ چون خجالت مى شده
  نیـست کـه آدم مـسلمان، آزادانـه    مگر قرار. ها را از روى ذهن و قلبمان برداریم   ما باید سایه  

دهد نپرسم کـه ایـن چـه وضـعى      نفس بکشد؟ اگر من از کسى که علنا کار حرامى را انجام مى             
  .اى پرسد که تو چرا اینقدر خودت را به احکام دین مقید کرده او از من مى است

 نـد در اسـالم  گوی مثالً مـى . چسبانند کنند و آن را به اسالم مى      ها کارهایى مى   متأسفانه بعضى 
 دهند که بیـشتر جنبـه تحریـک     سنت تشویق هست و بعد براى تشویق کردن مدال طال هدیه مى           

 اى بـاالخره عـده  . گویم چنین کارهایى به هیچ وجه نباید انجام شـود  نمى. کردن و پز دادن دارد   
 سـم چـرا  پر اما مى. اند که اجرا شود اند و براى خودشان طرحهایى داده کارشناس دور هم نشسته   
تشویق  درست است که در اسالم، تشویق یک سنت است اما. چسبانند این کارها را به اسالم مى

در . اسـت  مثالً درجه دادن به نیروهاى نظـامى از یـک جهـت الزم         . با خودنمایى و پز فرق دارد     
ص جمع تـشخی  اجتماع به یک سلسله مراتب احتیاج است تا افراد بتوانند جایگاه خودشان را در     

اسـت کـه در    ایـن چیـزى  . دهند و معلوم باشد که چه کسى باید از چه کسى فرمانبردارى کنـد              
نفرتـان را بـه    اند اگر سه نفر یا دو نفـر هـستید یـک          فرموده پیامبر. اسالم هم تأیید شده است    

غیرمهم بودن  اینجا دیگر بحث مهم بودن و. عنوان مسئول انتخاب کنید تا بقیه از او تبعیت کنند       
چیزى در اسالم  اما اگر درجه به معناى آن باشد که من مهمتر از شما هستم، چنین. طرح نیستم

هم بد اسـت   کم خودنمایى و فخر پدید آید،   هر سیره و روشى که باعث شود کم       . وجود ندارد 
گویـد از   مى و نباید آنها را به پاى اسالم گذاشت همان طور که عرض کردم اسالم    . و هم آفت  
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رئـیس اسـت    اما این رئیس هیچ وقت مهمتر از دیگران نیست بلکـه . ن یکى رئیس شودسه نفرتا 
انجـام شـد    وقتى هم که گروه به مقصدش رسید و کـار  . براى اینکه کارها با انضباط انجام شود      

اسالمى است و  امر به معروف یعنى بگوییم آقا چه کارى. رود هرکسى به دنبال کار خودش مى  
آنطـور انجـام    ت، و اگر چگونه انجام شود آن کار اسالمى اسـت و اگـر           چه کارى اسالمى نیس   
  . نشود، اسالمى نیست

  بركات امر به معروف
 امر به معروف باعث آزاد شدن جامعه از افتخارهـاى دروغـین و مقیـد شـدن بـه افتخارهـاى       

کُم عنْداَللّـه    «مگر افتخار حقیقـى بـه تقـوا نبـود؟           . شود حقیقى مى  نّ اَکْـرَما    پـس چـرا   . »اَتْقـیکُم 
اى زنـدگى کنـیم کـه     افتخارات دروغین زندگىِ ما را از ما ربوده است؟ مگر بنا نـشد بـه گونـه             

نباشیم و خدا از ما راضى باشد؟ پس چرا بسیارى از عمرمان را صرف یک نوع زنـدگى           دین بى
همى از هم خجالت نکشیم؟   کنیم مى معـروف نگـاه   از این زاویـه بـه امـر بـه    ! که در افتخارات و 

وقتـى  . هاى خیالى اسیر گردد هاى دروغین و رودربایستى گذارد انسان در این سایه   نمى کنید که 
کند فقـط بگـوییم ایـن کـار را نکـن، زشـت اسـت، از شـما طلبکـار           که کار غلطى مى به فردى 
: گوییـد  دهید بعد مى خیلى راحت به او تذکر مى. کارى کرد نیست دعوا و کتک  الزم. شود نمى
دانیـد کـه از خـودم نگفـتم حـاال مـى خـواهى در مقابـل          بود به شما گفتم، مى من آنچه را حق  «

م توست حرف حق مقاومت کنى ها را منفعل کنید به این شکل کجروى» .این هم اشتباه دو.  
 حضرت ابتدا به پسرشان فرمودند خودت را از حیرتها و گردابهاى گمراهـى حفـظ کـن؛ و                

 اگر امر به معروف نکنید. معروف کن تا از اهل معروف شوى و آزاد گردىبعد فرمودند امر به    
 گوینـد چـرا شـما تجمـل     اگر نگوییـد ایـن تجمـالت چیـست، مـى     . شوند دیگران طلبکارتان مى 

 اصـالً بـا امـر بـه معـروف،     . فرماید امر به معروف کن تا اهل معروف شـوى          حضرت مى . ندارید
 رسد که ممکن اسـت طاغوتیهـاى فامیـل بگوینـد مـا         کار به جایى مى   . شود سیره آدم عوض مى   

عـاى          دیگر با اینها رفت و آمد نمـى        کنـیم و بـدین ترتیـب زنـدگى شـما از دسـت آدمهـاى پراد
لى کنند، یا دیگر انتظار نخواهند داشت  این افراد یا راهشان را از شما جدا مى     . شود آزاد مى  تجم

پـس  . که در هر صورت به نفع شماست. شوند شما هم مثل آنها بشوید، یا آنها هم خوب مى  که
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. ظاهر، فلسفه امر به معروف پدید آوردن فضایى است که در آن انـسانهاى بـد منفعـل بـشوند      به
گـاه  . اى باشد که طرف مقابل تصور کند کسى با او دعـوا دارد  امر به معروف نباید به گونه   البته

گیـرى آنهـا و در نتیجـه از      و باعث موضعآید برخورد بد ما چنین تصورى به وجود مى   به خاطر 
همین قدر که خواهران به افـرادى کـه حجـاب درسـتى ندارنـد      . شود رفتن اصل قضیه مى   دست
دهند که خودشان را در مقابل چشم نامحرمان حفـظ کننـد، آنهـا چـه خودشـان را حفـظ         تذکر

 چادریهـا در ایـن   گوید که این آن وقت دیگر او نمى. کشند حفظ نکنند خجالت مى   کنند و چه  
اما اگر االن زنان با حجاب سکوت کنند بعدا خودشان مورد مؤاخذه واقع        . گویند مى کشور چه 

و نکته دیگر این اسـت کـه اگـر مـسئله حجـاب را         ! باید فکرى براى خودشان بکنند     شوند و  مى
  .اصل شوداى که به دنبال آن هستیم زودتر ح تذکر دهند شاید بهتر باشد و نتیجه خود خواهران

کَرَ بِیدك و لسانک و بایِنْ منْ فَعلَه بِجهدك          «: فرمایند مى کرِ الْمنْ را خـوب    کار زشـت   «»و اَنْ
آن  منکر را انکار کن، بگو کـه بـا اهـل   » زند فاصله بگیر ندان، و از آن کسى که بدان دست مى     

 اى بـه سـراغ   در هنگـامى کـه عـده   . پیوندى ندارى و عمالً هم این سیره و روش را داشـته بـاش          
 اند با عمل نشان بده که دنیاپرست نیستى و با زبانت هم آن را تأکید کن تا فـضاى      دنیاطلبى رفته 

  از کـسانى کـه بـا زشـتیها و    »و بایِنْ منْ فَعلَـه  «فرهنگى به ضرر تو و جامعه مسلمین تمام نشود          
 ات را از جبهه آنـان مـشخص کـن وگرنـه     جبهه. کنند جدا شو تجمالت و دنیاداریها زندگى مى   

 اى مشغول به کار است اگـر خیلـى   مثالً یک فرد مذهبى که در اداره. شوى اسیر فضاى باطل مى   
 شـود ضـایع و منـزوى    ها انتقاد نکند بر اثر جوى که ساخته مى سالم و دوستانه در مقابل انحراف    

 آن فـرد . رادرم ایـن غیبـت اسـت    بـ : اما اگر هنگامى که کسى غیبت کرد به او گفـت          . گردد مى
ا    دست به یقه هـم نـشده    . تواند در اداره هر کارى که دلش بخواهد بکند         که نمى  بیند مى انـد، امـ

کارمند جزء . شوند اى است که در مقابل برخورد خوب، منفعل مى  فطرت انسانها به گونه    جنس
ابل امر بـه معـروف بـه      رؤساى غیرمذهبى هم در مق    . کند رئیس بودن هم وظیفه را عوض نمى       و

. توانید این نکته را در سخنان و رفتار آنها مشاهده کنیـد  شوند و شما مى   صحیح، منفعل مى   شیوه
 خورد و پیداست که علت آن، انفعال فطرتـشان      زنند که اصالً به تیپ آنها نمى       حرفهایى مى  گاه

 هـا قـرار داده   سانجنس آدمى این گونه است یعنى خدا نیـروى اصـلى آن را در درون انـ          . است
 خدا مزه امر به معروف را در قلب آمر به. است و انسان فقط موظف است که آن را به کار بندد 
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فقـط انـسان   . معروف و نفوذ امر به معروف و نهى از منکر را در طرف مقابـل او گذاشـته اسـت        
  . امر بسیار عجیبى است. خواهد از آن بکند اى مى بداند که چه استفاده باید

 ام که در امر به معروف اصالً الزم نیست که بـراى طـرف مقابـل فلـسفه      الً به دوستان گفته   قب
 .چیـز دیگـرى هـم نگوییـد      » ایـن چـه وضـعى اسـت؟       «. فقط یک جملـه بگوییـد     . تدریس کنید 

 بـا ایـن  . شما همان یک جمله را که بگویید کافى است. خواهد شلوغ کند بگذارید او هرچه مى  
هکار، چه فرهنگ جامعه ت سنش آن است که بچهاى مذهبى غییر کند و چه تغییر نکند حداقل ح 

 البته واقعیت این است که فرهنـگ جامعـه آرام آرام تغییـر       . دیگر در جامعه منفعل نخواهند بود     
گیرى در مقابل کار خالف و دفاع از معروف و کار حق شخـصیت خـود     پس با موضع  . کند مى
  . گرى خواهى شدالهى خواهى کرد و وارد نظام دی را

ه، و التَأْخُذْك فى اللّه        و جاهد فى اللّه   «: فرمایند بعد حضرت مى   قَّ جِهاد م     ح ۀُ الئـ مـدر  » لَو
شـروع   اینجا حضرت بحث دیگـرى را . راه خدا به جد تالش کن و از سرزنش کسى هم نترس         

  . کنند مى
 بیا محکـم بـه  : فرماید رت مىحض. خیلى بد است که آدم در دیندارى سست و ضعیف باشد    

 داند اگر تمام تالشتان این باشد که یک دیندارى محکمـى بکنیـد از همـه            خدا مى . دین بچسب 
اگـر مـردم بفهمنـد کـه      . شـود  اصالً نوع زندگیتان روى این زمین عوض مى       . شوید چیز آزاد مى  

کـشند   تان نقشه نمىآیید، دیگر برای   یک فرد مذهبى پایدار و مقاومى هستید، کوتاه هم نمى          شما
 البته باالخره یک عده براى حفـظ . شما را آلوده کنند یا انتظارات بیهوده از شما داشته باشند  که

 یعنـى درسـت  ... گویند که شما در بین مردم نیـستید و  کنند و مى آبروى خودشان شما را نقد مى  
 در ایـن . نـشینند  ه بیکار نمـى کنید، اما آنها هم ک است که شما با امر به معروف آنها را منفعل مى 

خدا   در راه» لَومۀُ الئمٍ  و التَأْخُذْك فى اللّه«. فرماید که به آنها اعتنایى نکنید     هنگام حضرت مى  
کـار و   محافظه یعنى در راه دین. هاى سرزنش کننده، تو را نگیرد و روى تو اثر نگذارد           سرزنش

شـوى از   مـى  ایـن کـه در راه دینـدارى مالمـت    از تـرس   . یک دینـدار جـدى بـاش      . لیبرال نباش 
  .یندارى دست بر ندارد
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قّ حیثُ کـانَ      « لْحل راتضِ الْغَم  :فرمایـد  حـضرت مـى  .  غمـره بـه معنـى گـرداب اسـت     »و خُ
 یعنـى در راه . حرف بسیار عجیبـى اسـت  . خواهد بشود گردابها را براى خدا بپذیر، هرچه که مى     

 دیگـر نتـرس، اگـر   . خواهـد بگویـد   گذار هرکس هرچه مى   ب. حق وارد هر گردابى بشو و نترس      
 نسبت به حق بودن کارت، اطمینان دارى آن را محکم بگیر، و برایت اهمیت نداشـته باشـد کـه         

 فارس که کویـت، کـشتى آمریکـایى را    در جنگ خلیج . خواهد بشود  هرچه مى . چه خواهد شد  
 امام ایـن سـخن را براسـاس    . ا منهدم کنند   فرموده بودند آنها ر    اهللا رمحهدعوت کرده بود امام خمینى    

 شود؟ اگر بزنیم چه مى. آمریکا را باید زد یا باید با آن بازى کرد؟ باید زد          . البالغه گفته بود   نهج
 شود، چون امام معـصوم فرمـوده اسـت کـه اگـر      شود اما حتما درست مى  دانیم چه مى   اصالً نمى 

 و خُـضِ «: ملـه حـضرت را حفـظ کنیـد    ج. مطمئن بودید کارى حـق اسـت آن را انجـام دهیـد           
قّ حیثُ کانَ    لْحل راتسـه   حـاال هـر  » .خواهد بـشود  هرچه مى. به گردابها براى خدا وارد شو : الْغَم

  آیا معنایى جز دیندارى کامل دارد؟ . دهد جمله را مالحظه کنید ببینید چه معنایى مى
ه، و التَأْخُذْك   جاهد فى اللّه  « قَّ جِهاد ى اللّه حقِّ      ف لْحـل رات خُـضِ الْغَمـ مٍ، وۀُ الئمثُ    لَو یـح
در  در راه خداوند به جد کوشش کن، و در راه حق از سـرزنش کـسى نگـراش مبـاش و       . »کانَ

  .دخواهد بشو هاى الهى وارد شو هر طورى که مى گرداب

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

  هفتمجلسه 
  ها ها و پروريدن یسخت

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
ى اللّـه           و جاهد فى اللّه   « فـ التأْخُـذْك و ،ه خُـضِ           حقَّ جِهاد م، و ۀُ الئـ مـلَو 

قِّ  لْحل راتلَـى           الْغَمرَ عبص ود نَفْـسک التـَّ عـ ینِ، وى الـد فـ تَفَقَّه ثُ کانَ، ویح
قُ التَّص کْرُوه، و نعم الْخُلُ رُالْمقِّ ب ى الْحف«  

در راه خداى آن سان که سزاوار اوست جهاد و تالش کـن و از سـرزنش مردمـان         
ها میندیش، در دین به  در راه حق از غرقه شدن در سختى باك مدار و به هیچ حال  

شـکیبایى وادار، راسـتى چـه نیکـو      هـا خـود را بـه    خوبى تعمیق کن و در نـاگوارى   
  !خویى است شکیبایى در راه حق

   محكمیديندار
دین          در ابتدا باز تأکید مى     کنم که فراموش نکنید فرمایـشات امـام الموحـ    بـه فرزندشـان 

فهمـد و   شناسد، کلّ عالَم را مى  از جانب کسى است که کلّ حیات را مى    حسن مجتبى  امام
 دشداند و براساس این بینش، زوایاى حیات زمینى را بـراى فرزنـ    انسان را در این عالم مى      جاى

 قضیه چنین فردى مطمئنا غیر از کسى است کـه . دهد کند و یک سلسله دستوراتى مى روشن مى 
 یابـد و آنهـا را بیـان    براساس به کار بردن عقلش، یک سلسله امور را خوب و بقیه امور را بد مى  
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 به همین جهت باید با یک زاویه خـاص بـه   . گوید اینجا امام معصوم است که سخن مى      . کند مى
 یعنى از هر قـسمت آن کـه  . ها نگاه کنیم و نسبت به آن برخوردى جدى داشته باشیم وصیهاین ت 

  . غافل شویم، در همان قسمت ناقص خواهیم ماند
 پسرم اول از همه باید به فکر اصالح قیامتت باشى و مبادا کـه آخرتـت را     : حضرت فرمودند 

 ى کـه برایـت روشـن نیـست قـدم     دانى سخن مگـو، و در راهـ       از چیزى که نمى   . به دنیا بفروشى  
 جاهد فى«. امر به معروف و نهى از منکر کن، و در راه خدا تالش کن، آنچنان که باید     . مگذار

ه    اللّه قَّ جِهاد من دوباره روى این قـسمت تأکیـد  . یعنى با تمام توان در راه خدا مجاهده کن . » ح 
  .  کردیمکنم هرچند به لطف خدا در جلسه قبل هم مقدارى بحث مى

 دیـن  ایم از دیندارى ضـعیف مـا ناشـى شـده اسـت، نـه از بـى               باور کنید هرچه ضربه خورده    
 خواهـد کـه بـا    دین اصالً از غیب و قیامت چیـزى نمـى     آدم بى . دینى جداست  بحث بى . بودنمان

او یکجـا همـه چیـزش را از دسـت     . کوتاه آمدن و سستى کردن قسمتى از آن را از دست بدهد    
انـد، و اگـر سـستى کننـد لـذت و          ن دیندارها هستند که در حیات دینى وارد شـده         ای. است داده

و با این تفاصیل اسـت کـه انـسان    . دهند  از دست مى- که نتیجه دین است -حقیقى دین را     برکات
؟ اگر بـه تـاریخ صدسـاله      !کند شود که دیگر چرا یک دیندار، بد دیندارى مى         شگفتى مى  دچار
 اگر کامالً. ایم ایم ضربه خورده شوید هرجا که به تمامى دیندارى نکرده     بنگرید، متوجه مى   اخیر

 دهـیم و  پوشـاند اهمیتـى نمـى    دیندارى نکنیم هنگامى که دخترمان مقدارى از موهـایش را نمـى         
 .مان اسـت  اش یافتن دامادى هم کفو با چنان دخترى و سپس از دست دادن نصف زندگى   نتیجه

 و یـک . شـویم  مان منزوى مى و دامادمان متحد شود، ما در خانه      چون اگر همسرمان هم با دختر       
فقط  دین بودن ما پس بى. دیندار منزوى که ابهتى نداشته باشد حرفش نیز تأثیرى نخواهد داشت 

 اى بـود کـه باعـث    به اندازه بیرون گذاشتن موهاى دخترمان از روسـریش نبـود بلکـه بـه انـدازه            
شـد بـه کمکمـان     ورى که دین و ایمان آن طور کـه مـى     مان شد به ط    غیردینى شدن فضاى خانه   

ه  جاهد فى اللّه«فرمایند   وقتى امام مى  . به کمکمان نیامد   بیاید قَّ جِهاد در راه خدا تالش کن . » ح
  ! گونه که حق تالش است، یعنى محکم دیندارى کن آن
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   كاملیعقل كامل، ديندار
 انبیـاء و . انـد  یاء و پیامبران چقدر دیندارى کـرده   شما در میان انسانها بگردید و بنگرید که انب        

 و از طـرف دیگـر  . تـرین انـسانها هـستند همـه دینـدارى را پیـشه خـود کردنـد               پیامبران که عاقل  
 اند بلکه رو به روى دیـن و دینـدارى   اند که نه تنها دیندارى نکرده ترین انسانها کسانى بوده    نادان

 اى است کـه در  عقل ما به اندازه. ایم چه وضعى قرار گرفتهحال بنگرید که ما در     . اند هم ایستاده 
 دیندارىِ. توانیم خودمان را نجات دهیم اى که عاقلیم مى ایم، و درست به اندازه   دین تعمق کرده  

 یعنى ضـعفى . تواند باعث نجات ما شود  ضعیف عالوه بر این که ظلم بزرگى به دین است، نمى          
 :گویـد   مثالى دارد، مىاهللا رمحهمالصدرا. شود ه شدن دین ما مى  که ما در دیندارى داریم باعث ربود      

گوییـد و بـه    اى که همه اجزاى آن زیبا است ولى دماغ آن زشت است، زیبـا نمـى             شما به چهره  
دیـن نـاقص هـم کـه بعـضى از دسـتورات آن       . کنیـد  کلى آن را قیافه زشتى محـسوب مـى         طور

زننـد کـه البتـه از بـاب      ثال بسیار زیبـایى مـى  علماى اخالق هم م. نشود، همین طور است  رعایت
 هر نقطه ضعفى که در دیندارى داشته باشید، شیطان از همان نقطه شروع   : گویند مى. است تذکّر
 اى بـه  پس راه نجات ما این است که هیچ دسـتگیره      . گیرد کم همه دین شما را مى      کند و کم   مى

  .چگونه؟ با محکم و جدى دیندارى کردن. شیطان ندهیم
 گـوییم  اینجا مى . »اش اسالمى باشد   مملکت اسالمى باید همه   «که  :  فرمودند سره قدسامام خمینى 

 اگر تفنّنى و تفریحى با دین برخورد کنـیم دینـدارى    . که مسلمان باید همه ابعادش مسلمان باشد      
 شما دقت کنیـد و ببینیـد چـه کـسانى تـا پـاى جانـشان در مقابـل دشـمنان دیـن               . ما بیهوده است  

 اند که تمام دیـن را پذیرفتنـد و بقیـه کـه     اند؟ مگر نه این است که تنها کسانى چنین بوده   تادهایس
 بنـدى داشـتند بـاالخره در طـول امتحانـات زنـدگى، دینـشان را از دسـت داده، مـردود          دینِ نـیم  

 شما هـم تـصمیم بگیریـد کـه تمـام     . اند؟ پس پذیرفتن قسمتى از دین، نجات دهنده نیست        گشته
ا بـاز هـم روى آن اصـرار     من براى کسانى که مى   . پذیریددین را ب   دانند فالن امر، دینى نیست امـ 
 خـواهرى کـه نـسبت بـه    . بیـنم  خورم و به هر حال عاقبت آنان را در خطر مـى            کنند غصه مى   مى

 برخورد دینى با نامحرم حساس نیست یا برادرى که نسبت به محاسـن و ظـاهر اسـالمى حـساس       
 اند کـه چـه بـسا ممکـن اسـت شـیطان از همـان        اى به شیطان داده ستگیرهنیست از همین طریق د    
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 خواهم بگویم هرکس دین را پـذیرفت       نمى. اى نیست  مسأله ساده . طریق همه دین آنها را بگیرد     
 باید در همان ابتدا همه نکات دینى را رعایـت کنـد و اگـر سـهوا مرتکـب مکروهـى شـد بـا او                

 خواهد دیندار باشد باید نسبت به همه دین حـساس  ى که مىگویم کس اما مى. برخورد تند بکنیم 
 برعکس باید بناى. سر بگذارد باشد نه اینکه به قسمتى از دین عمل کند و قسمتى از آن را پشت        

 ما این باشد که همه دین را بپذیریم و همه جان و همـت خـود را در راه دینـدارى خـود صـرف      
  .کنیم

 اهل امر به معروف:  دنیا نفروش، همان امامى که فرمودآخرتت را به  : همان امامى که فرمود   
 بینیـد روى ایـن   ایـن کـه مـى   . محکـم دینـدارى کـن    : فرمایند و نهى از منکر باش، همان امام مى       

یعنى قلبى کـه خـود را بـاز    . کنم به خاطر اهمیتى است که در زندگى ما دارد     موضوع تأکید مى  
اى که خود را اسـتوار کـرد کـه همـه دیـن را در       هتا همه دین را در خود جاى دهد، و اراد     کرد

دهـد، چـون    خود پیاده کند موردنظر است، آرى این امـامى کـه ایـن دسـتورات را مـى              زندگى
  :فرماید بعد مى. یابد داند و مى دین را مى برکات واقعى

م      التَأْخُذْك فى اللّـه   « ۀُ الئـ مـشـرط ایـن . در راه دیـن از سـرزنش مالمتگـران مهـراس      . » لَو  
 54 در سوره مائده آیه. ربایند اگر این شرط را رعایت نکنید دینتان را از شما مى    . دیندارى است 

 اگـر » خداوند کسانى را دوست دارد که از نقد یا مالمت دیگـران نگرانـى ندارنـد         «: آمده است 
 قـاى کنید چه شـد کـه آ   مثالً فکر مى. افتد کسى این آیه را رعایت نکند در نهایت به مشکل مى          

 بازرگان به این روز افتاد؟ خیلى بد است آدم یک عمر زحمت بکـشد، بعـد بـه صـراحت بیایـد       
  ایـستاد بـه    سـره  قدسروى امام خمینى   ایشان به صراحت روبه   .  بایستد روى نماینده امام زمان    روبه

 خـواهى دسـت   پیرمرد، آخر عمـرت نمـى     «: طورى که امام در یک جلسه خطاب به او فرمودند         
 روى یک مجتهـد و حـاکم اسـالمى بـا خـصوصیات            چطور شد که این شخص، روبه     » بردارى؟

اى عمـل کنـیم کـه     مـا نبایـد بـه گونـه    : گفت خودش مى. نورانى ایستاد؟ او نگران یک چیز بود      
آقـاى  ! خـواهیم چـه کنـیم؟    امـام فرمـود مـا افکـار جهـانى را مـى      . جهانى به ما انتقاد کنند    افکار

هاى اهل دنیـا مهـم بـود، ایـن      بروى ما در دنیا برود و برایش مالكگفته بود نباید آ    بازرگان که 
گفـت دادگاههـاى    آقـاى بازرگـان مـى   . کننـد را رعایـت نکـرد    امیرالمؤمنین توصیه مى نکته که 

 سـره  قـدس و امـام . ما را در دنیا برده است پس باید آنها را خیلى زود تعطیـل کنـیم      انقالب، آبروى 
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خوانـد و دیـن     آقاى بازرگان با اینکه نمـاز مـى       . میشه باید باشند  انقالب ه  دادگاههاى: فرمود مى
 را بـه گـوش جـان    گو اینکه جمله امیرالمـؤمنین    . بندگى ناب بکند   داشت اما نتوانست یک   

اگــر مــا بخــواهیم در . »دینــدارى نبایــد از بــدگویى بــدگویان هراســید در راه«نــشنیده بــود کــه 
اى که آنها از دست ما ناراحـت نـشوند    کنیم و به اندازه را ب » عمرو« و» زید«مان رعایت    دیندارى

قبول داشته باشیم، چنین دینى براى ما مانـدگار نخواهـد بـود و همـان            و دعوایمان نکنند دین را    
  . ما خواهند گرفت اشخاص، دین را از دست

  : گفت
ــرده    ــى کـ ــه ره طـ ــانى کـ ــد آن بزرگـ   انـ

  
ــگ ســگان کــى کــرده   ــر بان ــد گــوش ب   ان

ــى   ــرو پیغمبرانـــــــ ــپررهـــــــ ــــــ ره سـ   
  

ـــمر      طعنــــه خلقــــان همــــه بــــادى شـ  
دلم  خیلى. مالمت مالمتگران تو را در راه خدا از جا نکند   . » لَومۀُ الئمٍ    و التَأخُذْك فى اللّه   «  

را  فرمایند غیر از خدا رعایت هـیچ کـس       حضرت مى . خواهد خودم به این دستور عمل کنم       مى
 ند که اگر از کارى خوششان آمد آن را انجام دهیمخود افراد به خودى خود اهمیتى ندار      . نکن

تواند خیر یا ضررى به ما برسـاند یـا از رسـیدن        هیچ کس نمى  . و اگر بدشان آمد از آن بگذریم      
کنـیم بـه دلیـل آن اسـت کـه         بینید ما از جهاتى رعایت انسانها را مى        اگر مى . جلوگیرى کند  آن

 سـره  قدسامام خمینى.  خود افراد براى ما مهم باشندچنین چیزى را از ما خواسته است نه اینکه         خدا
  .کرد نظر این و آن بود ایشان تنها چیزى که رعایت نمى. این مورد هم نمونه خوبى است در

ــن ــه خـــود را خـــر مکـ   در پـــى رد و قبـــول عامـ
  

  چون که نبود کار عـامى یـا خـرى یـا خـر خـرى             
  گـــاو را بــــاور کنــــد بهـــر خــــدایى عامیــــان    

  
  رنــــد از پــــى پیغمبــــرى  نــــوح را بــــاور ندا 

 بینید مالّ جامى از بس حرص خورده است فریادش بلند شده و لغتهـاى رکیـک بـه کـار            مى  
  .برده است

قِّ حیثُ کـانَ   « لْحل راتخُذْ الغَم خـودت را در گردابهـاى  . گردابهـاى دینـدارى را بگیـر   . »و 
لـى فامیـل   حـداکثر آن اسـت کـه    . خواهـد بـشود   دیندارى بینداز و بگذار هرچـه مـى        افـراد تجم 

 گذارنـد شـما   آن وقت مى. کنند گویند فالنى خشکه مقدس شده و دیگر به شما اعتنایى نمى     مى
لى     . تان برسید  راحت به زندگى   هاى فامیل به خانه شما نیایند نگرانـى     آیا شما از اینکه دیگر تجم 
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 کننـد، تنهـا   ایى نمـى اعتنـ  دارید؟ وقتى در دیندارى محکم شدیم خدا و اولیاى او کـه بـه مـا بـى          
 مـا از لحـاظ شـرعى   . این هم که ناراحتى نـدارد . شوند که هوس دنیایى دارند کسانى با ما بد مى 

 مـان را  مـا بایـد وظیفـه   . اعتنایى کنیم حتـى اگـر بـد باشـند     توانیم به خویشاوندان خودمان بى   نمى
 سخ دهیم، و تقاضـاهاى نسبت به خویشاوند انجام دهیم، به آنها سالم کنیم، درخواستى دارند پا          

 اما اگر آنها خودشان از دیندارى ما کالفه. آنها را تا جایى که شرعى و حق است برآورده کنیم 
 چون تا وقتى که رابطـه . دانیم اى از جانب خدا مى شدند و با ما قطع رابطه کردند ما این را هدیه      

  .رگه خودشان وارد کنندکشند و امیدوارند که بتوانند ما را هم در ج هست آنها نقشه مى
 اى عمل کن که همه بدانند تو در دیندارى سینه چـاك   فرمایند پسرم تو به گونه     حضرت مى 

 مــا. هــستى و در ایــن راه از هــیچ بالیــى هــم مهــراس، خــود را در گــرداب دینــدارى رهــا کــن 
 شـان پدر و مادر. اى بودند هاى خودمان را که شهید شدند دیدیم که داراى چنین روحیه          بسیجى

ا همـین کـه امـام       براى آنها آرزوها داشتند و مى      خواستند براى آنها خانه و همسر تهیه کننـد، امـ 
 هـا خودشـان را بـه گـرداب بـالى دینـدارى        ها را پر کنید بسیجى      فرمان دادند جبهه   سره قدسخمینى

  آنها چـه دانید خدا در مقابل این کار به  آن وقت مى  . هاى دیگر گذشتند   افکندند و از تمام نقشه    
و  برند االن شهدا در خوشى ابدى به سر مى. خورم بخشید؟ من که نسبت به شهدا بسیار غبطه مى  

 دردسرى هم که داریم مربوط به وضـع اقتـصادى خرابمـان نیـست          . کشیم ما بدبختانه سختى مى   
 مثالً االن اگر هـم دوسـت  . بلکه از آنروست که ما از آزادى معنوى، برخوردارى زیادى نداریم    

 بنابراین شک نداشته باشید کـه مـا    . کند بگوییم دل ما همراهى نمى    » الهى العفو «داشته باشیم که    
 .ایـم  نسبت به شهدا و آنهایى که جانشان را در راه خدا دادند و رفتند خیلى خیلـى عقـب افتـاده              

 ینجاتا ا. آنها فهمیدند که وقتى گردابى براى پریدن در آن فراهم شده فرصت را از دست ندهند
رویم کـه مـن خیلـى آرزومنـدم بـه       را قبالً هم بحث کرده بودیم و االن به سراغ جمله بعدى مى 

  . آن را به خوبى بفهمیم و به حق خود امیرالمؤمنینامام زمان حق

  هنر تفقّه در دين
ه از نظر معنا با تعقّل پیوندى نزدیک دارد اما»تَفَقَّه فى الدین «: فرمایند حضرت مى  دقیقـا    تفقّ

ه یعنى تعقّل صریح، یعنى. هم به معناى آن نیست  لـى کـه    تعقّل یعنى خوب فکر کردن و تفقّ تعقّ
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عرف ما  هم که اکنون در  » فقیه«اصطالح  . تر بوده و عقل در فکر، نفوذ بیشترى یافته باشد          عمیق
م هجرى به عده   . رایج است با معناى تفقه تفاوت دارد       در فـروع   اى از دانشمندان کـه  از قرن سو

متـون دینـى    ولى قبـل از آن در     . اند گفته» فقیه«هاى خاصى پیدا کردند اصطالحا       دین، تخصص 
آمـده   به معناى عمیق فکر کردن در دین اسـت و در قـرآن هـم بـه همـین معنـا                » تفقه«اصطالح  

  .حال چه عمیق فکر کردن در فروع دین و چه عمیق فکر کردن در اصول دین. است
 انـد کـه   امـامى ایـن سـخن را گفتـه    . در دیـن، عمیـق فکـر کـن        ! پـسرم فرماینـد    حضرت مـى  

 ببینیـد مـا چنـد   . داننـد راه نجـات همـین اسـت     خواهند فرزندشان را نجات دهند و خوب مى        مى
 دیگـر ایـن کـه   . یکى این که از افکار دیگران تقلید بکنیم    . توانیم با دین برخورد کنیم     شکل مى 

 له دیگر ایـن کـه عـالوه بـر دانـستن، مقـدارى هـم دیـن را        مرح. درباره دین، فقط مطالبى بدانیم  
 و در آخـر ایـن کـه   ) مثالً کتابهاى نویسندگان بزرگ را بخوانیم و آنها را فقـط بـدانیم      . (بفهمیم

 و پیداست که مـراد . مان دینى شود اى که اصالً سازمان فکرى   شدیدا در دین فرو برویم به گونه      
ما  از آن جا که. دین را عمیق بفهم   : فرمایند ت مى حضر. حضرت در اینجا برخورد آخرى است     

 فهـم ضـعیف در دینـدارى، دینـدارى بـدى          . ایـم  هاى زیادى خورده   ایم ضربه  دین را کم فهمیده   
کننـد کـه دیـن را     اى قبـول مـى    در روایات آمده است که عبـادات هـرکس را بـه انـدازه             . است
 این بدان معنى است که نماز همـه بـه       .متون دینى ما از این گونه روایات سرشار است         .فهمد مى

نگـرى اسـت    کنـیم کـه قـرن سـطحى     متأسفانه ما در قرنى زندگى مى    . شود قبول نمى  یک اندازه 
ت  در سطحى . خاصیت این قرن است    نگرى سطحى یها اهمیت دارد و همین امر باعث        نگرى کم
کـردن آنهـا باشـند و بـه     هایشان، در فکر زیـاد      افراد به جاى عمق بخشیدن به دانسته       شود که  مى

. گـردد  کم عمیق فکر کردن از آنها گرفته شده، نور حکمت در آنهـا کـشته مـى        کم همین دلیل 
به . حرفهاى سطحى را کنار بگذارید. بگیرید که از عمیق فهمیدن دین خسته نشوید       شما تصمیم 

هـا عـادت    بعـضى . نرویـد تـا بـا خودتـان بجنگیـد        . آموزد، نروید  که چیزى به شما نمى     اى جلسه
تکـرارى  «شـان شـده اسـت     جلسات تکرارى بروند به طورى که گـویى زنـدگى          اند که به   کرده

گـوى   شوند و در روز قیامت بایـد پاسـخ     با این کار باعث کم عقلى خود مى        این افراد . »فهمیدن
شوند؟ در جلسه قبل گفتیم  پس چرا عبادات تکرار مى: ممکن است بپرسید .کردار بدشان باشند  

کنیم، که آن هـم در حقیقـت، تکـرار نیـست بلکـه عمـق بخـشیدن اسـت،          مى کر را تکرارکه ذ 
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مـا  . این که خیلى هم خـوب اسـت  . درآوردن و روح را منظم کردن است اندیشه را از چموشى 
  . سطحى بار نیاورید گوییم خودتان را مى

 تـاب، مطلـب  اگر دیدیـد یـک ک  . اید دوباره آن را گوش ندهید اگر دیدید مطلبى را فهمیده 
 که اگر چنین کنید و خودتـان را مـشغول حرفهـاى سـطحى نگـه             . جدیدى ندارد آن را نخوانید    

 توانید تنـد تنـد بخوانیـد و      البالغه را، هم مى    شما همین نهج  . مانید دارید از حرفهاى عمیق باز مى     
 مـارى بی» زدگـى  عمـل «. تـر بخوانیـد و پـیش برویـد     توانید کندتر اما عمیـق    تمامش کنید، هم مى   

 اندیـشند،  اینها فقط به عمل مـى   . ها به داشتن این صفت، مشهورند      صدساله اخیر است آمریکایى   
 حتى برادران و خواهران مذهبى که بیـشتر    . دیگر کارى ندارند که آن عمل، عمق دارد یا ندارد         

ار کنند، نه براى خـود مفیدنـد و نـه بـراى بقیـه و بـسی          اند و کمتر تعمق در دین مى       زده شده  عمل
شما زحمتهایى را که آدمهـاى کـم   . کنند افتد که این افراد براى دین زحمت ایجاد مى       مى اتفاق
فرمایند چقدر مفیدند افرادى کـه در   مى. کنند ببینید تا ارزش کالم امام را دریابید  ایجاد مى  عمق
ه کرده  دین   کم عمق وعموما آدمهاى. اند، هم براى خود مفیدند و هم براى دیگران تعمق و تفقّ
 بزرگتـرین خـدمتى  . کنند زده مزاحم حیات طبیعى بقیه هستند و مردم را هم از دین زده مى      عمل

 چـه کـسانى  . توانند به خودشان بکنند آن است که از کارهایشان دست بکـشند       که این افراد مى   
 خـوب بعد از جنگ از دین و انقالب بریدند؟ آنهایى که فقط جنگیدند اما نه فکر کردنـد و نـه     

  . ما در اسالم عبادت بدون تعقل نداریم. زده صرف بودند عبادت نمودند، یعنى عمل
  دربـاره دیـن فکـر کـن، عمیـق هـم فکـر کـن        »تَفَقَّه فى الـدین «: فرمایند امام به پسرشان مى  

 اند که فهمشان از دین، سطحى بوده است نه آنها کـه در  معموالً کسانى دینشان را از دست داده    
 برکاتى در تعمق در دین هست کـه در هـیچ کجـاى دیگـر قابـل دسترسـى           . اند ق کرده دین تعم 

ه و تعمق چهره اصلى خودش را به ما نشان مى   .دهد نیست، اصالً دین با تفقّ

  ها عامل پرورش روح یسخت
 بعد از این صحبتها که بیشتر جنبه نظرى داشت، از اینجا بـه بعـد حـضرت دسـتورات عملـى        

قِّ          «: ندفرمای مى. دهند مى ى الْحـ ر فـبص م الْخُلُـقُ التـَّ عـن و کْـرُوه لَـى المرَ عباَلتَّص کد نَفْسوع و« 
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 هـا قـدرت تحمـل داشـته باشـد، روحیـه          فرمایند نفس خودت را عـادت بـده کـه در سـختى             مى
  .نه این که کار سخت را انجام نده، بلکه اصالً دنبال رفاه نباش. پذیرى داشته باش سختى

ت در چه شرایطى از کمال اسـت دقـت کنیـد ببینیـد تـالش آن                 اگر خواستید بدانید یک ملّ
ت براى تأمین رفاه است یا از آن روست که کار و فعالیت براى آنها مقدس است   هاى جامعه. ملّ

 ها کار را دوست دارند و اصـالً از رفـاه بدشـان     بعضى از جامعه  . گوناگون از این حیث متفاوتند    
 کنند تا به رفاه برسند، یعنى اگر بدون کار به رفـاه برسـند   ها کار مى ولى بعضى از جامعه  آید   مى

 بـه . امروزه تشخیص و تحلیل این مسأله براى ما قـدرى مـشکل شـده اسـت      . کنند دیگر کار نمى  
 .فرماینـد  کنیم تا ببینـیم حـضرت چـه مـى      رجوع مىهمین دلیل دوباره به جمله امیرالمؤمنین    

  .ها مقاوم باشد نفست را عادت بده که در سختى: فرمایند شان مىحضرت به پسر
بیل  توانستند با شان را از دست دادند سپس با این که مى      پذیرى ها ابتدا روحیه سختى    اروپائى

ساختن  شان شخم بزنند شدیدا به تکنیک روآوردند و به ابزارها دل بستند آن وقت همه زندگى          
کفایـت   و البته وقتـى کـه راحتـى مقـصد شـد ابـزار سـاده             . شدابزار براى راحت زندگى کردن      

وقتـى   تر زندگى نمود، ایـن اسـت کـه      تر بود تا بتوان راحت     کند و باید به فکر ابزار پیشرفته       نمى
بـدنش   کند کـه تیـغ در   شود که کمک فنرهایش نرم نیست احساس مى    انسان سوار اتومبیلى مى   

اتومبیل  طول مسیر رانندگى هم راحت باشد، یعنى بهرود چون پذیرفته است که باید در     فرو مى 
رفاهى  کند بلکه به عنوان یک وسیله رساند نگاه نمى به عنوان یک وسیله که او را به منزلش مى      

عـوض   ات را  اصـالً روحیـه   : فرماینـد  امام مـى  .در اینجا راحتى مقصد شده است       . نگرد به آن مى  
 شـما بـه تـاریخ   . رد و در مقابـل آنهـا مقـاوم باشـد    ها را بپـذی  نفست را عادت بده که سختى     . کن

 .فـضاى جامعـه مـا قبـل از سـده اخیـر فـضایى دینـى بـوده اسـت              . گذشته خودمان رجوع کنیـد    
گـویم   مـى  -اى وجود دارنـد   دین همواره در هر جامعه  که افراد بى -گویم همه جامعه دیندار بودند       نمى

مـردم  . بـود  ا و روابط اجتماعى براساس دیـن     ه ها، گزینش  فضاى جامعه، دینى بود یعنى انتخاب     
 دانـستند،  مـى  ها را جزیى از زندگى دادند و سختى قرارى نشان نمى در مقابل کارهاى دشوار، بى    

سـختى و رنـج    اى ببین که توأم بـا  یعنى زندگى را به گونه    . دهد کالم امام هم همین معنى را مى      
اسـت، و بعـضى    ها به خاطر گناهان ز سختىبعضى ا. ما چند نوع سختى داریم   . دقت کنید . باشد

مـان را رنـگ    خانـه  خـواهیم  مثالً شب عید اسـت و مـى  . ها بر اثر تعلّقات دنیایى ماست      از سختى 
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گردیم، واضح  مى در، به دنبال رنگ ارزان با سختى و مشقت، دربه  . بزنیم، رنگ هم گران است    
دینـى   تعلّقـات و بـى    وارد چـوب  ما در این م   . ها منظور حضرت نیست    است که این گونه سختى    

سـوز   تنهـا تکامـل   منظور حضرت از سختى، آن گونه سختى است که نه      . خوریم خودمان را مى  
  .ساز است نیست بلکه تکامل

 . در حاشیه مدینـه روى فرشـى کـه از لیـف خرمـا بافتـه شـده بـود خوابیـده بودنـد                پیامبر
: پرسد مى عمر. تشان باقى مانده بودشوند جاى لیف خرما روى بدن و صور  هنگامى که بیدار مى   

. کـارى نـدارم   هایى رد و بدل شد به این که چه حرف! خوابید؟ آقا شما با این عظمت، اینجا مى      
کـه کجـا    مهـم نیـست   منظورم از نقل این واقعه تذکر دادن این نکته اسـت کـه بـراى پیـامبر        

سـختى،    سـختى نیـست بلکـه      زندگى بـراى فـرار از      یعنى در اندیشه و روحیه پیامبر     . بخوابند
کردند،  نمى  به آن اعتنایى موقع تشک خوشخواب هم بود پیامبر شاید اگر آن  . زندگى است 

خیلـى دلتـان     اگـر دیدیـد   . خودتـان را امتحـان کنیـد      . چون این چیزها از چشم پیامبر افتاده بـود        
همـین االن   نیـست الزم . خواهد راه پیامبر را ادامه دهید به روح ایمانى خودتان شـک کنیـد      نمى

چون الزم  این سخنان مرا قبول کنید اما طرح آن را در ذهنتان داشته باشید و روى آن فکر کنید   
بدانیـد   هـا گریزانیـد   اگر دیدیـد از سـختى  . است جایگاه این امور در زندگى شما مشخص شود       

بدانیـد   ویدخواهید و اگر نخواهید که قدسى شـ  قدسى شدن و از عالم ماده فاصله گرفتن را نمى   
ه«که   را  هـا  شـود کـه انـسان، سـختى     دو انگیزه مختلف باعـث مـى  . نخواهید داشت»  قرب الى اللّ

شهوانى  یکى انگیزه رسیدن به اهداف بسیار واال و دیگرى انگیزه رسیدن به اهداف    : تحمل کند 
ش، است   . خیالى یـا  عاشـق دن  کـشد و  عاشق خدا، بالى خدا را مـى . به عبارت دیگر عاشق، بالک

  .بالى دنیا را
ــست    ــام نیـ ــن ره کـ ــامى در ایـ ــر ناکـ   غیـ

  
  راه عــشق اســت ایــن، ره حمــام نیــست    

در روایـات  . فرهنگ انسان دینى، فرهنگ گریز از رفـاه اسـت نـه فرهنـگ گریـز از سـختى         
 اش را از آنجا که خـدا گریـه بنـده     . ، بال مخصوص اولیاى الهى است     »البالء للْوالء «است   آمده

کنـد بلکـه آن را دوسـت     دهد و آن بنده هم نه تنها از آن بال فرار نمـى  او بال مىدوست دارد به   
  .دارد

  : گوید مولوى مى



 ها ها و پروریدن سختى.............................................................................................101

  آن جفـــــا بـــــا تـــــو نباشـــــد اى پـــــسر
  

ــو در   ــدر تــ ــد انــ ــوى بــ ــا خــ ــه بــ   بلکــ
  زد یتیمــــى را بــــه قهــــر آن یکــــى مــــى  

  
ــد آن لیـــک بنمـــودى چـــو زهـــر  قنـــد بـ  

ــانش زار زار   ــردى آنچنـــــ   دیـــــــد مـــــ
  

ــارآمــــــد و بگرفــــــت زودش    در کنــــ
  گفــــت چنــــدان ایــــن یتیمــــک را زدى  

  
ــزدى    ــر ایـــ ــیدى ز قهـــ ــون نترســـ   چـــ

  گفــت او را کــى زدم اى جــان دوســت      
  

  مــن بــر آن دیــوى زدم کــان انــدر اوســت 
  . زنم تا شیطانى که به درون او رفته است خارج شود من او را مى  

  بــــر نمــــد چــــوبى کــــه آن را مــــرد زد
  

  بــــر نمــــد آن را نــــزد بــــر گــــرد زد    
  هـا  سـختى . زننـد بـراى آن اسـت کـه گـرد و خاکهـایش خـارج شـود          چوب مى  اگر بر نمد    

  . اند اینگونه
ــاد   ــو بـ ــرگ تـ ــو را مـ ــد تـ ــادر ار گویـ   مـ

  
  مــرگ آن خــو خواهــد و مــرگ فــساد    

ه   گوید خدا مرگت دهد هیچ وقت نمـى        وقتى که مادر انسان به او مى         اش بمیـرد  خواهـد بچـ 
ه     توان گفـت  حتى مى. خواهد صفت بدش بمیرد  بلکه مى  اش همـین   بهتـرین دعـاى مـادر بـه بچـ 

  . جمله است
  آن گروهـــــى کــــــز ادب بگریختنــــــد 

  
ــد  ــردان ریختنـــ ــردى و آب مـــ   آب مـــ

  . برند گریزند آبروى آدمها را مى ها مى کسانى که از سختى  
انى کبریـایى کـه آمـده اسـت زمینـه           متأسفانه انتظار بعضى   ها از انقالب اسالمىِ نورانى و ربـ 

خدا نکنـد کـه هـدف    .  قدس را فراهم کند، آن است که به آنها رفاه بدهد        صعود انسان به عالم   
اگر خدا بـه پیـامبرش رفـاه    . انقالب رفاه دادن به ما شود وگرنه فاتحه آن خوانده شده است      این

  . پذیرى نشانه حیات جامعه است فرهنگ سختى. ما هم بدهد داد به
 ى رفاه امروز اروپا به قیمـت لگـدمال کـردن   یعن. اروپا ابتدا کافر شد، بعد به دنبال رفاه رفت        

 هـا ممکـن اسـت رو در روى هـم قـرار         دانم که در این بحث     مى. دیندارى، به دست آمده است    
و  انـد   چه فرمـوده بگیریم و شما حرفهاى مرا نپذیرید اشکالى ندارد، شما ببینید امیرالمؤمنین         

 بینیـد مـن ایـن قـدر     اند و این که مـى  دهامام به پسرشان دو نکته را یادآور ش  . همان را عمل کنید   
  :فرمایند امام مى. جسورانه حرف زدم به خاطر همان دو نکته است
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قّ« ى الْحرُ فبقُ التَّص کْرُوه نعم الْخُلُ لَى الْمرَ عبالتَّص کنَفْس دوع«.  
 هـا را  چه خـوش اسـت خُلقـى کـه در راه حـق سـختى      «و » ها عادت بده نفست را به سختى   «

 و» پذیرى باشـد  روحیه انسان روحیه سختى«یکى این که : در این جا دو نکته است     . »تحمل کند 
  ».اى که در راه حق از سختى نهراسد من فداى آن روحیه«دیگر آن که 

پرست باشد حتى اگر انقالب هم بکنـد بـه محـض     ملتى که رفاه. عکس آن هم صادق است 
  .دارد هایش برمى انکه گرفتار سختى شود دست از آرم آن

ــت     ــه دوس ــرد راه ب ــنعم نب ــرورده ت ــاز پ   ن
  

ــد   ــش باشـ ــدان بالکـ ــیوه رنـ ــقى شـ   عاشـ
ه طباطبایى   گوید  مىسره قدسعالم:  

ــان   ــوى آزادگـــــ ــشیدند در کـــــ   کـــــ
  

ــا  ــام دیوارهـــــــ ــان دل و کـــــــ   میـــــــ
. خواهى دلت را حفظ کنى باید از دنیا کـام نگیـرى و در رفـاه فـرو نـروى             گوید اگر مى   مى  

  .ین دل و خوش بودن بکشىدیوارى ماب باید
 شود کسانى تا آخر دیندار ماندند که ابتدا یک چیـز را        با بررسى تاریخ، به خوبى روشن مى      

 رده بودند و آن یک چیز هم این بود کـه اگـر در دیـن سـختى هـست،            براى خودشان روشن ک   
  .ارزد هایش مى دین داشتن به سختى

ا چه شـد کـه آن وقتـى کـه بایـد درسـت        خواست که دیندار بماند ام     ابوبکر خیلى دلش مى   
کند، نتوانست؟ سیماى ابوبکر در تاریخ یعقوبى تـصویر شـده اسـت او فـرد الغـر انـدامى                   عمل

شـغلش تجـارت   . اش بیرون زده و انگـشتانش نـازك و بلنـد اسـت         هاى گونه  استخوان است که 
ت بـزرگ شـده   زندگى مرفهى دارد در میان اعـراب بیابـانى استثناسـت و در نـاز و نعمـ      است و 

اولین کسى است که با جـرأت در مکـه   . خوبى دارد و از خانواده سرشناسى است    صداى. است
. خالصـه، تیـپ عجیبـى اسـت    ... کند و افتد به راحتى گریه مى هر اتفاقى که مى . خواند مى قرآن
د و ده ها را مى کند اما پول بیل و کلنگ   در جنگ خندق کار نمى    . راحتى را دوست دارد    اما او 
سازند  کند شعرى براى او مى ایستد و کار کردن دیگران را نگاه مى   طور دست به کمر مى     همان

  !ریزد برابر است؟ دهد با کسى که عرق مى آیا کسى که پول مى: مضمون آن این است که
ه و دوستدار راحتى باشد اما در موقع الزم از آن   هـا بگـذرد،    ممکن است کسى پولدار و مرفّ

  . اما سرانجامِ کسى که رفاه را دوست دارد در خطر است. کند پیدا مىنجات  او
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 گوینـد بـرو و دیگـران را        به دنیا مـى    »!غَرّى غَیرى ! دنیا«: اند  بارها فرموده  حضرت امیر 
 دهنـد کـه رفـاه،    و اینجا به فرزندشان تذکر مـى   . فریب بده که من هرگز با تو کنار نخواهم آمد         

 شوید که آنچه امروزه بـیش از فقـر، باعـث از پـا      گر دقت کنید متوجه مى    ا. گیرد انسانیت را مى  
ت ما مى    مـان را چنـان بـه امـور رفـاهى گـره        زدگى است، یعنى ما زندگى   شود رفاه  درآوردن ملّ

شـویم چـه رسـد بـه      که اگر دین و اسالم هم رفاه ما را تأمین نکند از آن روگـردان مـى                ایم زده
 هایش دوست ندارند پس در انقالب امام انقالب را به خاطر سختىاى  اگر عده. خودمان انقالب

  چه حالى خواهند داشت؟ در روایـات آمـده اسـت کـه آن موقـع، مـؤمنین در خـون و        زمان
  .زنند عرق، دست و پا مى

ه   را ـ کـه رمـز صـحیح     خدا به ما کمک کند تا بتوانیم تذکرات امام الموحـدین  انشاءاللّ
 و بفهمیم کـه سـختى خـود، مکتـب    . ست ـ بفهمیم و به آنها عمل کنیم زیستن در حیات زمینى ا

 انسان در مزرعه سختى و زیـر پرتـو خورشـید ایمـان بـه ثمـر      «: ساز است و به قول معروف     انسان
و  و زیـر ) اثاره( انبیاء براى ایجاد یک انقالب درونى چرا که به تعبیر امیرالمؤمنین  » .رسد مى

 ند، زیرا در نهـان افـراد، اسـرار ارزشـمندى مخفـى اسـت کـه بایـد        ها آمد رو کردن درون انسان   
را  جانت«: فرمایند شکوفا شود و این با روحیه رفاه هرگز ممکن نیست لذا است که حضرت مى       

کْرُوه«» ها عادت بده  به سختى  لَى المع کد نَفْسوبـه همـه     خدایا توفیق عمل به این دسـتور را »ع
ه. عنایت بفرما    انشاءاللّ

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  هشتمجلسه 
   در دين و نتايج آنیپايدار

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
ى اللّـه         و جاهد فى اللّه   « فـ التَأخُـذْك و ه قَّ جِهـاد مٍ     ح ۀُ الئـ مـخُـضِ  .  لَو و

قِّ  لْحل راتالْغَم       و عـ ینِ، وى الـد فـ تَفَقَّه ثُ کانَ، ویلَـى    حرَ عبص د نَفْـسک التـَّ
قُ التَّصبرُ     کْرُوه و نعم الْخُلُ قِّ  الْم ى الْحلـى     . فکُلِّهـا ا ورِكفى أُم کأَلْجِئْ نَفْس و

      ریزٍ، وح فلى کَهتُلْجِئُها ا إنَّک سألَۀِ       . مانعٍ عزیـزٍ   إِلهِک فَ ى الْمـ فـ ص أَخْلـ و
دإنَّ بِی طاء و الْحرْمانَلرَبک فَ الْع ه«.  

در راه خداى آنسان که سزاوار او است پیکـار جـوى و از سـرزنش مردمـان بـاك         
هـا نگـران مبـاش، در دیـن      حق از غرقه شدن در سـختى  مدار و به هیچ حال در راه  

وادار، چه نیکوخویى اسـت   ها خود را به شکیبایى تفقّه و تعمق کن، و در ناگوارى   
کار خویش همه به کردگار رها کن و در هر مهمى خـود را          ! ه حق شکیبایى در را  

خداى بسپار کـه پناهگـاهى اسـت بـس اسـتوار و نگهبـانى بـس توانـا و مـدافعى             به
ــذیر شکــست از پروردگــار اخــالص ورز کــه بخــشش و   در دعــا و خــواهش. ناپ

  . محرومى به دست اوست
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 دارى کـن و از   و شـاید دیـن  حضرت فرمودند که اى پسرجان در راه دین آن طور که بایـد          
 در گـرداب . دارىِ سـرد و سـست بپرهیـز و در ایـن راه از هـیچ مالمـت و انتقـادى مهـراس               دین

ه و. خواهد بشود پیشامدهاى روزگار موضع دینى بگیر و بعد از آن بگذر، هرچه مى           در دین تفقّ
هـا در دیـن زود    بعـضى . دین تقلیدى، دین شعارى و سـطحى را نخـواه   . تعمق کن و آن را بفهم     

ا در عـین    . کنند شوند و به جد در همه ابعاد آن نظر نمى          مى قانع دین این افراد، تقلیدى نیست امـ
اند و با اینکه کـافر نیـستند،       این افراد کودکان ساده دبستان دیندارى     . عمق و ژرفا نیز ندارد     حال

  . عانه با دین برخورد کنندعظمت دین را خواهند فهمید، و نه خواهند توانست کامالً متواض نه
 دین را به طور عمیق تحقیق کـن تـا  . پسرجان تو از این گونه افراد نباش: فرمایند حضرت مى 

ت تو بر این باشد که نهنگ      . آن را بفهمى   وار، اقیانوس دین را درنـوردى، نـه اینکـه دیـن را        هم 
 هـا  بعـضى . شـته باشـى  اى ببینى و مانند یک ماهى ساده و خُرد در آن حرکت مختـصرى دا    برکه

کننـد، مگـر    وقتـشان را صـرف هـر کـارى مـى     . دانند، مگر قیمـت دیـن را   قیمت همه چیز را مى   
شـود، ارزش   کسى که درباره امور دنیایى زیاد فکر کند دنیا بـرایش عزیـز مـى        . فهم دین  صرف

 ایـن ظلـم بزرگـى اسـت کـه کـسى      . بگـذارد فهمد که براى فهم دین وقت  کسى مى دین را هم  
شـهرش    سال همه چیز را بفهمد، خیابانهـاى 30ـ20در مدت  . دارى کند اما دین فهمى نکند      دین

ا از    را بشناسد، اسامى رؤسا را بداند و از اینکه چند استاندار عوض شده اطـالع داشـته    باشـد، امـ
جـدالهاى   گـوییم وقتتـان را صـرف    نمـى . هـاى معـانى دیـنش چیـزى نـشناسد       پس کوچه کوچه

ادعیه براى  البالغه و دارى نیست، بلکه باید روى قرآن و نهج   سم این کارها دین   متکلمان کنید، ا  
: فرمـود  مـى  یکى از اساتید بسیار عزیـز . اینها لُب دین هستند. ها تالش کرد  فهم معانى معنوى آن   

دهند، هنـوز انـدر     را درسهاى علمیه ما به این مرحله نرسند که دعاهاى معصومین      تا حوزه «
دارد؟ هرچنـد   آیا دعایى که بدون فهم خوانده شود نتیجه شایـسته خـود را           » ایم خم یک کوچه  

جـان    رسـیده باشـد و از  که بارها و بارها تکـرار گـردد؟ و هرچنـد کـه آن دعـا از معـصوم        
هرچنـد   عزیزتر باشد؟ درست است که اگر کسى فلسفه و کالم نخواند اشکالى ندارد، مـن هـم     

فلـسفه   دارى حتمـا بایـد   کـنم کـه در راه دیـن    م اما پیشنهاد نمـى دان که فلسفه را وسیله خوبى مى     
داشـت کـه    اما باالخره باید بناى تفکـر در دیـن را  . فلسفه ابزار است و ابزار، اصل نیست     . خواند
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داشـته   بتوان دین را عمیق فهمید، نه آن را زود پذیرفت و نه نفهمیده به آن عمل کـرد بلکـه بنـا        
  . هم دین استفاده کنیمباشیم از عقل و قلب در ف

ــر و هــر صــد خطاســت    ــداختى تی   صــد ان
  

  اگـــر هوشـــمندى یـــک انـــداز و راســـت
پذیرفتن   چون فهمیدن غیر از-متون اصیل دینى را ابتدا باید خواند، سپس فهمید و بعد پذیرفت              

آن فـرو   دین آن قدر عمیق است که هرچه در.  و بعد هم تا آخر عمر با آنها زندگى کرد-است  
  . رسیم  به عمق آن نمىمروی

 آیـد در یـک بـاغ پـر رمـز و      انسان دوست ندارد در باغ کوچکى محدود شود اما بدش نمى  
 در شـرح حـال  . رو شـود  ترى روبه تر از تازه زند با تازه   رازى قرار گیرد که هرچه در آن قدم مى        

 را در بـاغ کـوچکى   آمده که ایشان در تعطیالت تابستانى عمومـا خودشـان     اهللا رمحهعالمه طباطبایى 
 مثـل . البته این کار در ابتدا مـشکل اسـت  . بردند  به سر مىکردند و با روایات ائمه  محدود مى 

 شود اما فهم عمیق یعنى با این که معناى تحت اللفظى آن، به راحتى فهمیده مى         . نماز و دعاست  
ــر        ــن ف ــانوس دی ــه در دل اقی ــا تفقّ ــد ب ــسان بتوان ــب، کــار ســنگینى اســت، کــه ان  و رود ومطل

 کرانـه معنـى نزدیـک    هاى بیرونى را به چیزى نگیرد، چون که از درون بـه عـالم بـى             محدودیت
  . است

صبرَ  «: بعد فرمـود . دارى عمیق باش خالصه حضرت فرمودند در دین    علَـى   عود نَفْـسک التـَّ
ه کْرو امـرى   اگر) ادار کنها و نامالیمات به صبر و پایدارى و     جان خود را در مقابل سختى      (»الْم

مطلـق   لغت مکروه را به طور. بر نفست گران آمد زود کوتاه نیا، وادارش کن که محکم بایستد       
مـصیبت   یعنى مگذار نفست بـه . یعنى در مقابل هر سختى که پیش آمد مقاومت کن         . اند فرموده

  .رفاه گرفتار آید
  تمدن آن است کـه بـا  گوید از آثار مرگ یک شناسى خود مى  ابن خلدون در مقدمه جامعه    

. هنـر ابـن خلـدون در فهـم همـین نکـات اسـت         . وجود شکوفایى ظاهرى بـه رفـاه آلـوده باشـد          
اگـر دیدیـد تـالش یـک     . شکوفایى ظاهرى یک تمدن نشانه سالمت آن تمدن نیـست    گوید مى

نجات تمدنها به مبـارزه و تـالش و     . کسب رفاه است بدانید که مرگش حتمى است        تمدن براى 
از جملـه  ... آباد کردن زمین، کـشف طبیعـت، مبـارزه و دفـاع از حقـوق خـود و                  .تحرك است 

وقتى این تحرکها متوقف گردد و تمدن به رفـاه آلـوده شـود      . یک تمدن است   هاى حیات  نشانه
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. توان این سقوط را در اوج شکوفایى آن تمدن هـم دیـد   شده است و مى   سقوط آن تمدن آغاز   
هـا بـراى تـو     سختى. ها نهراسد  را عادت بده که از سختىفرمایند نفس خودت  مى اینجا حضرت 
ایـن موضـوع را در جلـسه    . (اى براى به دست آوردن زندگى راحت باشد نه وسیله   یک زندگى 

  ).کردیم و حاال دوباره تأکید کردیم قبل بحث
قّ     «: بعد فرمودند  ى الْحرُ فبقُ التَّص  حـق، محکـم   بهتـرین خُلـق آن اسـت کـه در           »و نعم الْخُلُ

 این جا نکته جالبى هست، از آن جایى که پذیرفتن حق عموما بـراى طبـع انـسان سـخت              . بمانى
  .کنیم اى که در حق پایدار بمانیم از آلودگى رفاه نجات پیدا مى است ما به اندازه

 رسـد کـه حتـى اگـر طـبعش در سـختى باشـد         مؤمن به جایى مـى     براساس فرمایش امام  
 روید کـه از شـما بـا نـان و پنیـر      در آن حال وقتى به خانه مؤمنى مى  روحش در راحتى است، و      

 کند طبعتان اصالً میـدان اعتـراض نـدارد چـون روح شـما از آن مـؤمن، نـور ایمـان                پذیرایى مى 
 طبـع، در مـاه  . ایـن قـضیه هماننـد مـاه رمـضان اسـت      . برد کند و در راحتى به سر مى   دریافت مى 

 برد که اجـازه اظهـارنظر بـه طـبعش     و هوایى به سر مى    رمضان راحت نیست ولى مؤمن در حال        
  . دهد نمى

ــتى    ــه برس ــر حیل ــستى زِ ه   ره لقمــه چــو ب
  

  هـــا وگـــر حـــرص بنالـــد بگیـــریم کـــرى
م مشخص مى     پذیرفتنِ سختى، نسبت به سختى مصرع دو هایى که طبع کند که ما در فرهنگ 

 قرار گرفتیم اما طبع ما آن حالـت یعنى اگر در محیط حقى . دهیم اعتنایى نشان مى   کشد بى  ما مى 
 پسندید به لطف خدا آن قدر بر طبعمان مسلّط هستیم که بـدون احـساس نـاراحتى در آن      را نمى 

  . مانیم شرایط حق، پایدار مى
إنَّک تُلْجِئُها الى کَهف حریزٍ و مانعٍ              « اى . »عزیـزٍ  و اَلْجِئْ نَفْسک فى اُمورِك کُلِّها الى الهِک فَ

پناهگاهى  پسر عزیزم، نفست را در همه امور به پروردگارت واگذار که با این کار خودت را به   
ه آیه. اى استوار و مدافعى بسیار قدرتمند سپرده     رفتن بـه   قبل از: فرمودند  مىاهللا فظهح جوادى آملى اللّ

ه مکه خدمت آیه   : ایـشان گفتنـد   .به ما بکنند رفتیم و از ایشان خواستیم نصیحتى   اهللا رمحه طباطبایى  اللّ
: بعـد گفتنـد  ). هـستم  اگر به یاد من باشى من هم به یاد تـو  . (»فَاذکُرونى اَذْکُرْکُم «: فرماید خدا مى 

یـاد توسـت، عزیـز     اگر خدا به یاد تو باشد در حقیقت چه کسى به یاد توست؟ قدرت مطلق بـه      
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حـاال  . تـو هـستم   اشى من هم بـه یـاد  اگر به یاد من ب: فرماید خدا خودش مى. مطلق به یاد توست 
اگـر کـسى   . اسـت  اگر قدرت مطلق به یاد ما باشد دیگر از چه چیزى بترسیم؟ نصیحت عظیمى           

مالک هستى است به  مطمئن شود که وقتى به یاد خداست قدیرِ علیمِ سمیعِ بصیرِ جواد مطلق که
این روحیه و بـا کـشف    یاد او و مراقب و مواظب اوست، دیگر هیچ نگرانى نخواهد داشت و با         

ه حق به بنده، فقط به        خـواهیم؟   از ایـن مـى   و مگر ما چیزى غیـر  . خواهد پرداخت » بندگى«توج
باشـیم، یعنـى خـدا را     پس باید آن قسمتى را که بر عهده ماست انجام دهـیم یعنـى بـه یـاد خـدا      

تى دارد کـه هرچـه   درجـا  و البته یـاد خـدا  . فراموش نکنیم و در همه روابط و اعمال، او را بیابیم 
  .شود شدیدتر شد بندگى هم شدیدتر مى

اى  سـاده  اینها به ظاهر، جمالت. »و اَلْجِئ نَفْسک فى اُمورِك کُلِّها الى الهِک   «: فرمایند بعد مى 
ند    بـه  -نفست را  در همه امور،: فرمایند حضرت مى. هستند اما هر کدام از آنها سرّى مستتر به سرّ

در جنـگ   . تکیه بده یعنى حتى در خوردن و آشامیدن هم این گونـه عمـل کـن    به خدا-تمـامى   
ناپـذیر   شکست در همه جا این گونه باش تا به پناهگاهى استوار و مدافعى  . کردن هم همین طور   
بــسپارى بــه  اگــر خــودت را در همــه امــور بــه خــدا: فرماینــد حــضرت مــى. دســت یافتــه باشــى

  . کند رسیدن خطرات به تو ممانعت مىاى که از  ناپذیرى پناه آورده شکست
طاء و الْحرْمانَ        «: فرمایند بعد مى  الع ه دِإنَّ بِی خـواهى   مـى   هرچه»و اَخْلص فى الْمسأَلَۀِ لرَبک فَ

. کند محروم مى بخشد و یا خداست که مى. چون همه چیز به دست خداست. فقط از خدا بخواه  
محروم شـوى آن   ترسى که از چیزى دهد و اگر مى تو مى خواهى خداست که به      اگر چیزى مى  

امورت را به خـدا   ابتدا فرمودند همه  . پس از غضب ناکسان نترس    . بخشد خداست که به تو نمى    
عمق این جمالت را  ممکن است کسى  . بسپار بعد فرمودند تمام تقاضاهایت را نیز از خدا بخواه         

صـورتى کـه سـخن     در!  نشست و کـارى نکـرد  نفهمد و بگوید، با این اوصاف باید گوشه خانه      
سـخنان امـام سـخنانى     دقت کنید که. امام مفهومى به مراتب بلندتر از این برداشت سطحى دارد    

نشستند و هیچ کـارى   شان آیا خود امام گوشه خانه. توان از طریق آنها نجات یافت      است که مى  
تقاضاهایش را هـم از خـدا    رد و همهنکردند؟ عقیده امام این بود که همه امورش را به خدا بسپا  

کاشـت، جنـگ    نخـل مـى   کـرد  نشست، چاه و قنات درست مى    کار نمى  بخواهد، اما هیچگاه بى   
. چون خدا گفتـه بـود   کرد اما همه این کارها را مى     ... کرد، از برخورد خوارج ناراضى بود و       مى
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جنگید  بجنگ، با او مى  معاویهیعنى همه امور را به خدا واگذاشته بود و چون خدا فرموده بود با
آنجا که خدا گفته بـود بـه    همه امور را به خدا واگذاشته بود اما از  . تا حرف خدا را شنیده باشد     

دهـد و از    روزه مـى   خـدا از یـک طـرف دسـتور        . خـورد  اندازه رفع گرسنگى نان بخور، نان مى      
بـاور کنیـد اگـر     .شناسـد  مـى هایش را  خدا بنده. گوید عید فطر باید غذا بخورید   طرف دیگر مى  

روزه گـرفتن   ها با عالقمندى که به روزه پیدا کـرده بودنـد دیگـر دسـت از      عید فطر نبود بعضى   
انـدازد   مـى  هـایش  خدا با عید فطر مزه غذا خوردن در هنگام ظهر را به دهان بنـده       . داشتند برنمى

همین دلیل  گیرد یا نگیرد، بهگذارد که از آن به بعد روزه مستحبى ب بعد به اختیار خود انسان مى    
  .کنند نه به میل خودشان اى در عید فطر به فرمان خدا افطار مى است که عده

   امور به خداینتايج واگذار
 منظور من از این همه تأکید آن است که تمام کارهاى حضرت به خاطر اجراى فرامین الهى  

نـصیحت   ین که خدا فرموده فرزندانتان رااند به خاطر ا این نامه را هم براى فرزندشان نوشته . بود
نـدارد بلکـه    خواهم دقت کنید که تمام این کارها نه تنها منافاتى با سپردن امور به خدا  مى. کنید

کـه هرچنـد    دهم براى اینکه از این موضوع به جبرگرایى منفى نرسید توضیح مى     . عین آن است  
جنگـد   مـى  او بـا معاویـه  .  پیروز هـم بـشود  جنگد اما هرگز انتظار ندارد که  حضرت با معاویه مى   

آمـاده   اى چون خدا گفته است اما از آنجا که امور را به خدا واگذاشـته اسـت بـراى هـر نتیجـه                  
ت، ابـن   حضرت براى. خورند در جنگ با معاویه، خوارج از عمروعاص فریب مى      . است حکمی

ابوموسـى اشـعرى را      ن توسـت،  گویند او از خویـشاوندا     کند اما خوارج مى    عباس را پیشنهاد مى   
کـه مـا از جریـان     کنیـد همـان طـور    آیا فکر مـى . کند ابوموسى هم حضرت را عزل مى . بفرست

ت حرص مى   دقت کنیـد . که نه خورند؟ نه، مطمئن باشید  خوریم حضرت هم حرص مى     حکمی !
درسـت اسـت کـه     .خیلى فرق است بین ما و بین کسى که همـه امـور را بـه خـدا سـپرده اسـت           

ا         وعاص حیله عمر حـضرت همـه    گرى پیدا شـده کـه جریـان جنـگ را مغلوبـه کـرده اسـت، امـ
گرى  عمروعاص حیله به جبهه آمدند، جنگ هم کردند، وقتى که   . اند امورشان را به خدا سپرده    

کَم مناسب را  کرد حضرت تذکرشان را دادند، وقتى باید به اجبار جریان حکمیت را         بپذیرند ح
و ابوموسـى را بـراى    دیگـر اینکـه خـوارج فریـب عمروعـاص را بخورنـد      پیشنهاد کردند، ولـى    
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که به خوارج بگویند    اینجا بر عهده ایشان است    . حکمیت بفرستند بر عهده حضرت نبوده است      
جنـگ کـردن بـا     شـان را در  بعد هـم کـه وظیفـه   . که فریب خوردید، شاید بیدار و متوجه شوند      

پـس همـه جـا     . نفر از آنها باقى نمانـد 10ه کمتر از  خوارج دیدند با آنها جنگیدند به صورتى ک       
ناراحـت   شان را انجام دادند و به همین خاطر هـم هـیچ گـاه از عملکـرد خـود پـشیمان و               وظیفه
بـه همـین    دانستند که همه امور به دست اوست و همه امور را به خدا وانهاده بودند و مى       . نشدند

از ما نیز  کّل ناب است و خوب است که هر کدام     این یک تو  . اى راضى بودند   دلیل به هر نتیجه   
ا   . به حکم وظیفه، تحرك داشته باشیم     . چنین مسیرى را انتخاب کنیم     اگـر بـه    و تـالش کنـیم امـ

قبـول   براى خـدا درس بخـوانیم، بـه امیـد خـدا      . نتیجه معمول نرسیدیم مأیوس و ناراحت نشویم      
انجـام   ایم و براساس خودمان را کردهبشویم و اگر هم قبول نشدیم ناراحت نشویم، چون تالش         

بلکـه   دهـد  بینید که اینها نه تنها بـوى جبـر نمـى    مى. ایم نه براساس حرص وظیفه هم تالش کرده  
مـا   جبر یعنى حذف شدن انسان از تکلیفش و متوجه هـستید کـه  . کند حکایت از توکّل ناب مى  

  .دهیم این امور را براساس تکلیفمان انجام مى
 اى جـز پـذیرفتن آن نـداریم وگرنـه      حضرت جمله عجیبى است و ما چاره       به هر حال جمله   

 خوانیم شـاید  یک بار دیگر جمله حضرت را مى. ایم همه عمرمان را زیر لگد حرص از بین برده     
معبـودت    نفست را در همه امور به»و اَلْجِئ نَفْسک فى اُمورِك کُلِّها الى الهِک«. بر ما اثر بگذارد   

 اگـر  -حیـات اسـت     بدانید که این راه تنها راه عدم اضطراب در-همه امور را به او واگذار کن        بسپار و   
ناپـذیر   شکـست  اى و خـودت را بـه سـپرى    این کار را کـردى بـه پناهگـاهى اسـتوار پنـاه آورده        

  .اى سپرده
 شوم که چرا حرفهاى ائمه را کـه بـه ایـن خـوبى و در سـطح بـسیار عـالى        گاهى متأسف مى  

» بـودا « .گیـریم   مى- که شاید حرفهاى بدى هم نباشـد  -کنیم و حرفهاى دیگران را  اند رها مى  فرموده
 یکى از افرادى است که حرفهـاى خـوبى زده اسـت و در سـطح خـودش انـسان را بـه حرکـت           

 آورد و ممکن است وسیله نزدیکى به فرمایشات امام بشود، ولى نباید از کلمـات امـام غافـل       مى
 زحمـت » دشـمن داشـتن   «. زحمت اسـت  » دوست داشتن «. زحمت است » مال «:گوید او مى . شد

 »اگر خواستى آزاد باشى باید فکر نکنى «: گوید در جاى دیگر مى. است و زحمت، مردن است  
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باشـى، نـه در گذشـته و نـه در آینـده، چـرا کـه فکـر         » حـال «یعنى از فکر آزاد شوى و فقط در   
  :وى نیز در مثنوى داردمول. ماندن در گذشته و آینده است حاصلِ

  فکــــرت از ماضــــى و مــــستقبل بــــود    
  

سـت، مـشکل حـل شـود        چون از این دو ر  
ــشغول حــال        ــه م ــرت هم ــود فک ــون ب   چ

  
  نایــــد انــــدر ذهــــن تــــو فکــــر محــــال 

ا . انـد  اى از شخصیت دسـت یافتـه    ها نشانه آن است که این بزرگان هر کدام به درجه           این   امـ 
گذارد که ما آزاد باشـیم؟   ودن چیست؟ چه چیزهایى نمى منظور آنها از فکر نکردن براى آزاد ب       

 آن طور -حال اگر فقط خدا در صحنه زندگى ما باشد . ایم یا پشیمان از گذشته یا نگران آینده   ما
 مـثالً . شـویم  کنیم اما اسـیر کـار و فعالیـت نمـى         با اینکه کار و فعالیت مى      -فرمایند    مى امام که
 تـوان ایـن کـار را کـرد؛ اگـر شـیرینى           ى بخـریم، دو جـور مـى       خواهیم براى شب عید شیرین     مى

 وار ایـم و بـرده   خریدیم که مایه مباهات نسبت بـه مهمانـان شـود مـا اسـیر نظـر مهمانانمـان شـده         
 اى که خدا در تکریم مهمان بـر عهـده مـا گذاشـته اسـت        ایم، اما اگر طبق وظیفه     شیرینى خریده 

 اى کـه تـوان داریـم در    در چنین حالى به انـدازه . ایم هشیرینى خریدیم آزادگونه این کار را کرد  
. آبرو شدن نـزد او و خجالـت کـشیدن از او نیـستیم     کوشیم، اما هرگز نگران بى    اکرام مهمان مى  

این آزادى، ثمره رفیق بودن با خداسـت، و  . اى که داریم انجام دادن فرمان خداست   دغدغه تنها
. سایه سنگین رقابتهاى دنیـایى پدیـد آمـده اسـت    بردگى، تنفس مرگ آلودى است که زیر        آن

کنـد فرزنـدانش را تربیـت     اى سـعى مـى   هر خانواده. دیگر درباره تربیت کردن فرزند است    مثال
هـا از تـرس اینکـه فرزندشـان      بعـضى از خـانواده  . کنند همه آنها به یک شکل عمل نمى       کند اما 

ق مـى کنند و اگ نبرد سعى در تربیت آنها مى آبروى آنها را  ه د کننـد  ر فرزندشان بد شود از غُص .
ت مى      خانواده اما بعضى از   گمارنـد و   ها براى انجام وظیفه الهىِ خودشان به تربیت فرزندشان هم

 بارهـا عـرض  . دانند خورند، چون آن را خواست خدا مى فرزندشان بد شد اصالً حرص نمى  اگر
 هایى که هر روز توسط ابرقـدرتها ایجـاد        ار حادثه  تحت فش  اهللا رمحهبینید امام خمینى   ام اگر مى   کرده
کردنـد بلکـه بـا خـدا      هـا زنـدگى نمـى    شد شکسته نشدند به خاطر آن بود که ایشان با حادثه          مى

مثالً اگر همین امروز بـراى مـا خبـر بیاورنـد کـه ماشـینتان را دزد بـرد، نبایـد           . کردند مى زندگى
. ها نباید ما را منفعـل و متزلـزل کنـد    حادثه. نه برویمتوانیم پیاده به خا ببازیم چون مى   خودمان را 
گنجـد و بـا از    به دست آوردن یک ماشین جدید از خوشحالى در پوست خود نمى        کسى که با  
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یکـى از عزیـزان     . شـود  هـا لـه مـى      گردد، زیـر لگـد حادثـه       دچار غمى جانکاه مى    دست دادنش 
.  خدا باشید تـا فـوق غـم و شـادى باشـید       با» !غم و شادى نیستى، هنوز نیستى      تا فوق «: فرماید مى

 صـبر  -کنید ـ حرمـان هـم حرمـان خداسـت       عطا، عطاى خداست ـ شکر مى  وقتى با خدا هستید
  .گردید ترتیب آزاد مى  و بدین-کنید  ىم

ــود     ــده بـ ــم و خنـ ــسته غـ ــه او بـ ــر کـ   هـ
  

ــود  ــده بـــ ــت زنـــ ــن دو عاریـــ   او از ایـــ
ــندوقى رود     ــه صــ ــندوقى بــ ــر ز صــ   گــ

  
  ى بـــــوداو ســـــمایى نیـــــست صـــــندوق

ــشان    ــدارد جانـــــــــ   ذوق آزادى نـــــــــ
  

ــــور پندارشـــــان  هــــست صـــــندوق صـ  
 آیند و به صندوق دیگرى شان این طور است که از یک صندوق درمى  ها کلّ زندگى   بعضى  

 شـوند و بـه طـور کلـى گرفتـار      آیند و به محفظه دیگرى وارد مى     از آن صندوق درمى   . روند مى
 .شـوند  تعریف کند، وارد صندوق خوشحالى مى     اگر کسى از فرششان     . ها هستند  صندوق حادثه 

 اگر بفهمند که فروشنده فریبشان داده و فرش را به آنها گران فروخته است، وارد صـندوق غـم            
 شوند تـا آنهـا را بـه ایـن صـندوق و آن صـندوق       اى مى بدین ترتیب همه انسانها وسیله . شوند مى

هـا در ذهـن او    دیگـر سـایه  . ددگـر  در صورتى که اگـر انـسان آسـمانى شـود راحـت مـى           . ببرند
ها او هم درهم پیچیده شود، بلکـه خـدا بـر او          کنند که با درهم پیچیده شدن سایه       نمى حکومت
بـه  . ها چقدر متغیرند، سایه تعلّقات مادى نیز این گونه اسـت           اید که سایه   دیده. کند مى حکومت
شـیطان، عامـل   . آورد ا فـشار مـى  که تعّلق خاطر داشته باشیم شیطان با همان تعّلق به مـ    هر چیزى 

 در روز قیامـت بعـضى از  . است و جهنم داراى آنچنان فشارى است که قابل تحمل نیست  جهنم
 شود قابـل  فشارى که به اهل جهنم وارد مى . بندند کنند و در آن را مى      انسانها را داخل جهنم مى    

  جز باطن همین دنیـا و این جهنم چیزى  . تشبیه با آب جوشى است که در دیگ در تالطم است          
 اصـوالً . برنـد  شان در همین دنیـا در فـشار بـه سـر مـى        اهل جهنم به واسطه تعلقات دنیایى     . نیست

 هرکس که به دنیا تعّلق خاطر دارد در جهنم است، و شرط آزاد شـدن از جهـنم، آزاد شـدن از         
  . دنیاست و شرط آزاد شدن از دنیا، بندگى خدا کردن و با خدا به سر بردن است

 رو شوید و همین که برایتـان  اگر به شما بگویند عارف بزرگى آمده است که اگر با او روبه         
خواهـد کـه بـه دیـدار او برویـد؟ آیـا عـارفى           گذارد آیا دلتـان نمـى      حرف بزند بر شما تأثیر مى     

کـالم  . ایـم   سراغ دارید؟ اکنون به محضر این عارف بـزرگ رسـیده           از امیرالمؤمنین  بزرگتر
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 و اَلْجِئ نَفْسک فى اُمورِك کُلِّها الـى «: فرماینـد  حضرت مى . یوسته به قلبتان تلقین کنید    پ ایشان را 
پناهگـاهى    همه جانت را به خدا بـسپار کـه بـه   »الهِک فَانَّک تُلْجِئُها الَى کَهف حریزٍ و مانعٍ عزیزٍ    

  . اى ناپذیر سپرده مطمئن و شکست
  زچون که غـم پـیش آیـدت در حـق گریـ      

  
ــده  ــسارى دیـ ــز حـــق غمگـ ــیچ جـ   اى؟ هـ

ا مـا در همـان لحظـه کـه           هرچـه مـى   : فرماینـد  حضرت مـى     خـواهى فقـط از خـدا بخـواه، امـ 
 ایـم، بـا زبـان    هایمـان بـاز کـرده    ، هزار حـساب غیرخـدایى بـراى خواسـته        »فقط خدا «: گوییم مى
 اگـر نگـوییم  . ایـم  هخدایا نجاتمان بده، اما در دل به صد زمینه نجات دیگـر امیـد بـست    : گوییم مى

 مثل ما مثل کسى است کـه نـه خالـصانه،    . دروغگوییم باید بگوییم راستگوى صادقى هم نیستیم      
کند تا شـاید روزى، روزگـارى بـه دردش بخورنـد و       بلکه از روى طمع با دیگران معاشرت مى       

ه یکـى  آیند کـ  اگر صحبتهاى دو نفر را بشنوید که به طرف شما مى. از مشکالتش بگشایند  گره
بعـد  » !برویم به فالنى سالم کنیم شاید روزگارى به دردمان بخورد    «: گوید به دیگرى مى   از آنها 

آیا از » ...ایم ما مخلص شما هستیم و فقط به قصد دیدار شما آمده     «: شما آیند و بگویند    به طرف 
ن متنفّـر  شـوید؟ و از اینکـه دل آنهـا بـا زبانـشان یکـى نیـست از ایـشا           آنها ناراحت نمى   دورویى
سپارند، اگر  کنند، تمام وجودشان را به او مى      اولیاء خدا، با خدا این طور عمل نمى        گردید؟ نمى

دانند  کنند نه به خاطر آن است که ابزار را مؤثّر مى در کارهایشان، به ابزار رجوع مى اولیاى خدا
انـسان آب  درسـت اسـت کـه    . خاطر آن است که خـدا بـه ایـن کـار فرمـان داده اسـت         بلکه به 
سیراب شود اما این خداست که سقایتش را در آب قـرار داده اسـت، همـین آب،      خورد که  مى

بـه لطـف خداسـت کـه مـا      . گردد اى موارد باعث بیمارى مى کند، و در پاره خفه مى ها را  بعضى
  .بریم در سالمت به سر مى خوریم و آب مى

اى از یـک   اب کـه تحقیـق عالمانـه   در ایـن کتـ  . کتابى درباره درمان طبیعى بـه دسـتم رسـید         
بعـد  . بندند تا فربه شوند، مریض هستند بود آمده بود گوسفندهایى را که در یک جا مى    پزشک

عامیانه را آورده بود که چطور آدمى که یک جـا بنـشیند و چـاق شـود مـریض اسـت              این مثال 
ون گوشـتهاى  چ. گوسفندى که در یک جا ببندند تا فقط فربه شود هم مریض است           همان طور 

س او ندارد و چون با نفس، رابطه ندارند با حى رابطه شدید ندارد او رابطه س، . مستقیمى با نَفْ نَفْ
ىمطلق هم خداست و وقتى گوشت ارتباط تنگاتنگى بـا حیـات نداشـته باشـد و       ح ىاست و ح
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د بـود،  بخـش نیـز نخواهـ    مغلوب بدن باشد و کمتر فرمان به بدن بدهد آن گوشت حیـات             نفس
این در حالى اسـت کـه گوسـفندها را    . رسد کسى آن گوشت را بخورد به حیات نمى      یعنى اگر 

اتفاقا یک ! چاق و فربه شده گرانتر به فروش رسند و مردم با خوردن آنها قوى شوند  بندند تا  مى
وسط بیابان و دشت و صحرا دویده و بازى کرده و علف هم خورده است از لحـاظ     بز الغر که  

گوسفندهاى پروار شده، هیچ خاصیتى ندارند و تولید آنها از وقتـى           . ارزش بیشترى دارد   یىغذا
کردند این غذاها مشکل شکمشان را  گردید که انسانهاى پرخورى پیدا شدند که فکر مى      شروع

نـه علـف تـازه صـحرا قابـل قیـاس بـا علـف                . وگرنه قبالً صحرا بـود و گوسـفندان       ! کند مى حل
 -است   که آن یکى به اصطالح علوم جدید پر از ویتامین و این یکى فقط داراى سلولز- انبار است خشکیده

نویـسنده   به هر حال این حرفها تحقیـق . و نه گوشت گوسفند صحرا با گوشت گوسفند پروارى      
  .آن کتاب است

 خداسـت کـه  . اى کارساز نیست مگر به اذن خدا انسان باید بیدار شود تا ببیند که هیچ وسیله 
 دهـد منتهـى از طریـق    کند منتهى از طریق آب، و خداست که ما را نجـات مـى          را سیراب مى   ما

 ، فقط خداست که خداست و ابزارها بدون هیچ گونه استقاللى در دست خـدا هـستند،       امام
 حـال . بـه عنـوان مثـال وجـود آب را خـدا داده اسـت      . چرا که وجود هر چیز را خدا داده است     

ا از آنجـا کـه همـه وجـود آب از خداسـت دیگـر              هرچند که آب به خودى خو      د، تر است، امـ
یعنـى وقتـى بـه اصـطالح      . ماند که بگوییم ترى آب از خـودش اسـت          براى آن باقى نمى    چیزى
، اسـتقالل داشـته   »خاصـیت «تواند در  ، استقالل نداشته باشد چطور مى  »وجود«چیزى در    فالسفه
ه کامل داشت   باشد؟ همه چیـز را بـه خـدا بـسپار    : فرمایند  که مىپس باید به کالم حضرت توج .

طاء و الْحرْمانَ   فَانَّ« الْع ه دبه دست خداست بخـشیدن و محـروم کـردن، محرومیـت و عـدم     : »بِی 
  .محرومیت به دست اوست

 آید کالم حضرت را رد نکنید، سعى کنید اشـکالتان را     اگر برایتان شبهه و اشکالى پیش مى      
 االن شب نیست چـون همـه چیـز بـه وضـوح پیـدا      «: م شب کسى بگویداگر هنگا . برطرف کنید 

 گردیم علت روشـن  ما که نباید شب بودن را ندیده بگیریم و بگوییم روز است، بلکه مى       » است
شب  شویم، نه اینکه منکر شب بودنِ بودن اطاق را در شب پیدا کنیم و لذا متوجه چراغ برق مى     

هـیچ   آرى همه چیز به دست خداسـت و مـا  . اند  فرمودهواقعیت، آن چیزى است که امام    . باشیم
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 شـویم و ایـن مـا نیـستیم کـه مـشکالتمان را حـل        این ما نیستیم که در مبارزه پیروز مـى  . ایم کاره
 تـوانیم خودمـان را بـه پروردگارمـان     کنیم و این به معنى پذیرفتن جبر هم نیست چون ما مـى      مى

 مان را نسبت به او انجام دهیم و آنگـاه خـود را بـه    بسپاریم و با عمل کردن به دستوراتش وظیفه      
 ایم، و بعد از مدتى متوجه مى شویم کـه آن زمـان کـه        ناپذیر سپرده  پناهگاهى محکم و شکست   

  .پناه بودیم دانستیم چگونه بى تماما به خدا رجوع نداشتیم و چیزى غیرخدا را منشأ اثر مى
  در پیشگاه او به او نظر دارنـد و هـر چیـز را   خوشا به حال آنها که همواره به حقّ مشغولند و      

  .بینند و الغیر آینه نمایش او مى

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

  نهمجلسه 
   اخالص و نتايج آنیمعن

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
           اَکْث رْمانَ، والْح و طاء الْع ه دنَّ بِیفَا کرَبأَلَۀِ لسى الْمف صاَخل و    ةَ وخارت رِ االِْسـ

متَفَه          رَ القَولِ ما نَفَعنَّ خَیفْحا فَانْها صنَّ عبالتَذْه تى ویصرَ  . و الخَیـ اَنَّه لَماع و
قُّ تَعلُّمه فى علْمٍ حلْمٍ الیبِع نْتَفَعالی و ،نْفَعالی.  

 محـروم گـذاردن   در دعا و خواهش از پروردگار اخالص بورز کـه عطـا کـردن و       
پنـد  . در طلب خیر و عافیت از خداى، پافـشارى بـورز       .همه و همه به دست اوست     

مگردان کـه بهتـرین سـخن     مرا نیک دریاب و جانب آن فرو مگذار و از آن روى            
بدان که در دانشى که سـودى نباشـد خیـرى نیـست و            . بخشد آن است که سود مى    

  .نماید، آموختن آن فایدتى نداردکه به حقیقت روى ندارد و به حق راه ن علمى
 آن کـه (اش را ناصـح   نصیحت یعنى حاصل یک سرى رفتارها و رفت و آمدها کـه عـصاره    

  .دهد تا از عمرش بهره بیشترى برگیرد براى نصیحت شونده، ارائه مى) کند نصیحت مى
 اگـر جایگـاه  . کننـد  البالغه به فرزندشـان نـصیحت مـى     نهج» 31« در نامه    امام الموحدین 

 حــضرت. نـصیحت را بــشناسیم موضـعمان نــسبت بـه ایــن بحــث موضـع حــساسى خواهـد شــد     
شود، بدون گذران عمـر طـى    هایى را که با گذر طوالنى عمر طى مى        خواهند فرزندشان، پله   مى

اش را  اى را که من رفتم بگیـر و بقیـه   فرمایند این ده ـ بیست پله  مى. و وراى آن قدم گذارد کند
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گوینـد   اصـطالحا مـى  . هـا تمـام نکنـى و از بقیـه راه بـاز نمـانى       به طىِ این پلـه فرصتت را   برو، تا 
ر هـم    اگر نصیحت شونده جدى باشـد، میـان  . بر زدن براى رسیدن به مقصد   یعنى میان  نصیحت بـ

  .گویم باش تا تلفات عمرت کم شود این گونه که مى: فرمایند حضرت مى. است ممکن
 :این محور از اینجا شـروع شـد  . ایم نوز از آن نگذشتهحضرت محور عجیبى باز کردند که ه 

» ثْواكم ح لآنچـه . اى فرزندم قیامتـت را اصـالح کـن، قیامتـت را بـه دنیایـت مفـروش          : »...فَأَص 
 امر به معروف کن تا اهل معروف باشـى و نهـى از        . شناسى مپوى  دانى مگو و راهى که نمى      نمى

 دارى آنچه توان دارى به نهایـت انجـام ده و در   ه دیندر را. منکر کن تا از اهل منکر جدا شوى       
 هـاى خطـر   دارى از صحنه گران مباش، و باالخره در راه دین دارى نگران مالمت مالمت   راه دین 
هاى به ظاهر تهدید کننـده، خـود    وقتى مطمئن شدى که راه، راه دین است، در گرداب . مهراس

 و در راه حق، خُلقى صبور داشته باش و در همـه   ها عادت بده،     رها کن و نفست را بر سختى       را
  .راهها به خدا پناه ببر، و نیتت را خالص کن و فقط از خدا بخواه، نه از دیگران

خدایت پناه   در همه کارهایت به »ء نَفْسک فى اُمورِك کُلِّها الى الهِک       و اَلِْجى «: بعد فرمودند 
خـدایت واگـذارى و بـه      که اگر کارهایت را به» حریزٍ و مانعٍ عزیزٍ    فَانَّک تُلْجِئُها الى کَهف   «بر  

بعـد از ایـن نکـات     و. اى خدا تکیه دهى به پناهگاه و دژى محکم و بـدون شکـست پنـاه آورده     
طـاء و  «  فقط از خدا بخواه، چرا؟»و اَخلص فى الْمسأَلَۀِ لرَبک  «: است که فرمودند   الْع ه د نَّ بِیـفَا 

را باید زیاد تکـرار کـرد    این جمله.  چون بخشیدن و محروم کردن به دست خدا است »الْحرْمانَ
اینکه مثالً رنگ ایـن پـرده    .تا قلب ادب شود؛ چرا که قلب شعورش، شعورِ درك حقایق است       
جمـالت معـصوم حقیقـت     زرد است حقیقتى نیست، باید قلب را براى درك حقایق ادب کرد؛     

بـراى  . قلب بتواند کشف کند    اید کشف کند و جمالت معصوم وسیله است تا        قلب ب . اند محض
بیفتد باید مدام بـرایش جمـالت    اینکه بتواند کشف کند باید راه بیفتد و اگر خواستید قلبتان راه        

طاء و الْحرْمـانَ «. معصوم راتکرار و تفهیم کنیـد     الْع ه دنَّ بِیبخـشیدن و نبخـشیدن و داشـتن و     »فَا
هـاى شـیطان کـه     بفهمانید، وسوسه اگر بتوانید این جمله را به قلبتان  . تن به دست خدا است    نداش

تواند شـما را گـول     ، دیگر نمى  »بنشین اگر به دست خدا است برو گوشه خانه       «: گوید گاهى مى 
هـاى شـیطان را    بفهمیم، آن وقت حیلـه   رابهترین راه این است که حرف امیرالمؤمنین      . بزند
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بندگى خواهید نمـود کـه از شـما انجـام      آنگاه در آغوش خدایى. توانید خنثى کنید خودتان مى 
. داشتن چه چیز و نداشـتن چـه چیـز اسـت     داند مصلحت شما در خواهد و خودش مى وظیفه مى 

»  کرَبأَلَۀِ لسى الْمف صاَخل پس بقیه چه؟ بقیه ندارد، . براى خدا خالص کن  تقاضایت را فقط»و
که وقتى پایت را روى دریا بگذارى، روى آب       اگر مطمئن شوى و یقین پیدا کنى      . اند بقیه هیچ 

ه  مى گـویى   توانى، چون مـى   اما نمى . مانى روى آب مى    اگر با این اطمینان پا بگذارى،       مانى، واللّ
ه آب    خـود علـت   » یقـین «اسـت،  » یقـین «مشکل در عـدم   .مشکل جاى دیگر است . نکند بروم تَ

اى در  ایـد مـثالً فـالن عـارف بـا یـک اراده چـشمه              شنیده اینکه. یجاد کننده است  ا» یقین«. است
مطمـئن اسـت کـه بـا ایـن      . شان عین یقینشان است اراده کند، براى این است که   سنگ ایجاد مى  

در . اطمینـانش علـت اسـت، معلـولش چیـست؟ چـشمه           کند، همـین   اراده، حق چشمه ایجاد مى    
 بـر روى آب راه    یاران حضرت عیـسى   : ایشان گفتند  هب روایت داریم که اصحاب پیامبر    

بایـد رسـید بـه اینکـه     . رفتنـد  یقینشان بیشتر بود، در هوا راه مـى        اگر:  فرمودند پیامبر. رفتند مى
ا بدانیـد کـه چـون و چـرا      . است مقدماتش حاال مشکل باشـد  کند، فقط ممکن   خدا حفظ مى   امـ

با امام معصوم که نبایـد چـون و      . اندازید عقب مى خودتان را    نباید بکنید، اگر چون و چرا کنید      
  .چرا کرد، باید پذیرفت

  يقين و خلوص عامل ايجاد مطلوب
آیـا   چـرا؟ .  فقط از خدا بخواه  »اَخلص فى الْمسأَلَۀِ لرَبک   «: فرمایند  به فرزندشان مى   امام

نیـست؟   خدا خالقشود خواست تو؟ مگر  دهد یا خواست خدا مى   اگر از خدا بخواهى، خدا مى     
اسـت بـا    مگر ما را خلق نکرده است؟ مگر همه چیز را خلق نکرده؟ خدا، خلق کردنش مساوى  

. کنـى  مـى  شود خواست خدا و آن وقـت ایجـاد      از خدا بخواهى، یعنى خواست تو مى      . اش اراده
هى بخـوا  واقعا هرچه از خدا بخواهى ـ اگر واقعا . کنى همین که بخواهى و اراده کنى، ایجاد مى

من بگویم  اگر. خواهى معلولش چیست؟ آنچه مى. ـ همان خواستنِ خالصت از خدا، علت است
تـصمیم   گیرید یک پرتقال بیاوریـد یـا همـین کـه     یک پرتقال در ذهنتان بیاورید، آیا تصمیم مى  

حاال اگر  .شود؟ مقام خواستن، همان مقام ایجاد است گیرید یک پرتقال در ذهنتان ایجاد مى       مى
است که  ه مقامى برسد که فقط از خدا بخواهد، خود خواستنش از خدا، علت آن چیزىکسى ب
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. از خـدا  خواهـد؟  شود اراده او، چون واقعا از چه کسى مى        چرا؟ چون اراده خدا مى    . خواهد مى
خـدا،   کنـد، خـود اطمینانـت بـه     اگر مطمئن باشى که وقتى در آتش رفتى خدا تو را حفـظ مـى           

اطمینـان   دو تا چیز نیـست کـه یکـى   . خدا در خاموش کردن گرماى آتشمساوى است با اراده    
  .آتش است به خدا باشد و یکى خاموش شدن آتش، بلکه همان اطمینان به خدا، خاموش شدن

شـود، چـرا؟    اى کـه بکنـى بـرآورده مـى      بخوانى، هـر اراده » احد قل هو اللّه«گویند اگر   مى
 یعنى یکى کـه دو نـدارد، دویـى   » احد«یعنى » او«؟ یعنى »او« یعنى تو یا » احد قل هو اللّه  « چون

 »او«یعنـى فقـط   » احـد «. نیـست » احـد «اگر خدا باشد، تو هم باشى، خدا   . شود برایش فرض نمى  
و  هـست » او« یعنى فقـط  » احد قل هو اللّه «اگر  . پس ما هستیم یا نیستیم؟ ما نیستیم دیگر       . هست

 کـه اراده کنـد، ایجـاد   » او«. »او«کنـد؟   سى اراده مـى دیگر تو نیستى، حاال وقتى تو نیستى چه کـ   
ا چـه کـسى   . شـود  خـواهى بخـواه، حتمـا مـى        و هرچه مى   » احد  قل هو اللّه  «تو بگو   . شود مى امـ 
  .گوییم نمى» احد« بگوید؟ مشکل آن است که ما » احد قل هو اللّه«تواند  مى

مـا   مثَل. اند؟ انسانهاى کامل ائمه چه کسانى.  هستندشما ائمه» جان«یک مثال دیگر بزنم؛    
 اگـر نـمِ آب خـودش را بـه آب    . آب، جانِ نم و اصلِ نـم اسـت  .  مثَل نم و آب است   و ائمه 

حاال اگـر شـما بـه ائمـه دعـا       . نزدیک کند چه کار کرده؟ نم بودن خودش را بیشتر کرده است           
ر بگویید خدایا درود حاال اگ. خودتان، نه به خودتان» جان«اید؟ به    به چه کسى دعا کرده     کنید،
 گـردد؟ بـه   به چه کـسى برمـى  . بیت پاکش، یعنى درود تو بر جانِ جانِ من      و اهل  پیامبر تو بر 

بـه   صلوات بفرستد، بیت هرکس به اهل. کدام خودتان؟ خود خودتان، نه ناخودتان     . خودتان
همان  کهکند به خود برین  فرستد، یعنى خودش را دارد وصل مى   جانِ جانِ خودش صلوات مى    

ایـن کـه    . یعنى رونق جـان - به یک اعتبار  -گویند صلوات    براى همین هم مى   .  هستند بیت اهل
یعنـى   صـلوات . گویند در روز صد بار صلوات بفرست، یعنى صـد بـار خـودت را آرام کـن         مى

  .اند وصل شدن به ائمه که جانِ جانِ انسانیت
یعنـى هـیچ کـس دیگـر نیـست، اگـر        یعنى یکى که دو ندارد،      » احد«گویى   گفتیم وقتى مى  

فرسـتى یعنـى دیگـر مـن نیـستم و شـما        وقتى هم که صـلوات مـى     . دیگر تو نیستى  » احد« بگویى
  .بیت پیامبر و اهل هستید اى
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»صاز خدا خواستن، علت است .  یعنى فقط از خدا خواستن     »اَخْل از  چرا؟ وقتى فقـط . خود
خـدا   یا خدا؟ تو نیستى دیگر، چون فقط ازخواهى، یعنى چه کسى در صحنه است؟ تو          خدا مى 
دیگر  شود، چون یا تو هستى و او دو تا که نمى. یعنى خدایا فقط تو در صحنه هستى  . خواهى مى

حد است، در صحنه است، پس تو نیستى، در این      حالت  احد نیست و لذا خدا نیست و یا او که اَ
خواست تـو   ه خدا بخواهد تو خواستى،شود، آنگاه هرچ است که اراده تو با اراده خدا یکى مى   

. خدا باقى مانده در واقع خواستن تو فانى شده است و خواستن. با خواست خدا یکى شده است     
پـس تـو هرچـه     شـود،  حاال خدا کیست؟ قادر مطلق، نافذ مطلق، عزیز مطلق؛ هرچه بخواهد مى           

کنـد، چـه کـسى     مـى  پس وقتى مطمئن باشى که روى دریا بروى خدا حفظت  . شود بخواهى مى 
در هـوا راه   اگـر بیـشتر یقـین داشـته باشـى،     . کنـد  در صحنه است؟ اراده خدا، پس حفظـت مـى         

  .کند مى کند چون مطمئن هستى و یقین دارى که حفظت روى و خدا هم حفظت مى مى

   كه از خدا بخواهيم هستيمیا به اندازه
 .کـه از خودمـان بخـواهیم، نیـستیم    اى  اى که از خدا بخواهیم، هستیم، و به اندازه    ما به اندازه  

ه اى کـه از خـدا    چـون فقـط خـدا هـست، پـس بـه انـدازه         . آید  نیستیم که کارى از ما برنمى       واللّ
  :خواهیم اى که از غیرخدا بخواهیم یعنى از نیستى مى به اندازه. هستیم بخواهیم،

  کــسى از مــرده علــم آموخــت؟ هرگــز    
  

  ز خاکـــستر چـــراغ افروخـــت؟ هرگـــز   
 غیرخـدا . شـود  خواهید هـست مـى    از خدا بخواهید، هم هستید، و هم آنچه مىپس فقط اگر   

 از آن. مثالً حباب، از آن جهت که حباب است چیـست؟ هـیچ چیـز          . یعنى عدم، عدمِ وجودنما   
  .جهت که آب است، آب است و هست

ــوج ــت   مـ ــستى راسـ ــرِ هـ ــه بحـ ــایى کـ   هـ
  

  جملــــــه مــــــر آب را حبــــــاب بــــــود
  گرچــــــه آب و حبــــــاب باشـــــــد دو    

  
  یقـــــــت حبـــــــاب آب بـــــــود  در حق

ــیاء     ــستى اشـــ ــن روى هـــ ــس از ایـــ   پـــ
  

ــود     ــراب بـ ــستى و سـ ــون هـ ــت چـ   راسـ
حباب  حباب نسبت به حباب دیگر،  . مثل حباب است  . اند غیرخدا نسبت به خدا، همه سراب       

همـدیگر   ما هم نسبت به خـدا هیچـیم هـیچ، نـسبت بـه     . است، اما نسبت به دریا هیچ چیز نیست       
. خواست شود پس فقط از خدا مى.  ذهنى است و چیزى نیستنسبت، هم که یک امر   . مخلوقیم
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. تـشنگى  مانـد و  از غیرخدا خواستن، دیوانگى است، دنبال سـراب دویـدن اسـت، خـستگى مـى      
از خـدا   پس ایـن ابزارهـا چیـست؟ اگـر    . اید هرچه از غیرخدا خواستید فقط خود را خسته کرده      

جـارى   از طریـق ایـن ابزارهـا رحمـتش را    خـدا  . ایـد  خواستید، ابزارهاى الهـى را اسـتفاده کـرده    
شـوند   خواهند سالم کنند و با غذا خوردن مى چه بسیارند مردمى که با خدا زندگى نمى   . کند مى

 کننـد و  کنـد، و چـه بـسا افـرادى کـه بـا خـدا زنـدگى مـى             اما برعکس همین غذا مریضشان مى     
ت مى گیرند غذایشان ذکر است، با ذکر قو.  

»  سى الْمف صاَخلکرَبنَّ « پسرم تقاضایت را فقط براى خدا خالص کن، چـرا  »أَلَۀِ لفَـا   ه د بِیـ
طاء و الْحرْمانَ  دسـت   ها همـه بـه   ها و ندادن  فقط و فقط هرچه هست، به دست اوست، دادن»الْع

  .باید این جمله را جدى گرفت. اوست

  خير خواستن و خير ديدن
زیاد   فرزندم خیرخواهى و طلب خیر را در مملکت جانت      »خارةَو اَکْثرِ االِْست  «: بعد فرمودند 

دنبـالِ   بخواه که مردم خوب باشند و خـوبِ مـردم را بخـواه و   . کن، هم خیر بخواه هم خیر ببین   
  .ها باش خوبى

 اینجـا اسـتخاره  . گوییم مثالً از تسبیح و قرآن، اینجا مورد بحـث نیـست     اى که ما مى    استخاره
 . خیـر بخـواه، دنبـال خیـر بـاش و بـراى مـردم دنبـال خـوبى مـردم بـاش                  یعنى طلب خیر بکن و    

 خواهى اصالح شوى باید به دنبال این باشى کـه      فرمایند فرزندم براى نجات خودت، اگر مى       مى
 یعنى تصمیم داشته باشـید کـه خـوبى مـردم را بخواهیـد، اصـالً             . خوبى بخواهى، خوبى را ببینى    

 .کننـد، معاملـه نکنیـد     در مقابـل خـوبى کـردن شـما چـه مـى      کارى به این نداشته باشید که آنها      
 وقتـى حـضرت  . کـنم، پـس شـما تاجریـد     کنند؛ اگر خوبى کـرد خـوبى مـى      ها معامله مى   بعضى
اعتراض  مورد همراه شدند چند بار کارهاى حضرت خضر با حضرت خضر موسى

ه  ( واقع شد    حضرت موسى  رسـیدند   هرىتا اینکه به ش). سوراخ کردن کشتى، کشتن آن بچ
در  در آن شـهر دیـوارى بـود   . و از مردم شهر طلب غذا کردند و آنها از دادن غذا امتناع کردند        

 حـضرت .  شـروع کردنـد آن دیـوار را تعمیـر کردنـد      خـضر حال خراب شدن بود حضرت   
  گفتند پس الاقل حاال که غذایى به ما ندادند در ازاى دیـوارى کـه سـاختیم اجرتـى            موسى



 معنى اخالص و نتایج آن..........................................................................................123

. مـن و تـو اسـت     این جـدایى بـین  1»هذا فراقُ بینى و بینک  «:  فرمودند رحضرت خض . بگیر
خضر دیدند که  وقتى کار به معامله و مزدورى کشید حضرت   : فرماید یکى از عرفاى بزرگ مى    

کـه در ازاى   ایـن کـه هنـر نـشد    . او شاگرد خوبى نیست و گفتند من و تو باید از هم جدا شویم          
  .نى، باید برسى به جایى که فوق معامله، زندگى را ببینىخوبى مردم تو هم خوبى ک

 یـک . رفتنـد  رو راه مـى   داریـم کـه یـک روز در پیـاده         اهللا رمحـه در شرح حال عالمـه طباطبـایى      
 کند و ایشان را بر زمین کرده با ایشان برخورد مى رو چرخ سوارى مى سوار که در پیاده  دوچرخه

 ورى نـشدم عزیـزم، چرخـت طـورى نـشده باشـد؟ ایـن           عالمه بلند شدند و گفتند من ط      . زند مى
 ممکن است یک بـار .  است که عالمه را آدم کرده است- فوق معامله زندگى را دیدن       -برخوردها  

 بایـد واقعـا سـازمان   . تحت تأثیر این برخورد عالمه، شما هم چنین کارى بکنید، اما فایده نـدارد       
ه حضرت على-امام من و شما . ى ببینى ات این چنین باشد که خوبى بخواهى و خوب         توج  -  به

م دنبـال خـوبى  - مطلقـا  -گوید اول خیر مردم را بخواه      من و شما مى    بیاییـد تـصمیم  . هـا بـاش    دو 
 بگیرید تا به بدى شخصى یقین پیدا نکردید، او را بد نبینید، نه اینکه کوچکترین بدى که دیدید     

  .بگویید بد است
 اند که حتما خوبى ببینید و خوبى بخواهید تا جـایى کـه   فته به ما گ حضرت امیرالمؤمنین 

 رسید که بیش از آنچه فکر باور کنید با این دیدگاه به این نتیجه مى    . یقین پیدا کنید که بد است     
 -فرمودند که این مـردم خوبنـد         همیشه مى  اهللا رمحهامام خمینى . کردید در این عالم خوبى هست      مى

. شـود  مـى  رویم این جمله امام بیشتر به مـا ثابـت   ها جلو مى  در حادثه حاال هرچه-دیدند   خوب مى 
کنیـد بـاور    مـى  شما خودتان قبول دارید که خیلى بدید یا قبول ندارید؟ وقتى به خودتان رجـوع    
حـاال چـه   . مردم ندارید که خیلى بدید، بقیه مردم هم تقریبا مثل خودتان، نه شما خیلى بدید، نه         

را بخواهیـد و   فرمایند که خیـر مـردم    مىه روشن شود؟ حضرت علىکار کنیم که این مسئل  
  .شود تان عوض مى تالش کنید با این دید جلو بروید، آنگاه نوع زندگى

التَـذْهبنَّ   و«هاى مرا بفهم و دریـاب    فرزندم وصیت»و تَفَهم وصیتى «بعد حضرت فرمودند    
جدى برخورد  فرزندم: گویند عصوم به فرزندشان مىامام م.  و سرسرى از آن مگذر   »عنْها صفْحا 
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هـا   ایـن وصـیت   هاى من ترسیمى از زندگى براى خود ایجاد کـن، از  کن، یعنى از طریق وصیت  
  .یک زندگى به دست آور، نه یک تذکر ساده

صـحبت   شخـصى میـان  .  در جمعى مشغول صحبت بودنـد    در روایت داریم روزى پیامبر    
بلنـد شـد و    ب تعجب کردند که چـرا او وسـط صـحبت پیـامبر    اصحا. ایشان بلند شد و رفت 

که فهمیـد   تواند عمل کند رفت تا همین را  او دید که بیشتر از این نمى      :  فرمودند پیامبر. رفت
عمـل   گیرند و مصمم هستند کـه خـوب   اند که مطلب را خوب مى ها این گونه بعضى. عمل کند 

. عمـل   به یک معنى عبارت است از نزدیکـى عقیـده و  اصالً تقوا. کنند، اینها مقامشان تقوا است  
خیلـى   دانـد  داند، بلکه کسى است که آنچه را مـى      بر این اساس متقى کسى نیست که خیلى مى        

 شـما هـم  . کند و روحِ پیدا کردن وظیفه را بیـشتر در خـود تقویـت کـرده اسـت         خوب عمل مى  
دانــم  بگوییـد خــدایا آنچـه را مـى   خودتـان را آزاد کنیـد از ایــن کـه همچنـان بدانیــد و بدانیـد،      

  .عمل کنم خواهم مى
جهـت   هاى مرا بفهم، یعنى اینها سازمان اندیشه تـو را  فرزندم این حرف  : فرمایند حضرت مى 

زنـدگى   هاى خردمندان را پیدا کن تا هنرِ فهمِ توصیه. کند دهد، زندگى تو را سازماندهى مى    مى
جایى که  هاى رفته را بروى و برسى به آن ادهخواهى ج بزرگى را براى خود شکل دهى، باز مى    

روى برمتـاب،    از آنها سرسرى مگذر و از آنها»و التَذْهبنَّ عنْها صفْحا «ها رسیدند و رفتند      قبلى
باشـد، آن را خـوب     زیرا بهترین حرف آن است که فایده داشـته        »فَانَّ خَیرَ القَولِ ما نَفَع    «چرا؟  

  .ات را معنى کند و جهت دهد ه زندگىبگیر و دنبال چیزى باش ک
»  نْفَعلْمٍ الیرَ فى عالخَی اَنَّه لَماع و بدان علمى که نفع نداشته باشد خیـر در آن نیـست  »و . » و

   هلُّمقُّ تَع حلْمٍ الیبِع نْتَفَعهـیچ  -بگیـرى    حق نیست یـاد - و از علمى که شایسته نیست یاد بگیرى  »الی 
است؟ یـا بعـضى     آیا هر دانشى مفید   : اینجا باید این نکته روشن شود که      . شود نفعى نصیبت نمى  

حـضرت مـشخص    ها مضرّ است؟ چـه دانـشى مفیـد اسـت و چـه دانـشى مـضرّ؟ خـود                  از دانش 
هاى مـرا بگیـر، اینهـا       حرف فرمودند. اند؛ دانشى که خیرى در آن نیست، نیاز نیست بدانى          کرده

پـس  . برایـت نفـع دارد   هد زیاد بدانى، چیزهـایى را بـدان کـه         خوا فرمودند نمى . برایت نفع دارد  
تشخیص دهیم؟ در اصول  اما نفع را از کجا   . اینجا مشخص شد علمى که نفع ندارد، فایده ندارد        
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» .را بـه هـدفمان برسـاند    اى اسـت کـه مـا    ارزش هر چیزى به انـدازه  «: فقه بحث جالبى است که    
حـاال  . برساند خـوب اسـت   ا بد، اگر ما را به هدفماندانیم فالن چیز خوب است ی   همیشه ما نمى  

  هدفمان خوب است یا بد؟
 شـما همیـشه دو نـوع هـدف در مـتن     . هدف حقیقى و هدف طبیعى    : ما دو نوع هدف داریم    

 همـین طـور کـه   . هـیچ کـدام دروغ نیـست   . انتخاب خود دارید، هدف جانتان و هدف جسمتان    
شـما  » مـن «که یک جـان داریـد کـه همـان        دروغ نیست که یک جسم دارید، دروغ هم نیست          

هدف جسم تولیدمثل و تحرك و    . هدف جان هر انسانى خدا است، آرى فقط خدا است          .باشد
اما هدف خیاالت و وهمیـات چیـست؟ وهمیـات و خیـاالت راسـت اسـت یـا دروغ               . است غذا

ب جاه و مقام، مهم بودن در جامعه و. هایش هم دروغ است دروغ است، هدف است؟ اینها.. .ح 
 پس دو تـا هـدف  . خیاالت است، چون خیال است، دروغ است، اهداف خیالى هم دروغ است      

 . و یـک هـدف داریـم کـه نیـست و دروغ اسـت      - راسـت اسـت   -داریم یک هـدف کـه هـست       
 مثالً این شخص مهم است چون رئیس است یـا ایـن سـنگ مهـم    . هاى خیالى دروغ است   هدف

 ر است، اینها نسبت است، اینهـا سـایه ذهـن اسـت کـه        ت است چون نسبت به سنگ دیگر بزرگ      
ا دو تـا چیـز داریـم کـه هـست و دروغ      . دروغ است و نیست، پس هدف خیالى دروغ اسـت      امـ 

 روح از چه. هدف روح چیست؟ روح مجرد است، هدفش هم مجرد است       . نیست؛ بدن و روح   
 هـاى  ه نقـص اصالً هدف یعنى آنچـه کـ     . شود؟ از حق، پس هدفش حق است       چیزى تقویت مى  

پس اگـر جـسم بـه    . پس خدا هدف روح است و غذا هم هدف جسم       . کند ء را برطرف مى    شى
 حاال که خدا هدف روح است. پس غذا براى جسم نافع است. برسد به هدفش رسیده است غذا

 اگر بدن به غذا نزدیک شود خیـر دارد، روح هـم اگـر بـه خـدا         . پس خدا براى روح نافع است     
 اند؟ بدن که اصیل) بدن و روح(حاال کدام یک از این دو هدف . خیر داردنزدیک شود برایش    

 »مـن «یعنـى یـک   » من«، مثل این است که بگویید عصاىِ »من«گویید بدنِ    اصیل نیست، شما مى   
 پس بدن اصیل نیـست، اصـل نیـست، فـرع    . هست که بدن دارد » من«هست که عصا دارد، یک      

 اند و کدام اصیل نیستند؟ سه تـا مطلـب شـد؛        ف اصیل حال کدام یک از اهدا    . است، ابزار است  
 اهداف طبیعى و جسمانى دروغ نیست اما اصـیل هـم نیـست، فرعـى         . اهداف خیالى دروغ است   

 پـس آیـا بـدن بـراى    . اهداف روح حقیقى است، اصل هم هست. است اما هست و دروغ نیست   
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 ده گردد؟ بدن ابزار است،این است که روح پروریده شود یا روح براى آن است که بدن پروری
 شـد، پـس  ) مـن (آیا ما باید زیردست عصا باشیم یا عصا زیردست ما؟ چون هـدف اصـلى روح     

 حال علم نافع آن است که ما را به هدف برساند، به   . به هدف برسد  » من«اى است تا     وسیله» تن«
دو  اش  بقیهبقیه چیست؟. چه علمى نافع است؟ علمى که روح را به حق برساند. چه هدفى؟ حق  

 مـثالً علـم  . هاى طبیعى که فرع اسـت  هاى خیالى که دروغ است، یکى هدف تا شد؛ یکى هدف 
 گیریم تا برق تولید کنیم، برق علم بدنى است یا علم روحى؟ مـسلّم علـم بـدنى اسـت و              یاد مى 

 دروغ هم نیست یعنى علم خیالى نیست، حاال علم بـدنى اصـیل اسـت یـا اصـیل نیـست؟ اصـیل                
 همـان . پس برق براى این است که بدن جلویش را ببیند و زمین نخورد. روغ هم نیست  نیست، د 

  آیـا بیـشتر بـدنى   فرمایشات حضرت على. قدر که بدن مفید است، علم بدنى هم مفید است  
بـدنى   حضرت مرتاض نیستند، منکر بـدن و نیازهـاى  . است یا روحانى؟ هیچ جایش بدنى نیست  

  .اصل را فداى فرع نکنفرمایند  هم نیستند، اما مى
 کند، ایـن همـان   بسیارى از علوم اگر مواظب نباشیم علومى است که ما را از اصلمان باز مى           

 خواهیم کشورمان ایران در جهـان مطـرح شـود و     ما مى «مثالً شخصى بگوید    . علم غیرنافع است  
نـابراین  ب بدرخشد، پس باید خیلى وقت صرف کنیم تا به مدارج باالى علمى و تخصص برسیم، 

حاشـیه قـرار    خیلى وقت نداریم که به مسائل دینى و مذهبى برسیم و لذا مسائل دینى را بایـد در   
هدف خیالى  این هدف، هدف خیالى است یا هدف بدنى؟ این که شما عالم و دانا شوى» .دهیم

مقایـسه اسـت،    چرا؟ چون مطرح شدن،. نیست، اما این که مطرح شوى و بدرخشى خیالى است 
نـداریم کـه    حتـى یـک نمونـه هـم       . سه نسبت است و نسبت هم حقیقت ندارد، دروغ است         مقای

نـه  (آزادانـه   اگـر کـسى  . دانشمندى به قصد مطرح شدن و درخشیدن درس بخوانـد و بدرخـشد    
نبودنـد   بزرگان بـشریت کـسانى  . شود درس بخواند، بزرگ مى  ) براى این که بقیه مهمش بدانند     

شـیخ   هـیچ وقـت  . بقیه بزرگشان دیدند. »بشوند«خواستند فقط  خواستند بزرگ شوند، مى  که مى 
 خواسـت بـزرگ شـود، فقـط        خواست بزرگ شـود، صـاحب کتـاب جـواهر نمـى            انصارى نمى 

 اگـر کـسى  ! همـین و بـس  . بیـت را بفهمنـد   خواستند فقـه اهـل    مى. شوند» بنده خدا «خواستند   مى
  همانند کالغ است که بخواهدبخواهد دانا شود خوب است، اما اگر بخواهد بزرگ و مهم شود

  .مثل کبک راه برود
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 فرمایند هدف  مى خواهیم چه کاره شویم؟ حضرت على      پس حاال چه کار کنیم؟ ما مى      
 اى بدانید و علم داشته باشید که یا اصلى را رها نکنید، هدف اصلى فقط خدا است، باید به گونه

  .به خدا نزدیک شوید یا حداقل از خدا دور نشوید
خدا   هر چیز را فقط براى خدا بخواه، چون همه چیز دست»خلص فى الْمسأَلَۀِ لرَبک  اَ«پس  

ه            است و بدان که در علمى که آن را نفع نیست، خیر هم نیـست و علمـى کـه بـه حقیقـت توجـ 
  .ندارد، همان علمى است که آن را نفع نیست

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  دهمجلسه 
  م الينفعآفات عل

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
         رَ القَـولِ مـا نَفَـعنَّ خَیفْحا فَانْها صنَّ عبالتَذْه تى ویصو متَفَه و .   ه و اعلَـم اَنـَّ

قُّ تَعلُّمه الخَیرَ حلْمٍ الیبِع نْتَفَعالی و ،نْفَعلْمٍ الیفى ع.  
 و از آن روى مگـردان کـه بهتـرین       پند من نیک دریاب و جانب آن فـرو مگـذار          «

بدان که در دانشى که سودى نباشد خیرى نیست و       . بخشد سخن آن است که سود    
  ».آموختن آن فایدتى ندارد علمى که به حقیقت روى ندارد و به حق راه ننماید

  در رابطه با نصیحت به فرزندشان نکاتى را مطـرح نمودنـد و بعـد            حضرت امیرالمؤمنین 
 حـاال چـرا اینهـا را سرسـرى    . یعنى مطلب در همین جا اسـت . ینها را سرسرى نگیر   فرمودند که ا  

 خـود و یکـى علـم    نگیر؟ چون که دو تا خطر ممکن است تو را تهدیـد کنـد؛ یکـى حـرف بـى        
فْحا       « فرمودند که    حضرت. خود بى نْها صـنَّ عبالتَذْه تى ویصو متَفَه خـوب    حـرف مـرا    »و

نیست، حـرف    حرف خوب، حرف قشنگ»فَانَّ خَیرَ القَولِ ما نَفَع«چرا؟ بفهم و سرسرى نگیر،   
ت نیست، حرفى است که نفع داشته باشد         لْـمٍ  «. پر ابهرَ فى عالخَی اَنَّه لَماع و    نْتَفَـعالی و ،نْفَـعالی

هلُّمقُّ تَع حلْمٍ الیمـالك خـوب بـودن      این را بدان در علمى که نفع ندارد خیر نیـست ـ پـس    »بِع
یاد گرفتن ندارد  یک علم، نفعى است که آن علم دارد ـ و اصالً شایسته نیست علمى که ارزش 
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فرماینـد علمـى کـه       مـى  گویند هر علمى خوب است، اما امام علـى         ها مى  بعضى. یاد بگیرى 
اند علـم  مان برسـ  حقیقى قبالً ذکر شد که آنچه ما را به هدف     . شایسته یاد گرفتن نیست یاد نگیر     

آنچـه مـا را بـه هـدف      مـان برسـاند علـم مـضر اسـت و      مفید است و آنچه ما را به هدف خیـالى     
  .مان برساند علم ابزارى است طبیعى

عد طبیعى           کنـد  مان خـدمت مـى   بحث جلسه قبل همین بود؛ ما یک علم طبیعى داریم که به ب 
 ن علم اسـت، ارزش آن چقـدر  چگونه غذا بخوریم؟ چگونه بدنمان را سالم نگه داریم؟ ای    : مثالً

ا دروغ هـم    . است؟ به اندازه ارزش جسم ما   جسم ما اصیل نیست، این علم هم اصـیل نیـست، امـ 
عد حقیقى ما مربوط است، یعنى علمى که مربوط به جـان    . نیست یک علم حقیقى داریم که به ب 

  هـم داریـم کـه   یک علـم خیـالى  . ها است ترین علم ما در رابطه با حق است و این علم با ارزش          
 هـاى  یـا ارزش . مثلِ علمى که بـراى شـهرت باشـد، ایـن علـم نیـست، جهـل اسـت            . دروغ است 

 اى اسـت علـم   تر از چیست؟ ایـن علمـش علـم پیرایـه     اى که به ما بگوید چه چیزى بزرگ  پیرایه
 .اى گوینـد  کنـیم، ایـن را علـم مقایـسه     ها علم پیدا مى دقت کنید گاهى ما با مقایسه. خیالى است 

 نفسِ مقایسه چیـز بـسیار بـدى   » دانى فالنى، دو تا ماشین بیشتر از فالنى دارد؟ مى«گویند  ثالً مى م
 .است، چون مقایسه نسبت اسـت و ـ همـان طـور کـه قـبالً مطـرح شـد ـ نـسبت واقعیـت نیـست            

  .خورد آورد، پس اینها به درد ما نمى ها است، جهل است، ظلمت مى هایى که بر اثر رقابت علم
 علمى که نفـع نـدارد و بـه   ! فرزندم: فرمایند  را نگاه کنید، مى   جمله حضرت على   دوباره

 شما خودتان فکر کنید ببینید اگر بدانید فالنـى چنـد تـا   . حق راه ننماید، آموختن آن، خیر ندارد   
  .گیرد ماشین بیشتر از فالنى دارد، چه نفعى براى شما دارد؟ فقط وقت شما را مى

 دانید کـه ایـن   آیا مى«: گویند مثالً مى.  علم به کارهاى نمایشى است  هاى خیالى  از جمله علم  
 اگر. کند دانیم، حاال اگر بدانیم چه مشکلى را حل مى    نه نمى » سنگ سه هزار سال قدمت دارد؟     

 خـوب » اینها با این تمدن عظیم نابود شـدند چـون دیـن نداشـتند    «: گیرید که  از تاریخ عبرت مى   
ایـن کـوزه را چنـد    «یـا  » این سنگ چند سال قـدمت دارد؟     «بدانید که   خواهید   اما اگر مى  . است
یعنى علمى است که دانـستن آن هـیچ شایـسته     . هاى دروغ است   اینها علم » اند؟ پیش ساخته  سال
  .نیست بشر
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 علم پر جهلـى . هاى خیالى و دروغ است علمى هم که وسیله برترى بر دیگران شود، از علم         
 بـان از  داسـتان نحـوى و کـشتى   . کند  را از اصل خودتان باز مى    یعنى شما . است، علم بدى است   

  .مثنوى مولوى در این باره است
ــست     ــشتى در نش ــه ک ــوى ب ــى نح   آن یک

  
ــشتى  ــه ک ــاد آن خودپرســت   رو ب   بــان نه

  ال: گفـــت هـــیچ از نحـــو دانـــى؟ گفـــت   
  

ــت نـــیم عمـــر تـــو شـــد بـــر فنـــا         گفـ
  بــان ز تـــاب  دل شکــسته گــشت کــشتى     

  
ــک آن دم گــشت خــاموش از     جــوابلی

: بان کرد و گفـت  در کشتى سوار شد، رو به کشتى) داند کسى که علم نحو مى   (یک نحوى     
بـان ناراحـت شـد     کشتى. نیم عمرت باطل شد   : گفت. نه: بان گفت  دانى؟ کشتى  علم نحو مى   آیا

  .عمرش باطل شده و از جواب دادن باز ماند که نیم
ــد   ــى فکنــ ــه گردابــ ــشتى را بــ ــاد کــ   بــ

  
  :نحـــوى بلنـــدبـــان بـــدان  گفـــت کـــشتى

ــوى     ــردن بگــ ــنا کــ ــى آشــ ــیچ دانــ   هــ
  

ــت ــوى    : گف ــباحى مج ــو س ــن ت ــى از م   ن
ــت  ــت  : گف ــرت اى نحــوى فناس ــل عم   ک

  
  زان کـــه کـــشتى غـــرق در گردابهاســـت 

 نـه : شنا کردى بلدى؟ نحوى گفت   : بان به نحوى گفت    بعد کشتى دچار گردابى شد، کشتى      
  .واهد شدکل عمرت باطل شد چون کشتى در گرداب غرق خ: بان گفت کشتى

ــو مـــى ــدان  محـ ــا بـ ــو اینجـ ــه نحـ ــد نـ   بایـ
  

ــر در آب ران گـــر تـــو محـــوى بـــى    خطـ
 یعنـى از » محـو «. کنـد  یعنى علمى که تو را به یک شکوفایى نرساند، مشکل تو را حـل نمـى     

  .کند تر کند، مشکل تو را حل نمى علمى که خودیت تو را محکم. خود درآمدن
ــو مـــى ــدان  محـ ــا بـ ــو اینجـ ــه نحـ ــد نـ   بایـ

  
ــر در آب ران ى بـــىگـــر تـــو محـــو   خطـ

 تواند علم صحیحى را گزینش کند که طالب خودنمـایى نباشـد وگرنـه بـا علمـش      کسى مى   
 آید بلکـه  کند و نه تنها این علمش به کارش نمى  خودخواهى خود و تحقیر بقیه را مستحکم مى       

  .اندازد او را به زحمت هم مى
ــو خــر مــى  ــده اى کــه خلقــان را ت   اى خوان

  
  اى بـر ایـن یـخ مانـده       این زمان چـون خـر       

ــان     ــانى در جهــ ــه زمــ ــو عالّمــ ــر تــ   گــ
  

ــان     ــن زم ــین وی ــان ب ــن جه ــاىِ ای ــک فن ن  
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از  گرچه تو عالّمه این جهان هم باشى و از این جهان خیلى چیزها بدانى، اما این جهان دارد  
 پس علمى که ما را به نـور فـوق خودمـان   . خورد رود، و تمام علم تو به هیچ دردت نمى         بین مى 
  . نکند جهل پنهان استوصل

 این نصایح را محکم بگیر و مراقب بـاش علـم بـدون            ! فرزندم: فرمایند  مى حضرت على 
 اَللّهم انّى«در دعا داریم کـه  . کند معلوم است که خطر از همین جا ما را تهدید مى   . فایده نخوان 

 پـس معلـوم  . از علمـى کـه فایـده نـدارد    برم  یعنى خدایا به تو پناه مى. »اَعوذُ بِک منْ علْمٍ الینْفَع   
 بریم، باید از علمى که فایده ندارد نیـز بـه خـدا    است همین طور که از شرّ شیطان به خدا پناه مى 

مـا را  : آورد، ثانیـا  غرور مى: علمى که نفع ندارد اوالً. گیرد چرا؟ چون خدا را از ما مى   . پناه بریم 
 رفت  اگر شنا بلد نبود به نفعش بود چون مى        پسر حضرت نوح  . کند مان غافل مى   دینى بى از

 گفتند بیـا سـوار شـو، گفـت شـنا          چون حضرت نوح  . شد  مى سوار کشتى حضرت نوح   
  .بلدم

ــتى   ــنا ناداشــــــ ــکى او آشــــــ   کاشــــــ
  

  تـــا طمـــع در نـــوح و کـــشتى داشـــتى     
  بـه فرزندشـان وصـیت   حاال ببینیم این چه علمى است که فایـده نـدارد؛ حـضرت علـى              

قُّ تَعلُّمه   و الینْ «: کنند مى حلْمٍ الیبِع شـود از علمـى کـه شایـسته نیـست           چیزى نـصیبت نمـى     »تَفَع 
هـا مـا را از علـم بـاز      گـاهى علـم  . اى اگر دنبال چنین علمى رفتى عمـرت را تلـف کـرده         . بدانى
اول . علم مفید علمى است که مرا به واقعیت وصل کند نه اینکه بـراى مـن قالـب شـود        .دارد مى

خواهید فقط انبـار اطالعـات شـوید؟     خواهید؟ آیا مى   مسئله روشن شود که شما چه مى       باید این 
 خواهید بیشتر بدانید یا بیشتر ببینید؟ مثالً اگر بدانیـد ایـن پـرده     خواهید بینش پیدا کنید؟ مى     مى یا

 بیست متر است و اسم این نوع دانستن را دانایى بگذارید و آن وقت فکر کنید که این علم شما             
شـهر   هاى ها و خیابان اگر اسم تمام کوچه. اید ا به واقعیت رسانده است، هیچ بینشى پیدا نکرده   ر

 المعـارف شـوید و یـا تمـام مختـرعین و مکتـشفین را بـشناسید، قـدمى جلـو                را بدانید، اگر دائره   
  .اید، چون اینها دانش است، بینش نیست نگذاشته

ــاره ــى پـ ــان   دوزى مـ ــن دکـ ــى در ایـ   کنـ
  

ــ  ــن دکـ ــر ایـ ــان زیـ ــد دو کـ ــو باشـ   1ان تـ
 

                                                
 .گنج: کان - 1
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ــار  ــاه کامکــــــ ــسل پادشــــــ   اى ز نــــــ
  

ــارهبــــ ــود آ وز پــ   دوزى ننــــگ دار ا خــ
 مثالً آخرین مـدل ماشـینى کـه در بـازار آمـده سـرعتش           . دوزى است  ها پاره  بعضى از دانش   

. اى نگو اگر اینها را بدانیم که بد نیست؛ اگر اینها را بـدانى از خـودت غافـل شـده           . اینقدر است 
کنـد؟ علـم بینـشى تـو را از یـک حقیقـت برتـرى آگـاه          رقى با علم دانـشى مـى    بینشى چه ف   علم
هـاى اسـتعمارى    دانـشگاه ). دوزى اسـت  پاره(کند  دانشى همین چیزها را سرهم مى      کند، علم  مى

تـان موضـوع بخواهیـد     نامـه  مثالً اگر براى پایان . و پژوهش دارند ولى بینش ندارند      همیشه دانش 
چـه شـد کـه مولـوى     «: خواهم دربـاره ایـن موضـوع تحقیـق کـنم         مىاگر بگویید    انتخاب کنید، 

، »دانشمندان معاصر مولوى چه کسانى بودند     «ولى اگر بگویید    . شود نمى گویند ، مى »مولوى شد 
بفهمید دانشمندان زمان مولوى چه کسانى بودند چه چیزى بـه شـما اضـافه            حاال اگر . پذیرند مى
و یا مثالً اگر تحقیق کنید چند نفر از فالن فیلم خوششان         . گویند دانش  مى این را . شود؟ هیچ  مى

امـام مـا بـه    . است، اما اگر بخواهید بدانید این فیلم خوب بود یا نه، بینش است آمد این پژوهش  
ندانستن این علم بهتر   . علمى که شایسته نیست یاد بگیرى یاد نگیر       ! فرمایند فرزندم  مى فرزندشان

  جنگ نداشته باشید، بلکـه سـعى کنیـد حـرف ایـشان را          معصوم با امام . دانستن آن است   از
پس گفتیم علمى مفید است که ما را به واقعیت وصل کند نـه ایـن کـه بـراى مـا قالـب                  . بفهمید

  .باشد
 پرسـیم تـو   کنـد؛ مـثالً از کـسى مـى     شود یعنى ما را محـدود مـى   ها قالب ما مى   بعضى از علم  

 تـر از  یعنـى بـراى او قـالبش مهـم    . وید من آدم هستم گ نمى. گوید من دانشجو هستم    کیستى؟ مى 
خودت  اما حقیقتا تو کیستى؟ آیا خودت، علمت و اطالعاتت و قالبت هستى؟ یا           . خودش است 

گـردن   علمـى کـه وبـال   . خودت هستى؟ علمى که شما را محدود کند قالب است، مفید نیـست   
ماسـت،   هـا وبـال جـان     علـم بعـضى . کند غیرمفید اسـت    ماست و ما را از آزادفکرى محروم مى       

چیزهـا را   خواند، تمـام  مثالً یکى روانشناسى مى . گذارد ما درست فکر کنیم، غیرمفید است       نمى
چون اصـول   گوید پیامبران آدمهاى جالبى بودند مى. خواهد از زاویه روانشناسى بررسى کند      مى

اى ببیند؟ از  زاویه  از چهخواهد یعنى این بیچاره همه چیز را مى   . کردند روانشناسى را رعایت مى   
اسـیر کنـد و از آزادى    علمى که ما را. این شخص آزاد نیست، اسیر است. دریچه قالب خودش  

  .فکر بیندازد این علم براى ما مفید نیست
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 هـاى مـا را صـرف یـک سـرى          انـرژى . هاى ساختگى و قراردادى نیز بذاته مفید نیـستند         علم
 بیـنم ایـن سـنگ بـا سـنگ دیگـر       کنم مى  سنگ پیدا مى   مثالً من یک  . کنند مسائل قراردادى مى  

 و اسم آن را کـه » گرانیت«گذارم  هاى این درشت است اسم این را مى    فرقش این است که دانه    
شما چقدر باید درس بخوانیـد کـه ایـن سـنگى را             . گذارم مى» دولومیت«هایش ریزتر است     دانه
 حاال شما چه چیز را. ام، یاد بگیرید تهگذاش» دولومیت«و دیگرى را    » گرانیت«من اسمش را     که

 ایـن علـم سـاختگى یـا    . ایـد  ام یاد گرفتـه  اید؟ هیچ، چیزى را که من اسمش را گذاشته  یاد گرفته 
هـا و   ایـن اسـم    خود اینکه بدانیم هر سنگى خاصیتى دارد در جاى خودش بـد نیـست، امـا          -. قراردادى است 

چیست؟ یعنى اگر قـرآن را   و یا مثالً کلمه وسط قرآن -.کن است قراردادهاى آزار دهنده، عمر خراب   
شود  رسیم، همان کلمه مى مى از دو طرف یک کلمه یک کلمه جلو بیاییم در کدام کلمه به هم

هـاى   علـم . اینهـا دانـش اسـت      .این علم هم ندانستنش بهتر از دانستنش اسـت        . کلمه وسط قرآن  
ها است  نیست، ساخته ذهن انسان علم ساختگى علمى است که خودش واقعیت. ساختگى است 

اصالً واقعیت نـدارد، چـون یکـى بـه      کند که ها مى و عمر ما را صرف دانستن ساخته ذهن انسان    
قـرآن چیـست و عمـر مـا را هـم        خواهد بداند کلمه یا حـرف وسـط        خاطر یک تخیل ذهنى مى    

  .کند مشغول مى
 »الینْفَـع   اعلَم اَنَّه الخَیرَ فى علْمٍ   و«: فرمایند  را نگاه کنیم؛ مى    دوباره جمله امیرالمؤمنین  

سـرى   پـس معلـوم اسـت یـک    . فرزندم بدان که خیرى نیست در علمى که نفعـى در آن نیـست      
و «: فرماینـد  مـى  بعد. فرمایند این علوم خیر هم ندارد      حضرت مى . هایى هست که نفع ندارد     علم

   هلُّمقُّ تَع حلْمٍ الیبِع نْتَفَعپـس معلـوم   . بـدانى  برى از جانب علمى که شایسته نیـست    ى نمى  نفع »الی
بعـضى  . بـدانیم  است بنابر تأکید امیرالمؤمنین باید یک شکى بکنیم کـه هـر علمـى را هـم نبایـد         

هاى محدوده  خیابان مثالً شما. ها در صورتى که به عنوان ابزار به آن نگاه کنید خوب است            علم
ابزار است براى رسـیدن   این علم،. تان برسید خواهید به خانه تان را باید بشناسید چون مى  زندگى
بایـد بـه عنـوان    . روح باشند تواند ابزار بندگى و تعالى    یا علم تفسیر یا منطق و فلسفه مى       . به خانه 

است، مـا نبایـد عمرمـان را     اما بعضى از علوم ساختگى و قراردادى. ابزار به این علوم نگاه کنید     
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اگر به قدر کفایت براى . است بکنیم، مثالً علم قضاوت، علم به قراردادهاصرف این گونه علوم 
  .این گونه علوم مشغول کنیم رفع مشکل امور مسلمین قاضى وجود داشت، ما نباید خود را به

 ها ابزارى ها خودش خوب است مثل علم توحید و معاد، یک سرى علم   پس یک سرى علم   
 اى نـدارد، فقـط   ها هیچ فایـده  وب است، اما یک سرى علماى که ابزار است خ     است و به اندازه   

 دانـى گنبـد مـسجد    گویید آیا مـى  روید به برادرتان مى مثالً شما با غرور تمام مى   . آورد غرور مى 
ه شیخ لطف  گویید نیم عمـر تـو شـد بـر      مى. گوید نه  با گنبد مسجد امام چه فرقى دارد؟ او مى       اللّ

ه هاى گنبد مسجد شیخ لطف     دانى کاشى   مى حاال تو که  . این غرور است   .فنا ق اسـت، بـا    اللّ رّ عـ م  
 هـا سـاختگى اسـت، بـشر     داند چه فرقى دارى؟ چه مشکلى حل شد؟ ایـن علـم         برادرت که نمى  

  .ها را ساخت زده که از علوم حقیقى قدسى غافل شد این علم غرب
 بت بـه واقعیـات  هاى ساختگى بذاته مفید نیستند، علمى کـه بیـنش بدهـد و ذهـن را نـس            علم

 در روایت داریم اگـر علمـى تواضـعت را زیـاد    . روشن کند مفید است نه علمى که دانش بدهد 
 »مـنِ «آموزیم که در نظر بقیه برتـر شـویم،    یعنى علم مى. نکرد حجاب است، علم مفیدى نیست    

 شـیخ بهـایى گفتـه روایـت       «خواننـد کـه مـثالً        هـا متـون قـدیمى را مـى         بعـضى . ترى شویم  مجلّل
م کتاب صحیح مسلم است    172 صفحه   طمیهفا ا اشـتباه کـرده روایـت در   .  جلد سوصـفحه   ام

ایـن علـوم    . است178 نیست صفحه   172وقت خود را صرف کرده که حاال صفحه         »  است 178
محتویـات   .آورد، نباید وقت صـرف ایـن گونـه علـوم کـرد         ترى مى  مجلّل» منِ«آورد،   غرور مى 

شـان   هـا در حافظـه    بعـضى  .کُـشد  ان است که فعالیت عقل را مـى       حافظه که نور نیاورد جهل پنه     
در شـرح  . میرانـد  را مـى  خیلى چیز دارند ولى یک ذره شعور ندارند، این محتویات حافظه عقل         

اى که بـه   اولین توصیه حال مولوى داریم که وقتى جناب شمس تبریزى با مولوى رو به رو شد،     
لـذا  . کتـاب نخـوانم    آمـد  گوید حقیقتش دلم نمى    مولوى مى . او کرد، گفت دیگر کتاب نخوان     

فهمیـد و گفـت    خواندم، بعد شـمس  را پنهان کرده بودم در آستینم و گاهى مى   » ترمذى«کتاب  
  .نه، این را هم نخوان

ه روزى خدمت حضرت آیه    ه    حسن  اللّ   بودیم، گفتیم آقـا یـک جلـسه برایمـان          زاده حفظه اللّ
 اصالً مالئکـه دائمـا بـا مـا حـرف      . ید خودتان را بخوانید   فرمودند دیگر بس است، برو    . بگذارید
 انـدازیم و  ها دارند ولى ما جهت قلبمان را به سوى آنها نمى زنند و از عالم باال براى ما حرف     مى
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امِ  «روایت دیگرى هم داریم . شویم با علوم الینفع از آن نسیم ملکوتى محروم مى     نَّ فـى اَیـاَال ا 
ضُوا لَها  دهرِکُم نَفَحات اَ   خودتان  رسد هایى به قلبتان مى    در زندگى شما گاهى یک نفحه      »ال فَتَعرَّ

  .هاى غیبى قرار دهید تا بشنوید را در معرض این نفحه

  توانيد حرف بزنيد هستيد یهمان قدر كه با خدا م
ما  هنبدلى به ما بدهد که سایه ذ» منِ«علم باید ما را بیشتر به خودمان بشناساند نه اینکه یک  

 پرسـى  همین مثالى که گفتیم از فالنـى مـى  . دهد بدلى به انسان مى   » منِ«ها یک    بعضى علم . شود
 در. یعنـى علـم او، او را از خـودش درآورده   . ویممـن دانـشج  : گویـد  شما چه کسى هستى؟ مـى    

خدا حرف بزنیـد   اگر نتوانید با. توانید با خدا حرف بزنید هستید      حالى که شما همان قدر که مى      
هم است، بقیه    بقیه. نیستید حـرف بزنـد پـس    خدا  تواند با گاهى اصالً انسان نمى   . اش نیستید  اش و

توانى  اى که مى اندازه ، به»یا حى یا قَیوم«توانى بگویى  اى که مى  به اندازه . در آن حالت نیست   
اش خیـال   بقیـه . هـستى  » اَللّهیا «توانى بگـویى   اى که مى به اندازه.  هستى» ال اله االَّ اللّه «بگویى  

فقط یک . بیند که نیست  مى ها که رفت عقب، انسان     ها و حجاب   پرده. است، ذهن است، نیست   
همى وسط بود» منِ« و.  

  :گوید مولوى مى
  آســــمان شــــو ابــــر شــــو بــــاران ببــــار 

  
ــار     ــه کـ ــود بـ ــد، نبـ ــارش کنـ ــاودان بـ   نـ

آیـد، چـرا؟ چـون     از او نمـى ریـزد روى زمـین کـارى       یعنى ناودان که فقط آب باران را مى         
  .یعنى دانش است یا بینش؟ دانش است. از خودش است یا از غیر است؟ از غیر است ناودان

  آب انـــــدر نـــــاودان عاریـــــت اســـــت 
  

ــت    ــرت اسـ ــا فطـ ــر و دریـ ــدر ابـ   آب انـ
  فکــــر و اندیــــشه اســــت مثــــل نــــاودان 

  
ــمان    ــر و آس ــت اب ــشوف اس ــى و مک   وح

.  مثل این است که بـا نـاودان بخواهیـد کـار کنیـد     تان خیلى امیدوار شوید  اگر شما به حافظه    
 پـس علـمِ  . اطالعات حافظه را وسیله کنید که قلبتان با حق ارتباط برقرار کند خـوب اسـت      اگر

 مثالً اگر کسى ریاضى بخواند کـه . ابزارى خوب است ولى علم ابزارى به عنوان مقصد بد است  
 دان اسـت، ایـن ریاضـیات در    که ریاضىاما اگر مغرور شود     . ذهنش منظم شود چیز بدى نیست     
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 شـوید همـه چیـز از    گیـرد و هـول مـى    اید وقتى ترس شـما را مـى      آیا دیده . رود قیامت یادش مى  
 این. رود رود؟ علمى که وقتى هول شدید یادتان رفت، بدانید در قیامت هم یادتان مى    یادتان مى 

 بـرد ولـى علـم حافظـه را      مـى علوم علم حافظه است، علم عقیده را انسان با خـودش بـه قیامـت             
  .علم عقیده را قلب در خود دارد. رود تواند با خود ببرد، همه از یادش مى نمى

  آب بــــاران بــــاغ صــــد رنـــــگ آورد   
  

  نــــــاودان همــــــسایه در جنــــــگ آورد
 کـرد؟  کردنـد یـا هـر کـدام دیگـرى را تـصدیق و تأییـد مـى         آیا پیامبران همدیگر را رد مـى        

علمـى کـه بـا علـم دیگـر      . هاى همدیگر را قبول ندارنـد  ا حرفدانشمندان معمولى چطور؟ اکثر  
 هـر . این علم، علم ناودانى است    . آورد درست کند، علم فکرى و سطحى است، غرور مى         دعوا

قُ بینَ اَحد منْ رسله    «پیامبرى که آمد چه گفت؟ گفت        پیامبران   هیچ فرقى بین احدى از »النُفَرِّ
 را عیـسى  خواسـتند نـام حـضرت     هرگـاه مـى    امبر اسالم پی. از جهت اصل حقیقت نیست    

  .فرمودند برادرم عیسى بیاورند مى
 از ایـن . هـایى دل نبنـد   فرمایند براى اصالح خـودت بـه چـه علـم         مى حاال حضرت على  

 بـا : ها سوء استفاده نکنید که پس دیگر نباید درس خواند، یک نتیجه خـوب بگیریـد کـه      حرف
 از این علوم فقط به عنوان ابزار استفاده کنید و به عنوان ابزار هـم  . روید ها به قیامت نمى    این علم 

 روى آن حساب کنید یعنى فکر نکنیـد اگـر فقـط بـه ایـن علـوم بـسنده کنیـد، عاقبـت بـه خیـر                 
 گـاهى زیـاد دانـستن، انـسان را از عمیـق     . شوید، به اندازه خودش برایش ارزش قائـل شـوید        مى

عاشـورا    داریم که با زیارتهاى ائمه ما در توصیه . کند وم مى دانستن و حقیقت را یافتن محر     
 آیا این یعنـى زیـاد بـدان یـا عمیـق بـدان؟ زیـاد       ! هر روز زندگى کن، با قرآن سالها زندگى کن 

  .دانستن هنر عقل نظرى است، عمیق دانستن تعادل عقل عملى است

  ی، نه دانايیداراي
وسط  ،ک نفر نشسته بود پاى منبر پیامبرروایت جلسه قبل درباره همین مطلب است که ی     

و دلتان  بینید دست گاهى مى.  فرمودند او بلند شد برود عمل کند    جلسه بلند شد رفت، پیامبر    
شروع کنید  رود یک چیزى بخوانید، بسیار خوب، نخوانید، وضو بگیرید، سجاده پهن کنید     نمى

سجده و نیم  استغفار کنید، بروید به. وانیدنماز بخوانید، قرآن را باز کنید با حال عبادى قرآن بخ      
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ه    «ساعت بگویید    دمبِح لى وى االَْعبحانَ ربنبایـد بـه اسـبش     ى انسان به دریا رسید دیگر     وقت. »س
دیگـر نیـاز نـدارد     گاهى انـسان . باید پیاده شود و سوار کشتى شود. شالق بزند که برود در دریا   

حال مطالعه ندارید ایـن فرصـت را    شما هر وقت. عبادت، بشود که بداند، نیاز دارد که از طریق        
خود ضرر دارد که انسان تفکرش را  البته این هم در جاى . غنیمت شمارید و به عبادت بپردازید     

  .رشد ندهد
 همیشه از خودتان بپرسید این علم کـه مـن  . هاى ما را بگیرد  علم این جهانى نباید همه انرژى     

 جهانى است و مـن خـودم چقـدر ایـن جهـانى هـستم؟ شـما مقـدار        مشغول آن هستم چقدر این    
 .تان را نباید بـا دانـش ایـن جهـانى پـر کنیـد       زیادى چیز باید در این دنیا بدانید ولى همه زندگى         

 گونه چیز بدى زیرکى روباه. کشاند گونه به بار آورد ما را به هالکت مى      علمى که زیرکى روباه   
 .تواننـد سـر بقیـه کـاله بگذارنـد      دانند که مى  چیزهایى مىها خیلى بدجنس هستند،  بعضى. است

 علمى که ما را غرق حق کند یا به عنوان ابزارِ. معاویه این گونه بود. این علم، علم روباهى است 
  .یک زندگى سالم قابل استفاده باشد خوب است

  زیرکـــــى بفـــــروش و حیرانـــــى بخـــــر
  

  زیرکـــى ظـــن اســـت و حیرانـــى نظـــر    
 شما باید علمى بدانیـد . کند علم ایمانى، ایمان را حفظ مى.  ایمانى است ها علم  بعضى از علم    

 علمـى کـه صـفحه سـفید    .  علم ایمـانى بـود    که ایمانتان را حفظ کند، جمالت امیرالمؤمنین      
 کنـد،  ها صـفحه سـفید جـان مـا را سـیاه مـى       بعضى از علم. جانمان را سیاه کند علم الینفع است  

 ها براى بـدبخت  یکى از کارهاى غربى. کند  از حقیقت غافل مى هایى است که اصالً ما را      دانش
 کنیـد ایـن خیلـى    شـما فکـر مـى   . کردن ما و خودشان، پرداختن به علوم پژوهشى و دانـشى بـود     

 ؟ ممکـن اسـت بگوییـد   »ایـم  ما تا حاال نه میلیون پشه کشف کـرده   «گویند   پیشرفت است که مى   
 ولى شما ایـن را در . ها کشف شود  بعضى بیمارىشود که  ها باعث مى   باالخره بعضى از این پشه    

 .بـرد  کند و جهت اندیشه نورانى بشر را از بین مـى  نظر بگیرید که چقدر انرژى بشر را صرف مى 
اش  نتیجه داد و به واقع شد خیلى بیشتر نتیجه مى حاال اگر این وقت و انرژى صرف بینش بشر مى 

تو هست و  آفتى در راه سعادت ! فرمایند فرزندم  پس حضرت به فرزندشان مى    . قابل مقایسه نبود  
علـم غیرمفیـد    آن پرداختن به سخن غیرمفید و علم غیرمفید است، پس نه سخن غیرمفید بگو نه 

  .بیاموز



 آفات علم الینفع...................................................................................................139

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  يازدهمجلسه 
   پوچ و علم الينفعیزندگ

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
قُّ          . فَعفَانّ خَیرَ الْقَولِ مانَ    حلْمٍ الیبِع نْتَفَعالْی و نْفَعلْمٍ الْیى عرَ فال خَی اَنَّه لَماع و 

هلُّمتَع .        ترنـا بـادهو زداد نّا و راَیتُنـى اَ سـ لَغْـتب تُنى قَـداَیا رنّى لَما نَىب اَى
 کلَیى اتیصبِو     نْها قَبصاالً مخ دتراَو و      ىونَ اَنْ اُفْـضلـى دلَ بى اَججعلَ اَنْ ی

سبِقَنى    الَیک بِما فى نَفْسى اَو َأنْ    یـ مى اَوفى جِـس َضتْأیى کَما نُق فى ر ض اَنْقُ
ض غَلَبات الْهوى و فتَنِ      عب کلَیبِ النَّفُـورِ     اعکُونَ کَالص و انَّمـا قَلْـب     . الدنْیا فَتَ

 ثدنْالْحفیها م ىۀِ ما اُلْقیضِ الْخالکَاالَْر َشى قَبِلَتْه ء.  
بـدان  . بهترین سخن آن است کـه سـودى بخـشد    : فرمایند حضرت به فرزندشان مى   
نباشد خیرى نیست و علمى که بـه حقیقـت روى نـدارد و         که در دانشى که سودى    

دیـدم روزهـاى   پـسر، چـون    هـان اى  . به حق راه ننماید آموختن آن فایدتى نـدارد        
 زندگیم باال گرفته و سستى تن فزونى یافته است به وصیت تو شتافتم و از آن پیش            

که مرگ تاختن آورد و زبان از گفتن سخن دل بازمانـد و اندیـشه همچـون کالبـد         
هـاى   هـاى نفـسانى و فریبنـدگى    هوس و خـواهش  هاى بفرساید یا برخى از چیرگى 

سـرکش رام نگـردى،    تو همچون شترى رمنده ودنیا بر دل تو از من پیشى گیرد و         
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اى از پندهاى خویش بر تو فرو خواهم خواند، چه، دل نوجوان هماننـد زمینـى        پاره
که تخمى در آن نیفشانده باشند از اینرو هـر دانـه در آن افکننـد پـذیراى آن                  است

  .باشد و آن را نیک بپروراند
 گیر، و از آن مگذر چرا که براى توهاى مرا سرسرى ن  اى فرزندم سفارش  : حضرت فرمودند 

انَفَع . حرف خوب حرفى است که نافع باشد   . سودمند است  لِ مـرَ الْقَونّ خَیایـم هـر   مـا نیامـده  . فَا 
سـخن   .هم چنین حرف نافع بزنیم. ایم در این دنیا تا حرف نافع بشنویم        حرفى را بشنویم ما آمده    

گفـتن   بدى نیست ولى صرف این که از سخنگفتن براى اظهار آن چه که در درون است چیز        
. یـا نـه   همیشه باید مواظب زبانمان باشیم که آیا سـخن نـافع دارد          . خوشمان بیاید خیلى بد است    

گـاهى   مـثالً . خیلى چیزها را نباید گفت پس نگوییم، خیلى چیزهـا را نبایـد شـنید پـس نـشنویم         
افکار افراد  هایى که ساخته ید که فیلمدان خودتان هم مى. شود خواهید ببینید آخر فیلم چه مى      مى

شکـست   شـود یـا   عادى و سطحى است دو حالـت بیـشتر نـدارد، قهرمـان داسـتان یـا موفـق مـى            
سـازمان   خورد بدون آن که نتیجه و یا عبرتى جدى در آن باشد و این قضیه هیچ تـأثیرى در        مى

. هـستید  ن دنبـال هـر سـخنى   چـو ! ولى چرا حاضرید این فیلم را دنبال کنید؟    . انسانیت شما ندارد  
اگـر   شـوند در حـالى کـه معلـوم نیـست      کنند اگر خیلى حرف بشنوند عالم مى    ها فکر مى   بعضى

هـاى   چشمه انسان حریص به شنیدن شود، حریص به یافتن حقیقت هم باشد یعنى با بسیار شنیدن 
  که تکند، به گفته مولوى با آمادگى دریافت حقیقت اس فهم از درون انسان فوران نمى

ــى    ــد بــ ــه آیــ ــن نکتــ ــاقى ایــ ــان بــ   زبــ
  

  در دل آن کـــس کـــه دارد نـــور جـــان   
 هاى عرفا به شاگردانشان این است که پـس از مـدتى دیگـر چیـزى نخواننـد،      یکى از توصیه   

 کمى به خودتان فرصت دهید و با خـدا مـسائلتان را حـل         . زیرا گاهى خواندن، مزاحم راه است     
 نباید عادت کنید که همیشه با شما بـا زبـان سـخن   . ویدگ زبان با شما سخن مى کنید، خدا هم بى 

 کم بدون شنیدن و گفتن به خدا وصل شـوید، خداونـد سـمیع و علـیم مطلـق اسـت           کم. بگویند
 وقتى دلتان آماده شـد کـه از حـق سـخن بـشنود دیگـر حـرف       . داند مطمئن باشید شنود و مى  مى

  .گیرد غیرحق را نمى
  اى خـــدا جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام    

  
ــدر آن بــى ک ــى  ان   رویــد کــالم  حــرف م
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 که چون حضرت جانشان را آماده گرفتن حقیقت کـرده بودنـد  . گویند این را علم پیامبر مى  
 خداوند هم فوق کتاب و درس چیزهایى به ایشان آموخت که همه مدرسان شـدند شـاگرد آن               

  هـر راهش آماده کردن جان است براى گرفتن حقیقت و آزاد کردن خـود از شـنیدن        . حضرت
  .ثمر هاى بى حرفى و پاك نمودن روح از شنیده

ــایى   ــدرس مــ ــر همــ ــشوى اوراق اگــ   بــ
  

ــشق در دفتــــر نباشــــد     ــه علــــم عــ   کــ
 هـر . شود حضرت فرمودند مواظب باشید هر حرفى را گوش ندهید وگرنه عمرتان باطل مى               

 بحثى و علمى یا باید خودش حقیقت باشد یـا مقدمـه حقیقـت باشـد مـثالً زبـان عربـى خـودش             
 و قرآن هـم خـودش مقدمـه ارتبـاط بـا حـق      . اى است براى فهم قرآن ت نیست ولى مقدمه   حقیق
 کـارى  اگر سخنى را بگوییم یا بشنویم که مقدمه وصـل بـه حـق نباشـد، سرگـشتگان بـى                   . است

  .گویند سکوت خیلى بهتر است ایم، اینجاست که مى هستیم که مقصد را گم کرده
  خاموشى بحـر اسـت و گفـتن همچـو جـو          

  
ــ ــر مـ ــو  ىبحـ ــو را مجـ ــو را، جـ ــد تـ   جویـ

ــارت  ــاب   از اشــ ــر متــ ــا ســ ــاى دریــ   هــ
  

ــه  ــن واللّــ ــتم کــ ــصواب  خــ ــم بالــ    اعلــ
 نتیجه این که در زیاد گفتن و زیاد شنیدن، علم نیست، عادت کنید به گفتن و شنیدن مفید و   

 اگر به سکوت عادت کنید چیزهاى خیلى عالى به دسـت . بعد از آن بهترین علم، سکوت است    
 ترسد و با خودش قهر اسـت     ترسد در حقیقت از خودش مى      ى که از سکوت مى    کس. آورید مى

 کسى کـه صـداى جـان   . خواهد بگوید و یا بشنود تا صداى جان خودش را نشنود   لذا همیشه مى  
 تواند تنها باشد وقتى تنها شد خودش را بـه نحـوى   او نمى. خود را نشنید با خداوند ارتباط ندارد    

 ودش فاصله دارد هم با جانِ جان خودش یعنى بـا خداونـد فاصـله   کند چون هم با خ     مشغول مى 
  .دارد

ــق   ــد او ز خلـــ ــالى بمانـــ ــاعتى خـــ   ســـ
  

ــق    ــه حلـ ــا بـ ــد تـ ــشه مانـ ــم و اندیـ   در غـ
 کسى که صداى اعتـراض . تواند با خود خلوت کند گیرد چون نمى تا حلق، او را غم فرا مى       

چـون   خواهند تنها باشند ها نمى بعضى. تواند سکوت داشته باشد    تواند بشنود نمى   درونش را نمى  
کننـد تـا    مـى  در نتیجه رادیو یا تلویزیـون را روشـن  . افتد وقتى تنها شدند وجدانشان با آنها درمى    

یا «انسان با یک  گاهى. خواهند هیچ وقت خود را نبینند اى با خودشان تنها شوند، مى      مبادا لحظه 
ه ه«را؟ چون کند، چ گفتن ارتباط عمیقى با خودش پیدا مى   »  اللّ خـالق یعنـى   . اسـت  خـالق مـا  »  اللّ
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 امـام علـى   .اصلِ اصلِ وجود مـا، ارتبـاط بـا خـالق ارتبـاط بـا تمـام جـانِ جـان خـود اسـت                 
علمـى کـه نفعـى      اى پسرم حقیقت این است که   »و اعلَم اَنَّه ال خَیرَ فى علْمٍ الْینْفَع       «فرمایند   مى

موضـوع درگیـر    ى که روى ایـن مطلـب تأمـل کنیـد و بـا         ا شما به اندازه  . ندارد خیرى هم ندارد   
ه کامـل داشـتن    . کند شوید فرمایش حضرت بیشتر در جانتان نفوذ مى        بـه علـم مفیـد     عمده توجـ

و دیگـر   کنـد  است و شناختن علم مفید و خطرات علم غیرمفید را که عمـر مـا را خاکـستر مـى                 
  .هیچ، بدانیم

ه در جهـان امـروز و در فرهنـگ غـرب وارد     اما چه شد که علم غیرمفید به صورت گـسترد      
.  نظـر کنـد  »علـمِ الینْفَـع  «اى بـه   در طول تاریخ بسیار کم بوده است کـه فرهنـگ جامعـه            شد؟
اولـین چیـزى کـه    . اند که به علم الینفـع سـرگرم شـده باشـند ولـى فرهنگهـا نـه         بوده هایى انسان

حـاال  . هدف بـود  شناختند که بىاى  زندگى را به گونه. هدفى حیات بود   شد بى  گریبانگیر غرب 
هدفى را پنهان کند باید چه بکند؟ باید براى خود، کار بتراشد و براى ایـن    بى اگر انسان بخواهد  
علم ساختگى را که هیچ ثمرى بـراى هـدف حیـات نـدارد بـه وجـود آورد؛               که کارى بتراشد،  
  »پس مقصد حیات چیست؟«سرگرم کند تا مبادا بپرسد  علمى که انسان را

اشى اهمیت زیادى نمى        کننـد  هـا فکـر مـى    دهد، و به همین دلیـل بعـضى        فرهنگ اسالم به نقّ
ا اگـر    مثالً بلبلى روى شاخه درختى آواز مى      . اسالم بدسلیقه است   خواند، خیلى هم زیباست، امـ 

 بیاییم عکس آن را نقاشى کنیم و به اتاق خود نصب کنیم چه قدر قشنگ است؟ این کـه فقـط             
 به قول یکى از دانـشمندان کـسى کـه هنـر دیـدن     . وى درخت است نه خود آن  شکل آن بلبل ر   

 حاال این سرگرمى است یـا یـافتن یـک   . برد طبیعت را ندارد عکس طبیعت را به داخل خانه مى         
رود  آورید؟ باز به عنوان مثال مجسمه حضرت موسى و  مطلوب نورانى؟ چه چیزى به دست مى      

ا بـراى  . بینـد  هاى حضرت را هم مـى   نه که انسان مژه   سازد، آن قدر هم هنرمندا     نیل را مى   چـه   امـ
 .کند؟ حضرت موسى که براى ایـن کارهـا نیامـده بودنـد      هدفى؟ هیچ، چه مقصدى را دنبال مى      

ا در   . کنند هدف شد، علم و هنرش هم غفلت او را اضافه مى    وقتى ملّتى بى   کارهـاى بـزرگ، امـ 
  .از هیچىهدف، بزرگ بزرگ، اما پر  ساحتى پوچ و بى
برى؟ این علم اگر  آموزى نفعى هم مى فرمایند آیا از این علمى که مى       مى حضرت على 

ملتى که هدف خود را گـم کنـد علـم و هنرشـان،     . رساند دنبال نکن  را به مقصد بزرگى نمى     تو
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علوم سرگرم کننده بـشرِ اروپـایى، اکثـرا مظهـر غفلـت و             . هدفى خودشان است   کردن بى  پنهان
اید که چرا قرآن جریان زندگى یک پیامبر را از اول تـا   آیا تا به حال فکر کرده    . تاس سرگرمى

گوید؟ قـرآن کتـاب هـدایت اسـت، بـه همـین        کند و فقط قسمتى از آن را مى   نمى آخر تعریف 
مثالً اسم مادر موسى را نگفته است تا ما . کند نکته هدایتى براى ما دارد بیان مى      دلیل قسمتى که  

هـا،   مشغول شدن به یک سرى از چیزها و دانـستنى    . نشویم و از هدایت غافل بمانیم      مشغول اسم 
گذارند و جـایزه   ها مسابقه هم مى حاال بعضى. هدایت است بدون این که متوجه باشیم     غفلت از 

هـدفى   اینهـا قـصه بـى   ! دهند به کسانى که بدانند اسم مادر حضرت موسى چه بوده است        مى هم
کننـد، مگـر    د و بقیه را هم با این کارها به پوچى زندگى خـود وصـل مـى            کنن را تکرار مى   خود
خواهم بگویم چه شد که علـم سـرگرم کننـده وارد     ها است؟ مى  انسان، دانستن این حرف    معنى

جدید جهان شد؟ از آن جایى که بشر امروز تحت تأثیر فرهنـگ اروپـا قـرار گرفـت و          فرهنگ
یده از دین است، علـم سـرگرم کننـده وارد فرهنـگ     اروپاى بعد از رنسانس فرهنگ بر    فرهنگ

نهایتى سـرگردان و پـرت شـده     به قول هایدگر انسان در فرهنگ جدید در فضاى بى       .جهان شد 
گوید بدنه فرهنگ غرب اومانیسم است و نتیجه آن گمگـشتگى انـسانى اسـت کـه            مى او. است

ایـن  . پـردازد  م و هنر الینفع مىحاال چه بکند؟ هیچ، به خودش و به علو      . رفتن ندارد  جایى براى 
براى ملتى که راه را گم کرده هر چیـزى کـه مـشغولش کنـد          . وجود علوم غیرمفید   است فلسفه 

مثالً اگـر بـه آنهـا بگـویى چـه فایـده دارد کـه شـما ایـن مـدل جدیـد را             . است مقدس و محترم  
کنـد   د عـوض مـى  چرا؟ چون او از این طریق که مـدام مـدل جدیـ       . خندند مى اید به شما   پذیرفته

ت خودش را در همین مـى    . پنهان کند  گمگشتگى خودش را   بینـد یعنـى در جـواب     و اصالً هوی
. گوید آن کسى که مدل قبلى را کنار گذاشت و مـدل جدیـد را پـذیرفت    مى سؤال من کیستم؟ 

یعنـى خـود را و   . پذیرفت کیست؟ آن کسى که دنبال مدل بعـدى اسـت   حاال که مدل جدید را  
  .را در هدفهاى مزخرف پنهان کردن پوچ شدن خودهدفى و  بى

ه  . البالغه در هالکت علم الینْفَـع اسـت   امروز جهان بدون نهج    بـه خودتـان   خودتـان انـشاءاللّ
 هـا همـان جملـه    مخ این بحث. کمک کنید و نگذارید اصل موضوع و مخ مطلب از دست برود      

 علـم مفیـد و علـم غیرمفیـدى    : والًخواهند ما را متوجه و بیـدار کننـد کـه ا    حضرت است که مى 
ى      «فرمایند   مى. علم غیرمفید شایستگى یاد گرفتن ندارد     : هست، ثانیا  رَ فـ ال خَیـ اَنَّه لَماع لْـمٍ   وع
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نْفَعفایده، خیر ندارد  بدان که علم بى   »الْی .» ه لُّمـقُّ تَع حلْمٍ الیبِع نْتَفَعالْی شایـسته    از علمـى کـه  »و
اى  جمعـه  هایتان را جهت دهید مثل روز زیرا شما باید انرژى   . برى اى نمى   ندارد بهره  یادگیرى را 

فـرا   غـم شـما را  : کنید؟ اوالً اید، چه کار مى که هیچ کارى ندارید و همه راههایتان را گم کرده         
 نمـثالً دوسـتتان تلفـ   . کنیـد  هدفى غافل کند استقبال مى  از کارى که شما را از بى      : ثانیا. گیرد مى
ه ـ آیا از این کار بى. زند که بیا تمبرهاى مرا بشماریم مى  پذیریـد،  تر هم هست ـ شـما هـم مـى     مزّ

 آیـا دوسـتتان بـه شـما هـدف داد یـا      . هدفیـد  هدفید و هم فطرتا نگرانید که بى چرا؟ چون هم بى   
 هـدفى اسـت ولـى دیگـر بـراى شـما       هدفى را پنهان کرد؟ تمبر داشتن و تمبر شمردن هم بـى         بى
هـدف دیگـرى    حـاال اگـر دوسـتتان زنـگ نـزده بـود، کـار بـى          . هـدف هـستید    هان شد که بى   پن
اى یـا   اى، گربـه  یا مشغول پرنده  . رود کنید ببینید کجا مى    مثالً یک مورچه را دنبال مى      کردید مى
شـود و امیـد پیـدا     تر نیـست ولـى آدم خوشـحال مـى     رمق از این کارها بى. شوید دیگرى مى  چیز
پـسندد، پـس حاضـر       هدف، بودنِ خـودش را نمـى       چرا؟ چون انسان بى   . گیرد  مى نیرو کند و  مى

حاصـل قـضیه ایـن    . هـدفى نجـات پیـدا کنـد     هدف دروغینى دل ببندد تا از ایـن بـى    است به هر  
کنـد و انـسان بـه هـر      هـدفى اثبـات مـى    بدهدفى بعد از مدتى خودش را به عنوان بى شود که  مى

  .دده رمقى تن مى انتخاب بى گزینش و
 هدفى خود را در زندگى انسان به عنوان یک ضرورت تثبیت کرد، انسان به هر کار وقتى بى

 هـاى علمـى در حقیقـت    هـا و تخـصص   یـک سـرى از علـم   . زنـد  بیهوده و علم پوچى دست مى     
 هـدف  تخصص قدم گذاشتن در یک وادى جدید نورانى نیست بلکه پنهان کردن یک عمر بـى    

 هـدفى را   شما بعضى از این افراد را روانکاوى کنید تا این بـى   کافى است . سى و پنج ساله است    
 هـاى مـن هـم نتیجـه     گویم و از حـرف     البته من صرف تخصص را نمى     . در عمق جان آنها ببینید    

 گویم عمرتان را صرف علوم و تخـصص  من مى . نگیرید که پس ما دیگر دنبال علم نباید برویم        
تحـرك علمـى را از بـین ببریـد وگرنـه در جهـل       خود نکنید نه ایـن کـه طـراوت و نـشاط و            بى
شـما  . ها تصمیم جاهالنـه نگیریـد    پس شما از این بحث    . و از جهل بدتر چیزى نداریم      پوسید مى

اى دارد ایـن   برنـد کـه چـه فایـده      بعضا دانشجویانى را که زندگى خود را زیر سؤال مى          اید دیده
. د نه این کـه خـود را بازنشـسته کننـد        جا باید اینها زندگى خودشان را جهت دهن        این! زندگى؟

مالئکـه بـه قلـب تـو     . روید نفعى ندارد شوید که این راهى که مى  مرتبه متوجه مى   مثالً شما یک  
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این جاست کـه بایـد دنبـال علـومى     . راه نتیجه ندارد، راهت پر منفعت نیست    وزد که آقا این    مى
  .حقیقى داشته باشد رفت که نتیجه

 .کنـد  بعضى از علوم مقدمات روشنایى جان را فـراهم مـى  . استبعضى از علوم خودش نور      
 آورد مثـل تـاریخ و   کنـد مثـل ریاضـیات و بعـضى عبـرت مـى           بعضى از علوم ذهن را منظم مـى       

 کُش است مثل این کـه  یک سرى از اطالعات عبرت . کند عبرتهاى تاریخى که قرآن مطرح مى     
 باید بررسـى کنـیم کـه او طبـق چـه     . ه شدبدانیم آقامحمدخان قاجار به خاطر چندتا خربزه کشت       

ت الهى به هالکت رسید     ت و عالئـم آخـر الزمـان       «در کتاب   » رنه گنون «آقاى  . سنّ یسیطره کم« 
 یعنـى بـا زبـان   . خواهند شما جهل آنهـا را نفهمیـد   گوید آمار، زبان متخصصانى است که مى       مى

 اى و  آمـار، نـشان دادن زاویـه   .گویند کنند تا شما نفهمید چه مى    تخصص نمودارى را ترسیم مى    
البتـه متخصـصانى کـه    . پنهان کردن زاویه دیگرى است، آن هم زاویه نگرش یک نفر بـر عـالَم        

. حکمت، فوق آمار است اما ضد آمار نیـست        . کنند کند بر آمار حکومت مى     جذبشان نمى  آمار
 سیر حکیمانـه ایـن  این است که آمار چشمِ روشنى براى دیدن حقایق نیست و باید هنر تف         منظور

  .توان به جایى رسید نمودارها و آمارها را داشته باشید وگرنه با این نمودارها نمى

  راه نجات از علم غيرمفيد
مـان را   هاى سرگرم کننده زندگى مان را گم کردیم علم     ما اگر ملتى شدیم که هدف انسانى      

ات چیـست؟ ایـن اسـت کـه     فهمیم که این علم سرگرم کننده اسـت، راه نجـ      گیرد و نمى   مى فرا
اصیل را بشناسیم حاال هر چیزى که ما را به این هدف نزدیک کند مفید، و هر چیزى که       هدف

  .این هدف دور کند مضرّ است ما را از
               و ک لَیـى اتی صـبِو ترنـا بـادهو زداد اَوردت  اَى بنَى انّى لَما راَیتُنى قَد بلَغْت سنّا و راَیتُنى اَ

ْأیى کَما    خصاالً منْها قَبلَ اَنْ یعجلَ بى اَجلى دونَ اَنْ اُفْضى الَیک بِما فى نَفْسى اَو َأنْ                فى ر ض اَنْقُ
ض غَلَبات الْهوى و فتَنِ عب کلَیبِقَنى اسی مى اَوفى جِس َضتنْیا فَ نُقبِ النَّفُورِالدعکُونَ کَالص   .تَ

 فرماینـد وقتـى دیـدم کـه      چینند تا حرف خود را بزنند، مـى        اى مى  حضرت در این جا مقدمه    
 هـایى را از  شوم و سستى بر من زیاد شد، تصمیم گرفتم به تو وصیت کنم و خصلت    دارم پیر مى  

جلم براى تو قبل از این که آنچه در اندیشه دارم ناگفته بماند بگـویم       این وصیتم قبل از رسیدن اَ
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فهمیـد   شـود   از این جا مـى -. شود ام ضعیف شود همان طور که جسمم ضعیف مى    ین که اندیشه  یا ا 
یا این «: فرمایند مى  در ادامه-کند نه در مقام یک امام  که امام در مقام یک انسان دارد زندگى را ترسیم مى        

ل از ایـن کـه مـن    قبـ  یعنى» .هاى دنیا از من جلو بزند و به تو برسد ها و شیفتگى که هوسها و فتنه   
شـوى کـه    آن وقـت تـو مثـل شـتر چموشـى     . ها ذهن و روح تو را فـرا گیرنـد          حرفم را بزنم آن   

مـثالً  . آورد از این فراز فرمایش حضرت باید نکات تربیتى فراوانى به دسـت      . بخواهى فرار کنى  
ه   برقـرار  ارتبـاط  دهند با آنهـا بتـوانیم   ها در دوران دبستان هستند و خوب گوش مى  اگر وقتى بچ 

هدایتـشان کنـیم و بـا      تـوانیم  کنیم و حرفهایمان را بزنیم، در دوران راهنمایى و دبیرستان هم مى           
هـاى دینـى و اخالقـى     بحث ام دانشجویانى در دانشگاه با من بارها تجربه کرده . آنها حرف بزنیم  

تـوانیم کـسى را      ىتقریبـا نمـ    مـا در دانـشگاه    . اند اش را داشته   ارتباط دارند که در دبیرستان زمینه     
کنـیم و نگـذاریم از    ایـم حفـظ   توانیم کسانى را که قـبالً جـذب کـرده    جذب دین کنیم ولى مى 

اگر مدتى با معـارف   این نکته خیلى مهم است، شما مواظب خودتان هم باشید که     . دست بروند 
تان بـا  دائم و مـستمر  باید ارتباط. دین ارتباط نداشتید محال است که شیطان روى شما کار نکند       

  .اش شروع نشود معارف قرآن و روایات حفظ شود تا قلب چموشى
 فلسفه نوشتن این نامه براى تو دو وجه داشت، یکى این که من در ارائـه مطالـب      : فرمایند مى

 ام به جهت زیاد شدن سن ناتوان شوم و آن زوایایى که باید براى تو روشن کنم از منظر اندیـشه         
 هاى دنیایى آمادگى پذیرفتن آن مطالب در ها و جذبه و با رشد میلمحو شود، یکى هم این که ت 

 تـوانى شخـصیت خـود را شـکل دهـى در      شخصیتت ضعیف شود و درسـت آن وقتـى کـه مـى         
  .جریانى دیگر بیفتى

نْ َشىفیها م ىۀِ ما اُلْقیضِ الْخالکَاالَْر ثدالْح نَّما قَلْبا و قَبِلَتْه ء.  
 قلـب جـوان مثـل یـک زمـین آمـاده اسـت ـ زمـین خـالى یعنـى زمـین            : فرمایند حضرت مى

مثـل تـأثیرى   . پذیرد اى که در دل آن قرار دهى مى پذیرى که دانه درونش نیست ـ و هر دانه  دانه
 بینید این نوجوان عینا همان کـارى را      پذیرد، شما مى   هاى تلویزیون مى   یک نوجوان از برنامه    که

 کند یک دلقـک  کارى که هیچ آدم عاقل و سالمى نمى     . جام داد دهد که آن دلقک ان     انجام مى 
دهـد و متوجـه زشـتى آن     بـه حـدى کـه آن را انجـام مـى      . پـذیرد  کند و جوان هم تـأثیر مـى        مى
حـاال چـرا از تلویزیـون    . پـذیرد  پس قلب جوان هر بذرى کـه در آن بکـارى زود مـى         .شود نمى
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. ایـم  کرده است ولى مـا بـا او ارتبـاط برقـرار نکـرده     تلویزیون با او ارتباط برقرار  پذیرد؟ زیرا  مى
ه    والدین و معلمینى   شود ها ارتباط برقرار کنند خیلى راحت حرفشان پذیرفته مى     که بتوانند با بچ .

تلویزیون . اى ندارد برقرار نشود هرچه هم حرف بزنند و نصیحت کنند هیچ فایده        اما اگر ارتباط  
قوى برقرار کنـد مثبـت اسـت ولـى متأسـفانه عمومـا در همـان        تواند ارتباط    که مى  از این جهت  

ه   مى سطح پایین  معلم خوب کسى است که از سـطح   . کند ها را وارد سطوح عالى نمى      ماند و بچ
مثالً با روش سقراطى یک پدیـده را  . کشاند کند ولى کار را به جاهاى عمیق مى   مى پایین شروع 
ه   کنـد  ایت نظر صحیح را از زبان خـود آنهـا تبیـین مـى    کند و در نه نظرخواهى مى  ها از خود بچ .

ه     همچنین پدرهاى  ا پـدرى کـه    . هایشان، نـه قهـر هـستند و نـه سـطحى      موفق در برخورد با بچ امـ
. گویـد فـالن کـار را نکـن     حکومت کند که با فرزندش قهر است همیشه مـى          خواهد طورى  مى

اینها ارتباطشان با فرزندشـان صـفر      . کند از نظر او غلط است      فرزندش مى  زیرا همه کارهایى که   
ه     بعضى از پدرها  . است اند یعنى عقل پدر و فرزنـد یـک انـدازه اسـت،          هم اصالً پدر نیستند، بچ

یک نوع پدرهاى موفق هم . تواند هدایت کند کند ولى هیچ وقت نمى  مى این پدر ارتباط برقرار   
دهـد   را کـه فرزنـد انجـام مـى    چون پـدر یـک چیزهـایى       . موفقیت تقواست  داریم که الزمه این   

انـدازد آرام آرام و بـا تـدبیر و بـا حفـظ ارتبـاط،         داد و فریـاد راه نمـى       داند غلط اسـت ولـى      مى
دهند کارى اسـت   کارى که حضرت در این نامه انجام مى. کند مى فرزندش را متوجه و هدایت    

د فرزند را در همان خواهن است و هم هدایت انجام گرفته است و نمى که هم ارتباط برقرار شده
رسانند و مسئله را بـا خـود    کنند بلکه با حفظ ارتباط، او را به هدایت مى سطحى که هست تأیید 

هایى دارى براى گـرفتن حقـایق مثبـت و لـذا          گذارند که تو االن آمادگى     مى فرزندشان در میان  
  .آمادگى تو را به ثمر برسانم خواهم این من هم مى

ه است این است که ارتباط مـا بـا جوانـان امیدوارانـه باشـد           نکته دیگرى که قابل تو     شـما . ج 
در  هرگز از ارتباط با جوانان خسته نشوید به خصوص جوانان دبیرستانى و دانـشگاهى، هرچنـد             

شـنیده   بینید که حرف شما را کنند ولى شما با آنها قهر نکنید بعد مى       برخورد اولیه مقابله هم مى    
 ام کـه مـثالً بـه او    مـن بارهـا تجربـه کـرده    . حرفتان را شـنیده اسـت   دهد که    است ولى نشان نمى   

حـاال همـین جـوان    . گوید نـه آقـا   گویم خود آمریکا صدها معظل حل نشده دارد ولى او مى     مى
کنیـد او حـرف شـما را     شـما فکـر مـى   . زند کند همین حرف من را مى با دیگران بحث مى   وقتى
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دانـد   م و والدین را نشنود چون معلمش را بزرگ مى تواند حرف معل   حالى که او نمى    نشنیده در 
خواهـد بـزرگ    خواهد پس در خانه و جامعه هـم کـه مـى    را براى خودش هم مى     و ذاتا بزرگى  

ه نداشته باشید با او قطع ارتبـاط        . معلمش را بزند   بماند باید حرف   حاال اگر شما به این نکته توج
این جاست که شما دیگـر قلبـى بـاقى     . حرف بزنم اى که براى تو      گویید چه فایده   مى کنید و  مى

با تمام امید و بـراى نتـایج درازمـدت بایـد بـه        ! آرى. بخواهید بذرى در آن بپاشید     نگذاشتید که 
ریزى کنیم، عمده آن اسـت   قلب فرزندان باشیم و براى بذرپاشى در آن برنامه فکر مزرعه خالى  
مزرعه پاك نریزیم و امیرالمؤمنین بـه مـا   دست خودمان بذرهاى مسموم در آن  که خودمان و با  

  .بذرى باید در این مزرعه پاشید تا ثمر بدهد دهند چه یاد مى

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

  دوازدهمجلسه 
  مقام وحدت، مقام عبرت

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
نَ فَبادرتُک بِاالَْدبِ قَبلَ اَنْ یقْسو قَلْبک و یشْتَغلَ   مـ أْیِک ر تَقْبِلَ بِجِدتَسل کلُب  

کُونَ قَد کُفیت مؤُونَۀَ الطَّلَبِ         االَْمرِ ما قَد کَفاك اَهلُ التَّجارِبِ بغْیتَه و تَجرِبتَه فَتَ
و                تَبانَ لَکاس و کُنّا نَأْتیه ما قَد کنْ ذلم ۀِ فَاَتاكرِبالجِ التَّج نْ عم وفیتما ع

  .اَظْلَم علَینا منْه ربما
               و هِممـالفى اَع نَظَرْت لى فَقَدن کانَ قَبرَ ممع رْتماَکُنْ ع نْ لَما نّى وا نَىب اَى

کَّرْت ا   . حتّى عدت کَاَحدهم  . فى اَخْبارِهم و سرْت فى آثارِهم      فَ لْ کَـاَنّى بِمـب
 لَىنْ انْتَهى انْ             م مـ کذل فْوص رَفْتفَع مرِهلى آخا هِملاَو عم رْتمع قَد مورِهاُم

ه و نَفْعه من    ت لَـک              کَدرِ خَّیـتَو و لَـهیرٍ نَخنْ کُلِّ اَمم لَک تتَخْلَصه فَاس ضَرَرِ
   نْکع رَفْتص و میلَهثُ      جیح تَأی ر و ولَههجم      دى الْوالنعا یم رِكنْ اَمنانى مع

رِ و مقْتَبِـلُ      الشَّفیقُ و اَجمعت علَیه من     مـقْبِلُ الْعم اَنْت و ککُونَ ذل اَنْ ی بِکاَد
سٍ      ه و   و تَأْوی  صافیۀٍ و اَنْ اَبتَدئَک بِتَعلیمِ کتابِ اللّه    الدهرِ ذُو نیۀٍ سلیمۀٍ و نَفْ لـ

     هالل ح و هکام اَح المِ و عِ االِْسشَرائ           ثُـم ه ز ذلک بِک الَى غَیرِ و حرامه ال اُجاوِ
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      النّاس ا اخْتَلَفم کلَیع س شْفَقْت اَنْ یلْتَبِ فیه منْ اَهوائهِم و آرائهِم مثْلَ الَّذى     اَ
کام ذ     حکانَ ا س علَیهِم فَ الْتَب   تلى ما کَرِهع کنْ        ل مـ لَىا باَح لَه نْ تَنْبیهِکم

وت َأنْ             جـر کَـۀَ و المک الى اَمرٍ ال آمنُ علَیک بِه الْهلَ ساللّـه    ا فِّقَـکوی     فیـه 
ه تى هذیصو کلَیا تهِدفَع كدقَصل کیدهَأنْ ی و كشْد   .لرُ

ه ترا دل سخت گردد و اندیشه و فکرت مشغول گردد، به تأدیـب    پس زان پیشتر ک   
استوار به عقیـدتى روى آرى کـه اهـل تجربـه تـو را از طلـب و        تو برخاستم تا پاى   

نیـازى و از تـالش    طلـب بـى    انـد پـس تـو از رنـج         نیاز ساخته  آزمودن دوباره آن بى   
 ایم رایگـان در  اینک آنچه از طلب و تجربه با دشوارى فراهم آورده    . تجربت رسته 

  .نمود بر تو روشن گردیده است دست توست و آنچه بسا که در نظر ما تاریک مى
اى فرزند گرامى، اگرچه روزگار به درازى عمر پیشینیان من بر من نگذشـته اسـت     

ام و در آثارشـان سـیر     ام و در اخبارشان اندیـشیده      نگریسته اما چندان در کار ایشان    
ام کـه   بر امورشان آگاهى یافته ام بلکه چندان  آنان شدهام که همچون یکى از  کرده

 پـس در ایـن سـیر و تأمـل، کـردار       . ام شان تا با آخرین آنها زیسته      گویى با نخستین  
پاکیزه را از آلوده باز شناختم و سود را از زیان دریافتم آنگـاه بـراى تـو زبـده هـر             

یکـسو نهـادم و هـر جـا     جـستم و ناشایـسته آن را    کارى را برگزیدم و زیباى آن را 
و ماننـد همـه    پدرى مهربان را باید تا در کـار فرزنـد نیکـو بنگـرد، نیکـو نگریـستم        

گمارد در کار تو همـت گماشـتم و    پدران مهراندیش که به کار فرزندان همت مى     
تو را این چنین ادب آمـوزم، چـه تـو روى بـه زنـدگى دارى و         بارى بر آن شدم تا    

قصد آن کردم که نخست کتاب  اك و نهادى صافى، واى با دلى پ    جوانى نوخاسته 
آن  خداى را به تو بیاموزم و تأویل آن را و شرایع اسالم، و احکام و حالل و حـرام    

ا از آن ترسـیدم کـه عقایـد و آراء کـه         به تو بازگویم و جز این چیزت نیـاموزم، امـ
ه کراهـت کـه   پس با هم. شده است ترا نیز مشتبه سازد مورد اختالف و اشتباه مردم  

آن اسـت کـه تـو را در     تـر از  از آن داشتم دیدم که نزد من یـادآورى آن پـسندیده     
امیدوارم خداى . حالى رها کنم که از فرو افتادن در ورطه هالك بر تو ایمن نباشم       

اینک تـرا بـه   . راه صواب توفیق عنایت فرماید و به راه میانه رهنمونى کند         تو را در  
  .کنم مى فارشپیروى از این اندرزها س
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 هـایى  هاسـت نـصیحت   ها و اندیـشه  حضرت به فرزندشان در موضع پدرى که مظهر حکمت     
فْحا   «: فرمایند فرمایند تا فرزندشان در زندگى نماند، خود حضرت مى         مى نْهـا صـنَّ عباز  »الْتَذْه

  .ها سرسرى نگذر و به عنوان اطالع نگیر بلکه با آنها زندگى کن این نصیحت
 مات حضرت رسیدیم به این جا که فرمودند پسرم سن من آرام آرام زیاد شـده           در شرح کل  

. ام هم این رخنه وارد شـود  است و سستى در بدنم رخنه کرده و ترس این را دارم که در اندیشه      
. ها بر تو سبقت گیرند، من حقایقى را براى تو بگـویم    ها و هوس   خواهم قبل از این که فتنه      مى و
 ده که قلب جوان مثل یک زمین خالى آماده است و هر بذرى در آن بریـزى          براساس این قاع   و
 هاى باطل به تو القاء شود، حقـایق  ها و گرایش خواهم قبل از این که اندیشه پذیرد من هم مى   مى

  .را برایت بیان کنم
 دهـد کـه بایـد قبـل از     فرمایش حضرت این هوشیارى را هم به والدین و اولیاى فرهنگى مى     

 شان را به فرزندان ما القاء کنند، اندیشه صحیح را به آنهـا بگـوییم،          افراد سطحى، اندیشه  این که   
 هـاى غلـط در   هرچند ممکن است ظاهرا نپذیرند ولى حـداقل یـک مقـاومتى در مقابـل اندیـشه                

 خواهم بگویم که ما در مـسائل اجتمـاعى و سیاسـى بایـد       همین جا مى  . آید جانشان به وجود مى   
 بـه نظـر  . ها را تحلیل کنند، ما تحلیل صحیح را بـه آنهـا بگـوییم          که دیگران حادثه  زودتر از این    

 هـاى  بنده در محافل مذهبى وظیفه ماست که روى مسائل اجتماعى تحلیل دینى مطابق با آرمـان          
پیـدا   خود شما هم تالش کنید قبل از هر تحلیلى، تحلیل صحیح دینى را       . انقالب را داشته باشیم   

شـما   .هاى غلط ناخودآگاه رسوخ کـرده اسـت     بینید در قلب خودتان هم تحلیل      کنید وگرنه مى  
 دهـد و بـا اهـداف شـهوانى و دنیـایى      بینید یک حادثه با اهداف الهى و اسالمى یک معنا مى        مى

 اى را در این نظام الهـى بـدانیم کجاسـت تـا     لذا باید ما جایگاه هر حادثه. دهد معناى دیگرى مى  
 تحلیـل . هاى غیرالهـى نجـات دهـیم     هم روح جوانانمان را از فتنه تحلیل      هم روح خودمان را، و      

 تحلیل عمیق محکم و بـا دلیـل، آرام آرام نتـایجش را   . خورد سطحى بدون دلیل هم به درد نمى     
  .دهد نشان مى

 قبل از این که قلب قسى و سخت شود یعنى به جایى برسد که اصالً مطلب را نگیرد باید بـا              
ه         در جلس . او حرف زد   هـاى دبـستانى درسـت تربیـت شـوند      ه قبل مثال زدیـم و گفتـیم اگـر بچـ 

 آمادگى بیشترى براى هدایت دارند نسبت به دوران راهنمایى و قبل از ایـن کـه قلبـشان سـخت              
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 و اگر در دوران راهنمایى آماده شوند بهتر از دوران دبیرستان. ایم شود ما حرفمان را به آنها زده   
  هم چنـین دوران دانـشجویى نـسبت بـه وقتـى کـه انـسان وارد زنـدگى            زمینه هدایت را دارند و    

 البته بنده خیلى به دانشگاه و محافـل علمـى    . شود آمادگى بیشترى براى هدایت دارد      روزمره مى 
 امید ندارم که بتوانند حق و باطل بودن یک مطلب را تعیین کنند چرا که متأسفانه مراکز علمـى          

. انـد  مشغول اند و بیشتر به مفید و غیرمفید بودن مسائل اصله گرفتهما از حق و باطل بودن مسائل ف   
مطالـب علمـى را    خواهنـد  همین جوانان بسیجى باید مسائل را روشن کنند چون این جوانان مـى    

بداننـد نـه    خواهنـد  کسانى کـه فقـط مـى    . عمل کنند و با آن زندگى کنند نه این که فقط بدانند           
اسـت تـا    قلبى که قـسى نـشده اسـت آمـده    . مشکل جامعه راکنند نه   مشکل خودشان را حل مى    

برگـزار   شما جلسه معـارف اسـالمى را کـه در مـسجد    . حقایق را فرا گیرد و با آنها زندگى کند      
جـوان  . نیست بینید اصالً قابل مقایسه شود با کالس معارف در دانشگاه با هم مقایسه کنید مى     مى

. عمل کنـد  ، در مسجد آمده است تا بداند و بشود ودر کالس آمده است تا بداند و نمره بگیرد        
جـوان در   گیرى چون نوع موضع. لذا برکت مسجد اصالً قابل مقایسه با کالس و دانشگاه نیست        

کـالس   خواهنـد از طریـق   البته در دانشگاه جوانانى را داریـم کـه مـى   . کند این دو محل فرق مى   
  .ندارد اى چنین تحولى را به نحو مطلوبمعارف متحول شوند ولى فضا و عالَم دانشگاه اقتض

ربمـا اَظْلَـم    و استَبانَ لَک مـا    ...... فَبادرتُک بِاالَْدبِ قَبلَ اَنْ یقْسو قَلْبک     فرمایند   حضرت مى 
 نْهنا ملَیمقابـل   خواهم تو را ادب کنم قبل از ایـن کـه قلـب تـو سـخت شـود و در            فرزندم مى  .ع

رأى  تا با یک. ات هواى دیگرى گیرد  و قبل از این که عقل و اندیشه       . دمطالب حق مقاومت کن   
 .و اندیشه محکم روى به کار آرى، کارى که دیگر بس است که آن را از اهـل تجربـه بگیـرى        

 یکى قبل از قسى شدن قلبت، و دیگرى به وسـیله : خواهم تو را ادب کنم با دو نکته     پس من مى  
 انـد  ه آنها را تجربه کنى و آنچه را اهل تجربه به دسـت آورده تجربه گذشتگان تا نخواهى دوبار  

 .براى تو کافى باشد و تو نخواهى از اول تجربه کنى و سختى طلب آن تجارب را نداشته باشـى       
کـنم آنچـه کـه     آورم آنچه را که خودم به آن رسیدم و براى تو روشن مـى         پس من براى تو مى    

فرماینـد اى پـسرم حاصـل      ایـن کـه حـضرت مـى       خالصـه   . براى من روشـن نبـوده اسـت        گاهى
هـا را   کسى دارد این حـرف . هاى گذشتگان و من را بگیر و جلو برو        تجارب و اندیشه   زحمات،

ممکن است من هـم بگـویم بیاییـد حاصـل تجـارب مـن را        . راه را درست رفته است     زند که  مى
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ا درسـت بـوده اسـت و    اولین سؤال شما این است که به چه دلیـل تجربـه و راه شـم        بگیرید ولى 
  .رسد مى آخرش به کجا

                  رْت کـَّ ى   اَى بنَى انّى و انْ لَم اَکُنْ عمرْت عمرَ من کانَ قَبلى فَقَد نَظَـرْت فـى اَعمـالهِم و فَ فـ
سٍ صافیۀٍ...... اَخْبارِهم و سرْت فى آثارِهم   .ذُو نیۀٍ سلیمۀٍ و نَفْ

ام اما بـه اعمالـشان نظـر کـردم و در اخبارشـان        با گذشتگان زندگى نکرده   پسرم اگر که من   
در آن چیزهایى کـه از خودشـان بـه جـاى گذاشـتند سـیر       . کردم و در آثار آنها سیر کردم      فکر

بلکه گویـا بـه مـن رسـیده اسـت آنچـه آنهـا        . دانم حدى که خودم را یکى از آنها مى  در. کردم
در نتیجـه مـن در شـرایطى هـستم کـه      . ام ریخ با آنهـا زنـدگى کـرده      از بدو تا   و گویى . اند داشته

ت آن تشخیص مـى          تاریکى و انحراف زندگى    دهـم و نفـع و ضررشـان را     بشر را از صفا و صح
خالص هر امرى را براى تو بگویم و آنچه براى تو مبهم بوده و تو را          خواهم حاال مى . شناسم مى

و عنایت من به زندگى تو مثل عنایت پدر بسیار    . ر کنم انداخته از تو دو    مى به گرداب مشکالت  
خواهد سرمایه حیات را به تو بدهد و لذا عزمم را جمع کردم تا تـو را ادب           مى مهربان است که  
جوانى کـه داراى نیتـى سـالم و نفـسى     . در آغاز جوانى و شروع زندگى هستى نمایم چرا که تو   

  .علم نافع بیاموزد صاف است و باید
 البتـه درجـه وحـدت   . سان به مقام وحدت برسد گذشته و آینده پیش او حاضـر اسـت   اگر ان 

 ها وحدت، مطـابق و مـساوق وجـود اسـت، وجـود         ها متفاوت است چون به قول فیلسوف       انسان
ت و ضعف دارد، پس وحدت هم تـشکیک   تشکیک بنـابراین . بـردار اسـت   بردار است یعنى شد 

 خداونـد وحـدت  . ست یعنى شدت و ضعف دارد بردار ا  ها هم تشکیک   وحدت شخصیت انسان  
ه حقیقیه است    به  امام معصوم وحدت مطلقه در موطن انسانیت است، یعنى وحدتش      . محضه حقّ

 گوینـد حواسـتان را در نمـاز جمـع و متمرکـز کنیـد و هـوس        مثالً به شما مى. وحدت حق است  
 یعنـى از کثـرت  . کند مىنداشته باشید تا دلتان به غیر حق نباشد آن وقت وجودتان وحدت پیدا            

 حاال اگر از کثرت آزاد شدید گذشـته بـراى شـما و نـسبت بـه شـما دور نیـست             . شوید آزاد مى 
 کنیـد و بـه   نزدیک است آن وقت اوج و حضیض حرکات گذشتگان را با تمام وجود حس مى    

  .فهمید چرا سعادتمند شدند یا چرا هالك شدند خوبى مى
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کـسى  . کند مى است که هیچ وحدتى را حس نمىکسى که در هوس فرو رفت، مقامش مقا   
توانـد عبـرت    وحدت را احساس نکرد گذشته پیش او حاضـر نیـست و لـذا از گذشـته نمـى             که

به این نکته دقت کنیـد کـه علـم بـه گذشـته و اطـالع از احـوال گذشـتگان، بـه تنهـایى                         .بگیرد
ــرت ــست آور عب ــال کــسانى هــستند کــه مــى  . نی ــوان مث ــه عن ــد چــرا چنگی ب زخــان مغــول و دانن

چـرا؟ چـون   . کننـد  مردنـد ولـى خودشـان هـم همـان کارهـاى آنهـا را مـى              آقامحمدخان قاجار 
کسى که در شهوات و حـرص   . چرا؟ چون مقامشان مقام کثرت است      .توانند عبرت بگیرند   نمى

اصـالً انـسان   . به همین جهت در مقام عبرت هم نیست . وحدت نیست  و حسد فرو رفت در مقام     
. توانـد عبـرت بگیـرد    نشود با خواندن سرگذشت و سرنوشت دیگران نمـى  ن برخوردارتا از ایما 

  .سرنوشت بد گذشتگان، تقرّب به خدا است الزمه عبرت گرفتن از

  رابطه مقام وحدت با شريعت
 مقـام وحـدت از  . براى این که گذشته، سرمایه و عبرت شما شود مقـام وحـدت نیـاز اسـت             

 یعنـى . ؟ چون مقام شریعت مقام موحد کـردن انـسان اسـت       چرا. آید طریق شریعت به دست مى    
اگر کسى شریعت را نداشته باشد از هیچ بالیى کـه بـر سـر دیگـران و گذشـتگان آمـده اسـت                     

بینیـد شخـصى بـا هـوس خـودش         ایـد مـثالً مـى      هایش را دیـده    شما بعضا نمونه  . گیرد نمى عبرت
دانـد دختـر    گذارد با این که مى ان مىآورد و به نمایش دیگر   با آرایش به خیابان مى     دخترش را 

فاسد شد و بعد هم که ازدواج کرد طالقـش دادنـد و حـاال هـم آمـده در خانـه               همسایه هم که  
. توانـد عبـرت بگیـرد    ها بود، ولى اصـالً نمـى   بازى به خاطر همین هوس    کند، مادرش زندگى مى  

از مقام وحدت نازل وحدت ندارد، چون براساس دستورات شریعت که   چون مقام جمع و مقام    
هر مؤمنى به اندازه ایمـانش وحـدت دارد، کـسى کـه اصـالً وحـدت             . کند نمى شده است عمل  

ه. مشرك است ندارد شرك دارد یعنى ه تقرّب به اللّ ، احد است، احد یعنى   شرط ایمان است، اللّ
حـاال کـسى کـه وحـدت     . آورد قرب به احد، وحـدت مـى    . کثرتى نیست  وحدتى که مقابل آن   

مـن و  . گیـرد  کند هم از گذشته به خوبى عبرت مـى  به خوبى حس مى یبش شد هم قیامت را    نص
ه شما اگر ان   بینیم چون در  تا حدى آزاد شدیم قیامت و گذشته را نزدیک مى        ها  از کثرت   شاءاللّ

  .رنگ است و در وحدت محضه اصالً گذشته و آینده نیست بى مقام وحدت، گذشته و آینده
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ــه در  ــانى کــ ــت المکــ ــور خداســ    او نــ
  

ــت  ــالش کجاسـ ــستقبل و حـ   ماضـــى و مـ
  ماضــى و مـــستقبلش نـــسبت بـــه توســـت  

  
  هر دو یـک چیزنـد، پنـدارى کـه دوسـت           

 اى کـه بـه خـدا نزدیـک اسـت گذشـته بـرایش             وحدت محض، خداست، هرکس به اندازه      
 در قیامت دو سالگى شما و ده سالگى و پنجاه سالگى شـما همـه برایتـان حـال و    . رنگ است  بى
 ایـد، البتـه بـه    اید و وارد مقام وحدت و قرب شـده  ضر است، چون از مقام کثرت بیرون آمده   حا

 یعنى ممکن است این قرب را شما انتخـاب نکـرده باشـید ولـى         . قرب تکوینى، نه قرب تشریعى    
عون «چون نظام عالم     ه راجِ لَیاکـرم  پیـامبر . برند است شما را هم با فشار و زور به قیامت مى        » ا 

طـور گذشـته    یعنى آینده براى ایشان حال است و همین. ودند همین اآلن قیامت من برپاست     فرم
به هود یـا نـوح    اى پیامبر آیا: فرماید هم براى ایشان حال است چون خداوند خطاب به پیامبر مى 

بـا قیامـت    کنى، همان طور که بینى و با هود و نوح زندگى مى کنى؟ یعنى مى یا موسى نگاه نمى   
وحـدت   مگر پیامبر به معراج نرفتند و قیامت ما را که هنوز نیامده ندیدند؟ مقام . کنى  مى زندگى

حق وحـدت   اش نیست، به وحدت  مقام وحدت کل انسانیت است البته وحدتش ذاتى     پیامبر
خطـاب بـه    ایـن مقـدمات را مطـرح کـردیم تـا ایـن جملـه حـضرت علـى           . پیدا کرده است  

اصـالً جـزء     یعنى من اآلن در مقامى هستم کـه »عدت کَاَحدهمحتّى «فرزندشان روشن شود که  
هـا   تجربـه  تک افراد بشر زندگى کـردم و  یعنى من با تک . بینم بشریتم و خود را یکى از آنها مى       

بـراى تـو    خـواهم ایـن تجـارب را    آموختم و سینه من از تجارب تاریخ بشر پر است و حـاال مـى     
لذا . کنى مى ى تاریخى هست و نه تا اهل تقوى شوى احساس    ها تجاربى که نه در کتاب    . بگویم

اند  حضرت گشوده ما هم باید روى این قسمت فرمایش حضرت فکر کنیم و باب معرفتى را که   
ه بخـوریم از ایـن کـه گناهـان بـر مـا غلبـه کـرده                     و چـشم   به روى خود بـاز نگـه داریـم و غـص

کاثُ«. گیرى ما را بسته است     عبرت حتّـى زرتُـم   « .ها شما را بـازى داده اسـت    کثرت»راَلْهیکُم التَّ
بینید و از اتصال  مى جان  تا آنجایى که شما همه چیز را چون قبر و به صورت مرده و بى      »المقابِر

  .خبرید فعال و زنده حوادث بى
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  دار یعصاره حيات معن
 ر را برایـت  دا خواهم عصاره حیات معنـى     بعد حضرت فرمودند پسرم من در این موقعیتم مى        

 و   اللّه و اَنْ اَبتَدئَک بِتَعلیمِ کتابِ«: تبیین کنم و تو را این گونه اصالح و تربیت و تعلیم نمایم که           
ک بِـک الَـى            ذلـ ز ه ال اُجـاوِ رامـح و ه اللـ ح و هکام اَح المِ و عِ االِْسشَرائ ه وتَأْویل  ه رِ اگـر  . »غَیـ

. تعلـیم کـنم   راز حیات زمینى را بدانى، من هم بنا دارم این چیزها را به توخواهى همه رمز و     مى
اسـت،   منظـور روخـوانى نیـست، روخـوانى قـرآن مقدمـه فهـم       . اوالً کتاب خدا را بایـد بفهمـى   

بلـد    زبـان عربـى را  امـام حـسن  . خواندن قرآن ثواب دارد ولى باالخره باید قرآن را فهمیـد         
نیست، یاد  ند پس معلوم است که منظور حضرت روخوانى قرآنبودند، عربى فصیح هم بلد بود

دبیرسـتان   هاى به نظر بنده همین که انسان در حد کتاب      . گرفتن زبان عربى هم که منظور نیست      
حـد کـافى    هاى این زبان را نیاز ندارد، همـین  زبان عربى را بداند کافى است دیگر آن تخصص    

فهمنـد اینهـا    مـى  انى که عربى بلد هستند قرآن را بیشتر    فکر نکنید کس  . است تا وارد قرآن شویم    
مثـل ایـن   . است در فالن جمله حرف عطف است یا استیناف      » واو«دانند که مثالً کلمه      بیشتر مى 

نویـسند و فکـر    مـى  که من به شما بگویم حالتان چطور است؟ شما بگویید کلمه حال را چگونه        
مـا افتخـار   . محور شـود  خیر، این چیزها نباید. تنویسند مهمتر اس   کنید هرکس بداند چگونه مى    

روایـت داریـم کـه     در. دانـد  سواد است ولى تمـام اسـرار عـالم را مـى     کنیم به پیامبرى که بى  مى
د    نامه حدیبیه نوشتند این صلح    در صلح  امیرالمؤمنین اللّـه  رسـول  نامـه بـین محمـ   و قـریش

ه ها گفتند ما قبول نداریم تو رسول       باشد، قریشى  مى فرمودنـد ایـن قـسمت را        هستى، پیامبر   اللّ
فرمودند به من نشان دهید   خود پیامبر . کنم  فرمودند من جرأت نمى    امیرالمؤمنین. پاك کنید 

دانـشمندان عـالم جمـع     حاال چنین پیامبرى را اگـر تمـام   . کدام قسمت است تا خودم پاك کنم      
  .درك کنند توانند ى نم به اندازه یک غمزه پیامبرشوند از حقیقت پیامبر

  نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
  

ــه غمــزه مــسئله  ــدرس شــد  ب ــوز صــد م   آم
 فرمودند اى پسرم بایـد ایـن کتـاب الهـى را بـه تـو تعلـیم دهـم و در               پس حضرت على   

یعنى عالوه بر علم به ظاهر قرآن، علم به بـاطن  . دیگر باید تأویل آن را هم به تو یاد دهم   مرحله
به عنـوان مثـال شـما در آیـات قـرآن داریـد کـه          . هاى آن هم پیدا کنى     قرآن و مصداق   رو اسرا 
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هورا « ضُود «یا   »شَرابا طَ لْحٍ منْ ه بـه بـاطن و نیـز تأویـل دارد             » طَ ایـن حـرف کـه    . اینها نیاز بـه توجـ
ه بـ . البته تأویل را باید از روایـت گرفـت  . را نباید تأویل کرد صحیح نیست   اى گوید هیچ آیه   مى

مـثالً در  .  تفسیرى که اصالً تأویل نداشته باشـد شـیرین نیـست     اهللا رمحهسبزوارى قول حاج مالّ هادى   
خـوب  . دهیم حوریانى مثل لؤلؤ مکنون یعنى مثـل در پنهـان    متقین حورى مى   فرماید به  قرآن مى 

راتى دهند؟ خود قرآن گاهى اشا همین زنان هستند پس به زنان باتقوا چه مى    اگر بگویید حورى  
در تفسیر سوره دخـان و سـوره انـسان و سـوره واقعـه      . ها ببین باالتر از این حرف دارد که من را  

ایـم   ام و دلیـل هـم آورده   مختصرى به کمک تفسیر بزرگان به طور باطنى بحث کـرده  بنده یک 
فرمایـد   مـثالً قـرآن مـى   . آیات قیامتى عموما تأویلى است. آن جا تأویلى بحث کرد    که چرا باید  

هار یعنى باغها که در زیر آنها نهرها جارى است جنّات تَجرى  نْ ها االَْ تنْ تَحنفرمود در کنار آن . م
گوینـد   اند مثالً مـى   ها کرده  حاال در این جا علماء بحث     . جارى است فرمود زیر آنها     باغها نهرها 

ت شـما  صورت عمل است و آب، صورت عقیده است حـاال رودهـا و نهرهـا در بهـش             درخت،
  .تان است و اشجار و باغها صورت اعمال شماست عقاید توحیدى صورت

 خواهید از قرآن خواندنتان نور بگیرید و لذت معنوى ببرید هم باید قرآن را بفهمیـد            اگر مى 
 فرماینـد پـسرم تـو بـه     تأویل فقط مربوط به ائمه نیست خـود حـضرت مـى    . هم تأویلش را بدانید   

 البتـه علـم اصـلى تأویـل را بایـد از ائمـه      . أویل قرآن را یاد بگیرىعنوان یک جوان الزم است ت    
بــه عنــوان مثــال هنــر عالمــه . گرفــت همــان طــور کــه علــم تفــسیر را هــم بایــد از ائمــه گرفــت 

در تفسیر المیزان این است که همه سخنانـشان را بـه نحـوى از دل روایـت بیـرون                    اهللا رمحهطباطبایى
قرآن بـه قـرآن اسـت از طریـق کمـک گـرفتن از روایـات ائمـه           تفسیر المیزان تفسیر     .اند کشیده

بینید تمام انضباط المیزان تفسیر قرآن به قـران اسـت از    وقتى خیلى دقیق شوید مى  .معصومین
  .معصوم طریق چشم

 فرمایند پسرم باید دستورات شریعت اسالم و احکام آن و حـالل و حـرام را بـه              حضرت مى 
  و تأویل آن و احکام اسالم و سنن الهى و حـرام و حـالل بـه چیـز    و از تعلیم قرآن   . تو یاد بدهم  
 از فرمـایش حـضرت نتیجـه      . خـواهم اینهـا را بـه خـوبى بـشناسى           یعنـى مـى   . پردازم دیگرى نمى 

 مـان ببینـیم چقـدر از وقتمـان را صـرف      گیریم که باید بـا یـک حـسابرسى دقیـق در زنـدگى        مى
  صـرف تفـسیر قـرآن و یـاد گـرفتن احکـام      شناسى بکنیم و چقدر صرف دنیاشناسى، چقدر    دین
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ه مثالً تفسیر قرآن آیت   . باید وقت بگذاریم تعلیم بگیریم    . الهى   جوادى آملى را مرتب و منظم    اللّ
  .بردارى کنیم و تکرار کنیم گوش بدهیم یادداشت

هِموائنْ اَهم فیه النّاس ا اخْتَلَفم کلَیع س شْفَقْت اَنْ یلْتَبِ ه فَعهِدت الَیک..... .ثُم اَ تى هذیصو.  
 خواهم جریانات سیاسى و اجتماعى پسرم بعد از این که تو را به دین آگاه و آشنا کردم، مى  

 ولـى اگـر نگـویم   . خواهد فعالً آنها را براى تو بگویم را هم برایت بگویم هرچند خیلى دلم نمى 
 د خیلى در مـسائل پرفتنـه جامعـه ببـریم چـون     یعنى ذهن جوانان را نبای   . ترسم از دست بروى    مى
ولـى از طرفـى هـم بایـد از جریانـات اطـالع         . کنـد  ها او را گیج و گم مى       پردازى ها و دروغ   فتنه

هـاى پراکنـده و    هـا و نظـرات و گـرایش      باشى تا آنچه که مـردم در آن افتادنـد از هـوس             داشته
خواهنـد   یعنـى حـضرت مـى   .  مشتبه نـسازد ها نیفتى و کار را بر تو      کردند تو در آن    اختالف پیدا 

هاى ناسـالم   سیاسى اجتماعى صحیح و سالمى از جریانات داشته باشند تا جریان  فرزندشان تعلیم 
خواهد ایـن مـسائل را بـه فرزنـد جوانـشان       با وجود این که دلشان نمى. را دربرنگیرد و پر فتنه او   
از ایـن  . تـر اسـت   ضرت بهتر و شیرینسالمت سیاسى و اجتماعى این فرزند براى ح       بگویند ولى 

گیریم که انسان مؤمنى کـه از جریانـات سیاسـى اطـالع صـحیح و تحلیـل درسـتى                  مى جا نتیجه 
 بـه  امـام علـى  . احتمال هالك شدنش در دست این جریانات بسیار زیـاد اسـت   نداشته باشد 

برایت خطر گمراهـى  دارم این مسائل را تو بدانى اما اگر ندانى      گویند دوست نمى   مى فرزندشان
یـک  . هست پس هم مطلع باش هم مواظـب بـاش خیلـى درگیـر ایـن مـسائل نـشوى              و هالکت 

بداند کجا چه خبر است، اخالق و صفاى دینـى و نمـاز شـب کـافى نیـست، بـراى              مسلمان باید 
بعـد  . هـا را بـشناسید   هاى سیاسى اجتماعى را بدانید و جریان       کارى جانبه باید ریزه   اسالمیت همه 

ات  پـس ایـن وصـیت را بـر عهـده      . خواهم که تو را رستگار کند      فرمایند از خدا مى    مى تحضر
دادند از این جا به بعـد   حضرت تا این جا به فرزندشان بینش مى   . تو و این وصیت    گذارم این  مى
ات  فرماینـد حـاال ایـن وصـیت را بـا ایـن مقـدمات بـه عهـده          روش بدهنـد، لـذا مـى     خواهنـد  مى
  .گذارم مى

»م عليكم و رحمةاهللا و بركاتهوالسال«



 

  سيزدهمجلسه 
  اضطراب ی بیزندگ

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
یتى تَقْـوى اللّـه                     « صـنْ و مـ لَـىذٌ بـه ا آخـ ما اَنْت بَأنَّ أَح نَىیا ب لَماع و   و 

ضَه اللّه   االِْقْتصار على  ـ          ما فَرَ لَیضى ع األَخْذُ بِما مـ و ،کلَینْ      ع لُـونَ مـاالَْو ه
  .»اَهلِ بیتک آبائک، و الصالحونَ منْ

بدان که بهترین چیز که از پند من باید فـرا گیـرى، پرهیزکـارى در        ! هان اى فرزند  
کردن به آنچه بـر تـو واجـب گردانیـده، و فـرا گـرفتن آنچـه          راه خداست و بسنده   

  .اند ودهنیاکان نخستین تو، و نیاکان خاندانت بر آن ب
 گـویم، کـه همـه    حضرت در نصیحت به فرزندشان فرمودند من در شرایطى با تو سخن مـى          

 ام کـه  آن قدر در احوال گذشتگان سیر کـرده     . هاى تاریخ حیات انسان را نزد خودم دارم        تجربه
کنم، یکى از آنها که گویـا بـا اولـین و آخرینـشان زنـدگى        االن خودم را یکى از آنها حس مى       

ه دارید این مقام، مقام کمى نیست و تنهـا کـسانى کـه بـه چنـین       . است کرده همان طور که توج
اند حق دارند با دیگران سخن بگوینـد و   ها را کشف کرده اند و قاعده حیات انسان  رسیده مقامى
شناسـد یـا کـسى کـه در تـاریخ متوقـف        را نمـى  » دیروز«نصیحت کنند وگرنه کسى که       آنها را 
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بینـى نمایـد؟ محـال     را پـیش » فـردا «توانـد     قاعده آن عاجز است چگونه مى      درك شود اما از   مى
  . است

 کنند ایشان فقط یـک مـرد بـزرگ    زنند که مردم عادى تصور مى  طورى حرف مى على
 و لـذا در خطـاب بـه حـضرت       : یابنـد  هستند اما کسانى مثل مولوى مقام حضرت را بیشتر درمـى          

  :گوید مى
 خـواهى حقیقـت خـودت را    گوید تو چطـور مـى   مى» ى نهان؟از تو بر ما ریخت، چون دار      «

  . ایم که تو یک عنصر غیبى هستى پنهان کنى؟ ما فهمیده
ــده   ــل و دیـ ــه عقـ ــه جملـ   اى اى علـــى کـ

  
ه ــم ــده   شـــ ــه دیـــ ــا از آنچـــ   اى اى بنمـــ

 اى اگر شما واقعا به دنبال کشف اسرار عالم باشید مگر نه این است کـه وقتـى بـشنوید عـده             
 اند به اسـرار هـستى پـى ببرنـد، دوسـت         هاى فراوان توانسته   ت، پس از ریاضت   هاى تب  پشت کوه 

، همـین سـخنان   «: دارید هر طور شده است با آنها تماس برقرار کنید؟ یکى از عرفا فرمـوده            سـرّ
 سرّى که عالم بر آن بنا شـده  «: اگر از من نیز بپرسید    » !فهمیم که اینها سرّ هستند     انبیاست، ما نمى  

 حتمـا دربـاره عرفـا و    .  است  العلى العظیم معتقدم همین سخنان امیرالمؤمنین       هو اللّ » چیست؟
آیـا ایـن امـر    . کننـد  طـى االرض کـرده و مـى   »  بـسم اللّـه  «اید که با گفتن یک  اولیاى خدا شنیده  

ه         حکایتى کنیـد   اند؟ فکـر مـى    را در پنهانِ عالم شناخته جز این دارد که آن بزرگان جاى بسم اللّ
  معصوم در هستى چگونه است؟ امحضور ام

   فوق زمان و مكانیحضور
ه  او دارد» تن«انسان در » من«براى فهمیدن نحوه حضور امام در هستى به نقشى که مقام    توج

عدى از ابعاد   اگر دقت کنید مى   . کنیم مى ایـن کـه    پنهان نیست با» من«شما براى » تن«بینید هیچ ب
عد از     شـما   یعنى اگر دسـت شـما زخـم شـود پـاى     . رش مخفى است  آدمى از بعد دیگ   » تنِ«هر ب

عد بدنتان تأثیر مى              ا روح شما آنچنان است که از هر بآن  پذیرد و متقـابالً بـر   زخم نشده است ام
 او،» بـدن «انـسان در  » مـن «گوییم نحوه حـضور   اینجاست که مى. دقت کنید. گذارد نیز تأثیر مى  

 نه درون پاى شماست و نـه » من«این » یم را تکان دادم  من پا «: گویید وقتى مى . حضور کُلّ است  
اگـر چنـان بـود    » .من سرم را نیز تکـان دادم  «: گویید بیرون از آن، همین طور است وقتى که مى        
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شما در پاى شما بود دیگر در سر شما نبود و اگر در سرِ شما بـود دیگـر در پـاى شـما             » منِ« که
و در عـین حـالى   !  شما هست در سر شما هم نیست    شما در سر  » منِ«پس در عین حالى که       نبود

شـما در تـک   » مـنِ «به عبارت دیگر نحوه حضور ! پاى شما هست در پاى شما هم نیست     که در 
اى خاص در همه  اى است که چیزى براى آن غیب نیست و به گونه شما به گونه» تنِ«اندام  تک
 ن واسطه فیض در هـستى شـدیدتر و  و این را بدانید حضور امام معصوم به عنوا     . حضور دارد  جا

 شماسـت، بـا ایـن وصـف، احاطـه حـضرت بـه عـالم تـا                » تـن «شما در   » من«حاضرتر از حضور    
ایـن   ترین درجات هاى حضرت، نشان دهنده، پایین بینى به نظر من پیش  . شود حدودى روشن مى  
  . احاطه به عالم است

 دهنـد،  آید خبر مى  مردم پیش مىاى که براى   اند و از آینده    حضرت، باالى منبر کوفه نشسته    
 بـرایش طلـب   . خالد بن عرفطه مرده اسـت     ! یا على «: گوید شخصى که پاى منبر نشسته است مى      

 یعنـى (به خدا قسم نمرده و نخواهد مرد تا سپاه ضـاللت  ! نه«: فرمایند حضرت مى» !مغفرت کنید 
 هنگـام مـردى از پـاى   در آن » .را رهبرى کند که پرچمدارش حبیب بن حمار باشد   ) لشکر یزید 

 یا امیرالمؤمنین من حبیب ابن حمار هستم چگونـه ایـن مطلـب را دربـاره    : گوید منبر برخاسته مى 
ابن  تو را به خدا تو حبیب:  فرمودفرمایید با این که شیعه و دوستدار شما هستم؟ على  من مى 

سـپاه   چمدار آنسوگند به خدا، تو پر  «: فرمود. »آرى به خدا سوگند   «: حمار هستى؟ عرض کرد   
اشـاره   و با دست مبارك بـه بـاب الفیـل   » خواهى بود و از این در وارد مسجد کوفه خواهى شد        

بـه   به خدا سوگند، نمردم تا دیدم که ابن زیاد عمرسعد را با سـپاهى    : گوید ثابت ثمالى مى  . کرد
دارش پرچم  فرستاد، و خالد بن عرفطه فرمانده آن سپاه و حبیب بن حمار جنگ امام حسین  

  )286ص  ،2الحدید، ج  شرح ابن ابى. (بود و از باب الفیل داخل مسجد کوفه شدند
مگر  تان حاضر است؟»تن«شما چقدر در » منِ«مگر ! به نظر شما این مسأله خیلى مهم است؟   

 شـما؛ و اصـالً در آن  » مـن «خوابـد نـه      شماست که مـى   » تن«نه این است که هنگام خواب فقط        
 خواهم خواهم مثال را وسعت دهم اما مى نمى! شما معنا ندارد؟» منِ« براى هنگام گذشته و آینده

 مهم آن است که مقام حضرت را بشناسیم و به سـرّ        . ها چندان مهم نیست    گویى بگویم این پیش  
  .بودن جمالت ایشان پى ببریم
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 شـود و  دهند شخصى به نام اعـشى باهلـه بلنـد مـى         هاى خود ادامه مى    گویى حضرت به پیش  
 اى جوان اگـر «: حضرت فرمودند» یا على این گفتار شما به خرافات بیشتر شبیه است    «: گوید ىم

در آن هنگـام چنـد نفـر از     . »در گفتارت گناهکارى، خدا به دست غالم ثقیف به قتلت برسـاند           
 فرمودند مردى است که بر شـهر    » یا امیرالمؤمنین غالم ثقیف کیست؟    «: منبر برخاسته گفتند   پاى

 .زنـد  سازد و با شمـشیر گـردن ایـن جـوان را مـى      شود و احکام الهى را پایمال مى   ط مى شما مسل 
 گفتند کـشته . »بیست سال اگر به بیست سال برسد«: کند؟ فرمود پرسیدند چند سال حکومت مى   

 .»رسـد  به واسطه مرض اسـهال بـه مـرگ مـى    «: رود؟ فرمود شود یا به مرگ طبیعى از دنیا مى    مى
با چـشم خـودم دیـدم کـه اعـشى باهلـه را اسـیر کـرده نـزد حجـاج                  : گوید اسماعیل بن رجا مى   

الحدیـد،   شرح ابن ابى. (او را کتک زد و توبیخ نمود و در همان مجلس گردنش را زد              .آوردند
  )289ص  ،2ج 

 .دهنـد  حضرت تمام جریانات شهادت میثم را بـه او خبـر مـى   . قضیه میثم تمار معروف است    
: گویـد  میـثم مـى  . دهنـد   میثم به آن آویخته شود، بـه او نـشان مـى          حتى درختى را که قرار است     

رفـت جـایى کـه حـضرت بـه او       او دائم مـى » ...اى انداختند درخت را بریدند و در گوشه     دیدم«
خواند و به درخـت خطـاب    پاشید و نماز مى زنند، آنجا را آب مى  تو را آنجا دار مى     گفته بودند 

و به کسى که در آن حوالى  . »اى ام و تو براى من روییده شده       براى تو آفریده شده    من«: کرد مى
دیگـر همـه   . »ى تـو شـوم، همـسایگى مـرا نیکـو بـدار          کى بیایم همـسایه   «: گفت مى منزل داشت 

 بـن    وقتـى عبیداللّـه   . زننـد   گفته است که میثم را چگونه دار مـى         امیرالمؤمنین دانستند که  مى
 دروغ گفته اسـت او را بـه   که ثابت کند حضرت علىکند براى این دستگیر مى زیاد، میثم را 

هیچ روشى بهتر از «: گوید کشد که خودش مى اما پس از مدتى کار به آنجا مى     اندازد زندان مى 
دارنـد   اى افتـاده بـود برمـى    روند درختى را که در گوشـه      مى» !موالیت گفته است   آن نیست که  

درخـت را بـه صـورت قـائم برپـا      ) نـد شـان گفتـه بود    گویى  در پیش  على همان درخت که  (
دار زدن در آن روز به این شکل بـوده کـه فـرد را بـه درخـت      . زنند مى کنند و میثم را به دار   مى
زدند، میثم در آن حال هم دسـت از سـخن    پیچاندند و به او نیزه مى  مى بستند و طنابى دور او     مى

ه به. دارد گفتن برنمى  هاى میثم ادامه پیدا کند تو را رسـوا     اگرىدهند که اگر افش     خبر مى   عبیداللّ
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گـویى   به دهان او دهنه بزنند و بـاالخره همـان طـور کـه حـضرت پـیش          دهد دستور مى . کند مى
  .رسانند مى کرده بودند او را به شهادت

 البالغـه  ها، هیچ حیرت نکنید، از این نهـج  گویى سخنِ من در اینجا این است که از این پیش        
ه. کنیم  حیرت نمى ور که ما از شقّ القمر پیامبر      همان ط ! حیرت کنید    شقّ القمر نسبت بـه  و اللّ

 آیـا هـیچ بـشرى   .  بیندیـشید » ال اله اال اللّـه «قدرى به .  هیچِ هیچِ هیچ است» ال اله اال اللّه  «یک  
 اگـر التفـات  ! در این صورت آیا به معجزه دیگرى نیاز داریـم؟      ! اى بگوید؟  تواند چنین جمله   مى

. اسـت  البالغه هم از همین مقام   نهج. ارزد  مى هاى پیامبر   به تمام کرامت   » ال اله اال اللّه   «کنید  
آینده  در جلسه گذشته گفتیم که امام به مقام وحدت رسیده است و در مقام وحدت، گذشته و      

ه کنیـد دیـدتان    . فرمایند پس امام، سرّ بقاء را بیان مى      . معنا ندارد  بـه  نـسبت  اگر به این نکته توجـ 
طـور کـه    البالغه را جور دیگرى ببینیـد همـین   شما باید حتما نهج . البالغه عوض خواهد شد    نهج

  .قرآن را
 وقتـى . توانیـد آن را ببینیـد   قرآن هم، چنان است که تا آن را با مقام قلبتان متحد نکنیـد نمـى    

منْ اَلْف شَـهر   لَیلَۀُ الْقَدرِ خَیرٌ* یلَۀُ الْقَدرِ و ما اَدریک ما لَ  * انّا اَنْزَلْناه فى لَیلَۀِ الْقَدرِ      «: گویید مى
شب قدر از *  فهمى از شب قدر و تو چه مى* ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم        ( »*...

زیـادى وجـود    چرا براى کسى که این آیـات را بـا قلـبش بخوانـد ثـواب           ...) هزار ماه بهتر است   
دیگـر قلـب مـا     گر قلب، محل تصدیق و اعالم سوره قدر شـود دارد؟ مگر غیر از این است که ا  

حـق صـادر    مگر حق، این آیات را نگفته اسـت؟ ایـن آیـات از           ! نیست بلکه قلب حقّانى است؟    
درك قـرآن    مقام فهم و القـاء و  مقام بروز قرآن، و مقام قلب پیامبرشده و مقام جبرائیل   

حـالتى    سوره قـدر شـده اسـت و در چنـین     کسى که سوره قدر را با قلبش بخواند، قلبش        . است
مهـم آن   همه جاى قـرآن همـین خاصـیت را دارد منتهـا    .  نزدیک شده است قلب او به پیامبر   

هـم کـه    در روایات. است که انسان، قرآن را با قلبش بفهمد وگرنه صرف خواندن، اصل نیست 
س فیه تَدبر «: آمده است  رائَۀٍ لَینیست وجـود   قرائتى که در آن تدبر هیچ خیرى در »الخَیر فى ق

  .ندارد، اشاره به همین مقام دارد
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قَ اللّه « دظیم    صالْع ىلکنیم که خـدا  گوییم یعنى تصدیق مى  که بعد از خواندن قرآن مى    » الع 
 البته واضـح اسـت کـه ایـن    . گیرد راست گفته است و این تصدیق هم به وسیله قلب صورت مى  

 چه بسا در ابتدا، قلب تمرکز پیدا نکند و دائم حواسـش پـرت   . استگونه قرآن خواندن مشکل     
 .افتـد  آید و به تپش مى پذیرد، به درد مى شود مطلب را نمى بعد هم که حواسش پرت نمى    . شود

 تر است طورى که انسان حاضر است شصت گاه درك یک آیه براى قلب از کوه کندن سخت
 یعنـى درسـت مثـل وقتـى کـه انـسان      : ر بـا قلـبش نگویـد   بار آیه را با زبان تکرار کند اما یک با        

شود، از ذکر گفتن هم در فشار اسـت، بـراى همـین       افتد و خسته مى    و قلبش به تپش مى     دود مى
کم قلبتان آن  اند که اذکار را زیاد تکرار کنید تا کم       به همین دلیل توصیه کرده    . رود نمى زیر بار 

کم  پذیرد چون تحملش را ندارد اما بعد کم     گوید اما نمى   اول فقط مى  . بفهمد و بپذیرد   اذکار را 
ه   مى تحمل پیدا   ایـن  یابـد کـه قلـب پیـامبر     آنگاه درمى. پذیرد  به لطف خدا مى    کند و انشاءاللّ

نَ          «: فرماید خود قرآن مى  . است قرآن را خوانده   کُـونَ مـ نَزَلَ بِه الـرُّوح االَْمـینَ علـى قَلْبِـک لتَ
پـس قلـب   ) 195سـوره شـعراء آیـه     ) ( این قرآن را به قلب تو نازل کرد        جبرئیل( »الْمنْذرینَ

اى که با قلبش قرآن بخوانـد بـه همـان     قرآن است و به این ترتیب هرکس به هر اندازه    پیامبر
 نزدیک شده و به عبارت دیگر به همان اندازه داراى قلبـى قرآنـى شـده          قلب پیامبر  اندازه به 

ه .است . مـا بـه لطـف خـدا امیـد داریـم      . گذارد کند و تأثیر مى  هم لطف مى  برائیل ج  انشاءاللّ
  . خوانید قرآن را چگونه مى حال ببینید

 دانـد اخیـرا   خـدا مـى  «: ایشان در یـک صـحبتى فرمودنـد   . خدا شهید مطهرى را رحمت کند     
ه  » .فهمم خوانم طور دیگرى مى  قرآن را که مى      بـه لطـف خـدا    کسى که زحمت بکـشد انـشاءاللّ

کند؟ وقتى کـه   اما چه موقع انسان با قرآن چنین برخوردى مى. کند فهم و شعورى پیدا مى   چنین
در این صورت است که برخورد او . قرآن، کالم یک انسان عادى نیست، قرآن، سرّ است     بداند

گـذارد، خطـش را نگـاه     بوسـد، بـاالیش مـى    جلـدش را مـى  . شود قرآن، برخوردى خاص مى   با
اش  شود و زندگى عنى وقتى انسان مقام قرآن را تشخیص داد قرآن غذاى قلبش مى   ی... و کند مى
جایى کـه حـضرت     . البالغه را هم از این زاویه نگاه کنید        دوست دارم نهج  . کند دگرگون مى  را
 ام اشاره به مقـام  ام که انگار با همه بشر زندگى کرده فرمایند من به جایى رسیده     فرزندشان مى  به
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 جـرج جـرداق  . البالغه، به منبر رفته اسـت  و چنین انسانى در نهج   . اى هستى دارند  ه کشف قاعده 
 شود که دوباره در مسجد کوفه بر منبر روى تا همه حکما و علمـا در          اى على آیا مى   «: گوید مى

 ما.  را شناخته است  جرج جرداق به اندازه خودش على     » درس تو بیایند و حکمت آموزند؟     
 ورزى کنـیم،  خواهیم با آنها عـشق  ط جمالت حضرت را بفهمیم بلکه مى     خواهیم فق  شیعیان نمى 

 کنـیم  با این دید دوباره جمالت حضرت را مرور مى. خواهیم قلبمان را به آنها وصل کنیم     ما مى 
  .باشد که به قلبمان بنشیند

 تو داراى نیتـى سـالم و  . قلب تو جوان، و روحت سالم است      ! حضرت فرمودند که اى پسرم    
سٍ صافیۀٍ«: اف هستى نفسى ص   خـواهم ابتـدا کـنم تـو را بـه تعلـیم        و من مـى »ذو نیۀٍ سلیمۀٍ و نَفْ

فقط  ما.  که بحث آن گذشت» و تَأْویله  و َأنْ اَبتَدئَک بِتَعلیمِ کتابِ اللّه«: کتاب خدا و تأویل آن  
  خـدا و شـرایع و  خـواهم کتـاب    فرمایند مـن مـى     کنیم که حضرت مى    روى این محور تأکید مى    

ه«احکام و حالل و حرام اسالم را به تو بیاموزم؛  ز ذلک بِک الى غَیرِ خواهم از  نمى و: »و الاُجاوِ
فهم دین و عمل  خواهم همه کماالت را در به عبارت دیگر مى. این محدوده جاى دیگرى بروم    

وارد کـنم و   ت اجتمـاعى خـواهم تـو را در مـشکال    فرماینـد نمـى    بعـد مـى   . به آن به تـو بیـاموزم      
اگـر آنهـا    ترسم شان انداخته است، به تو بگویم اما مى    چیزهایى که مردم را گیج کرده و به فتنه        

بایـد   همـین جـا بـود کـه نتیجـه گـرفتیم مـؤمن        . ات ایمن نباشى   را نگویم تو در روابط اجتماعى     
آمـده    در جلـسه قبـل  تـا اینجـا  . هـاى سیاسـى نیفتـد    هاى سیاسى را بشناسد ولى در جریان    جریان
  : اکنون متن وصیت حضرت شروع میشود. بودیم

  حاكميت حكم خدا عامل كنترل هوس
ضَـه    و االِْقْتصار على  و اعلَم یا بنَى اَنَّ اَحب ما اَنْت آخذٌ بِه الى منْ وصیتى تَقْوى اللّه  « ما فَرَ
 پسرم آن چه »بیتک ى علَیه االَْولُونَ منْ آبائک و الصالحونَ منْ اَهلِ        علَیک و االَْخْذُ بِما مض       اللّه

محکـم بـه واجبـات الهـى      که من خیلى دوست دارم تو از وصیتم بپذیرى تقواى الهى داشـتن و       
  ...چسبیدن و آنها را انجام دادن است
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 ام سعى انسان صـورت اقتصار یعنى خود را محدود کردن و منظور حضرت آن است که تم          
 شما به قلبتان رجوع کنید و ببینید آیا حریمى براى خدا قائـل . پذیرد تا واجبات خدا ترك نشود     

 اگر قائل است تقواى الهى دارد؛ اگر خیلى قائل است تقواى الهى زیادى دارد؛ اگـر کـم         . است
اش  ا در زنـدگى فهمد خـد  اش کم است، و اگر اصالً نمى قائل است، غفلتش زیاد و تقواى الهى     

 تقوا از کلمه وقایه به معنى سپر گرفتن است و بزرگـان . معنایى دارد، هیچ تقواى الهى ندارد     چه
وسیله  برد تا به تقوا به مانند سپرى است که شخص از آن بهره مى   : اند تعابیر زیبایى از تقوا داشته    

  سـپرى اسـت کـه   .هـا بـه خـدا    ها به خـودش خـتم شـود و همـه خـوبى           ها و نقص   آن، همه بدى  
 یعنى انسان. هاى انسانى به خدا برسد یا کماالت الهى به انسان نسبت داده شود           گذارد نقص  نمى

  . به او دست دهد» ذلّ عبودیت«به تعبیر عرفا . برسد به جایى که احساس بندگى کند
 یـد فهمید که تقوا دارید یا نداریـد؟ اگـر دید   چگونه مى. دوباره به قلب خودتان رجوع کنید 

 کنیـد بدانیـد کـه از تقـوا هـیچ      خواهد آزاد حـس مـى   خودتان را در انجام دادن هرچه دلتان مى       
 خواهنـد بـه نـامحرم    ها به دلیل انسان بودنشان هوس دارند و مثالً مـى   همه انسان . اید اى نبرده  بهره

 اینکهنگاه کنند اما کسى که تقوا دارد بند حق را به دلش و خواستش و هوسش بسته است و با            
 .کند، یعنـى حـریم الهـى میـل او را بـسته اسـت       خواهد به نامحرم نگاه کند، نمى  او هم دلش مى   

 »اگر بـراى خـدا باشـد   «گفتیم . همین بندى که به هوس بسته شده، اگر براى خدا باشد تقواست          
 چون ممکن است فردى به خاطر ترس از آبروریزى یا هزار و یک دلیل دیگر، همـان کـارى را     

 و امثـال » تقـواى طلـب جـاه   «نیـست بلکـه   »  تقوى اللّـه «کند اما آنها دیگر     ه فرد متقى مى   بکند ک 
هر  درست است که در ظاهر، . کنند تا در جامعه، محترم باشند      ها گناه نمى   اینهاست یعنى بعضى  

اجتمـاعى    چون خدا عـزت -دهند و هر دو گروه در جامعه محترمند  دو گروه یک کار را انجام مى   
  . اما تفاوت بین آنها از زمین تا آسمان است- را تضمین کرده است متقیان

ا آن را                 یک قدم جلوتر برویم، ممکن است کسى به یارى خدا هوسش را بنـد زده باشـد امـ 
تـر کنـد    محکم نبسته باشد، اینجا الزم است که انسان تالش کند تا روز به روز آن بند را محکم    

ه.  هوس، تحرك دارد   هوس دیرتر بجنبد چون باالخره     تا   پس از مدتى انـسان بـه جـایى         انشاءاللّ
 رسد که خوف خدا بر او غالب آمده و هوسش سرد و اسیر گشته است و مطمئن باشید اگـر      مى

 براى خدا در راهى قدم گذاشتید آن طـور نیـست کـه تـا آخـر عمـر سـختى بکـشید و در برابـر            
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ه   شـما مـدتى شـه   . کند خدا کمک مى. شهوات، جان بکنید   از آن  وتتان را کنتـرل کنیـد انـشاءاللّ
 اید با اینکه پا دارند اگر دستتان را روى سرشان بگذارید دیگر          مرغها را که دیده   . شوید مى آزاد
راه  کنند به نشینند، به محض اینکه دستتان را بردارید دوباره شروع مى         توانند راه بروند و مى     نمى
 انـد و بـه همـین دلیـل اسـت کـه        هایـشان گذاشـته    ساولیاء خدا هـم دستـشان را روى هـو         . رفتن

 معلوم است که اگر آنها هـم کـامالً مراقـب نباشـند هوسـشان             . هایشان هیچ تحرکى ندارد    هوس
  .افتد دوباره به جنبش مى

  نفــس اژدرهاســت او کــى مــرده اســت    
  

  آلتــــى افــــسرده اســـــت   از غــــم بــــى  
 ها با جنـازه  بود در میان برفمارگیرى که در پى گرفتن مار      . گوید مولوى داستان خوبى مى     

 گوید حال که اژدها مرده است و تحرکى ندارد بهتر است آن را مى. شود رو مى یک اژدها روبه 
  هـزار 50توان دروغ گفت چرا بگویم  حال که مى. (ببندم و به شهر برم و با آن فخرفروشى کنم   

 فهمـد کـه هرچـه بیـشتر     ا نمـى دانـد یـ   بیچاره نمـى !  میلیون تومان داریم5گویم  تومان داریم؟ مى 
 خالصه اژدها را برداشت و به بغداد برد و به نمـایش        ) افتد دروغ بگوید به گرداب بزرگترى مى     

  . گذاشت و به مردم مباهات کرد
ــت ــا آورده اســـــ   مـــــــارگیرى اژدهـــــ

  
ــت    ــورده اس ــا خ ــون دله ــکارش خ   وز ش

  )آفـرین (از براى آن کـه گوینـدش زهـى            
  

  )یسمانر(بسته است بر گردن جانش زهى      
  فـردى کـه  -بیچاره براى اینکه مردم به او آفرین بگویند یک بند به گردن خـودش انـداخت            

شـویم؟   مـى  آیا ما حیـران یـک ماشـین   . ( اسیر و حیران یک اژدها شد-صد اژدها پیش خود داشت      
خودشان جـذب   پس چگونه است که این چیزها ما را به سوى ! مگر ما سنگیم؟  ! مگر ما آهنیم؟  

گرمـا بخـشید    وقتى که آفتاب شـهر بـه اژدهـا     !) د؟ بشر به چه چیزها که ذلیل نشده است        کنن مى
بلکه از غـم  « اژدها زنده شد و اول خود مارگیر را بلعید و سپس مردم را، گویى اصالً نمرده بود  

  .»آلتى افسرده بود بى
 رارش دادمیـدانى قـ   هوس هم همین طور است باید به آن میدان نداد، در یخ و برف سرد بى   

 شود که از جنبش بیفتد وگرنه اگر در معرض آفتاب خودنمایى قرارش دهیم آن چنان زنده مى             
  .کند، پس مهم این است که هوس را به جنبش درنیاوریم که خود ما را یک لقمه مى
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 پیامبر .اى پختند و برایشان بردند    آش خیلى خوشمزه   در روایات آمده که براى پیامبر     
قـرار   بـى  فرمایند این آش را براى من نیاوریـد کـه مـن نـسبت بـه آن      اند مى ستىکه قطب عالم ه 

م دهند مى      مى خودشـان را در   یعنـى پیـامبر نیـز   ! پرد شوم، یعنى حتى اگر پیامبر هم هوسشان را د
اى کـه   سر سـفره  توان یعنى نمى. اند داده معرض چیزهایى که هوسشان را تحریک کند قرار نمى      

هـوس انـسان    مزه در آن است نشست و بـاز هـم تقـوا را حفـظ کـرد چـون               انواع غذاهاى خوش  
حساب کنید مـن   شوم قرار مى فرماید بى کند، اگر پیامبر مى باالخره کار را از دست او خارج مى   

  .کنیم و شما چه حالى پیدا مى
 بینید فعالً هوستان تحرك    یعنى اگر مى  » آلتى افسرده است   از غم بى  «: گوید وقتى مولوى مى  

 .پس مواظب باشید هیچ گاه به او میدان ندهید . اید ندارد به خاطر آن است که به او میدان نداده         
 برنـد هـیچ مـشکلى    هایى هستند که با این که در سن ازدواج و در اوج شهوت به سـر مـى          جوان
 همین که هوسـشان » ها وگر حرص بنالد بگیریم کرى«چرا؟ چون حرفشان این است که   . ندارند
 و این نتیجـه و ذخیـره پیـشینه   . کنند د یک تکان بخورد با یک استغفار او را ساکت مى       خواه مى

م نزده خوب آنهاست که به نامحرم نگاه نکرده    معلوم است که اگر همین. اند اند و هوسشان را د 
اره    ها به نامحرم نگاه مى     جوان شان را بـال و پـر داده بودنـد و بیچـاره     کردند، مرغ نشسته نفس ام 
 ها تا آخر با شما بجنگند و مـا تـا آخـر عمـر بایـد      پس فکر نکنید قرار است این هوس  . شدند مى

. باشیم هایمان را فرو نشانیم و بعد به طور دائم مواظبشان     کافى است که ما هوس    ! جان بکنیم، نه  
گریـه   کردنـد و هـاى هـاى    آنها مرتب استغفار مـى .  همین بوده استمعنى استغفار ائمه عزیز 

هـوس   به عبارت دیگر اسـتغفار ائمـه بـراى دفـع       . ردند تا مرغ نشسته هوسشان تکان نخورد      ک مى
 کنـیم کـه   گاهى سیل به خانه ما آمده اسـت و مـا تـالش مـى    . است که اصالً به سمت آنها نیاید     

 گذاریم تا اصالً سیل بـه خانـه   مان مى بند جلوى خانه مان بیرون کنیم و گاه سیل ها را از خانه   آب
اسـت   بند استغفار ائمه از باب حفظ سیل. ید و دائم هم مواظبیم مبادا خللى به آن وارد شود     ما نیا 

مـا   بـه عبـارت دیگـر اسـتغفار    . در صورتى که استغفار ما بیرون ریختن آبها از درون خانه اسـت   
حق امام  خدا به. همین هم خیلى خوب است. ایم براى رفع و جبران اشتباهى است که انجام داده

  . ما را به توبه از گناهانمان موفق کندزمان
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آن  اند سعى کنید هایتان بسته بینید بسیارى اوقات، هوس اگر مى . دوباره به قلبتان رجوع کنید    
 سـر . اى که تحریک کننده هوس اسـت شـرکت نکنیـد    در جلسه. را در همان حالت حفظ کنید  

 کـه بـا اغنیـاء نشـست و    در روایات آمـده اسـت   . اى که محرك هوس است حاضر نشوید    سفره
فقیـرى   .فقیر هم در اینجا نه هر فقیـرى اسـت  . (برخاست نکنید، با فقرا نشست و برخاست بکنید    

اشخاصـى    چنینخورد جزو اغنیاى فقیر است و مسلما منظور معصوم       که براى دنیا غصه مى    
  )اند نبوده
»  صنْ وم لىا ذٌ بِهآخ ما اَنْت باَنَّ اَح نَّىى اللّهیا بتى تَقْودارنـد    آنچه که حضرت دوست»  ی

ریـسمان   هـا بـا   تقوا یعنى کنترل کـردن هـوس  . فرزندشان از این وصیت بگیرد تقواى الهى است   
 حق، یعنى خود را در حـصار خـدا قـرار دادن، یعنـى بـراى خـدا کـار کـردن، بـراى خـدا نمـاز              

  ...م نگاه نکردن وخواندن، براى خدا دنیا را نخواستن، براى خدا به نامحر
ضَه اللّه«: دهند بعد حضرت ادامه مى  دارم کـه    پـسرم دوسـت  » علَیک  و االِْقْتصار على ما فَرَ

وظیفه تـو   اگر کارى وظیفه توست آن را انجام دهى و اگر. خودت را در وظایفت محدود کنى  
حکـم    کـرد بـه  زنیم مؤمن کسى اسـت کـه اگـر مـسئولیتى قبـول      مثال مى. نیست انجامش ندهى 

 اگـر هـم روزى آن  . کند و هیچ گونه دلبستگى به آن مـسئولیت نـدارد        اش این کار را مى     وظیفه
 کنـد کـه او را از زیـر بـار     خورد بلکه خدا را شکر مى مسئولیت را از او گرفتند نه تنها غصه نمى 

 یچ گونـه یعنى مؤمن از آنجا که ایمان دارد، در امن الهـى اسـت و هـ     . سنگینى نجات داده است   
 کنـد بـه   او حیاتش را در حد وظایف الهى محدود کرده است و هر کار که مى     . اضطرابى ندارد 

ه   . اش است  خاطر انجام وظیفه   معلـوم اسـت کـه   . دارى باشد و چه به جهاد رفتن   چه این کار، بچ 
 خوریم که چقدر راحـت  ما هنوز حسرت شهدا را مى. شود چنین انسانى در روزگار، حیران نمى 

 دویدنـد و » جنگ، اصلح است«: ه را تشخیص دادند و همین که مرجع تقلید حاکمشان گفت        را
 به جبهه رفتند کسى که حقیقتا دنبال وظایفش باشد خدا خودش راهنمایى او را به عهده گرفتـه            

 ممکن است انسان احساس وظیفه کند و به جلسه مذهبى بـرود و ممکـن اسـت در جلـسه     . است
  اینکه مادرش نگران او نشود احساس وظیفه کند و از جلـسه بیـرون رود  مذهبى باشد و به خاطر  

ه کـردن بـه    -تر است    چون باالخره به دست آوردن دل مادر، واجب        - وظـایف را    حضرت همـین توجـ
در چنـین   مطمئن باشید کسى که. فرمایند خودت را به وظایف الهى محدود کن        مى. خواهند مى
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اسـت دائـم از    خوب. برد بى ندارد و در امنیت کامل به سر مىاى قرار بگیرد هیچ اضطرا     زندگى
  .کنیم خودمان بپرسیم که تا چه حد به این دستور حضرت عمل مى

 روزى یکـى از دوسـتان از  . عمل بعضى از افراد خیلى به این دستور حضرت نزدیـک اسـت   
ا خیلـ         ى زود برگـشت، من خداحافظى کرد تا به نمایشگاه کتابى که همان نزدیکى بود برود، امـ 

بــراى رفــتن بــه نمایــشگاه بایــد از راهــرو تنگــى «: پرســیدم چــه شــد کــه زود برگــشتى؟ گفــت
اش نیست  او احساس کرده بود وظیفه» .و به احتمال زیاد با نامحرم برخورد مى کردم  گذشتم مى

. قصد او از دیدار نمایشگاه قطعا یاد گرفتن مطلبى بوده که بـه کـارش بیایـد              . برگشت که برود، 
دهد؟ حتمـا   ها به قلبش نور نمى شما تقوایى که او به خرج داد به اندازه همه آن نوشته آیا به نظر 

  .دهد مى
خواهیـد بـا چـه      شـما مـى   . در محدوده وظیفه قرار گرفتن، یعنى دائم با خدا زنـدگى کـردن            

 و خواهیـد بدانیـد حـق و حقیقـت، صـفا      زندگى کنید؟ با علیم مطلق یا با اعتباریـات؟ مـى    کسى
هاى یک طرفه شهر را بدانیـد؟ معلـوم اسـت کـه         خواهید تعداد خیابان   چیست یا مى  ... و عظمت

تـان محـدود    پس بدانید که اگر خودتان را در محدوده وظایف شرعى      . خواهان حق هستید   همه
 - این عبد مطلـق حـق   - باید از خدا بخواهیم به حق فاطمه زهرا. اید دائم با خدا به سر برده   کنید

افتخـار    کـه مـا هرچـه   ه عبودیت کامل را به ما بچشاند و توفیقمان دهد تا بـه فاطمـه زهـرا       مز
گوشـه    به وسط مسجد آمد و فریاد کـشید، اگـر در   اگر حضرت زهرا  . داریم از ایشان داریم   

ایـن   خواهیم در ما نیز اگر مى! خانه نشست و اگر هر کار دیگرى کرد فقط برحسب وظیفه کرد      
ــى  ــایى کــه خیل ــسانى  دنی ــاد ان ــى هــا در آن در بنی ــه توصــیه   شــان م ــد ب ــده بمــانیم بای ــد، زن  میرن

ضَه اللّه    «:  عمل کنیم  امیرالمؤمنین تـو   یعنى بر آنچـه خـدا بـر      . » علَیک   واالِْقْتصار على ما فَرَ
  .واجب کرده است بمان

»         حوالالص و کنْ آبائنَ ملواالَْو هلَیضى عاالَخْذُ بِما م و      ک تـیلِ ب ن اَهـ سـومین   ! پـسرم  »نَ مـ
 خواهم بـه تـو گوشـزد کـنم نگریـستن بـه پـدران متـدین و صـالحان خـانواده، و              اى که مى   نکته

 همیـشه . انـد  رفتن به دنبال کسانى است که در مسیر هدایت، استوار بـوده          . برگرفتن راه آنهاست  
خـوریم کـه همیـشه     رادى برمـى در طول زندگى در میان اهل خانواده، فامیـل یـا شـهرمان بـه افـ          

. انـد کـه حـق را بیابنـد و بـه آن عمـل کننـد        اند، همواره در پـى ایـن بـوده        هدایت داشته  دغدغه
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چـرا شـما بـه    . کننـد  اینها تو را در راه حق تقویت مـى . فرمایند این افراد را رها مکن     مى حضرت
اید؛ وقتى بـه   دعا کردهکنید؟ مسلما به خودتان  در نماز شب براى چهل مؤمن دعا مى    لطف خدا 

اید و کوزه اگر بـه دریـا وصـل شـود دریـا شـده        کنید قلبتان را به امام نزدیک کرده      مى امام دعا 
خواهـد خـودش را     کسى هم کـه مـى     . شود سرد اگر به آتش نزدیک شود گرم مى        زغال. است

 شب دعا کنید در نماز» مؤمن«اند براى چهل    گفته. صدق دل به اولیا دعا کند      نجات دهد باید با   
مثل لیوان و استکان نیست که یک جا و یک مکان داشته باشد، انسان به هر جا  چون قلب انسان

تواند به امام نظر کند کـه اسـیر خـودش         اى مى  و هرکس به اندازه   . همان جاست  نظر کند قلبش  
بطـه، تقـواى   یعنى در این را  . گیرد امام نظر کند به همان اندازه قلبش قوت مى         و هرچه به  . نباشد

  .دهند مى امام را به انسان
و  شروع کناز ابراهیم. ات نگاه کن فرمایند به خانواده    به فرزندشان مى   امیرالمؤمنین

 کنند همین که عبدالمطلب وارد خیمه ابرهه شد، ابرهـه ناخودآگـاه          نقل مى ! همینطور به جلو بیا   
بحث  این توصیه قابل . ایمانى بایستد از جایگاهش پایین آمد، یعنى نتوانست در مقابل آن هیبت           

نیـز   مـان  شاید در مورد ما به مفهوم آن باشد که عالوه بر بزرگان طایفه به بزرگان جامعـه            . است
ه   . نظر کنیم و همواره آنها را از منظر خود دور نداریم انشاءاللّ

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«
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  الرحيم  رحمنال اهللا بسم
 و االِْقْتصار   و اعلَم یا بنَى اَنَّ اَحب ما اَنْت آخذٌ بِه الَى منْ وصیتى تَقْوى اللّه   «

ضَه اللّه   على ک،                 ما فَرَ نْ ابائـ لُـونَ مـاالَْو ه لَیـضى ع االَْخْذُ بِمـا مـ و ،لَیکع 
فَانَّهم لَم یدعوا اَنْ نَظَرُوا الَنْفُسهِم کَما اَنْت ناظرٌ، و  بیتک،   والصالحونَ منْ اَهلِ  

    کِّرٌ، ثُم کَّرُوا کَما اَنْت مفَ ساك          فَ االِْمـ ا ورَفـوبِما ع لَى االَْخْذا رُ ذلکآخ مهدر
کَلَّفُوا  ی الَمماَنْ   . ع کنَفْس تنْ اَبونَ اَ    فَاد کلَ ذلکُنْ      تَقْب وا فَلْـیملکَما ع لَمنْ تَع

     طرلُّمٍ البِتَوتَع مٍ وبِتَفَه ذلک کطَلَب    ماتالْخُصو لُوع و هاتلَ     . الشُّب أْ قَبـ د ابـ و
الَیه فى تَوفیقک و تَرْك کُلِّ شائبۀٍ  نَظَرِك فى ذلک بِاالِْستعانَۀِ بِالهِک و الرَّغْبۀِ    

اللَۀٍ      اَ ک      فَـاذا . و لَجتْک فى شُبهۀٍ اَو اَسلَمتْک الى ضَ فا قَلْبـ صـ اَنْ قَـد قَنْـتاَی
اً       مـه کفى ذل کمکانَ ه و ،عتَمفَاج کْأی ر تَم و دا فـانْظُرْ فیمـا     فَخَشَع واحـ

 لَک رْتفَس .         بما تُح لَک عتَمجی لَم نْ اَنْتا فَـراغِ  و و کنْ نَفْـسم   و نَظَـرِك
   طُ الظَّلْماءرتَتَو و شْواءطُ الْع کْرِك فاعلَم اَنَّک انَّما تَخْبِ ف .بطال س لَی ینِ   والـد

طَ و االِْمساك عنْ ذلک اَمثَلُ طَ اَو خَلَ نْ خَبم.«  
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یـرى، پرهیزگـارى در راه   اى فرزندم بدان که بهترین چیز که از پند مـن بایـد فراگ          
آنچه بر تو واجب گردانیده اسـت، و فـرا گـرفتن آنچـه      خدا است، و بس کردن به   

که آنـان نیـز ماننـد تـو از      همانا. اند نیاکان نخستین تو، و نیکان خاندانت بر آن بوده       
اندیشه در کار و درستکارى خویش فروگذار نکردند و از معـارف دیـن هرچـه را        

اندیشى باز شناختند، به کار بستند، و از فرا گرفتن هرچه بیرون  تفکر و ژرف  در اثر 
  .از وظیفه بود خوددارى کردند

پس اکنون، اگر در درون هنوز این مسئله را که به گذشتگان صالح باید اقتدا کنى             
اى، بایـد کـه بـه نیـروى تفکـر درسـت، و تأمـل و         نپذیرفته و چون آنها عمل نمایى 

ها و غرقه گشتن  گرداب شبهه ن برآیى، و نه اینکه در   آموزى، در پى کسب آ     نیک
 و پیش از اینکـه ایـن راه را بپـویى بایـد از خـداى     . ها غرقه گردى  در ورطه مجادله  

اى  خود یارى جویى و براى توفیق خود روى به او آورى و آن چه تـو را بـه شـبهه           
لت روشن  و چون یقین کردى د    . دراندازد، واگذارى  ات دچار سازد یا به گمراهى    

م و    ات فراهم شد و به کمال رسید، و     شد و ترسید، و اندیشه     تو بر یک چیـز هـ مه
و اگر آنچه دوست دارى . عزمى واحد گردید، بنگر در آنچه برایت روشن ساختم   

راهـى را کـه   ! ات میـسر نیفتـاد، بـدان    دست نـداد و آسـودگى فکـر و اندیـشه     تو را 
زنـى، و آنکـه در طلـب     تاریکى گام مـى  درکنى، و  بینى دارى طى مى  درست نمى 

  .است دین است نه آن است و نه این، و در این حال متوقف شدن بهتر از رفتن
 بیشترین چیزى کـه دوسـت دارم از وصـیتم بـه کـارگیرى آن          ! حضرت فرمودند که فرزندم   

 درتقواى الهى داشته باشى، حـریم امـن الهـى را بـشناسى و جـز حـق، چیـزى را                 : است که اوالً  
  .منزلگاه جانت قرار ندهى

 آنچه وظیفه نیست، غفلت است و سرگرمى و   . ات را بر محور وظایفت بنا کنى       زندگى: ثانیا
  .زندگى را به غیر وظیفه گذراندن، بر بیراهه دویدن است

 هـا را از تجربـه   خـوبى . ات گذشته اسـت برگیـرى     آنچه را بر پدران و صالحان خانواده      : ثالثا
  .سرمایه خوب گذشتگان را بازیچه نپندارى و به راحتى از آن مگذرى. ىنیکان دریافت کن

 اگر هـم بـه  . یکى از مشکالت انسانِ سرگرم آن است که به خاطره خوش تاریخ، نظر ندارد 
بلکـه   هاست اندازد نه براى فهمیدن علت مضمحل یا سرافراز شدن ملت تاریخ گوشه چشمى مى   
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ظـاهرى   یعنـى بیـشتر آداب  ! انـد  ها کوزه شکـسته داشـته   براى آن است تا ببیند کدامیک از ملت    
ت ت   هاى گذشته را مى    ملّ تـاریخ   جاهالنـه بـه  . هاى جارى در نحـوه حیـات آنهـا را    طلبد و نه سنّ

کـسانى   گذشته، براى. ساز است ساز نیست اما عالمانه به آن نظر افکندن زندگى  نگریستن عبرت 
و بـه   را از طریـق خزینـه خـاطرات، انـضباط دهنـد     شان  سرمایه خوبى است که بنا دارند زندگى      

  .امروزشان بپردازند، نه در دیروز به سر برند
کِّرٌ ثُم ردهم « کَّروا کَما اَنْت مفَ آخرُ ذلـک   فَانَّهم لَم یدعوا اَنْ نَظرُوا الَنْفُسهِم کَما اَنْت ناظرٌ و فَ

کَلَّفُوا  الَى الْأَخْذ بِما عرَفُوا و االِْ      ی الَممع ساكپرافتخـارت بنگـر و     به گذشته صـالح و خانـدان     »م
آنهـا نیـز بـه     کنـى  همان طور که تو بـه زنـدگى نظـر مـى         . ببین که آنها سرسرى زندگى نکردند     

آرزوى  از کسانى نبودند که بـدون دیـدن و دریـافتن مـشکل، در      . زندگى و خودشان نگریستند   
کننـد جـز    مى ه باشید بعضى افراد در هنگام بیمارى همه کارى     اگر دقت کرد  . رفع مشکل باشند  

مـصرف   کننـد، دارو  دهند، به دکتر مراجعه مـى  آه و ناله سر مى    . شان نگاه کردن به خود بیمارى    
تواننـد   نمـى  این افراد هیچ گـاه  . اند اما حاضر نیستند فکر کنند ببینند چرا بیمار شده        ... مى کنند و  

طـور کـه تـو       همان. فرمایند گذشتگان تو این گونه نبودند      حضرت مى . خودشان را درمان کنند   
سـبک مغـز    هـایى سـطحى و   پس اوالً فکر نکن آنها انـسان . کردند کنى آنها نیز فکر مى  فکر مى 

بقیه ندان، کـه   اى از ثانیا خودت را تافته جدا بافته   . ها ساده مگذر   اند؛ از سابقه تاریخى ملت     بوده
  . کردند ىآنها نیز مثل تو فکر م

   مایگذشته توحيد
 مـا . هایى که تمدن غرب مرتکب شد زیر سؤال بردن گذشته توحیـدى مـا بـود             یکى از ظلم  

 گذشته بسیار خوبى داشتیم، صداى بلند نبوت را خیلى زود شنیدیم و یک عمر در کنار علمـاى    
اصـالً  اما اکنون چنان شـده کـه نـسل آلـوده بـه تمـدن غـرب،        . بزرگ بزرگ، توحیدى زیستیم 

اش ببالد، به زنـدگى   شناسد و به جاى این که به زندگى توحیدى گذشته    خودش را نمى   گذشته
ه کرده است    بى غربى ا در یـک کـالم   صحبت در این زمینه مجال دیگرى مى     . ریشه توجطلبد ام 
 توان گفت ابتدا ما را از گذشـته توحیـدى خودمـان جـدا کردنـد و سـپس زنـدگى سـطحى                    مى

  .ما تحمیل نمودندخودشان را بر 
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 کردنـد و ایـن   شان نظر داشتند و فکر مى     فرمایند گذشتگان تو مثل تو به زندگى       حضرت مى 
 تفکر بر زندگى و تأمل بر گذشته تاریخى، آنها را بر آن داشت تا آنچه را که شـناختند و نیکـو        

ى صـحیح جـز   و مگـر زنـدگ  . شان نبود و دردسر بود رها کنند یافتند برگیرند و آنچه را بر عهده  
است؟ مردم غیرمتدین و غیرمتفکر، در تمـام طـول تـاریخ خـود را زیـر لگـد کارهـاى مـن                     این

مـثالً جـشن   . انـد   لـه کـرده  -بلکه هیچ نفعى هـم برایـشان نـدارد     شان نیست    که نه تنها بر عهده     -درآورى  
ه    تکلیفى ا اینک  هاى دبستانى برگزار مى    که براى دختر بچخواهیم  مى«ه کنند سنت خوبى است ام
ه    با پول  ها، چـادر یـک شـکل بخـریم و عکـس بگیـریم و تـصویربردارى         خودتان براى همه بچ
ه ما چادر دارد چه لزومى دارد که چادر او مثل بقیه         . کارهاى من درآورى است    »کنیم وقتى بچ

ه     « !باشد؟ ل اگـر پـو  » دهـیم  تـان را در عکـس راه نمـى    در موقع عکاسى اگر پول نداده باشید بچـ
ه ندهیم ایم تا براى ما باز هم فیلم  شود و اگر بدهیم به صنعت غرب کمک کرده مان حقیر مى بچ

  . کند درست
. آورد این گونه است که وقتى ملتى عقل دینـى نداشـت بـه اسـم دیـن، پـدر دیـن را درمـى                  

 مگـر  گفتنـد ! همـین . اسرائیل فرمود یک گاو بکشید و به مرده بزنید تا زنده شـود      به بنى  خداوند
همین بینش اسرائیلى به سراغ جشن  ! حتما گاو خاصى است که باید فالن و فالن باشد          شود؟ مى

تـوان گفـت شـما از امـروز بـه       همین طور به سادگى که نمى «: گوید ما آمده است و مى     تکلیف
اند که محرم شدن زن و مرد در اسـالم بـه خوانـدن            و گویى فراموش کرده   (» !اید رسیده تکلیف

اى معتقدند چنین چیزى بدون سـاز     ساده است، بگذریم که در همین موضع هم عده         غهیک صی 
  !!)امکان ندارد ...و آواز و

ه به چیزهایى که بـر عهـده خـودش مـى           هرکس مى  گـذارد میـزان انحـرافش را    تواند با توج 
 زهایىدریابد؛ هرگاه چیزهایى را بر عهده گرفت که دین بر عهده او نگذاشته بود، هرگاه به چی         

 هایى را بر خود هموار ها و هوس  ها، رقابت  تمایل داشت که تکلیف او نبود، هرگاه رودربایستى       
در ایـن بـاره   . کرد که بر عهده او نبود بداند که به همان اندازه از جاده حق منحرف شده اسـت          

ا واقعیـت آن اسـت کـه       ما خیلى سریع از جمـالت حـضرت عبـور مـى     . فکر کنید  زیاد کنـیم امـ
  . این جمالت رد شد توان از ىنم
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»    ذلـک ک لَبـ کُنْ طَ لْی لموا فَ کَما ع لَم ع نْ تَ ونَ اَ د ک لَ ذلنْ تَقْب ک اَ نَفْس ت ب نْ اَ مٍ    فَا لـُّ ع همٍ و تَ تَفَ بـ
    ماتالْخُصو لُو ع و هات الشُّب ط رشـان اندیـشیدند و بـه       زنـدگى   پسرم گذشتگان تـو دربـاره      »البِتَو

تو نیز دو راه، پیش رو . آوردند ها را انتخاب کنند به دین خدا روى     اى اینکه پزها و سرگرمى    ج
یعنى سـرمایه تفکـر و تحـرك     .اگر پذیرفتى که کار تمام است. پذیرى یا نه یا دین را مى   : دارى

بـا کنـد    ولى. اى گذشتگان را براى خودت ذخیره کرده و نتیجه گرفته  ممکن است که نفس تو ا
ا  . بسیار خوب، اشکالى نـدارد  .ز پذیرفتن آنچه که گذشتگان تو به آن رسیدند سر باز زند      و ا  امـ

مسائل را کـشف کنـى پـس سـعى       خواهى خودت مثل گذشتگان تجربه کنى و خودت        اگر مى 
صحنه بودن فهم تو باشد نه خیاالت  طلب کردن تو باید همراه با در : کن با این قاعده جلو روى     

فروشى، نه در  نمایى و فضل  نه قدرت   تو از طلب کردنت باید دانستن باشد       هدف. هایت و هوس 
  .مراء ورطه شک و شبهه درغلتیدن، و نه در باال بردن جدال و

چیز  عالم حقیقى آن است که بداند چه«: فرمود یکى از آقایان مى! نکات بسیار عجیبى است
. بـشناسد   است کـه حـد عقـل را   یعنى کسى عالم حقیقى. »آموختنى و چه چیز ناآموختنى است    

زندگى را  آورید بدانید که هنوز اى هستید که هرچه دلتان خواست بر زبان مى         اگر شما به گونه   
خواند و به  مى بندد، هر کتابى را آدمى که راه را گم کرده است به هر راهى دل مى           . اید نشناخته

  شــده کــه دربــارهاگــر بــه او بگوینــد کتــاب جدیـدى چــاپ . دهـد  هـر ســخنى گــوش فــرا مــى 
 خواند و این در صورتى است که اگر آن کتاب، دربـاره        کند و مى   هاست آن را تهیه مى     مورچه
 کـرد، او  نیز بـود فرقـى بـراى او نمـى        » انواع پشه «یا  » هاى کره مریخ   جنس سنگ « یا   پیامبران
 دهد هى تن مىاى است به هر را از آنجا که او انسان سرگشته! خواهد همه این چیزها را بداند مى

تواند تشخیص دهد که چه چیـز را بایـد بدانـد و از چـه چیـز       و از آنجا که عالم نشده است نمى    
» دانستن همه این مطالب هم، چیز بدى نیست       «: اى بگویند  ممکن است عده  . نظر کند  صرف باید

 مـثالً  دانستن این کـه » گیرد اتفاقا چیز بدى است چون وقت ما را مى   «: گویم من در جواب مى    و
گـشاید؟ وقتـى بـا قـرار      اى از مشکل ما مى اند چه گره افریقا سه میلیون نوع پشه کشف کرده       در

 ها جلوگیرى کرد حتى شناختن انـواع      توان از ورود پشه    تورى بر روى پنجره ساختمان مى      دادن
 گشا نخواهد بود چه رسـد بـه دانـستن    هاى موجود در محل زندگى خودمان هم چندان گره       پشه
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 هاى گمشده با این که همـه چیـز را   این است که آدم! واع پشه در یک محیط جغرافیایى دیگر  ان
  .آورند خواهند، هیچ گاه چیزى به دست نمى مى

 کنـد، و پـس از   گردد و چه چیزى را طلب مى هر انسانى در ابتدا باید بفهمد به دنبال چه مى        
چراغى  دانستن این که چه. (اغى باشدپیدا کردن راه، براى روشن شدن سیرش باید به دنبال چر          

خواهـد،   مـى  او باید بداند چگونه آنچه را که.) کند بر عهده او نیست مسیر دیگران را روشن مى   
هـر کـسى    توانیـد بـه   اگر شما بخواهید بدانید در قیامت چه خبـر اسـت، نمـى   . آورد به دست مى  

یعنـى  » قـائم  االْنَ قیامتى«: رماینـد ف  مراجعه کنید که مىرجوع کنید بلکه باید به پیامبر اکرم     
قـدر هـم کـه     در غیر ایـن صـورت هـر   . همین حاال قیامت من قائم است و من ناظر بر آن هستم         

که خیلى زود  ها آن است هنر بعضى. مطالعه کنید نباید انتظار رسیدن به پاسختان را داشته باشید        
چه بسا . زنند  چنگ مىه عقل پیامبر است و با عقلشان ببرند عقل واقعى عقل پیامبر پى مى

دسـت یـک بینـاى     کورى کـه دسـتش را بـه     ! کورها که بینا هستند و چه بسیار بیناها که کورند         
تجربـه دیگـران    خورد اما بیناهایى کـه بـه      دهد هیچ گاه به دلیل کور بودنش زمین نمى         بصیر مى 
الابـالى بـودن    کسى کـه از  . اند دهافتند که گذشتگان افتا    کنند دوباره به همان چاهى مى      نظر نمى 

را بـرده   اش داند که او به فـالن دلیـل، آبـروى خـود و خـانواده و مدرسـه              فردى خبر دارد و مى    
دارد،  کنـد، ایـن آدم بـا ایـن کـه چـشم       لرزد و از این خطر فرار نمى است، با این حال تنش نمى   

عقـل   سائل ندارنـد ولـى  در عوض، کسانى هستند که هرچند اطالع زیادى از ایـن مـ    ! کور است 
قـول   سپارند، این افـراد، خیلـى عاقلنـد، بـه     تر از خودشان مى خودشان را به دست یک نفر عاقل  

کـار   ایـن . کننـد  یابند و از او تقلید مى معروف مقلدان محققى هستند یعنى محققانه، عاقلى را مى    
 تند کـه هـر روز، یـک     اینها مثـل گـروه اول نیـس       . هاى فراوانى دارد   در عین مشکل بودن، خوبى    

 ام تواند بگوید من با عقلم فهمیده هیچ کس نمى. سخن بگویند، و هر روز یک فکر داشته باشند      
. دانـد  هرکس هم که بگوید حدس زده و عین واقع را نمى  . که چرا نماز صبح، دو رکعت است      

 خوانده کعتى مىترین انسان تاریخ نماز صبحش را دو ر       اند عاقل  هنرمندانى هستند که فهمیده    اما
  عاقـل اسـت و عاقالنـه عقلـشان را بـه او      انـد کـه پیـامبر      محققانه به ایـن نتیجـه رسـیده       . است

 کننـد بـرخالف عـده    این افراد از سرگرمى خودشان بیزارند و از سرگردانى فـرار مـى      . اند سپرده
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فـاوت  دیگر که سرگرم شدن و سرگردان بودن در این دنیا را دوست دارند و معلوم است کـه ت    
  . دو گروه از زمین تا آسمان است این

  آفت هدايت
ا  ! خواهى خودت تحقیق کنـى، بکـن     فرمایند که اى پسرم اگر مى      حضرت مى  امـ» طرالبِتَـو 

  ماتالْخُصو لُوع و هاتاى کـه در ورطـه شـک و شـبهه نیفتـى و حالـت برتربینـى        به گونه: »الشُّب 
 تـر بـودن محقـق صـورت پـذیرد، جـان را نـورانى               مهـم  تحقیقى کـه بـراى اثبـات      . نداشته باشى 

 حتى ممکن است به سراغ قرآن مجید برویم و آیات مختلف آن را بررسى کنیم تا بـه       . کند نمى
فرماینـد   مـى  حضرت. رقیبمان ثابت کنیم نظرش اشتباه است و سواد خودمان را به رخ او بکشیم   

نیز علممـان   گاهى. ق نفعى براى ما ندارداین تحقی. طلبى خصمانه، آفت هدایت است    این برترى 
چه بـسا انـسان    این حالت نیز خطرناك است و    . بریم تا دائم از دیگران اشکال بگیریم       را باال مى  

بعـضى از علمـا    هایى کـه بـه جـان    یکى از بیمارى. افکنى بیندازد  سازى و شبهه   را در ورطه شبهه   
نیـست هرچنـد در    ورمان صرفا علماى دینى   ، منظ »علما«گوییم   وقتى که مى  (افتد همین است     مى

کـالم و فلـسفه و      هـا اهـل    یعنـى بعـضى   .) شـود  این موضع بیشترین مصداق شامل حال آنهـا مـى         
تحقیـق بـسیار    استدالل مى شوند تا بتوانند اشکال کنند یا رقیب را بشکنند، و ایـن حالـت بـراى                

قلـب آمـاده    لـى همـین کـه   خوانـد و  خطرناك است، حتى گاه انسان مطلبى را براى فهمیدن مى   
این هـم  » بگو خوب یاد بگیر و براى مردم «رساند که    پذیرش شده ناگهان شیطان خودش را مى      

گذاشت که انـسان   این حالت نخواهد. زند یک نحوه برتربینى است که خیلى به انسان ضربه مى    
ل اسـت کـه   دلیـ  به همین. کند تا متکلم شود  خواند متدین شود بلکه کمک مى      به مطلبى که مى   

یعنـى از    تـر از گوینـدگان آن هـستند        ام شنوندگان یک بحث بـسیار مـصون        بارها گوشزد کرده  
  . خورند آفات شیطان، کمتر ضربه مى

»   تَـرْك و کفیقفى تَو هلَیالرَّغْبۀِ ا و لهِکعانَۀِ بِاتباالس کفى ذل لَ نَظَرِكأْ قَب داب ۀٍ    وبکُـلِّ شـائ
تْکلَجاللَۀٍ     اَو خـواهى چـه    شد مـى  فرمایند پسرم حاال که معلوم مى. » فى شُبهۀٍ اَو اَسلَمتْک الى ضَ

دانیـد   خودتـان مـى   .کار کنى، قبل از این که تحقیق را آغاز کنـى واقعـا از خـدا کمـک بخـواه            
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نگـشته اسـت؛ در    ایـم ولـى نـور ایمانمـان افـزون       بسیارى مواقع شده که به دنبـال تحقیقـى رفتـه          
دانایى بوده اسـت، یـا    مان الهى باشد، کسب ایم اما به جاى این که انگیزه  اى شرکت کرده   جلسه
فرمایند قبل از این کـه   مى حضرت. گذارند که ما نور پیدا کنیم    اینها نمى . خواهیم مهم شویم   مى

ه این راه کمکم کن تا آنچ خدایا در: وارد تحقیق شوى از پروردگارت کمک بخواه، به او بگو 
یعنى نیت تو . توفیق، خدا را بخواه و در کسب: »و الرَّغْبۀِ الَیه فى تَوفیقک   «. خواهى بشود  تو مى 

. اسـت » قـاطى «بـه معنـى   » شـوب « :»و تَرْك کُـلِّ شـائبۀٍ  «. این باشد که خدا از تو راضى گـردد       
 کنى و آنها را در باطل را ترك هاى فرمایند از خدا بخواه تا کمکت کند که انگیزه       حضرت مى 

اللَۀٍ اَولَجتْک فى شُبهۀٍ او اسلَمتْک الى «. تحقیقت راه ندهى   که در غیـر ایـن صـورت یـا در     : »ضَ
 به اندازه اهللا رمحهبینیم عالمه طباطبایى  مى آور است که گاه    تعجب. افتى و یا در گمراهى     شبهات مى 

 اهللا رمحـه مـسائلى کـه بـراى عالمـه طباطبـایى      نفالن آقا درس خوانده و تحقیق کرده است اما همـا       
یعنى بـا ایـن کـه سـواد     . نشده است روان، زالل، نورانى، صاف و صریح است براى آن آقا حل        

دهد و هر دو با سومین سخنش  نمى این سخنش با آن سخنش وفق. زیادى دارد پر از شبهه است
اهنگ کنـد بـا سـخن چهـارمش     هم کند هر سه سخن را با هم  خواند و بعد هم که سعى مى       نمى

به همین دلیل به شما پیشنهاد   . نیست داند اما پاك و یکدست     چیزهاى زیادى مى  ! شود جمع نمى 
مطمئن و شـناخته شـده را بخوانیـد تـا      بگردید و کتاب افراد . کنم کتاب هر کسى را نخوانید      مى

اى این که جواب گویند ولى به ج مى ها سخنان بزرگ بزرگ بعضى. نور یکدست به شما برسد   
: به عنوان مثـال اگـر از آنهـا بپرسـید     .کنند سؤاالت ما رابدهند تحیر و سرگردانى ما را افزون مى   

هیچ «: گویند دانیم، مى بگویند نمى به جاى این که جواب این سؤال را بدهند یا» وحى چیست؟ «
» !اى است؟  چیز پیچیدهکه آن هم   دانید که روانشناسى امروز، به نوعى هیپنوتیزم عقیده دارد         مى

ها چیزهاى زیادى بلدند تا  یعنى بعضى  زنند ها و مسائل فراحسى حرف مى      پاتى و بعد از انواع تله    
  حیرانى بکشانند؛ ما را گیج کنند و ذهنمان را از جهت صحیح به تحیر و

ــت ــا آورده اســـــ   مـــــــارگیرى اژدهـــــ
  

ــت    ــورده اس ــا خ ــون دله ــکارش خ   در ش
  )آفـرین (ى  از براى آن کـه گوینـدش زهـ         

  
  )ریسمان(بسته است بر گردن جانش زهى      
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اندیشه  از خدا بخواه یک. فرمایند طورى سیر نکن که در شبهه و ضاللت بیفتى         حضرت مى 
 فرماینـد اگـر یقـین کـردى کـه ایـن صـفات را دارى        بعـد مـى  . ناب و صریح و زالل به تو بدهد     

  .لى مهم استاین نکته خی! خورد وگرنه، نه  هاى من به دردت مى وصیت
 اى بـرود  ممکن است فردى بـه جلـسه  . خوانم زنم و بعد فرمایش حضرت را مى  ابتدا مثال مى  

 معلوم است که از اول تـا . اند اى جوان به دور او جمع شده گوید که عده تا ببیند سخنران چه مى 
 .آورد چـون اصـالً قلـب او دنبـال مطلـب دیگـرى بـوده اسـت             آخر جلسه، چیزى به دست نمى     

 »المیـزان «آیـا واقعـا     ! ایـم، مطلـب مهمـى نـدارد        را خوانده » تفسیر المیزان «گویند ما    ها مى  عضىب
 تـوان بـه راحتـى مطالـب را از     اند؟ معلـوم اسـت کـه نمـى     مطلب ندارد یا آنها دنبال مطلب نبوده  

 آنقدر عجیب است که گـاه » المیزان«. المیزان استخراج کرد و بعد جلوى مردم خودنمایى نمود      
 کند اصالً کند که خواننده گمان مى لبى بسیار مهم و قیمتى را به قدرى آسان و روان بیان مى        مط

  .خواهد حرفش را بزند خواهد فخرفروشى کند بلکه مى  نمىاهللا رمحهچون عالمه. چیزى نگفته است
 هاى ما دانم چرا با این که تخم نمى: در داستانى آمده که مرغ و غاز حرفشان شد، غاز گفت      

: ؟ مـرغ گفـت  !رونـد  ترند مردم بیشتر به سراغ تخم مرغ مى  زرگتر و از لحاظ مواد غذایى مقوى      ب
ه کنند     مى» قُدقُد«قبل از تخم کردن، کلى       ما بعد هم که تخم کـردیم  . کنیم تا دیگران به ما توج

شـکى  اما شما غازهـا یوا . ایم دهیم تا همه متوجه شوند تخم گذاشته   قدر به قدقدمان ادامه مى     آن
انـد گـول    از آنجـا کـه مـردم سـاده    . رویـد  روید و تخم گذاشته، پى کارتـان مـى     اى مى  گوشه به

حـاال حکایـت مـا آدمیـان هـم      ! شود خورند و این است که تخم مرغ گران مى     را مى  تبلیغات ما 
شـان را در بـوق و کرنـا     خواهنـد سـخن بگوینـد آن قـدر مطلـب           ها وقتى مى   بعضى .همین است 

اى هـستند   در برابر این گونه افراد، عده. کنند واقعا مطلب مهمى است    خیال مى  هکنند که هم   مى
کنند و با وجود این که نظر اینها مهمتـر و      تکلّفى نظراتشان را بیان مى     صدا، با بى   که بدون سر و   

  .فهمند اما مردم قدر آن را نمى تر است عمیق
دا   ع و تَم راْیک فَاجتَمع، و کانَ همک فى ذلک     فَاذا اَیقَنْت اَنْ قَد صفا قَلْبک فَخَشَ      « اً واحـمه

   لَک رْتنـه  (زالل است  فرمایند اگر مطمئن شدى که قلبت صاف و حضرت مى. »فانْظُرْ فیما فَس
ر          اسـت   ات بـر ایـن کـار جمـع     و خاشـع و خاضـع اسـت و اراده       ) آلوده و در پـى تفـاخر و تکبـ

دنیا بـه   براى اهل(و خالصه همتت، واحد است ) کشد ه جاهاى مختلف نمىهایت تو را ب    هوس(
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ایـن   در غیـر . خواهم برایت بیـان کـنم بنگـر    پس به آنچه که مى) اى و جدى هستى   میدان نیامده 
قلبـت   هایت پراکنده و قلبت آلوده است وصیت مرا رها کن، بـرو و         بینى انگیزه  صورت اگر مى  

شـدید   اگـر متوجـه  . توان چیزهاى زیادى فرا گرفـت   ضرت، مى از این سخنان ح   ! را درست کن  
نـدارد، یـا    گذارند بفهمید که یا گوینده، قلب صاف و همت کامل جلسات دینى بر شما اثر نمى  

به سـزایى   در یک تحقیق صحیح، سالمت محقق نقش. شنونده، انگیزه درستى ندارد و یا هر دو    
حقى رسـید   همین که به(قلب و نیت سالم دارد صفاى : و محقق سالم کسى است که اوالً    . دارد

  .هدفش واقعا تحقیق است نه چیز دیگر: ، ثانیا)کند در مقابل آن خشوع مى

  انگيزه شايسته در تحقيق
کْرِك فـاعلَم   و انْ اَنْت لَم یجتَمع لَک ما تُحب منْ نَفْسک و فَراغِ نَظَرِك و    «: فرمایند بعد مى  ف

اَنَّک   طُ الظَّلْماءرتَتَو و شْواءنَّما تَخْبطُ الْعطلبـى و دوسـت دارى،    مى  اگر آن همت واحدى که» ا
بیـنش تـو آسـوده نبـود،      در تو جمع نشد و به وجود نیامد، و اگر در طول تحقیق، فکر و نظـر و      

ن طـرف  ایـن طـرف و آ   بیند و تلوتلوخوران به اى که جلوش را نمى بدان چونان شتر مستى شده 
هم مست باشـد و هـم    آدمى که. تعبیر بسیار عجیبى است   . افتد ها مى  رود و در ورطه تاریکى     مى

زیـادى داریـم کـه     در جامعـه افـراد  . خـورد  رود و دائم زمـین مـى   جلوش را نبیند پرت و پال مى     
شـع و  قلـب خا  اند اما از آنجا که انگیزه زالل و اند و استادان مختلف دیده مطالعات زیادى کرده  

کـنم   مـى  گـاه آرزو . انـد  اند دردسرهاى زیـادى بـراى جامعـه درسـت کـرده            همت واحد نداشته  
زبـان   البتـه هـیچ گـاه اسـم کـسى را بـر        . ها سراغ بعضى افراد نروند و کتابشان را نخواننـد          جوان
آنهـا   ترسم نکته حقى در میان سخنانشان باشد و اگر به کسى بگویم به سراغ   آورم چون مى   نمى

 کـنم خـدا چـشم همـه را بیـدار کنـد تـا        فقط آرزو مى.  با سخن حقشان هم مخالفت کنند   نروید
 بیـنم کـه پـر از آیـه و روایـت اسـت ولـى نـورى             هایى را مى   گاه کتاب . خودشان مواظب باشند  

ه داشت. دهد که انسان را به امام معصوم نزدیک کند   نمى اینها نکاتى است که باید به آنها توج. 
ا نیـت پـاك، قلـب خاشـع، نظـر جمـع و                فرماین حضرت مى  د اگر اهل تحقیق و مطالعه بودى امـ 

 ها افتاده است و کسى که اندیشه متحد نداشتى بدان مانند شتر مستى هستى که در ورطه تاریکى     
  .برد خواهد دین را پیدا کند با این خصوصیات، راه به جایى نمى مى
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طَ اَو خَ       « نْ خَبینِ مالد بطال س لَی طَو افتـد   نمى  طالب دین، پیوسته این طرف و آن طرف»لَ
مـورد   خواهـد در  کسى که مـى . انگیزه افراد خیلى مهم است. کند و حق و باطلى را ممزوج نمى 

ندادنـد    را نوکرى کند، بعـد اگـر چیـزى بـه او     دین تحقیق کند باید متواضع باشد و پیامبران       
قبـول   من«: گوید کند و مى قابل دین سینه سپر مىبا کسى که از ابتدا م   ! بگوید دین، بیخود است   

از « :هفته گذشـته، فـردى گفـت   . طالب دین، لجبازى ندارد، سوز دارد    . که سخنى نیست  » ندارم
فَـأتُوا  « اى مثل آن بیاوریـد  فرماید اگر در معجزه بودن قرآن شک دارید سوره آنجا که خدا مى   

  هثْلنْ مةٍ مورالّ   «و بعـد جملـه   » ام ه، من هم یک سوره آورد  »بِسا جـودى الْو رَ فـؤَث را » اللّـه  المـ 
آمـده   گفتم؟ آیا او آمده بود تا در مورد دین تحقیق کند یـا  به نظر شما باید به او چه مى      . خواند

 خـدا  اند که خودشان را نوکر پیـامبر  بود که با ما در بیفتد؟ مگر همین جمله را کسانى نگفته           
؟ »شـد   بـود کـه سـرمه چـشم مـا     گـرد پـاى انبیـاء   «: اند دشان نگفته کنند؟ مگر خو   حساب مى 

 شود و حـداکثر هماننـد یـک آیـه     بگذریم از این که اصالً آن جمله، یک سوره محسوب نمى         (
 تـوان بـراى   البته گاه مى.) فرماید الاقل یک سوره مثل قرآن بیاورید در حالى که قرآن مى   . است

ا در ایـن     حفظ روحیه مؤمنین با کسانى که قصد ل     جبازى دارند جدال کـرد و بـه زمینـشان زد امـ 
  .روند فهمند که دین قوى است و دنبال کارشان مى فقط مى. برند اى نمى حال، دیگر هیچ بهره

 محققى که دل خاضع و پر سوز نداشـته باشـد  . محقق باید مراقب باشد تا خبط و خلط نکند        
 کنم به کـسانى کـه اندیـشه     باز هم تأکید مى.شود ممکن است دانا بشود اما هیچ گاه حکیم نمى      

 :گوینـد  زیکزاکى و پراکنده دارند زیاد اعتماد نکنید، چون اگر امروز یک نظر دارنـد فـردا مـى        
در مقابل ایـن عـده، افـراد دیگـرى هـستند      . دهند و نظر دیگرى مى » منظورمان چیز دیگرى بود   «

 اهللا رمحهشهید مطهرى . شود  نورشان بیشتر مى   گذرد سخنانشان از ابتدا نور دارد و هرچه زمان مى         که
 برید کـه اولـین سـخنان شـهید     اگر دقت کنید پى مى   . توان در زمره این گونه افراد نام برد        مى را

 و این امتیاز مهمى است کـه تفـاوت ایـشان را بـا    . مطهرى ضدیتى با آخرین سخنان ایشان ندارد      
 پس اگر خواسـتید تحقیـق کنیـد متوجـه    . ندک کسانى که سخنانشان پر از شلوغى است ثابت مى    

  :باشید که
ــیس آدم  ــسا ابلــــ ــست اى بــــ   روى هــــ

  
ــت  ــر دســـتى نبایـــد داد دسـ   پـــس بـــه هـ
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اگـر   فرماینـد  حـضرت مـى  ! خیلى جالب است. »و االِْمساك عنْ ذلک اَمثلُ  «: فرمایند بعد مى 
 سـزاوارتر که در چنین حـالى، امـساك ورزیـدن      ! دیدى هنوز یک قلب خاضع ندارى صبر کن       

 خواهد به مـا حملـه   وقتى که یک شیر مى  . هرکس باید موقعیت خودش را تشخیص دهد      . است
 گوید مولوى مى! توان با خیال راحت نشست و درباره تعداد موهاى آن شیر بحث کرد         کند نمى 

 در مثنوى آمده که فردى با دستش محکم به. کنند هاى بیهوده مى کسانى که سوز ندارند، سؤال    
 »!چـرا زدى؟ .... فالن فالن شـده «: پرسد گیرد و مى دوستش یقه او را مى  . زند دوستش مى گردن  
 سؤالت«: پرسد مى» !کنم، تو جواب مرا بده، بعد بزن  اول من یک سؤال مى    ! صبر کن «: گوید مى

 بگو ببیـنم ایـن صـدا   . وقتى که من با دست به گردنت زدم صدایى بلند شد  «: گوید مى» چیست؟
  »؟!ت من بود یا مربوط به گردن تومربوط به دس

ــد را   ــر زیـــ ــیلیى مـــ ــى زد ســـ   آن یکـــ
  

ــد را  ــراى کیــ ــم بــ ــرد او هــ ــه کــ   حملــ
  کــــنم زن ســــؤالت مــــى گفــــت ســــیلى  

  
ــى   ــه مـ ــوى وانگـ ــوابم گـ ــس جـ ــم پـ   زنـ

ــراق   ــد طـــ ــاى تـــــو زدم آمـــ   بـــــر قفـــ
  

ــاق   ــا در وفــ ــؤالى دارم اینجــ ــک ســ   یــ
ــا    ــوده اســت ی ــن طــراق از دســت مــن ب   ای

  
ــا؟    از قفـــــا گـــــاه تـــــو اى فخـــــر کیـــ

ــت نیــــستم     ــن فراغــ ــت از درد ایــ   گفــ
  

ــستم    ــل بیــ ــر و تأمــ ــن فکــ ــه در ایــ   کــ
  دردى همــین انـــدیش ایـــن  تــو کـــه بـــى  

  
  نیــست صــاحب درد را ایــن فکــر هــین     

یعنى تو چون سوز ندارى فکرت دنبال این است که این صدا از گردن من اسـت یـا دسـت                  
 خورد، بعد  به درد نمىجویى که اصالً روى چیزهایى را مى و لذا در تحقیق خودت بیراهه مى   تو

  :دهد که مولوى ادامه مى
  دردمنـــــدان را نباشـــــد فکـــــر غیـــــر   

  
ــه دیــر      ــرو خــواهى ب ــواه در مــسجد ب   خ

 خـدایى اسـت و تمـام حقیقـت نـزد      کسى که درد اصـلى خـود را شـناخت، کـه دردش بـى         
خداست و با دورى از خدا از همه چیز خـود دور شـده اسـت ایـن آدم دنبـال ایـن کـه چگونـه          

رود، این آدم تحقیقش براى گذراندن عمر نیـست، ایـن آدم بـه       فراغتش را بگذراند نمى    اوقات
اش هـست و بـه همـین جهـت      زند دنبال گمشده اى که سر مى برزن و کتاب و جلسه   هر کوى و  
  :گوید مى. هاى تبلیغاتى گول زد را با جلسه و کتاب شود او هم نمى
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ــى  ــت و بـــ ــر آورد دردى غفلـــ   ات فکـــ
  

ــر آورددر خیالــــــــت نکتــــــــه    بکــــــ
ــاحب درد را     جـــز غـــم دیـــن نیـــست صـ

  
ــرد را  مــــــى ــرد را وگــــ ــد مــــ   شناســــ

 خورد چون غم دین و رفتن در مسیرى را دارد که به حق ختم شود و لذا مدعى را گول نمى 
  .دهد و طالب دین همین است و بس از انسان واقعى تشخیص مى

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  پانزدهمجلسه 
  حكمحيات مست

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
قَ           « اَنَّ الْخال یاةِ، والْح کمال وه توالْم کاَنَّ مال لَماَع تى، ویصو نَىیا ب مفَتَفَه
وه              نْیا لَـماَنَّ الـد عافى، والْم وه ىتَلباَنَّ الْم و ،عیدالْم وى هفْناَنَّ الْم و ،میتالْم
ى             على ما جعلَها اللّه    کُنْ لتَستَقرَّ االّ  تَ فـ زاء الْجـ و ،الء االِْبت و ماءنَ النَّعم هلَیع 

   ،لَما النَعمم ما شاء عاد اَوالْم َشى کلَیکَلَ ع شْ ء منْ ذلک فَاحملْـه علـى    فَانْ اَ
بِه کهالَتج...«  

ان مـن نیکـو بینـدیش، و بـدان کـه خداونـد مــرگ،       اى فرزنـد ارجمنـد، در سـخن   «
میرانـد، و آن کـه نـابود     آفریند اوسـت کـه مـى    که مى خداوند زندگى است، و آن    

آزماید هم اوست کـه   مى گرداند و آن که به بال    سازد اوست که زندگى باز مى      مى
 وهـا   هـا و رنـج   ها و محرومیـت  این جهان پاى نگرفت جز به نعمت . رهاند از بال مى  

هـاى خـدا کـه بـر آن آگـاه         ها و کیفرها به روز رستاخیز، و به دیگر مـشیت           پاداش
اى بـر تـو دشـوار نمایـد از      جهان، دانـستنِ نکتـه   پس اگر از رویدادهاى این    . نیستى

  »...نادانى خویش دان
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در  این وصیت، عصاره حیات پدرى اسـت کـه  ! پسرم: خواهند بفرمایند  در واقع حضرت مى   
  عالم را در تحقیق خـودش دارد؛ پـس آن را خـوب بفهـم و سرسـرى از آن              مقام وحدت، همه  

 بدان که مالک مرگ، همان مالک حیات اسـت، و آن         «فرمایند   بعد مى . »فَتَفَهم وصیتى «: مگذر
میراند، هـم اوسـت کـه در     کند و مى  میراند؛ و آن که نابود مى      کند هموست که مى    که خلق مى  

بـسیار عجیـب   » بخـشد  آزماید هم اوست که عافیـت مـى    که به بال مى   گرداند؛ و آن   برمى قیامت
ایـن طـور   . عبارات بدان معنى است که جهان، گسسته از یک مـدیریت مطلـق نیـست         است این 
فکـر  . یک طرف جهان را یـک نفـر بکـشد و یـک طـرف دیگـرش را فـردى دیگـر                    نیست که 

ها آن اسـت کـه انـسان        اضطراب ما در دنیا امنیت نخواهیم داشت؟ ریشه همه        کنید چه وقت   مى
ایـن نگـرش   . در دست قواى متضادى است که نسبت به هم، سر جنگ دارند           تصور کند جهان  

هاى متفاوت زنـدگى را   درست در مقابل نگرش حضرت قرار دارد که چهره     به هستى و جهان،   
هـاى   هـاى متفـاوت، قـصه کفـه     قـصه ایـن چهـره   . دانـد  قدرت واحد و حکیم مـى      در قبضه یک  

کنند ولى در حقیقت، هر دو یک هدف دارنـد       به ظاهر، ضد هم عمل مى      ازوست که هرچند  تر
  .است و آن، وزن کردن اجسام

 براى این که سخن حضرت را بهتر بفهمیم باید ببینیم چه شده که حضرت، ایـن نکتـه را بـه         
ظمى به فرزندشـان گوشـزد مـى             کننـد؟ بـه عبـارت دیگـر     عنوان یک چشم بینا و یک وصیت ع 

  کنیم؟ ها کجاست که با دانستن این نکته، نجات پیدا مى شکال ما انسانا
بینـد   ها اسیر مـى  اگر انسان زندگى را محدود و تک بعدى فرض کند خود را در میان حادثه   

 جوانى را در نظر بگیرید که موقع کارش شده، اما هنـوز شـغلى  . خورد به این ترتیب ضربه مى    و
 کنـد؟ ممکـن اسـت فکـر     نـدگى را چگونـه تجزیـه و تحلیـل مـى     این جـوان ز . پیدا نکرده است 

 اما. کارى و آینده نامعلوم، باعث اضطراب او شده، او را دچار توقف، یأس و افسردگى کند        بى
 برد که جهان، جهان کار و فعالیت است و  اگر به چیزى وراى وضعیت خودش نظر کند پى مى         

طلبـد   ال حاضـر، کـار مخـصوصى کـه مـى     اگر او هم در حـ . هر کسى براى خودش کارى دارد 
بدین گونـه  . این وضع، تا ابد طول نخواهد کشید و او هم باالخره کارى پیدا خواهد کرد              ندارد
اش نپردازد بلکه با این قاعـده کـه     کارى، به تجزیه و تحلیل همه زندگى       زاویه محدود بى   اگر با 
بـه زنـدگى نگـاه کنـد از دیـوار         » تها حتما به کار دست خواهم یاف       همچون همه انسان   من نیز «
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تـر   حـال، محـدوده بحـث را وسـیع      . شـود  و تحلیل محـدودى کـه داشـت آزاد مـى           تنگ تجزیه 
اش فرض کند و از آنجا که چندان رضـایتى          شغل محدودش را همه زندگى     کسى که : کنیم مى

کار  ىاش را باخته است همانند همان کسى است که به خاطر ب کند زندگى  از شغلش ندارد فکر   
اش  کسى هم که عمر زمینـى    : رویم باز هم جلوتر مى   . دید دست رفته مى   اش را از   بودن، زندگى 
اش  کند، همانند شخصى است که بى کـارى مـوقتش را همـه زنـدگى            اش فرض  راتمام زندگى 

فهمـد   او نمـى . شـود  فشارى است کـه بـر روح آن شـخص وارد مـى     گرفت، نتیجه چنین بینشى،  
: هـاى مختلفـى دارد   خداونـدى حکـیم اسـت و حیـات، چهـره       در قبـضه  کرانه بـزرگ زنـدگى      

درست درك نکـردن ایـن نکـات، نـه تنهـا از      . به نام مردن اى اى به نام زنده بودن و چهره  چهره
کند بلکه او را از اهداف اصـلى خلقـت نیـز     جلوگیرى مى تنفس صحیح شخص در این زندگى     

  .دارد باز مى
ه کنید        فرمایند که مى باز به جمله حضرت توج :»   کمال وه توالْم کاَنَّ مال لَماَع یـاةِ  والْح« 

  .همان که مالک موت است، هم او مالک حیات است

   به نعمت بزرگیا مرگ، دريچه
 ایـن جمـالت کـه   . دهـد  ترین بینش ممکـن را بـه انـسان مـى           مطمئنا جمالت حضرت، وسیع   

 ، انسان را در داشـتن یـک حیـات صـحیح،    عصاره همه حیات و بصیرت یک امام معصوم است      
 فرمایند بدان که مالک موت، همان مالـک حیـات   وقتى که حضرت مى. کند کمک فراوانى مى 

 اى از ظهور حیات است؛ یعنى مرگ، مقدمه حیات است؛ یعنى مرگ       است، یعنى مرگ، چهره   
نعم بخشى از لطف برین کسى است که حیات را پراکنده است؛ یعنى مرگ قسمتى از نع            مت مـ 

 اى از زندگى است؛ یعنى باید براى چهره دیگـر زنـدگى نیـز در همـین     است؛ یعنى مرگ چهره  
 اى باز نمود؛ یعنـى وسـعت حیـات انـسانى را نبایـد در زنـدگى محـدود            زندگى مقدماتى، زاویه  

دانـد خـودش را در دسـت     انسانى که مالک مرگ را همان مالک حیـات مـى     . دنیایى دفن نمود  
. نیز بـه او بخـشیده اسـت   » تنفس بعد از بدنى   «،  »تنفس بدنى «بیند که عالوه بر       مى حکیمى خالق
ه داشته باشیم که تـنفس   این دیدگاه چقدر به انسان وسعت مى  ببینید بخشد به خصوص اگر توج
تـر از تـنفس بـدنى اسـت گـو اینکـه آن تـنفس، انتهـایى          از بدن به مراتب بیـشتر و طـوالنى    پس
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ت کنید خواهید دید تمام تمدن       اگر ب . داشت نخواهد مالـک  «هایى که نفهمیدنـد   ه تاریخ بشر دقّ
شان را از دسـت   ، آنچنان به زندگى دنیایى چسبیدند که همه زندگى  »مالک حیات است   مرگ،
  .شان را حتى همان زندگى دنیایى دادند،

 خـاب هایى که انسان را به وسعت ابدیت در دست خالقى حکیم ندیدند، هر انت          تمامى تمدن 
و گزینشى که انجام دادند و هر رسم و عـادت و فرهنگـى کـه داشـتند و هـر قـانونى کـه مقـرر             

اگـر بـه جِـد نگذاریـد ذهـن        . خودتان را امتحان کنیـد    . همه و همه بر ضد خودشان بود       کردند،
کنـد، بـر شـما حکومـت کنـد، اگـر          کل حیات را در زندگى دنیایى خالصـه مـى          محدودى که 

تان، در دست خالقى حکیم یافتید، مطمئن باشید سایه تنـگ و   تنفس بدنى ازتر  خودتان را وسیع  
  .سرتان برداشته خواهد شد تاریک دنیاگرایى از

ــان ندیــــــــده غیــــــــر از آب     ماهیــــــ
  

ــت    ــه آب کجاس ــم ک ــان ز ه ــرس پرس   پ
 کـافى اسـت  » ...چگونه راحت شویم؟ چگونه راحـت فکـر کنـیم؟         «: پرسیم دائم از خود مى    

 جهانِ فراخِ ابدیت، همواره در کنار ماست منتهـا ایـن مـاییم کـه            .  بیاوریم مقدارى سرمان را باال   
  .ایم ایم و به جاى اینکه از آن، باال رویم به پایین سرازیر شده طناب زندگى را گرفته

ــاخ   ــستى ز کـــ ــاه رفتـــ ــو درون چـــ   تـــ
  

ــان  ــه دارد جهــ ــه گنــ ــراخ  چــ ــاى فــ   هــ
ــود    ــست جرمـــى اى عنـ ــن را نیـ ــر رسـ   مـ

  
ــاال   ــر بـ ــوداى سـ ــو را سـ ــون تـ ــودچـ    نبـ

 کنیم تا به وسـعت  ایم و سرمان را باال نمى     به زندگى محدود و گذراى دنیایى چسبیده      ! عجبا 
گى ها، خوشحالى غم. حیات در دست خالق حکیم بنگریم    ها، همه زنـدگى مـا شـده    ها و روزمرّ

 شویم و یک روز کـه چیـزى از دسـت     یک روز که چیزى به دست آوریم خوشحال مى        . است
یک روز که شغلمان مهم شـود خوشـحال، و یـک روز کـه از اهمیـت      . شویم ىدهیم ناراحت م 

هـا و   تـرین نـوع زنـدگى اسـت کـه محـور غـم             ایـن بـدترین و زشـت      . شـویم  دار مـى   غصه بیفتد
دنیاست؛ این نشان دهنده اسارت ماست که با داشتن دنیا، خوشـحال و بـا نداشـتن          هاى ما  شادى

ه به ج. شویم مى آن غمناك مله امیرالمؤمنینباید با توجفوق شادى و غم زندگى کنیم   
  آن کــــه او بــــسته غــــم و خنــــده بــــود 

  
ــود   ــده بـــ ــت زنـــ ــدین دو عاریـــ   او بـــ

ــب   ــن خوشــى در قل ــاریتى اســت  ای ــا ع   ه
  

  زینتـــى اســـت  زیـــر زینـــت مایـــه بـــى   
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ــر    ــن آبگیـ ــن زیـ ــزم کـ ــا عـ ــوى دریـ   سـ
  

  بحـــر جـــو و تـــرك ایـــن مـــرداب گیـــر 
من  ها است و تر از این سخن، عجیب. استخوشى دنیا، قرضى است، چون خود دنیا قرضى      

شـما   اما بـاز از . اگر تا آخر جلسه، فقط در این باره صحبت کنم باعث خستگى شما خواهم شد   
ه داشته باشید    مى گویـد  که انسانى متعالى است که ایـن سـخن را مـى          . خواهم توج :» لَـماَع اَنَّ  و

 گردانـد و حیـات   میرانـد همـان اسـت کـه زنـده مـى          مـى   آن که  »مالک الْموت هو مالک الْحیاةِ    
 زندگى را ببینید، توکلِ زندگى را ببینیـد و . یعنى زندگى به تمامى در قبضه حق است   . بخشد مى

 .بیایید خودمان را آزاد کنـیم . خودتان را محدود نکنید که به مصیبت بزرگى دچار خواهید شد         
کـسى کـه   . نوان یک بحـث بینـشى تلقـى کنیـد    این موضوع را فراتر از یک بحث اخالقى، به ع       

انسان بـه وسـعت ابـدیت    . تواند کارى براى خودش بکند  دنیا اصالت مطلق قائل شود، نمى      براى
 و اگر مقصد او دنیا شد چه ابزار او سنگ باشد چه فلز، تفاوت ابزارهـا مقـصد او را تغییـر         است

 ا، هـیچ نقـشى در حیـات ابـدى او نـدارد     این که وسیله نقلیه او اسب باشد یا هواپیم  . نخواهد داد 
 و در جاى خود بحث شده کـه . بلکه حداکثر باعث نوعى رفاه در زندگى دنیایى او خواهد شد          

 اى کـه هـر   چـسبیدن بـه دنیـا بـه گونـه     . پرستى بد است هرچند داشتن رفاه اشکالى ندارد اما رفاه  
 یادتان نـرود هنگـامى  . بد استمنحنى دنیا، منحنى حیات ما و هر موج آن، موج حیات ما شود،      

» نوفـل لوشـاتو  « در حالى که مثل یک قهرمان شاخ شاه را شکسته است و از اهللا رمحهکه امام خمینى 
چـرا؟ چـون کـل      . »هـیچ «: گوینـد  مى» چه حالى دارید؟  «: پرسند گردد از ایشان مى    ایران برمى  به

 هـاى دنیـا چنـدان فرقـى بـا         زىبایـد پـذیرفت کـه پیـرو       . بیننـد  را همانند پوسته گردویى مـى      دنیا
 حـافظ خـوب  .) در دنیا منظور نیست» پیروزى در بندگى«واضح است که (هایش ندارد   شکست

  :گفته است
  ســـــوداگردان عـــــالم پنـــــدار را بگـــــو

  
سرمایه کـم کنیـد کـه سـود و زیـان یکـى        
ه در شرح حال مرحوم آیه      اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  تکـرار اى آمده است که ایـن شـعر حـافظ را بـسیار       الهى قمشه   اللّ

 اگر کسى دنیـا را اصـل بگیـرد دچـار پنـدار شـده          . چون عالم پندار، همین دنیاست    . اند کرده مى
 گویـد  حـافظ مـى  ). بینش صحیح آن است که دنیا را بخـشى از حیـات ببینـد نـه کـل آن            (است  

  !سرمایه کم کنید که سود و زیان در این دنیا چندان تفاوتى با هم ندارند
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 دو. میرانـد  آن که خلق کرده اسـت مـى  : » اَنَّ الْخالقَ هو الْممیت    و«: فرمایند بعد حضرت مى  
 خدا موجودات را از سر فیضش خلق کرد و با: اول. توان از این عبارت نتیجه گرفت   نکته را مى  

 ایـن نکتـه در فلـسفه   . میراند، پس مردن و میراندن، ادامه همان فیض برتـر اسـت         همان قاعده مى  
ه داشت که امام قصد ندارنـد فیلـسوفانه حـرف بزننـد و     . ودش اسالمى هم ثابت مى    البته باید توج 

م این . کاهند کنند و از عمق کالم ایشان مى        را محدودتر مى   فیلسوفان، حرفهاى امامان   که  دو
 شـما . هـا در قبـضه حـق اسـت      کنند که تمامى سنت    ها گوشزد مى   در اینجا نیز امام به همه انسان      

 .زنـم  یک مثال مى. هاى آن حاضر است    اى ببینید که خدا در تمامى صحنه       خودتان را در گستره   
و علت پدید آمدن آنها نیز چـرخش زمـین   . به ظاهر، شب و روز وجود دارد که ضد هم هستند    

 خورشید که فقط نور است و شب و. اى از فضاست دور خودش، و تابش خورشید در گوشه    به
 هم که فقط گردش است و ربطـى بـه شـب یـا روز     روز در مورد آن معنى ندارد، گردش زمین    

یعنى گردش غیرمتضاد و خورشید غیرمتضاد، شـب  . آید با این حال شب و روز پدید مى      ندارد،
ممکـن  . یعنى پشت این تـضادها یـک عـدم تـضاد وجـود دارد        . آورند متضاد را پدید مى    و روز 
کـت اسـت و حرکـت،       آرى، چرخیـدن، حر   » .دهد چرخیدن هم، بوى تضاد مى    «: بگویید است
کنیم در یـک   وقتى حرکت مى. تبدیل قوه به فعل؛ یعنى وجود و عدم، یعنى بودن و نبودن  یعنى
کنـیم و محلـى را آبـاد     شـویم؛ محلـى را خـراب مـى      میریم و در محل دیگرى زنده مى       مى محل
 تـوان گفـت   پس مـى  . کند یعنى تا محل قبلى خراب نشود محل بعدى تحقق پیدا نمى           .نماییم مى

گوییم هـر حرکـت عرَضـى، بـه یـک حرکـت        حال مى. هم نوعى تضاد وجود دارد   در حرکت 
الحرکـۀ بـودن ذات عـالمِ مـادى      ها به جهت عین یعنى تمامى این حرکت   . شود مى جوهرى ختم 

الحرکۀ، یک چیزى نیـست      الحرکۀ است اما عین    درست است که جهان، عین    . کنید دقت. است
حرکـت یـک چیـز اسـت،     . شد بلکه خودش عین حرکت استاو عارض شده با  که حرکت بر  
چیزى نیست که تر باشـد بلکـه خـودش    ) آب(ترى یک چیز است، اما عین ترى  همان طور که 

الحرکـۀ اسـت یعنـى     خوانیم کـه ذات عـالم مـاده، عـین      در حرکت جوهرى مى   . است عین ترى 
ۀ، آن چیـزى نیـست   الحرکـ  یعنى عین. الحرکۀ است  صحنه است که آن وجود، عین      وجودى در 
پس ریـشه تمـام ایـن تـضادها بـه      . دارد بلکه یک وجود است، و وجود، ثابت است که حرکت 
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ظهورهـاى متـضاد، در قبـضه وجـود ثابـت           «: تـوان گفـت    شـود و مـى     ثابت ختم مى   یک وجود 
  .»غیرمتضادند

قَ هو الْممیت، و اَنَّ الْ«. حال با این دید به دنیا بنگرید      اَنَّ الْخال و   عیـدالْم و هـ ،ى فْنـآن کـه »م  
 به دیدى که حـضرت، . گرداند کند شما را باز مى میراند و آن که شما را فانى مى  خالق است مى  

 .یک دید وسیع که باعث درست تجزیه و تحلیل کردن زندگى اسـت : دهند دقت کنید ارائه مى 
  دنیـایى از جـا کنـده   هـاى کوچـک حیـات    انسانى که در چنین وسعتى قرار گیرد هرگز با مـوج  

 لرزد، از آن جهـت  امروزه، وضع مردم بسیار بد است، نه از آن جهت که دنیایشان مى       . شود نمى
 الحرکـۀ  مگر امکان دارد که دنیا نلرزد؟ دنیـا عـین        . شان شده است   که دنیاى لرزان، همه زندگى    

 دهاست، ذات جهان، حرکت است، حرکـت هـم یعنـى هـر لحظـه رفـتن و رفـتن، مـردن و زنـ                      
 کنـد تـا ایـن زنـدگى را     اما انسان امروز شدیدا به دنیا دل بسته است و بسیار تـالش مـى            ... شدن،

 ایـن زنـدگى  : دو مشکلى که وجود دارد عبارت است از ایـن کـه اوالً    . براى خودش، آرام کند   
 بـه همـین دلیـل   . این زندگى دنیـایى، آرام شـدنى نیـست   : ثانیا. دنیایى، همه زندگى انسان نیست   

 هـاى  بیـشتر تخـت  «:هـا شـده اسـت و بـه قـول اریـک فـروم        ت که قرن بیستم، قـرن اضـطراب    اس
بسیارى  و این در حالى است که  » هاى آمریکا، توسط بیماران روانى اشغال شده است        بیمارستان

توان  حتى مى .برند بینند بیرون بیمارستان به سر مى    از افراد روانى که بیمار بودن خودشان را نمى        
  .برد مى انسان غیرمتعبد وجود ندارد مگر این که از نوعى بیمارى روانى رنجگفت هیچ 

 اگر(» .بهترین روش بهداشت روانى، اصالح روح توسط ایمان است        «: اى آمده بود   در مقاله 
 را در خـدمت بهداشـت روانـى قـرار داده اسـت نـه      » ایمان«این اشکال را ندیده بگیریم که چرا    

 آیـا ریـشه تمـامى   » هرکس ایمان ندارد، بهداشـت روان نـدارد    «: فتتوان نتیجه گر   مى) بالعکس
 هاى بشر امروز این نیست که بیش از حد، به دنیاى لرزان تکیـه کـرده اسـت؟ هـر روز        اضطراب

 اش را در دنیاى لرزان خالصـه کـرده   همه زندگى . رسد دود کمتر مى   دود، و هرچه بیشتر مى     مى
ه وجـود حکیمـى متعـالى قـرار دارد و آن کـه فـانى         بیند که حیات و مرگ در قبض       است و نمى  

  .گذارد که او سر به سالمت ببرد همین امر نمى. گرداند برمى کند مى
  مـدتى مـریض   اَلْحمدللّـه «:  خدمت یکى از اساتید بودیم فرمودند»و اَنَّ الْمبتَلى هو الْمعافى  «
ه » !بودم  شـان، حـقِّ   ضى هم به انـدازه دوران سـالمتى    اینطورى است که بعضى افراد در مری        و اللّ
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  چـون -درست است که باید براى سالمتى همدیگر دعا کنـیم       . کنند حکیم فیاض را مشاهده مى    
 درسـت اسـت کـه در دعاهـا    .  اما این یک قاعده کلـى نیـست  -کنیم تر بندگى مى   در سالمتى، راحت  

 ه در بیـشتر اوقـات منظـور از ایـن    توان گفت ک   اما مى » خدایا به من سالمتى ببخش    «: آمده است 
 مـثالً دسـت  . اید فرض کنید یکى از ابزارهایتان را از دست داده. سالمتى، سالمتى روحانى است 

 کنید؟ و چقدر برایتـان مهـم اسـت؟ مـسلما        چگونه به این حادثه نگاه مى     . یا پایتان شکسته است   
  نگاه فردى که بیش از محدودهبیند با نگاه فردى که زندگى را به وسعتى ابدى در قبضه حق مى

 مـن از «: فرماینـد  از فرمـایش حـضرت کـه در اواخـر نامـه مـى         . بیند، تفاوت جدى دارد    دنیا نمى 
 .شود که مسائل عجیبى وراى این سخنان خوابیـده اسـت           معلوم مى » نصیحت تو کوتاهى نکردم   

 شد تا ما ها، یک ساعت، و همه کلمات یک کلمه و همه احوال یک حال مى   کاش همه ساعت  
 کـشاند همـان اسـت کـه     کند و به بـال مـى   آن که امتحان مى «: فهمیدیم این جمله حضرت را مى    

 رسـد کـه بـصیرت مـا بـه جـایى       آیا روزى فرا مـى . »آورد بخشد و به رستگارى درمى  عافیت مى 
 هـا،  ها و فشارها در دست همان است کـه عافیـت        ها، امتحان  برسد که بفهمیم این بالها، مصیبت     

 هـا را  خدایا چشممان را باز کن تا حادثه «: دهد؟ از خدا بخواهیم    ها را مى   ها و سعادت   گارىرست
  ».درست ببینیم

ایـم   داند ما گرسـنه  ایم و کسى هست که مى زنم در نظر بگیرید که گرسنه شده  یک مثال مى  
ایـن    هم با و خیلى هم با محبت است، نان هم پیش اوست، فعالً-اصالً خودش ما را گرسنه کـرده    -

 بـا ایـن  . دهد و هموست که بناست بـه مـا نـان بدهـد         که به طور قطع دوستمان دارد، نانمان نمى       
کنـیم و بـه ایـن طـرف و آن طـرف         تـابى مـى    کـشیم و بـى     کنیم؟ آیـا فریـاد مـى       اوضاع، چه مى  

یا با علم به این که هم گرسنگى و هم سیرى به دست همان کسى است که از تمـامى    دویم؟ مى
کنیم و آنچه را که بایـد انجـام دهـیم     بریم و صبر مى خبر دارد، در راحتى به سر مى      الت ما احوا
بمان را مهربان و قادر و غنى مى          مى انجام هم بـال از تـو محبـت هـم ز تـو      «: دانیم دهیم؟ چون ر «

فرمایند بیا و از این زاویه به حوادث نگاه کن تا هم غلط ندیده باشى، هـم حیـران و     مى حضرت
  .نشوى سرگردان

 ابتـدا . یک بار براى یکى از دوستانمان مشکلى پدید آمده بود که ظـاهرا حـل ناشـدنى بـود            
. است بسیار حیران بودم اما دو روز نگذشت که متوجه شدم هزار محبت در آن مشکل خوابیده       
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جـستجو   رود بلکـه  وقتى انسان، همه چیز را دست خدا ببیند با بروز مـشکالت از کـوره درنمـى            
هـاى   سـنت  دهد نشانگر اجراى سـنتى از  اى که رخ مى هر حادثه. کند تا اصل قضیه را دریابد     مى

  .الهى است و انسان باید در پى کشف آن سنت باشد

  ها یبركات سخت
کُنْ لتَستَقرَّ االّ على ما جعلَها اللّه   « بدان کـه دنیـا    ،»الء علَیه منْ النَّعماء و االِْبت  و اَنَّ الدنْیا لَم تَ

که خـدا در   گردد مگر از طریق نعمت و بالهایى شود و سنت خدا در آن جارى نمى    مستقر نمى 
ولى سـنتى کـه در    - از دستش هم درنرفته است -یعنى خدا دنیا را ساخته است       . آن قرار داده است   

 خـودش را از  مـدیریت  مدیر دنیا،. کند سختى و راحتى دادن است به طور توأمان     آن جارى مى  
هـا از زمـام    نـه راحتـى   انـد و  نه بالها از دست خدا دررفتـه . کند ها و بالها اعمال مى    طریق نعمت 

دارد و نـه سـختى      هـا  هـا مـدیریتى جـدا از سـختى دادن          نه راحتى دادن  . اند اختیار او خارج شده   
 جـداى از  راحتـى  نه سختى گسسته از راحتى است و نه. داراى مدیرى غیر از مدیر راحتى است   

رسـید کـه    تـوان بـه جـایى    یک زندگى است که هم سختى دارد و هم راحتى، لـذا مـى         . سختى
  :گفت

    ــه جــد ــرش ب ــر قه ــر لطــف و ب   عاشــقم ب
  

 اى عجــب کــس عاشــق ایــن هــر دو ضــد  
 آید؟ یک شور و حیرت، مـصیبت و  مزه به چه کار مى تحرك و بى خدایا زندگى راحت بى  

 هنگـامى کـه مـریض در تخـتش    ! حرکـى و تنبلـى بـه درآیـیم    ت جنگ یا محرومیتى بده تا از بـى       
 هـاى حیـات،   هـا و رنـج    شـود، و سـختى     خوابیده، اگر مرتب پهلو به پهلو نشود بدنش زخم مـى          

 لذا اسـت کـه هـم تقاضـاى رفـع     . شود تا خونمان لخته نگردد  هایى است که بر ما وارد مى       تکان
  .دى گرفتار کندکنیم و هم نگرانیم که ما را به راحتى سر مشکالت مى

ــاور کنــــد     ــه او بــ ــم کــ ــالم و ترســ   نــ
  

ــر کنـــــد    ــور را کمتـــ ــرحم جـــ   وز تـــ
 خواهم نالم و از خدا مى موقعى که مشکلى براى من ایجاد نموده و حالم را گرفته است، مى            

اما در عین حال ترسانم مبادا حرف مـرا بـاور کـرده، مـشکالت مـرا      . که مشکلم را برطرف کند 
  . کند کم
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 محض قرار گرفتم چه کنم؟ در آن وقت همانند بلبلى خواهم بود که از گُـل اگر در راحتى    
  .بر من مباد که خدا مرا از سختى جدا کند ـ دقت کنید که دید خوبى است. اند جدایش کرده

ــاور کنــــد     ــه او بــ ــم کــ ــالم و ترســ   نــ
  

ــر کنـــــد    ــور را کمتـــ ــرحم جـــ   وز تـــ
   ار زیـــن خـــار در بـــستان شـــوم    واللّـــه 

  
  ن شـــومهمچـــو بلبـــل زیـــن ســـبب نـــاال 

 قـرآن . باز هم ناله سر خواهم داد اما این بار به خاطر آن که او سختیها را از من گرفته اسـت   
فرمایـد   خـدا مـى   ) پـرورانیم  ما انسان را در سختیها مـى       (1»لَقَد خَلَقْنَا االِْنْسانَ فى کَبد    «: فرماید مى

مرده و ساکت و ساکنید  .دای سر نگذاشته هاى تنگ حیات را پشت هاى سخت و گردنه  شما پشته 
. شـوید  ننوشـید زنـده نمـى    ها را تا سختى. توانید خودتان را آزاد کنید ها نیفتید نمى   و تا به سختى   

الاقْتَحم الْعقَبه«   2»فَ
سٍ ذائقَۀُ الْموت«: مرگ نیز شربت گوارایى است که انسان خواهد نوشید   3»کُلُّ نَفْ

ــدم  ــوانى و آدم شـــــ ــردم از حیـــــ ــــ مـ  
  

   ترســم، کـى ز مــردن کــم شــدم پـس چــه 
وت  «. ماییم که مرگ را خواهیم چـشید    . بلعد مرگ، ما را نمى     قَـۀُ الْمـبـا ایـن زاویـه بـه     »ذائ 

 مدیرى در صحنه است که نظام عالم را براساس امتحان، مستقر کرده اسـت و            . نگاه کنید  هستى
 هـا و  هـا، و نعمـت    و آسـانى  ها و امتحان با سختى   . رساند بشریت را با امتحان کردن به نهایت مى       

 . اسـت » ماشـاءاللّه «در روایات آمده است که یکى از بهتـرین ذکرهـا          . پذیرد بالها صورت مى  
 هـایم  یعنى منِ انسان با تمام فعالیـت  . »هرچه خدا بخواهد  «: یعنى انسان به مقامى برسد که بگوید      

  که اگـر هنگـام نیمـه   باز در روایات آمده است. در عرصه حیات، تسلیم سنت جارى حق هستم 
 شب، دو رکعت نماز بخوانید، بعد به سجده رفته از عمـق جـان، بـا شـعور کامـل، هفـت مرتبـه              

ه«   .ریزد بگویید هنوز بلند نشده، تمام اخالق خبیث شما فرو مى»  ماشاءاللّ
ــا   ــر مـ ــا در بـ ــالص بیـ ــه اخـ ــک روز بـ   یـ

  
ــر نیامــد آن گــه گلــه کــن     گــر کــام تــو ب

  دلـه کـن  اى یک دلـه صـد دلـه، دل یـک       
  

ــاش و خــود را یلــه کــن    صــرّاف وجــود ب
 

                                                
 .4 آیه ،سوره بلد - 1
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 خوانید که در آن هم پـس از گفـتن چنـد       در تعقیبات نماز صبح، دعاى قیمتى و عزیزى مى        
ه    » بصیرٌ بالعباد     انَّ اللّه   اُفَوض اَمرى الَى اللّه   «عبارت مثل    ال    ماشـاءاللّه «: رسـید   مـى    بـه ماشـاءاللّ
 النّاس اللّ. ماشاءهماشاء  النّاس ه آنچـه   .آنچه خدا بخواهد نـه آنچـه مـردم بخواهنـد     (»... و انْ کَرِ

مقـامى   چه خوش است گاهى کـه انـسان بـه       ...) خدا بخواهد اگر چه مردم ناخوش داشته باشند       
 دنیـا . برسد که در گهواره پر رحمت خالق حکیم، آن گونه که او دوسـت دارد، زنـدگى کنـد                

 وگرنه آنهایى که نفهمیدند تمام حیات، دست خداست به! و واقعى استفقط از این زاویه، زیبا 
 .فرساسـت  العـاده سـخت و طاقـت    چنان اضطراب و بدبختى و حرص و فالکتى دچارند که فوق 

 کند  آن که امتحان مى»و اَنَّ الْمبتَلى هو الْمعافى«: کنیم دوباره عبارت قبلى حضرت را مرور مى   
 حال اگر ناگهان متوجه شدید ضررى بـه . بخشد ن کسى است که عافیت مى     فرستد هما  و بال مى  

 کنید؟ آیا یادتان مانده است که این بال از جانب همان کسى است کـه          شما رسیده است چه مى    
 اید اما اگـر دیـدتان ایـن     دیده دهد؟ اگر چنین دیدى داشته باشید دنیا را مثل امام          عافیت مى 

 )یهودیان و غیـره (ترین بدبختى جهودها   همان طور که بزرگ    (.کنید نباشد احساس شکست مى   
 این کـه . آورد شان دنیاست و کوچکترین ضررى آنها را از پا درمى    همین است که همه زندگى    

 نـشان دهنـده انفعـال شـدید آنهـا در برابـر هرگونـه              » جهودها خون دیدنـد   «: معروف شده است  
 مـسلما تعـداد شـهداى ملّـت    . بنـان دقـت کنیـد   به جنگ میان اسرائیل و شـیعیان ل    ) مصیبتى است 

همه  هاى یهودیان اسرائیلى است اما با کشته شدن یک یهودى، انگار مسلمان لبنان بیش از کشته   
اسـت   ممکـن . لرزد این نشان دهنده انفعال شدید آنها در برابر هرگونه مصیبتى است     اسرائیل مى 

مفهـومى   میریم، یعنى در افق دیـد مـا مـرگ،      ا نمى اما م » .میرند میریم آنها هم مى    ما مى «: بگویید
 اى اسـت کـه   شـود همـان روحیـه    ندارد در حالى که آنچـه باعـث از پـا درآمـدن یهودیـان مـى                

دهـد و   دهد، همان است که عافیت مى فهمد همان که بال و مرگ مى      یعنى نمى . تواند بمیرد  نمى
یـست ضـرر و سـختى از جانـب همـان      تواند ضرر دنیایى را تحمل کند و اساسا متوجـه ن    نمى لذا

  .آورد آید و لذا ضرر او را از پاى درمى است که عافیت از جانب او مى آمده
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ه کنیـد     .  به اطراف خودتان دقت کنیـد »و اَنَّ الْمبتَلى هو الْمعافى  « بـه احـوال خودتـان توجـ. 
. ، عافیـت اسـت  چه بـسا در مـتن بـال   . دهد دهد همان کسى است که عافیت مى      کسى که بال مى   

  .معلوم نیست این بال همان عافیت است یا جداى از آن است اصالً
 به طور کلى باید گفت زاویه حیات هر فرد، براساس وجود ابزارهایى است کـه خـدا بـراى             

 کسى که به خاطر نوع یا رنگ انـدامش . امتحان، به او بخشیده است و غیر از این، حیات نیست          
  غصه بخورد غصه چیزى را خـورده اسـت کـه نـه دارد و نـه     -ل و قدش  مثال رنگ مویش و یا شک   -

 هرکس با آنچه که خودش دارد مى تواند به خود برینش برسد، وگرنه آنچـه کـه         . احتیاج دارد 
 »مـرد بـودن  «زن، مرد بودن ندارد، و براى رسـیدن بـه هـدفش نیـز بـه         . ندارد به او مربوط نیست    

  4.احتیاج ندارد
کُنْ لتَستَقرَّ االّ على ما جعلَها اللّهو اَنَّ الدنْیا « الء، و    لَم تَ االِْبـت و ماءنْ النَّعم هلَیفـى     ع زاء الْجـ

َشى کلَیکَلَ ع شْ   »جهالَتک بِه ء منْ ذلک فَاحملْه على الْمعاد اَو ماشاء مما النَعلَم، فَانْ اَ
تو . خداست  همه به دست-آنها که بدانى چه آنها که ندانى  چه -م چیزها فرمایند بدان که تما مى

بگـذار نـه بـه     دانى، آن را به حساب جهل خـودت      از جریان علت وقوع بعضى امور چیزى نمى       
بـراى   دهـد کـه پـذیرفتن آن    اى روى مـى    گاه واقعـه  . حساب این که از دست خدا دررفته است       

شـدید    محبت شدیدى داشتیم ایـن محبـت، آن قـدر        اهللا رمحهامانسان، سخت است مثالً همه ما به ام       
 اینجـا نبایـد  . ناگهـان امـام رحلـت کردنـد    . کردیم مرگ امام را تصور کنـیم   بود که جرأت نمى   

 ها به هر درى کـه      بعضى. فرمایند آن را به جهل خودت واگذار       حضرت مى » آخر چرا؟ «: گفت
 ما تنها در این دنیـا «: آیا باید بگویند. شوند و مىر روند، با مشکل روبه   زنند و هر راهى که مى      مى

 یـک جریانـاتى هـست کـه مـا       «: یـا بایـد بگوینـد     ! ؟»ایم و کسى پشت و پناهمان نیست       رها شده 
فرمایند  مى ایم یا همه چیز، دست خداست؟ حضرت ؟ آیا واقعا ما به خود وانهاده شده »دانیم نمى

امـور از   خودت نسبت ده نه این که فکـر کنـى  هرگاه حکمت چیزى را درنیافتى آن را به جهل   
  .دست خدا دررفته است

                                                
 .به مباحث عدل الهى رجوع بفرمایید - 4
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 حـال بایـد چـه کننـد؟    . اند تشکیل خانواده دهند ها هستند که به دالیلى نتوانسته     بعضى جوان 
 کنند؟ آیا امکان دارد که خالق انسان ضد ضد این افراد اقدام مى    » پشت پرده «توان گفت    آیا مى 

ه   ا اینجـا متوجـه   . ه آینده پیرامون این موضوع سخن خـواهیم گفـت          در جلس   او باشد؟ انشاءاللّ امـ 
کنیم که خـدا بـراى    ها براى خودمان یک نوع زندگى تنظیم مى   باشید که گاهى اوقات ما انسان     

 اگر یک دست دیگـر «: گوید مثالً کسى که یک دستش معیوب است مى   . تنظیم نکرده است   ما
 »بردارى شـرکت کـنم    بلند کنم و در مسابقات وزنه   توانستم وزنه  شد، مى  داشتم خیلى خوب مى   

یعنى نپذیرفته است که خدا نوعى زنـدگى بـراى او تنظـیم کـرده کـه وزنـه بلنـد کـردن در آن                   
توانى قهرمان شنا شوى، چـون بـا      حیف، تو هیچ گاه نمى    «: گوید یا مثالً کسى به او مى      و. نیست

 نیـست، خـدا یـک زنـدگى بـراى او      خوب این کـه مهـم    » توانى خوب شنا کنى    نمى این دستت 
مـشکل مـا اینجاسـت کـه یـک زنـدگى بـراى        . که در آن قهرمـان شـنا نـشود      تنظیم کرده است  

پس ما خـداییم و خـدا بنـده    » !برنامه ما را اجرا کن«: گوییم به خدا مى  کنیم و  خودمان تنظیم مى  
ه ! ما دانـیم بـال و عافیـت، و     ىخدایا چـون مـ  «: معادله را معکوس کرد و گفت      باید این .  نعوذ باللّ

اگـر بـه   » !خـواهیم  قادر و حکیمى چون توست هر آنچه بخـواهى، مـى   نعمت و سختى به دست    
  واللّـه «، نخواستن است و بندگى کـردن،      »خواستن از خدا  «باالتر از    مقامى رسیدیم که فهمیدیم   
  »!کز آفتاب فلک خوبتر شوى

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  همشانزدجلسه 
  باالترين بصيرت

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
کُنْ لتَستَقرَّ االّ على ما جعلَها اللّه           الء و  و اَنَّ الدنْیا لَم تَ تاالِْب و ماءنَ النَّعم هلَیع  

     شَـى ک لَیـشْـکَلَ ع نْ  الْجزاء فى الْمعاد اَو ماشاء مما الْنَعلَم، فَانْ اَ مـ ء  ک ذلـ 
ت و             فَاحملْه على  مـلع الً ثُـم جـاه قْـتخُل قْـتلُ ماخُلاَو نَّکفَا بِه کالَتهج

ه بعد        مااَکْثَرَ ماتَجهلُ منَ االَْمرِ    أْیک و یضلُّ فیه بصرُك ثُم تُبصرُ ر رُ فیهیتَحی و
کذل .  بِالَّذى خَلَقَک متَصفَاع         ه لَیـا و كد بـتَع کُنْ لَـه لْـیو اكو سـ و قَکز ر و

   شَفَقَتُک نْهم و تُکغْبر .نَىیا ب لَماع نْبِى وی دا لَمنِ اللّه اَنَّ اَحع ء    نْـهأَ عکَما اَنْب 
النَّجاةِ قائدا فَانّى لَم آلُک     الَى    علَیه و آله فَارض بِه رائدا و         الرَّسولُ صلَّى اللّه  

 کنَفْسى النَّظَرِ للُغَ فلَنْ تَب نَّکا ۀً ونِ-نَصیحا و   تدتَهاج-لَغَ نَظَرى لَکبم .  
هـا و پـاداش روز جـزا، و     هـا و محرومیـت     این جهـان پـاى نگرفـت جـز بـه نعمـت            

ویـدادهاى ایـن جهـان،    پـس اگـر از ر  . آگـاه نیـستیم   هاى خدا کـه مـا از آن    مشیت
که نخستین بـار کـه    اى بر تو دشوار نماید آن را از نادانى خویش دان،          دانستن نکته 

آفریده شدى چیـزى از ایـن همـه بـر تـو معلـوم نبـود، سـپس بـه بـسیارى از آنچـه                
دانستى و در حکم آن سرگردان بودى،        بسا چیزها که نمى   . شدى دانستى آگاه  نمى
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بندگى کسى زن که تـو را آفریـده و    پس چنگ در.  شدىاما سرانجام به آن آگاه    
و روى  بـاش  پس تنها بنده او مى    . روزیت بخشیده و اندامت را موزون ساخته است       

ــیم دار   ــا از او ب ــه ســوى او آر و تنه ــدم. ب ــیچ کــس چــون    ! اى فرزن ــدان کــه ه ب
پس رسـتگارى خـویش را بـه رهبـرى او      . نداده است   از خدا آگاهى    اللّه رسول

اى کـه مـن بـه تـو      انـدازه  من در نصیحت تو کوتاهى نکردم و تو بـه   .  باش دلخوش
ه داشـته باشـى، هرچنـد هـم کـه              توجه دارم، خـودت نمـى      تـوانى بـه خـودت توجـ

  .بکوشى
ه قلب   م را که توج الکین و قهرمـان کربالسـت بـه همـه عزیـزان       حلول ماه محرّ ها به امام الـس 

دارى منهـاى   ض کنم کـه سـلوك و سـیر و دیـن    همین قدر عر. کنم تبریک و تسلیت عرض مى    
شهادت ظهور فناى عبد اسـت در حـق و بـه    . دهد اى را که باید و شاید نمى     عبد، آن نتیجه   فناى
ت لطف خداست به عبد، شهادت نیز لطف خداست به مؤمن تا به             . حق لطف همان طور که نبو 
 کنید به این نکتـه    عزادارى مى  در این ایام وقتى که عبادت و      . ترین درجات عبودیت برسد    عالى

الکین عـالى      ه داشته باشید که امـام الـس تـرین درجـه عبودیـت را یعنـى فنـاء را از طریـق       قلبا توج 
 حاال همه حرکات امام را با همین محور ببین که امام در دریاى فنا        . شهادت انتخاب کرده است   

 شـهادت یـک فنـاى   . شود طلق نمىکند و تا این کارها را نکند فناى حضرت، م این کارها را مى   
 شیرین است و تا انسان مؤمن عشق به شهادت نداشته باشد اصالً در وادى بندگى قـدم نگذاشـته      

 رساند و رهایى از این هالکت به وسـیله شـهادت   دغدغه دنیاپرستى بنده را به هالکت مى  . است
 هـاى دنیاپرسـتى بـه     به ما یاد داده اسـت کـه چطـور از دغدغـه        حاال امام حسین  . میسر است 

. اسـت  صعود خداپرستى برسیم و این سیر را سیر به سوى بهشت گویند و آن سیر، سیر حـسینى     
ه   . نظر بکند و از گرفتارى دنیاپرستى آزاد نشود و محال است کسى به اباعبداللّ

ل کـن و بـدان کـه             در نامه  حضرت على  شان به فرزندشان فرمودند در وصـیت مـن تأمـ 
 مالــک حیــات اســت و خــالق همــان میراننــده اســت و فــانى کننــده همــان  مالــک مــوت همــان

. یعنى جهان در دامن علم و قدرت حق است و عنان گسیخته نیـست    . به قیامت است   برگرداننده
جدایى از حیات نیست و حیات بریده از مرگ نیـست، هـر دو، صـورت یـک اراده حـق         مرگ
 نظرتان وسعت دهید تا همه چیز برایتان معناىبه نگاه و    . ظهور مدیریت مدبر هستى است     است،
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 نه در گودال مرگ، از حیات غافل باشید و نه در کوهستان حیات، غافل از    . ترى پیدا کند   عمیق
ه    . مرگ ه  اینها دو روى یک سکّ  اى فرزندم همان که. اى که در قبضه خالق هستى است      اند، سکّ

 خواهى فرار کنى؟ همـان  تو از چه چیزى مىدهد،  کند همان عافیت مى دهد و امتحان مى  بال مى 
 اى و نـه در  یعنى نه تو در بـال فرامـوش شـده       . سنّتى که بال دهنده است عافیت دهنده هم هست        

 تو در دنیا دائم در امتحان هـستى و ایـن دنیـا خـصوصیات خاصـى     . عافیت از دست خدا دررفته    
  .دارد که باید نسبت به آن بصیر شوى

کُنْ لتَستَقرَّ االّ على ما جعلَها اللّه       و اَنَّ الدنْیا لَ    الء و          م تَ ت االِْبـ و مـاءنَ النَّعم هلَیى     ع فـ زاء الْجـ
   لَما الْنَعمم ماشاء اَو عادت  فرمایند دنیا مستقرّ نشده است مگر بـراى  حضرت مى. الْم هـایى   آن سـنّ

ت نعمت دادن و ا. که خدا قرار داده است    اگـر دنیـا نبـود     .متحان کـردن و جـزاى در قیامـت   سنّ
نباشد کـه سـرمایه     تا امتحان . اى نداشت  کسى چیزى نداشت، اگر امتحان هم نبود کسى سرمایه        

هـا   کـه شخـصیت    بعد از امتحان اسـت    . دهد تا امتحان نباشد شخصیت معنى نمى     . دهد معنى نمى 
هیچ کـس بیـست    بیست بدهند، در واقعاگر بدون امتحان به همه مردم دنیا نمره       . شود معلوم مى 

مـثالً شـما   . اسـت  ندارد چون کسى بیست را به دست نیاورده است و این بیست سرمایه او نشده         
چـون بـه شـما     اید، زن و یا مرد بودن سرمایه شـما نیـست   زن یا مرد بودن را که به دست نیاورده  

داده شده مـال   این دنیا به شماپس این دنیا مال شما نیست، آن چیزهایى که در        . داده شده است  
ت امتحان  اگر. آید سرمایه شماست شما نیست، فقط آن چه که در ازاى امتحان به دست مى            سنّ

ت امتحان، شرایطى است کـه   . نبود هیچ کس هیچ چیزى نداشت      هـا از طریـق    انـسان  بنابراین سنّ
نظـام معـاد نظـام     ت وسـازى اسـ   پس نظام امتحان نظام سـرمایه     . آن براى خود سرمایه تهیه کنند     

نَفْـسٍ بِمـا کَـسبت     کُـلُّ «: فرماید این جاست که قرآن مى. ها است  یافتن و روبرو شدن با سرمایه     
اگر آن چه که کسب کـرده  . است  هرکس در رهن آن چیزهایى است که کسب کرده      1»رهینَۀٌ

بـه  . است در عذاب و فشار اسـت    مناسب فطرت و روحش است آزاد است و اگر ضد فطرتش          
رود ولـى در جهـنم را    بیرون نمى فرمایند درِ بهشت باز است و کسى      همین جهت در روایت مى    

جنس جهنم جـنس ضـد فطـرت     دهد که این روایت نشان مى   . کنند تا کسى بیرون نیاید     قفل مى 
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قرص ماه به آن زیبایى اسـت و بـدن    ها در قیامت مثل باز در روایت داریم که بدن بعضى      . است
قیامت به شکل اعمال انـسان اسـت و    چون بدن انسان در   . تر از بدن خوك است     شتها ز  بعضى

  .هاى او دارد اراده بدن انسان سرمایه خود انسان است و ریشه در قلب و
 .خدا جنس جهـان را جـنس امتحـان و نعمـت قـرار داد          ! اى پسر عزیزم  : فرمایند حضرت مى 

 دهـد و نظـام   دهـد سـرمایه معنـى نمـى     عنى نمـى یعنى اگر جهان جهانِ امتحان نباشد اصالً معاد م    
حسن یعنى همین که نظام امتحان، نظـام سـرمایه اسـت            پـس نظـام دنیـا چیـزى نیـست جـز آن      . اَ

 حاال آن چیزهایى که خـدا قـرار داده اسـت عبـارت اسـت از     . چیزهایى که خدا قرار داده است  
 عنـى تمـام رمـز ایـن دنیـا را مـا      ی. دانـیم  نعمت و امتحان و جزاء در قیامت یا چیزهایى که ما نمى        

 اى کـه  مـا بـه انـدازه   .  یعنى همه قواعد دنیا هم دست ما نیـست        »اَو ماشاء مما الْنَعلَم   «. دانیم نمى
 اند کـه مـا هـم بعـضى از     تازه خود پیامبران و امامان هم گفته  . دانیم اند مى  پیامبران و امامان گفته   

خدا   که همه علم خدا پیش هیچ پیامبرى نیست، همه علمدانید حتما شما مى  . دانیم چیزها را نمى  
 خداونـد در قـرآن  . دهـد  فقط پیش خداست و خداوند به اندازه هدایت ما به پیـامبران علـم مـى             

  .دانى کنند که انگار همه چیز را مى فرماید اى پیامبر اینها از تو طورى سؤال مى مى

   خودیها یشعورِ فهم نادان
 دانى باید چه کـار کنـى؟ بایـد هنـر تبـدیل نـادانى بـه           یزهایى را نمى  اگر چ ! اى فرزند عزیزم  

 هاى خودش را بشناسد و بپذیرد که   بهترین بصیرت آن است که آدم ضعف      . دانایى داشته باشى  
 .بـارد  فهمند، هرچند جهل از سر و پایـشان مـى   ها اصالً جهل را نمى   بعضى. ها را دارد   این ضعف 
ولى  .خواهند بپذیرند که نسبت به حقایق عالَم جاهلند       ولى نمى فهمند   ها جهل خود را مى     بعضى

یـک   هـا  فرمایـد اى آدم  ترین درجه علم به حقایق عالَم در مقام انسان، مـى   امام الموحدین، عالى  
شْـکَلَ   فَـانْ حاال این چیزها را بر جهالـت خـود حمـل کـن            . دانید چیزهایى هست که شما نمى     اَ

 َشى کلَیع   کنْ ذلم ء    بِه کالَتهلى جع لْهمافتادى آن را بـر   اى به مشکل اگر در فهم حادثه .  فَاح
عقـل او جـور    نادانى خود حمل کن، نه اینکه فکر کنى انسان عقل کل است و هر چیزى که بـا    

  :دانم، که مثالً چرا نیامد، اشکال دارد، نه بگو من نمى
  دهـــد صـــد نـــاز و نعمـــت  یکـــى را مـــى

  
   آلــــوده در خــــونیکــــى را نــــان جــــو
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 فهمـى و بعـضى   چرا آن باهوش است و این کم هوش؟ چرا بعضى چیزها را بـه راحتـى مـى     
 اگر چیزى را نفهمیـدى بـه خـالق اعتـراض    ! فرمایند اى فرزندم فهمى؟ حضرت مى چیزها را نمى 

 ها و این روحیه، خیلى خوب است این یعنى شعور فهم ناتوانى      . مکن به جهل خودت حمل کن     
 ها چرا به این روز افتادند؟ اینهـا بعـد از رنـسانس نخواسـتند         شما ببینید اروپایى  .  خود هاى ضعف
 هاى خود را با بندگى جبـران کننـد، خواسـتند بـا           هاى خود را بفهمند و نخواستند ضعف       ضعف

 لـذا بـه بحرانـى در زنـدگى افتادنـد کـه هـر روز         . هایـشان را جبـران کننـد       قدرت بیـشتر ضـعف    
وت فیهـا و الیحیـى        «گویند   ن جهنمى که مى   واقعا آ . میرند مى مـالی مو اروپـا همـین امـروز   »یـ  

اند و سرحال و با طراوت و  نه زنده. نه یک مرگ آرام و نه یک حیات شیرین   . گرفتار آن است  
شـود و بایـد او    یک وقت آدم مریض مـى . ها ببینید مثالً نوع برخوردشان را با بیمارى . اند مرده نه
 ها مقدمه مردن اسـت و شـما هـم هـیچ کـارى      ولى بعضى از بیمارى. رد تا سالم شود درمان ک  را
 توان به سـالمت برگردانـد   ها را نمى توانید بکنید، حاال اگر نخواهید بپذیرید که همه بیمارى  نمى

 گیریـد و  هایتـان را بـراى برگردانـدن سـالمتى بـه کـار مـى        اى تمام انـرژى  با یک حرص کشنده   
 هـا نـشانه   ایـن . کنیـد  بعد هم خود را شکست خورده و مأیوس حس مى      . گیرید اى هم نمى   نتیجه

 در میـان ایـن همـه تحـرك یـک حـرص        . ضعف ما و نپذیرفتن ضعفمان نسبت به مـرگ اسـت          
ب مى احمقانه براى ماندن به جان انسان     فهمنـد کـه   کنـد چطـور نمـى    ها افتاده است که آدم تعج 

  .فهمند هل و ضعف خود را نمىها پیش آنها نیست و چطور ج همه دانایى
 اى و سـنتى را نفهمیـدى، بـر    فرمایند جهان، جهان امتحان است، حاال اگر مسئله        حضرت مى 

 دانـستى،  جهالت خودت نسبت به آن مسئله حمل کن، چون تو وقتى به دنیا آمدى چیـزى نمـى             
  شـدى هنـوز  دانستى دانا شدى، حاال هم کـه خیلـى دانـا        آرام آرام نسبت به بعضى از آنچه نمى       

دانا  کودك دبستان نظام خلقت هم نیستى پس جلوتر برو، داناتر بشو و بپذیر که جاهل هستى تا   
حجـابى   یعنى اگر کسى نادانى خودش را نپذیرد همین نپذیرفتن، باعث بـه وجـود آمـدن     . شوى

کـم   د کمپذیرفتی اما اگر نادانى خودتان را. شود شود، و لذا هیچ وقت بیدار نمى بین او و حق مى  
. ایـد  خوانـده  یعنى گاهى دانـایى شـما در حـد کتابهـایى اسـت کـه      . شوید داناى باالتر از دنیا مى  

کنیـد و   مـى  حـاال بـا خـدا ارتبـاط پیـدا     . گاهى دانایى شما در حدى است که بفهمید که نادانیـد    
از  بعـضى . شـود هـم بـه هـیچ کـسى گفـت       فهمید که در هیچ کتابى نیـست و نمـى      چیزهایى مى 
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از  اند کـه  شان یک چیزهایى یاد گرفته  گان و یا همین پیران فامیل، به جهت سکوت طوالنى         بزر
  :شود که یعنى حرفشان این مى. مقام لفظ و کالم بیرون است

  اى خـــدا جـــان را تـــو بنمـــا آن مقـــام    
  

ــدر آن بــى  ــى  کان   رویــد کــالم  حــرف م
ه به نقص و جهل خ         ه به حق و توج پیدا  هاى خاص ود، دانایىلذا از یک جایى به بعد با توج

  .شود مى
ــى   ــد بــ ــه آیــ ــن گفتــ ــاقى ایــ ــان بــ   زبــ

  
  در دل آن کـــس کـــه دارد نـــور جـــان   

 شود که انسان عالم شود یکى سکوت طوالنى و دیگـرى آگـاهى بـه     پس دو چیز باعث مى     
  .ضعف و نقص خود

الً ثُم علمت و مااَکْثَرَ ماتَ          جاه قْتخُل قْتلُ ماخُلاَو نَّکرُ    فَایتَحی رِ ونَ االَْملُ مهج    و کأْی ر فیه
کذل دعب ه   .یضلُّ فیه بصرُك ثُم تُبصرُ

و چقدر چیزهـا کـه   . فرمایند تو اول که خلق شدى جاهل بودى بعد آگاه شدى      حضرت مى 
 تعبیـرات بـه  . ات در آن حیران اسـت و در مقابـل آنهـا چـشمت نابیناسـت              دانى و اندیشه   نمى تو

ه بـه  . فرماید متوجه ضعف خودت باش   حضرت دقت کنید مى    اولین قدمِ بیدارى و دانایى، توجـ 
 آدم یک وقت در صحراى پر اژدهاى پر خطر است و راه نجـات را هـم  . هاى خود است   ضعف
 داند و هر لحظه هم خطرى در کمینش نشسته است ولى یک وقت در چنین شـرایطى فقـط        نمى
 دانـد کـه مـسئله    مـى . کنـد  ها با هم فرق مى این. وش علیم حکیم رحمان است    داند که در آغ    مى

 ولـى . بزرگتر از این حرفهاست که براى او همه چیز روشن شود و بر همه چیز احاطه پیـدا کنـد     
. در آغوش پروردگارى است که مالـک حیـات و مـرگ اسـت، خـالق مـرگ و حیـات اسـت                 

ر کردند که ببـین در کجـاى عـالم هـستى بعـد       اول آمدند شما را بصی  حضرت على  بنابراین
ه نداریـد          فرمودند چرا  ه کردیـد بـه بیـدارى         . به جهـل و ضـعفتان توجـ هـاى برتـرى    و اگـر توجـ

  .دهند ها چیست؟ در فراز بعدى راه را به ما نشان مى رسیدن به این بیدارى حاال راه. رسید مى
زقَک و سوا      « ر و بِالَّذى خَلَقَک متَصفَاع       و تُکغْبر هلَیا و كدبتَع کُنْ لَه لْیو ك  شَـفَقَتُک نْهم« .

چنـگ بزنـى    خواهى بیدار و بصیر شوى و در جهل نمانى، باید به ریسمان بندگى کسى            اگر مى 
دانید که  مى شما. که تو را خلق کرد ولى رها نکرد، رزق هم داد و تو را به تعادل خاصى رساند   



 باالترین بصیرت...................................................................................................209

انـد،   را داشته هاى زندگى ما به پیران طایفه نگاه کنید تمام بحران. رزق نیستیم ما بى هیچ کدام از    
جلـوگیرى از    بزرگترین حیله شیطان بـراى    . اند رزق نبوده  اند ولى بى   حتى بیشتر هم بحران داشته    

به شـما ایـن    و بزرگترین نعمت خدا. گوید خالق تو رازق تو نیست بندگى خدا این است که مى 
حتـى اگـر    پس دلتان امن باشـد کـه خـالق، رازق اسـت      .  بفهمید خالقتان رازقتان است    است که 

بگیریـد   البته از این فرمایش حضرت اگـر نتیجـه  . شرایط جورى شد که شما مدتى بیکار ماندید      
 ایـد  نشینم تا خدا رزقم دهـد معلـوم اسـت کـه تـالش کـرده            روم گوشه خانه مى    که پس من مى   

  .حرف حضرت را نفهمید

   روحیگير يج اصالح جهتنتا
 فرماید پسرم به ریسمان بندگى کـسى چنـگ زن کـه خـالق و رازق            امامِ عزیزِ من و شما مى     

 خواهنـد دل مـن و شـما را    حـضرت مـى  . توست، همان که تو را به این آرایش و تعـادل رسـاند       
اك روشن شود حاال یک مثال بسیار ساده مى    . محکم کنند  وتان مـا یکى از دوسـ . زنم تا معنى س 

 پایش ترکش خورده بود و دکتر مجبور شده بود انگشت شست او را ثابت کند و ایـن خـودش    
 بینیـد  گوید اصالً چیزى نیست مـى  یک انگشت پا را که آدم مى. یک معظل زندگى او شده بود  

رویـد   شما وقتى بـا دمپـایى راه مـى   . کند وقتى حرکت نکند چه مشکالتى در راه رفتن ایجاد مى      
 .آیـد  ت شست حرکت نداشته باشد وقتى پایتان را بلند کردید دمپایى از پایتـان درمـى          انگش اگر

 خـدا بـه مـن و شـما چـشمى     . کند ببینید یک حرکت خیلى ساده انگشت چقدر تعادل ایجاد مى      
  .بدهد که این همه تعادل را ببینیم

به  نید؟ مثالً شماحاال ارتباط شما با چنین خالقى چگونه باید باشد؟ و چرا باید به او رجوع ک 
را  حاال شما مگر همـین سـه چیـز    . خواهید او هم نان دارد     کنید چون شما نان مى     نانوا رجوع مى  

 پـس اى . این سه چیز هم کـه فقـط دسـت خداسـت       . بودنتان، رزقتان و تعادلتان را    : خواهید نمى
 اگـر . ها بر قلبت جـارى شـود     ها و حکمت   گیرى روحت را اصالح کن تا تمام علم        پسرم جهت 
 گیرید از حکیم، حکمت مى. گیرید هاى ارتباط با خدا را برطرف کنید از علیم، علم مى          حجاب

رازق  خوب اگر بفهمى. چه چیزى مانع ارتباط با خداست؟ نگرانى از رزق        . و از بصیر، بصیرت   
گیـرى   جهـت  آن وقـت . خداست پس باید به همان علیم حکیم بصیر نزدیک شوى و نظر کنـى   
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خدا خواستید  گیرى روحتان درست شد و همه حقایق را از شود وقتى جهت   مى روحتان درست 
  .دهد چون علیم هم هست همه علم را به شما مى

 ات فرمایند اى پسرم به خالق و رازق و متعـادل کننـده   تا این جا دقت کردید که حضرت مى 
 ى به دریاى علـم خواه پس اگر مى. خواهى چرا؟ چون تو بصیرت مى   . اعتصام و اعتماد پیدا کن    

 دل در گرو او داشـته بـاش و از او  . گیرى قلبت او باشد حق برسى باید بنده او باشى یعنى جهت       
از  ترس از دیگران حجاب ارتباط با حق است فقـط . شفقت یعنى ترس همراه با امید داشته باش       

کـه   یربـص . حق بترس و به حق امیدوار باش تا قلبت از خستگى خارج شود و بصیرت پیدا کنـد       
بدانیـد   اگر ارزش این جمـالت را . روى بینى، حقایق را که دیدى بیراهه نمى   شدى حقایق را مى   

بـدانیم   گویند چکار کنیم تا عرفـان  گاهى بعضى از دوستان مى. کنید به راحتى از آنها عبور نمى 
تى بـصیر  گویم هیچ عارفى هـیچ حرفـى و   بنده مى . و مثل عرفا چشممان به حقایق الهى باز شود        

آن وقـت   .فقط باید تالش کنید بفهمید و به قلب برسـانید      . بلندتر از این جمالت حضرت ندارد     
. کنیـد  مى رود و دائم تذکرات و توجهات قلبى پیدا ها از جلو چشمتان کنار مى ها و حجاب   پرده

 حاال با این مقدمه به فراز بعـدى دقـت کنیـد ببینیـد چقـدر حـرف بزرگـى اسـت کـه حـضرت                       
  :فرمایند مى

حدا لَم ینْبِى  نَّ اَ لَم یا بنَى اَ اع ه و سولُ  ء عنِ اللّ ه الرَّ نْبأَ عنْ دا و الَـى النَّجـاةِ      کَما اَ رائـ ه فَارض بِ
  .قائدا

ه پسرم هیچ کس به اندازه رسول       دانیـد  همان طـور کـه مـى   .  خبر از غیب نیاورده است      اللّ
س «: فرماید قرآن مى  ضٍ    تلْک الرُّ على بع مضَهعبعضى افضل   یعنى بعضى از پیامبران از    »ل فَضَّلْنا ب

ولـى نـسبت بـه     اند و همه براى هدایت بشر حرف کافى دارند هستند با این که همه آنها معصوم      
 از  اللّـه  رسـول  فرمایند هـیچ پیـامبرى بـه انـدازه     حضرت مى. کند خودشان درجاتشان فرق مى   

این خبرها راضى  خواهى سالک و عارف شوى بیا و به       اى پسرم اگر مى    پس. غیب خبر نیاورده  
هـاى   وسوسـه  هـا و  باش یا به رهبرى این پیامبر راضى بـاش تـا راحـت راحـت شـوى و دغدغـه                   

ب دنیا و آرزوهاى دنیایى به جهت آن        . شیطانى شما را بیچاره نکند     است که به دین  این همه ح
  . راضى نیستیدر اکرمخدا راضى نیستید، به رهبرى پیامب
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 هایتـان هـم در مـسائل سیاسـى و     گیـرى   راضـى شـوید موضـع   اگر به پیشوایى رسول خدا 
سـازى کردنـد و گفتنـد امـام            . کند اجتماعى بسیار فرق مى    مـثالً در اوایـل انقـالب، دشـمنان جو 

ه همـه  زاد صـدر و بازرگـان و قطـب    آقاى بنـى .  ایران را در جهان منزوى کرده است     اهللا رمحهخمینى
هایشان مقاله نوشتن که چکار کنـیم تـا از انـزوا بیـرون            لذا شروع کردند در روزنامه    . شدند هول
  جورى ایران را مدیریت کـرده اسـت کـه از نظـر آمریکـا و شـوروى و       اهللا رمحهگفتند امام  مى .آییم

نتخـاب کـرده    را به عنوان پیشواى خود ا     که رسول خدا   اهللا رمحهامام. ایم منزوى شده  انگلستان ما 
ببینید این یک عقیده نجات دهنده اسـت و  . که ما منزوى نیستیم شما منزوى هستید      بودند گفتند 

اند و به دست و پا افتادند که کارى       ها پذیرفتند که منزوى    آن بیچاره . چقدر مؤثر است   در عمل 
 محکـم  امبر اکـرم  به اسـتحکام قیـادت پیـ   اهللا رمحهخودشان را از انزوا درآورند ولى امام  بکنند تا 

  .کوتاه نیامدند ایستادند و
روز  مثالً چنـد . اند، همین طور است     ستون هدایت  گویند پیامبر اکرم   این که حضرت مى   

 گویـد فالنـى در معیـار مـدیریت جهـان مـدرن نمـره             پیش بحث مدیریت شد، دیدم کـسى مـى        
  ارزشى فکر کردن،گیرى به جهت گفتم این ایرادى که به مدیریت او مى   . مدیریتش صفر است  

! باشد؟  هم باید صفر هم وارد است پس از نظر شما نمره مدیریت پیامبربه مدیریت پیامبر  
چگونـه   حـاال . شـوید  گویند با این بینش و روشى که شـما داریـد بـدبخت مـى     گاهى به شما مى   

سازى       مى یـامبر و  پ ها حفـظ کنیـد؟ از طریـق پـذیرفتن رهبـرى          توانید خودتان را در برابر این جو
اسـت   ، این جاست کـه دیگـر مطمـئن هـستى کـه محـال      راضى شدن به بینش و روش پیامبر  

هاى  مدیریت خواهد بشود و تاریخ هم گواه خوبى است که گویى هرچه مى بدبخت شوى و مى   
ملّتـشان ضـرر    امثال آتاتورك و رضاخان که به ظاهر مدیریت بود چقدر براى خودشان و براى             

  .به همراه آورد
اى . نَظَرى لَک انّى لَم آلُک نَصیحۀً و انَّک لَنْ تَبلُغَ فى النَّظَرَ لنَفْسک ـ و انِ اجتَهدت ـ مبلَغَ  فَ

گویـد آنچـه بایـد     اسـت مـى    امامى که دریاى علـم و حقیقـت  -پسرم من در نصیحت تو کوتاهى نکردم  
ه دارم، بـه خـودت      اى که من به ه اندازه و تو ب-بگویم گفتم و هیچ چیزى را فروگذار نکردم   تـو توجـ

ه ندارى، هرچند هم که بکوشى      نگرند و لذا  فرزندشان را مى چرا که آن حضرت از بیرون . توج
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بهتر از خـودت هـم برایـت     خواهند بگویند، پس حاال که آنچه باید براى تو بگویم، گفتم و     مى
  .آن زندگى کنها را بگیر و مطابق  دلسوزى کردم، پس همین نصیحت

 حاصل قضیه این که دنیا دست خداست، شما هم در دامن مدیریت حـق فقـط بایـد امتحـان      
طریـق   خودتان و نقائـصتان را بـشناسید و نقـائص را از     . ها براى همه شماست    بدهید، این امتحان  

ه بـه خـالق و رازق و متعـادل کننـده          و متوجـه باشـید کـه   . تـان جبـران کنیـد    بندگى خدا و توجـ 
نجات   همه حقایق را آورده است پس به رهبرى او راضى و به پیشوایى او قانع باشید تامبرپیا

  .یابید و به باالترین بصیرت دست یابید

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

  هفدهم جلسه
  ی خدا در منظر علیيگانگ

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
       کانَ ل لَو اَنَّه نَىیا ب لَماع و          و ه کـ َأیت آثـار ملْ  رَبک شَریک لَأَتَتْک رسلُه و لَرَ

               ه ضاد الیـ هنَفْـس فصکَما و داحو لها نَّهلک و هفاتص و اَفْعالَه رَفْتلَع و هطَان سلْ
شْیاء             فى که اَحد و الیزولُ اَبدا و لَم یزَلْ، اَولٌ قَبلَ االَْ د    ملْ عـرٌ ب آخـ ۀٍ ویلالاَو بِ

شْیاء النهایۀٍ االَْ   .بِ
اى فرزندم، بدان که اگر براى پروردگار شریک بود، آن شریک نیز رسوالن خود    

دیدى و افعـال و   هاى قدرت و چیرگى او را مى و تو نشانه .فرستاد را به سوى تو مى  
ا پروردگـار چنـان کـه ذات    . شناختى صفاتش را مى  را توصـیف کـرده   خـویش   امـ

او جاویدان اسـت  . تواند مخالفت کند است یکتاست و هیچ کس در عالم با او نمى 
آن که او را آغـازى باشـد و آخـر     ناپذیر؛ اول است پیش از همه کائنات بى       زوال و

  .آن که او را پایانى باشد بى است پس از همه موجودات
 باش کـه اگـر غیـر از خـداى واحـد     فرمایند اى پسرم این مسئله را خوب متوجه    حضرت مى 

آمدند و آثار ملک و ملکوتش پیدا بود، افعـال و صـفاتش    خداى دیگرى بود پیامبران او هم مى 
 حضرت مـسئله . بینى پس جهان یک خدایى است دیدى ولى تو جهان را یک آهنگى مى        مى را

 بـراى اینکـه ذهـن   اى که بیشتر وعظ اسـت و   یکى از زاویه: کنند توحید را از دو زاویه بحث مى 
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وعـظ یعنـى فطـرت را بـا تـذکّر      . اى که حکمت اسـت  متذکر شود خوب است و یکى از زاویه    
 در وعظ ممکن است برهان و دلیل برهانى نباشد ولى طرف بحث ما هم کسى که           . نمودن بیدار

 گـوییم نظـم جهـان نـشانگر دقـت      مثالً به یک فرد مسلمان وقتى مـى      . بخواهد عناد بورزد نیست   
ولـى اگـر بـه یـک کـافر      . پذیرد و ایـن حـرف در او تـأثیر مثبـت دارد         جهان است، او مى   خالق  

توانـد نپـذیرد و بگویـد نظمـش اتفـاقى          نظم جهان نشانه دقت ناظم جهان اسـت، او مـى           بگوییم
. کنـد  کند و ایمـانش را شـدیدتر مـى        بنابراین روش وعظ، فطرت انسان مؤمن را بیدار مى         .است

خواهیم کسى را که انکار کننده حق است   بوط به وقتى است که مى     که روش جدل مر    همچنان
هاى خودش محکوم کنیم و در روش برهانى که همان حکمت قرآنـى            دالیل و حرف   از طریق 
  .آوریم اثبات ادعاى خود دلیل محکم و یقینى مى است براى

 مطـرح گونه و یک نکتـه برهـانى    حاال حضرت در این فراز از فرمایش خود یک نکته وعظ  
 همـه پیـامبران در طـول   ! ببـین : گویند براى این که یگانه بودن خدا را به ما بفهمانند مى      . کنند مى

کننـد و هـر پیـامبرى کـه آمـده       تاریخ، ما را به یک خدا با صفات و کماالت خاصى دعوت مى  
و از . کننـد  تصدیق کننده پیامبر قبلى بوده است و همـه یـک خـداى واحـد را معرفـى مـى        است
با . نمود فرستاد و ما را به خودش دعوت مى خداى دیگرى هم بود باید پیامبرى را مى ى اگر طرف
مقدمات آیا امکان دارد که خداى دیگرى باشد ولى پیامبرى را نفرسـتد؟ مـسلّم خیـر، زیـرا       این

و الزمه هدایت بندگان، فرستادن پیامبر بـراى هـدایت    . خدایى خدا، هدایت بندگان است     الزمه
. پس جهان تک معبودى و تـک محـورى اسـت    . حال آن که او پیامبرى نفرستاده است      و   است

هـا هـستند بـه صـفات خداونـد، و در واقـع نقـش هـر          پیامبران مأمور متذکر شدن انـسان   چرا که 
نمایش دادن صفات خدایى است که آن پیامبر، رسول و فرستاده اوسـت، تـا مـردم بـا                پیامبرى،
تصال به او از طریق عبادت، از ارتباط بـا کمـاالت او محـروم           خداى خود و عبادت و ا      شناخت

اگر خداى دیگرى بود باید حتما صفات دیگرى، غیر از صفاتى داشته باشد که سلسله             و. نمانند
اند، چون الزمه خداى دیگر بودن به داشتن صفاتى دیگـر اسـت،چون         تاریخ از او گفته    پیامبران
و نه اعتبارى و نـسبى، از طرفـى همـه پیـامبران جـز یـک       ها ذاتى است  مجردات تفاوت در عالم 
ه جان را باید به همان خداى واحد انداخت خداى واحد را معرفى ننمودند، پس تمام توج.  
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 اگر دو تـا خـدا  : فرمایند نمایند خیلى دقت کنید که مى      به نکته دومى که حضرت مطرح مى      
 خداونـد کمـال مطلـق اسـت یعنـى تمـام         دانید   همان طور که مى   . شود وجود داشته باشد چه مى    

کمـال اسـت پـس خـدایى کـه عـین       » علم«از طرفى . کماالت را داراست بلکه عین کمال است 
نیز کمال است پـس خـدایى کـه عـین کمـال اسـت عـین              » حیات«. است، عین علم است    کمال
» علـم «ما یک . کمال است پس خدا عین اراده است» اراده«گوییم  است و همین طور مى  حیات
حیـات  «و » علـم مطلـق  «، »خدا«نداریم همان  » خدا«و یک   » حیات«نداریم یا یک    » خدا« و یک 
 مثالً در جهان. دو تا بودن علم و حیات از نظر مفهوم ذهنى است نه از نظر مصداق   . است »مطلق

 مثـال . شـود  خارج، حرارت از نور خورشید جدا نیست ولى ذهن ما بین این دو تفکیک قائل مى  
یعنى یک خودى است که عـین شـنیدن   . گویید خودم دیدم و خودم شنیدم شما مى : زنمبهترى ب 

 عین دیدن است همچنان که خودش تماما شنونده و بیننده است یعنى یک حقیقت اسـت کـه      و
 .گوینـد » وحـدت بـین ذات و صـفات   «این را اصطالحا . عین شنیدن و دیدن و فکر کردن است    
 است اراده هم که صفت ذات است پـس اراده عـین ذات       حاال اگر خداوند صفتش عین ذاتش       

ه  . است پس خدا یعنى اراده، همان طور که خدا یعنى علم مطلق، حیات مطلق و غیره  البتـه توجـ 
 اصـالً . داشته باشید خدا یعنى علم مطلق، اما نه به دوگانگى، یعنى یک علم و یک خدا نـداریم              

 گویـد صـفت خـدا غیـر از ذات خـدا نیـست،       بیـت ایـن اسـت کـه مـى      افتخار شیعه به مدد اهـل    
  .دوگانگى در کار نیست

 وقتى روشن شد که اراده عین ذات خداست حاال اگر دو تا خدا داشته باشیم امکـان نـدارد             
 که این دو تا خدا یک اراده داشته باشند، چون وقتى ذات این خدا غیـر از آن خـدا باشـد اراده            

 یعنـى وقتـى  . آن خداست که عین ذات خودش استاین خدا که عین ذاتش است غیر از اراده        
 حاال همه جهان بایـد در اراده ایـن  . شود ها هم دو تا مى    بودن این خدا غیر از آن خدا شد، اراده        

 دو خدا باشد چون هر کدام کمال مطلق هستند نباید حـدى داشـته باشـند ـ چیـزى کـه محـدود       
 وقتى دو اراده باشد ـ و حتما هر کـدام از  تواند وجود مطلق و کمال مطلق باشد ـ حاال  است نمى
 ها غیر از دیگرى است چون ذات این غیر از ذات آن است و اراده هم عین ذات است     این اراده 

 اش این است کـه آتـش،   ـ اگر مثالً این خدا اراده کرد آتش، سوزنده باشد، آن خدا حتما اراده   
 سـوزنده باشـد هـم سـوزنده نباشـد ایـن        حاال اگر دنیا این طور بود که آتش هم        . سوزنده نباشد 
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بینیم آتـش سـوزنده اسـت و دنیـا هـم           در حالى که مى   . دنیا نبود و تحقق خارجى نداشت      دیگر
بـه  . دارد، پس باید یک اراده مطلق در صحنه باشد و آثار یک حکومت در صحنه اسـت   وجود
ۀٌ االَّ اللّـه    لَـو  «در آیـه   . حکماء اگر دو تا خدا بود هیچ چیز در عالم نبود           تعبیر هـکـانَ فیهِمـا آل   

اگر در زمین و آسمان غیر از خدا، خداى دیگرى بود، زمین و آسـمان          «: فرماید که مى  »لَفَسدتا
  .اگر کلمه فساد را به معنى نابودى بگیریم با این بحثى که مطرح شد تطابق دارد» شد مى فاسد

 دیدى، در ار قدرت و ملک او را مىاگر براى پروردگارت شریکى بود حتما آث      ! اى فرزندم 
 بینیـد دقیقـا معـده شـما را     مثالً شـما مـى  . بینى صورتى که عالم را یک قدرتى و یک تدبیرى مى      

همان کسى ساخته است که آب را ساخته است چـون معـده شـما آمـاده شـده اسـت کـه مـواد          
ب و هـوا و  و درست زمین را همان کسى ساخته است که آ . را از طریق آب جذب کند      غذایى
 یعنى هوا در خدمت زمین و زمین و هوا در خدمت دریا و همه در خدمت         . ساخته است  دریا را 
ریـه انـسان را همـان    . همه اینها یک آهنگى است یعنى همه در خدمت هـم هـستند       . است انسان
 یعنى نظام. توانند باشند را ساخته است همه اینها با هم مى... ساخته است که قلب و رگ و کسى

. وار اسـت نـه مکـانیکى    به قول معروف نظم عالم نظم اُرگانیکى و انـدام     . یک آهنگى است   آن
ل و تنظـیم کننـده هـم دیگـر هـستند            آب و  هـم هـستند مکمـ و مـا هرچـه   . آتشى که ظاهرا ضد
ف «: فرماینـد  حضرت مى. بینیم از یک مدیریت واحد نمى  بینیم غیر  مى صـکَما و داحو لها نَّهلک و 

ههمـان طـور کـه قـرآن     . لکن همان طور که او خود را وصف کرده، معبود واحدى است     »نَفْس
کُم اله واحد   :فرماید مى لهها، معبود شما، کـه بایـد جهـت قلـب خـود را بـه سـوى او                  اى انسان . ا

معبود واحدى است، و یگانگى اصل حقیقت اوست و اگر متوجه یگانگى او نـشوید،             بیندازید،
کمال است، و در مقابلِ یگانگى، کثرت » یگانگى«برید، چرا که  از عبادت خود نمى  کاملبهره

دهد  پاى کثرت در میان است، پاى نقص در میان است، چون وقتى کثرت معنى مى است، وقتى
یکى باشد و در دیگرى نباشد و لذا دوگـانگى مطـرح اسـت در حـالى کـه کمـال           که کمال در  

حـد، جـان انـسان بـه        ندارد،   مطلق هیچ نقصى   ه قلبى به سـوى اَ حد است و از طرفى با توج پس اَ
  .یابد از اضطراب و تشتت نجات مى رسد و یگانگى مى
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که اَحد: فرمایند حضرت مى  ه فى ملْ ضادلـک خـدا     الی م لـک خـدا، ضـد یعنى هیچ چیز در م  
اشد و طورى باشد کـه  آب غیر از آتش است ولى آب آن چنان نیست که آتش نتواند ب     . نیست

آتش باشد دیگر آب نتواند موجودیت داشته باشد و آب هـم آن چنـان نیـست کـه آتـش                    اگر
با بودن اینها در عالَم، اهـداف  . موجودیت داشته باشد، یعنى هر دو در نزاع مفیدى هستند          نتواند
لـک  حضرت مى. شود مانند شب و روز و فصول مختلف سال        محقق مى  عالم خـدا  فرمایند در م 
 این طور نیست که مؤمنان را یـک . شود یعنى سنّتى توسط سنت دیگرى ضایع نمى    . نیست تضاد

است  سنتى به بهشت ببرد و یک سنت دیگر به جهنم، بلکه سنت واحدى که سنت خداى واحد
از ایـن   نمایاند و مـا را  در عالم جارى است و خود این حالت، حضور تدبیر یگانه خداوند را مى    

 دهـد و  نـیم ابزارهـا و قـواى طبیعـت، موضـوعاتى هـستند جـداى از خـدا، تـذکر مـى           که فکر ک  
 فرماید متوجه باشید که یک تدبیر یگانگى مطلقى در هستى جـارى اسـت و هـیچ مـانعى در              مى

  .کنند مقابل آن تدبیر حکیمانه الهى نیست و عمالً همه عالم اهداف پروردگارشان را دنبال مى

  خداوند عين بقاء است
زَلْ  الیی لَم شـود   مـى  چیـزى نـابود  .  خداوند متعال، ابدى است، نابود شدنى نیـست زولُ اَبدا و

عـدمى   زوال امـر . که عین هستى نباشد خداوند عین هستى است هـستى هـم عـین کمـال اسـت             
اسـت   است، نقص مساوى عدم است، کمال مساوى وجود است، خدا عین کمال و عین وجـود   

یک وجود  .رود شود، نه از بین مى  نه زایل مىیزولُ اَبدا و لَم یزَلْالپس نقص و عدم ندارد پس      
به خدا على و حضور مطلق و دائم و فعال در هستى جارى است و چه زیبا است که از منظر     

  .بنگریم و خدا را درست ببینیم
 کمت اسـت البالغه کتاب ح اند نهج خواهیم ببینیم این که گفته     تا این جا مقدمه بود حاال مى      

 خواهـد کـه حـضرت    البته فهم این جمله خیلى قدرت و دقت مـى     . چگونه کتاب حکمت است   
  :فرمایند مى

النهایۀٍ        « شْیاء بِ الاَولیۀٍ و آخرٌ بعد االَْ شْیاء بِ بدون ایـن    یعنى خداوند اول است اما »اَولٌ قَبلَ االَْ
من که این  یاء، بدون این که او را نهایتى باشد مثالًکه اولیتى باشد و آخرى است بعد از همه اش      
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هـستم؟ وقتـى    یعنى چه موقع من اول. ام اولى هستم که اولیتم به شماست جا در کنار شما نشسته   
اول صف است  گوییم این آقا شما باشید اگر شما نباشید که من اولِ چه چیزى هستم؟ وقتى مى         

       ا اگر صف نبود او چه طور  . ل صف است  یعنى آن صف هست حاال این آقا اول   مـى  امتوانـد او
خداونـد اول اسـت      فرماینـد  حضرت مى . تواند بدون وجود صف، اول باشد      صف باشد؟ او نمى   

ت  ت و آخر است بدون آخری لیلیتى اسـت کـه  . بدون اوت خدا چه نوع او لیت،    او لیـاو بـدون او
وابسته نیست، بلکه  سته است ولى اول بودن خدا به غیراول است؟ این آقا اول بودنش به غیر واب   

وابسته است حاال اگـر   آن آقا که آخر صف نشسته است آخر بودنش به غیر . خودش اول است  
بودنش و اول بودنش بـه   حاال خداوند آخر. فقط خودش بود دیگر نه اول است و نه آخر است   

باشـد آخـر صـف هـم      ول بودنش به غیـر خداوند اول صف نیست که ا     . خودش است نه به غیر    
اشـیاء کـه نبودنـد اصـالً      ء، چون او اول است قبل از هر شى. نیست که آخر بودنش به غیر باشد      

او آخر است بعـد  . باشد چیزى نبوده است هیچ نوع اولیتى نبوده است که خدا نسبت به آن اول         
ایـن همـان آیـه    . اسـت  د باز هم او آخـر ء، وقتى همه اشیاء از بین بروند و نهایتى نباش         از هر شى  

رُ و الظّـاهرُ و الْبـاطن           «: فرمایـد  قرآن است که مى    اآلخـ لُ واالَْو و در واقـع ایـن قـسمت       و »هـ
  .فرمایش حضرت، شرح همین آیه است

 این. البالغه کتاب حکمت و اندیشه است و معارف بسیار عظیم الهى در آن نهفته است              نهج
 .مـان سـر بـرود    ه ما بخواهیم ساده و سرسرى از آن بگذریم و زود حوصـله       ظلم بزرگى است ک   

 قصد ما باید این باشد که سعى کنـیم بـا حوصـله طـوالنى و تفکـر زیـاد فرمایـشات حـضرت را           
 شـما : زنـم  مثال دیگرى مى. اند ها را براى ما بیان فرموده ها و حکمت حضرت این حرف  . بفهمیم

 توانیـد ببینیـد، حـاال    بینید و اگر نور نباشد اشیاء را نمى طه نور مى بینید به واس   هر چیزى را که مى    
 .اى در کـار نیـست   بینید؟ دیدن نور به خودش است، واسطه    خود نور را به واسطه چه چیزى مى       

 .ظهور هر چیز به نور است ولى ظهور نور به خودش است، نور عین ظهور و عین پیـدایى اسـت    
  .آخر، اما نه به واسطه اشیاء بلکه به خودش اول و آخر استحاال خداوند هم اول است و هم 

 دهـد، چـون انـسان را متوجـه     گویند تفکر توحیدى به واقع انسان را رشد مـى   اصالً اینکه مى  
همـان طـور کـه عقـل را بـه میـدان       . هـا و قراردادهـا   کند ماوراء این محدودیت    یک حقیقتى مى  

هـاى    چـون عقـل، واقعیـاتى مـاوراء ایـن پدیـده      و در محدوده حس نماندن کمال است،  آوردن
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 ها را متأثر از آن ها و پدیده گیرد و این حادثه یابد و عاقل آن قوانین و سنن را اصل مى    مى حسى
 دهد و آرام آرام متوجه حقیقت یابد، در تفکر توحیدى هم انسان عقل و دل را بیشتر سیر مى     مى

 الم حاضـر اسـت و تمـام ارکـان هـستى را احاطـه      شود که در همه ع   الحقایق و غیب الغیوب مى    
 ها حجاب او گردند، ولى اگر تفکر توحیدى ادامـه یابـد انـسان    شود که پدیده کرده، هرچند مى 

  :یابد که مى
  حجاب روى تو هم روى تو اسـت در همـه حـال            

  
ــدایى    ــه پیـ ــس کـ ــانى ز بـ ــشم جهـ ــان ز چـ   نهـ

ت حـق را ها از منظر قلب م عمده آن است که این استقالل پدیده   ت و آخری لیا فرو افتد تا او 
مشاهده کنیم، وسط دریا آن وقتى که موج اطراف کشتى ما را گرفتـه، آن حـالى کـه در آنجـا           

اى در آن حـال اسـتقالل ندارنـد، آن جاسـت کـه مالحظـه         حالى است کـه هـیچ پدیـده        داریم،
ى، چـون چیـزى نمانـده    خداوند هم اول است به تمام معنى و هم آخراست به تمام معن           کنید مى

در منظر قلب شما، بشود آن را چیزى حساب کرد، همه چیز همه چیزشان را از دست             است که 
بیند و با تمام وجـود هـم او را    براى همین هم قلب در آن حال با تمام وجود خدا را مى       اند، داده
وا اللّـه  « که و حاضر است با تمام وجود از خدا تبعیت کند، تعبیر قرآن این است      خواند مى عـد   

  .خواند در این که فقط از دین خدا پیروى کند  خدا را خالصانه مى»لَه الدین مخلصین
ت خدا را بیابد تمـام حـالش حـال همـانى                  ت و آخری لیاگر انسان توانست در کل زندگى او 

 اید به ایـن کـه تمـام     رسیده و شما که از نظر استدالل » مخْلصینَ لَه الدین     دعوا اللّه «شود که    مى
را  عالم غرق هست مطلق اوست، پس باید این را به قلب برسانیم و براى این کار باید حال خود     

شْیاء  اَولٌ قَبلَ«یـابیم   همواره همان حالى بدانیم که وسط دریا داریم و در آن حال همواره مى    االَْ
شْیاء بِ  الاَولیۀٍ و آخرٌ بعد االَْ ه»النهایۀٍبِ جلـسه آینـده دنبـال     حال اجازه بدهید مـسئله را در .   انشاءللّ

  .کنیم به امید این که آرام آرام براى ما روشن شود

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

  جلسه هجدهم
  حضور همه جانبه حق

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
الاَولیۀٍ و آ     « شْیاء بِ ت    اَولٌ قَبلَ االَْ نْ َأنْ تَثْبـ عـ ظُـمۀٍ، ع هایـالن شْیاء بِ  خرٌ بعد االَْ

ک َأنْ          . ربوبِیتَه بِاحاطَۀِ قَلْبٍ أَو بصرٍ     ثْلـمغـى لنْبلْ کَما یفَافْع کذل رَفْتذا عفَا
ه و عظیمِ          یفْعلَه فى  ه و قلَّۀِ مقْدرته و کَثْرَةِ عجزِ طَرِ  حاجته الَى ربه فى     صغَرِ خَ

  و هتالَّ         َطلَبِ طاعا رْكأْم یـ لَـم ه طه فَانـَّ خْ نْ سـ الشَّفَقَۀِ مـ و هتقُوبنْ عۀِ مبالرَّه
  .قَبیحٍ بِحسنٍ و لَم ینْهک االَّ عنْ

است آن که او را آغاز و بدایت باشد؛ و آخر  او اول است پیش از همه کائنات، بى    
برتـر از آن اسـت کـه    . آن که او را پایان و نهایت باشـد      بى پس از همه موجودات،   

  .احاطه دل و دیده، ربوبیت وى را دریابد
ها را دانستى، پس آن سان که هماننـد تـو بـا آن مایـه انـدك، و          اکنون که این  ! حال فرزندم 
ته است که انجام دهد انجام بده و ناتوانى بسیار و نیاز فراوان به پروردگار، شایس ناچیزى توان، و

کیفرش بترس و از خشمش بیم دار که او جز بـه کـار نیکـو فرمانـت      در پى طاعت او باش و از      
  .نداد و جز از کردار زشت بازت نداشت
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 دهد که یک معبودى و یک قطبـى اسـت و      اى پسرم، نظام عالم نشان مى     : حضرت فرمودند 
 دهـد و اگـر خـدایان دیگـرى هـم بودنـد         بودن عالم مى  هماهنگى بین انبیاء خبر از یک خدایى        

 .فرسـتادند  پیامبرانى هم با آهنگى غیر از آهنگ انبیاء تاریخ، باید به صحنه هـدایت بنـدگان مـى         
ت    : بعد فرمودند  ت و آخـر اسـت بـدون آخریـ لیل است بدون اودر واقـع بـا ایـن دو   . خداوند او 

بیـشتر   این موضوع احتیاج به تفکر و تعمق. نندک جمله نحوه حضور توحیدى خداوند را بیان مى     
کنـد،   مـى  مـان بیـشتر جلـوه    دارد و هرچه روى آن بیشتر بمانیم احساس حضور یگانگى در جان     

ه   . انشاءاللّ
 هرچـه بـدى و نقـص هـست از نیـستى     . شما در نظر بگیرید که نیستى نیست، و هستى هست       

هستى  کورى از نیستى است و بینایى از مثالً  . است و هرچه خوبى و کمال هست از هستى است         
اسـت   هـر جـا پـاى بـودن    . در واقع نداشتن بینایى همان کورى است، و داشتن یعنى بودن  . است

ه بـه ایـن     . پاى کمال است، هر جا یک نحوه نبودن است یک نحـوه نقـص اسـت      حـاال بـا توجـ 
  هستىِ محـض این دیوار،. گوییم خداوند هستىِ محض است یعنى کمال محض است         مقدمه مى 

دیوار  این دیوار خیلى چیزها نیست که  . نیست چون نقص دارد یعنى پاى نبودن در آن باز است          
هـست   تمام چیزهـایى کـه در عـالم   . است، این دیوار شجاعت نیست، شعور نیست، دیوار است      

چـرا  . نیـست  هیچ کدام هستى محض نیست، هست، اما هستىِ محض نیست و لذا کمال محـض          
  .محض است ، کمال محض است و خداوند هستى محض است پس کمالکه هستى محض

 توان گفت از چه موقع هست؟ خیر، زیرا   حاال آیا درباره خداوند که هستى محض است مى        
 شود قبلش چه بوده است؟ هستى محض اگر گفتى از یک موقعى بوده است آن وقت سؤال مى    

بـه    هستى است و نه عین هستى وهمیشه چیزى که در. بردار نیست چون هستى محض است     قبل
دارد  برمـى  مثالً هستى من، قبـل و بعـد      . بردار است  عبارت دیگر داراى هستى محدود است، قبل      

: فرماینـد  مـى  حاال حضرت امیرالمؤمنین در وصف خداونـد،   . دارد ولى خداوند قبل و بعد برنمى     
الاَولیۀٍ    شْیاء بِ ت   اسـت قبـل از هـر چیـزى، بـدون     یعنى خداونـد اول  . اَولٌ قَبلَ االَْ لیـهـا   بعـضى . او

جواب باید گفت  ها حرفهاى فلسفى است و چرا ما اینها را بحث کنیم؟ در        گویند این حرف   مى
خواهنـد   امـام مـى   خواهنـد فیلـسوف باشـند    که اینها حرفهاى امام الموحدین است امام کـه نمـى     

ندارنـد و لـذا    میـق و دقیـق را     هـا حوصـله فهمیـدن سـخن ع         بعـضى . معرفت دینى بـه مـا بدهنـد       
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بدانیـد ولـى    هـا را  بنده هم نظر ندارم که حرف فیلسوف     . ها است  گویند اینها حرف فیلسوف    مى
فهمیـدن آن   هاى امام معصوم عمیق و حکیمانه است بایـد سـعى کنـیم بفهمـیم البتـه        وقتى سخن 

  .زحمت دارد ولى باالخره باید فهمید
ت، در      لیل است بدون اوجلسه قبل مثال زدیم که وقتى چنـد نفـر در یـک صـف        خداوند او  

م آنیـد و        لى هستم که شـما دوت، بلکه او لیل بدون اوا نه اول هستم امباشند از یک طرف من او 
م است، یعنى من قبل از اشیاء اول نیستم با اشیاء اول هستم        مـن   یعنى شما که باشـید . دیگرى سو

ا   حاال دقت کنید، هستىِ محـض اول اسـت  .  من اول نیستم  اول هستم ولى اگر شما نباشید که       امـ
ت او، . بقیه عالم پرتو هستى محض هستند. اولى که بقیه چیزها نیستند و فقط او هست  لیـیـک   او

ت               لیـت مـن و شـما و او لیـت خاص است، من و شما جلوه هستى محض هستیم پـس او لیهـر   او
      ت قبل از اشیاء نیست ام لیلیت خداونـد، قبـل از        موجودى اوت هستى محض یعنى او لیاشـیاء   ا او

مکـانى و   یعنى هیچ اولیتى براى حق تعالى نیست مثـل اولیـت عـددى و    . است بدون هیچ اولیتى   
ت است یعنى بودن محض است و بودن همه چیز از او       لیشروع شـده   زمانى بلکه حق خودش او

ت است     . است ل باشیم دیگر   در صور . آن وقت خودش هم آخریآخر نیستیم و  تى که ما اگر او
و االَْولُ و . ولى خداوند هم اول اسـت و هـم آخـر   . اگر آخر باشیم اول نیستیم  رُ  هـ یعنـى  اآلخـ ،

بودنـشان غـرق بـودن     و بقیه موجودات. بودنِ محض است در ابتدا، بودن محض است در انتهاء      
اولش نور اسـت حـاال    ور خورشید را که نگاه کنید   مثالً ن . اند هیچ  در مقابل خدا هیچ   . حق است 

صـحنه نیـست همـه     هرچه ادامه دهیم و جلوتر برویم باز هم نور است یعنى چیـزى جـز نـور در        
یک فروغ «: کنیم مى یک نور است که ما آن را تقسیم. ها غرق است در یک روشنایى    روشنایى

معرفتمـان از عـالَم    کـر کـردیم  اگر روى جمـالت حـضرت ف   » .رخ ساقى است که در جام افتاد      
البته مسئله آسان . شود مى شود و لذا عبادتمان هم صحیح و اصالح   تر مى  تر و عالى   معرفتى عمیق 

دانشمندان بنشینند و این جملـه       البالغه فرمودند   در پیام به کنگره نهج     اهللا رمحهامام خمینى . هم نیست 
خداونـد بـا همـه     «»ء البِمزایِلَه شى قارِنَۀٍ و غَیرُ کُلِّء البِم مع کُلِّ َشى«حضرت را معنى کنند کـه     
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 بـدون آن کـه جـدا از آنهـا     اسـت،  اشیاء هست بدون آن که عین آنها باشد، و غیـر همـه اشـیاء       
  1».باشد

النهایۀٍ: فرمایند حاال این جا حضرت مى    شْیاء بِ اشـیاء    خداوند آخر است بعد ازو آخرٌ بعد االَْ
و آخر  اول. یعنى ته صف و آخر یک سلسله نیست یعنى همه بودن است .  نهایت است  اما بدون 

ظـاهر   از آن جهـت کـه  . اوست، غیرى در صحنه نیست، او گاهى ظاهر است گاهى باطن است       
بعـد   است اول است از آن جهت که باطن است آخر است، به همین جهت هم در سوره حدید           

ه،    یعنـى فقـط خـدا در صـحنه اسـت     »هو الظَّاهرُ و الْبـاطنُ «مـود   فر»هو االَْولُ و اآلخرُ  «از   بقیـ
هاى وجوداند و چیزى از خود ندارند       اسـت   مثل این است که ما نور خورشید را که واحـد    . حد

اتاق شـما   گوییم نور اتاق من غیر از نور کنیم و مى ها و دیوارها تقسیم مى ها و اتاق براساس خانه 
و شما شـده    و نور اتاق شما نسبت به محدودیت اتاق من و شما، نور اتاق مننور اتاق من  . است

بـه وصـل    مانـد، بـودنش   است در حالى که اگر اتصالش به خورشید قطع شود چیزى از آن نمى  
نمـودن و   شود یعنى نـور را محـدود   یک نور است که نسبت به اتاق من، نور اتاق من مى           . است

وقتـى   بینـیم،  محدود است بلکه ما آن را محدود به اتـاق خـود مـى   نه این که خود نور    . نمایاندن
  .بینیم نور است که نور است اتاق را خراب کنیم مى

ــق  ــد از منجنیـــ ــران کنیـــ ــره ویـــ   کنگـــ
  

ــق    ــن فریــ ــان ایــ ــرق از میــ ــا رود فــ   تــ
  چــون بـــه صـــورت آمــد آن نـــور ســـره   

  
ــایه   ــون سـ ــدد چـ ــد عـ ــره  شـ ــاى کنگـ   هـ

د مى ها مى جرهگوید یک نور است که به کنگره و به پن مى  در. شود خورد و تکه تکه و متعد 
کنید  ها را خراب بینیم وقتى پنجره ها تکه تکه مى واقع نور، تکه تکه نشده است ما نسبت به اتاق     

ایـد   کـرده  ها را خراب کردید نورهاى متعدد را به هم وصل حاال وقتى پنجره . بینید نور واحد مى  
واحـد   گذاشـت شـما نـور     اید یا عواملى کـه نمـى       کردهیعنى عوامل محدود بودن نور را خراب        

  .اید؟ نور که همان نور است متصل را ببینید خراب کرده
و  «فقط یک چیز هست، آن که اول است و فقط یک چیـز هـست، آن کـه آخـر اسـت                  هـ

ه ماند؟ ان   دیگر براى چه کسى چیزى مى      »و االْخرُ  االَْولُ لبى را  به جایى برسیم که این مط    شاءاللّ

                                                
 .1خطبه  - 1
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بینـیم ایـن کـه     فهمیم قلبمان هم تصدیق کند که جز حق در صـحنه نیـست آن وقـت مـى        مى که
َأیت اللّه      «فرمایند   مى حضرت ر الّ وئا اشَی تَأی ما ر      ه دعب و هعم و لَهبیـنم   یعنى من چیزى نمى» قَب 

کـم وارد ایـن وادى شـوید تـا       کـم .بیـنم  مگر این که قبل از آن و بعد از آن و با آن، حق را مـى   
کُوس فى الْمرایـا  «: اش عکس توى آینه است     تصدیق کند آنچه در عالم هست همه       قلبتان ع اَو

ل اسـت بـدون       »خیالٌ اَویا عکس در آینه است یا خیال و آنچه واقعا هست، حق اسـت، هـم او  
ت، چون سراسر اوست و غیرى ن           ت و هم آخر است، بدون آخری لییست که خداوند بـه انتهـا  او 

ت، و لیل است بدون اوآخر  برسد و آن غیر شروع شود، خیر، غیرى نیست، فقط اوست، پس او
ت است، بدون آخری.  

 هایمان را کج و معوج کنیم تا دنیا را نبینیم و خدا را ببینـیم؟    گفت آیا باید چشم    شخصى مى 
 خواست در ایـن دنیـا بـا همـین چـشم      ، او مىدانست که باید دل را از این دنیا به درآورد          او نمى 

ى  : فرمایـد   در مـورد خداونـد مـى      شنیده است که امیرالمؤمنین   . مادى خدا را ببیند    لٌ فـ داخـ 
ج عنْها البِالْمزایلَۀِ     شْیاء البِالْممازجۀ خارِ اشـیاء    یعنى خدا داخل در اشیاء است اما نه اینکه بـا         االَْ

تصور کرده   خارج اشیاء است اما نه اینکه جدا از اشیاء باشد، لذاممزوج و ترکیب شده باشد، و
اشـیاء دیـد و یـا     است که خدا مخلوط با اشیاء است و یا جداى از اشیاء است که یا باید البالى         

آخر است و او  اگر او اول است و او. جداى از اشیاء او را دید، این آدم هنوز فقط در دنیا است  
البـالى آن   مانـد کـه حـضرت حـق      است دیگر براى چه کسى چیزى مـى ظاهر است و او باطن  

صـدیقین عقـالً    آرى با برهان. چیزها باشد و یا آن چیزها باشند و خدا هم باالى آن چیزها باشد     
تزکیـه قلـب هـم     توان پذیرفت که فقط اوست که هست و بقیه هستى مجازى دارند، ولى بـا      مى

یعنـى یکـى کـه دو     احد. است» احد« را بخوان تا قلب بیابد او    اَحد   قُلْ هو اللّه  . باید به آن رسید   
هـا   قـول فیلـسوف   بـه . احد یعنى یکى که هیچ چیز جز او نیست، احد یعنى هستى محض             . ندارد

کـه فقـط خـدا     اگر وحدت به قلبمان رسید، اگر به آن جا رسیدیم . وجود مساوق وحدت است   
جایى بـراى   گویم خدا هست و یا م، من هستم که مى  ماند که بگوی   هست آیا جایى براى من مى     

  :ماند؟ چه عالى فرمود  گفتن مى اَنَا اللّه
ــه منـــصور خـــالى بـــود پـــر آوازه شـــد       کاسـ

  
ــست  ــه وحــدت کــسى هوشــیار نی ــه در میخان   ورن
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 کند، ولى اگر پر از آب شد وقتـى  چطور یک کاسه چینى خالى را اگر ضربه بزنى صدا مى          
 داد نـدارد،  این همـه داد و بـى   : فرماید اندازد، مى  و داد و بیداد راه نمى     کند   ضربه زدى صدا نمى   

 گـویى   ولى همین که مـى »اَنَا الْحقّ«فهمى که  یابند مى همه اهل میخانه وحدت که جز حق نمى 
قّ « گـویى، یعنـى   بینى که مـى   از آن وحدت جدا شدى، خود را از یک لحاظ دارى مى      »اَنَا الْح 

  .خود است مجنون بىهنوز با خودى، لیک 
  گفــــت لیلــــى را خلیفــــه کــــان تــــویى 

  
ــشان و غــوى   ــون گــشت پری ــو مجن   کــز ت

ــستى     از دگــــر خوبــــان تــــو افــــزون نیــ
  

ــستى    ــون نی ــو مجن ــون ت ــت رو، رو چ   گف
  خـود اسـت   با خودى تو لیـک مجنـون بـى     

  
  در طریـــق عـــشق بیـــدارى بـــد اســـت     

 وانى بفهمى که همـه چیـز  ت اگر تو خودت را ببینى با خودت هستى، وقتى با خود هستى نمى   
 توانى بگویى وقتى همه چیز اوست که اوست که نمى. اوست که اوست، پس خودت هم هستى

 مجنون خودى ندارد که بقیه را هم ببیند همین کـه     . گویم که همه چیز اوست که اوست       من مى 
ه بـه  در طریـق عـشق ت  . وحدت یعنى خود را نبینى. بینى خود را ببینى، براى بقیه هم خود مى  وجـ 

 کاسه وجود منصور هم از مى وحدت خالى بـود یعنـى هنـوز بـه آن مقـام عـالى              . خود بد است  
 نگفـتم : گویند وقتى جنید در کنار جسد او آمد گفـت        توحیدى نرسیده بود، به همین جهت مى      

 در. یعنى تو یک چیزهـایى فهمیـدى و طاقـت نیـاوردى و عربـده زدى              . طاقت توحید را ندارى   
ه به کثرت     . منصور اول راه است   مقام توحید،    ها هـستیم طبیعـى اسـت    ما که عموما در مقام توج 

 شـاید بگوییـد کـه مـن هرچـه     . خوریم، اما کاسه منصور هم خالى بود    که حسرت منصور را مى    
 روى خـوب راه را اشـتباه مـى   . توانم مقام اول و آخر بودن حق را تخیل کـنم     کنم نمى  تالش مى 

صار قُلُوبنـا  . ، باید از تخیل دربیایى و با چشم قلب ببینـى    مگر بناست تخیل کنى    رْ اَبـاَن و   یاءبِـض
 کلَیک  .  یعنى خدا چشم دلم را باز کن تا نور دیدن تو را پیـدا کـنم  نَظَرِها ا لَیـنَع کفـش   فَـاخْلَع

تـوان   ىنمـ  با کفش خیال که. خیال را در ابتداى سرزمین مقدس طور باید از پاى دل بیرون کنى    
  .به رؤیت حق رسید

  بکُـــن اى موســــىِ جـــان خلــــع نعلــــین  
  

  کــه انـــدر گلـــشن جــان نیـــست خـــارى  
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  خیال براى تصور محدودها است، پـل اسـت نـه واقعیـت، در ایـن مقـام کـه رسـیدى دیگـر             
  .تخیل مزاحم است، دل باید در صحنه بیاید

ــت     ــینه از دوس ــضاى س ــد ف ــر ش ــان پ   چن
  

ــمیرم     ــد از ض ــم ش ــویش گ ــر خ ــه فک   ک
ام که فکر خودم در خودم گم شد، شـدم دوسـت داشـتن، نـه            من به جایى رسیده   : ویدگ مى 

ام  اگر بگویى من بنده. ام گویم که بنده ام نه این که مى فقط بنده. گویم دوست داشتم  که مى  این
  ».دلیل هستى و هستى خطاست کاین«

ــى     ــه م ــو زخم ــیم و ت ــو چنگ ــا چ ــى م   زن
  

ــى   ــو زارى مـ ــى، تـ ــا نـ ــى زارى از مـ   کنـ
ــا  ــت مـ ــا ز توسـ ــوا در مـ ــاییم و نـ ــو نـ    چـ

  
ــا ز توســت   ــا چــو کــوهیم و صــدا در م   م

ــم    لَــ ــیر ع ــیران ولــــى شــ ــه شــ ــا همــ   مــ
  

ــه ــه دم  حملــ م بــ ــد د ــاد باشــ ــان از بــ   مــ
ــه  ــاد   حملــ ــت بــ ــدا و ناپیداســ ــان پیــ   مــ

  
  جـــان فـــداى آن کـــه ناپیداســـت بـــاد    

 کتا این جا گفت ما هستیم و تو هستى، ما همچـون کـوهیم و صـدا از توسـت یعنـى مـا یـ               
 خواهـد جبـران کنـد     بیند عجب اشتباهى کرد لذا مى      حاال مى . چیزى هستیم در مقابل فیض خدا     

  :گوید مى
ــت     ــا از داد توســ ــود مــ ــا و بــ ــاد مــ   بــ

  
  هــــستىِ مــــا جملــــه از ایجــــاد توســــت

 .وجود و هستى ما از توست: گوید حاال چه کار کند باز خودش هست و دارد مى  

  ایـــن کـــه گـــویى اى دم هـــستى از آن   
 

  اى دیگــــر بــــر آن بــــستى بــــدان هپــــرد
ــال     ــل اســت و ق ــا جملگــى قی   صــحبت م

 
  خـون بـه خــون شـستن محــال آمـد محــال    

مِ فیض هستى مى      اى دیگـر بـر جمـال حـق ایجـاد      هـاى خـودت پـرده    باشى و با صحبت    تو د 
 توان خون شـست وگرنـه همـان خـون بـاقى      با خون که نمى. کردى و حجاب رؤیت حق شدى  

 ویى که خدا همه چیز است، همین گفتن تو دلیل هستى توست و هـستى           گ تو دارى مى  . ماند مى
 .تو خطاست

ــت     ــا اس ــرك ثن ــن ت ــتن ز م ــا گف ــس ثن   پ
 

ــستى و هــستى خطــا اســت    ــل ه   کــان دلی
رُ پس چه کار باید کرد؟ هیچى        اآلخـ لُ واالَْو واگـر رسـیدیم بـه جـایى کـه اوسـت کـه       . ه 
 گوید اوست که اوست پس خداست که مىاوست و نظر به خود نداشتیم که بگوییم اوست که 
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کسى   در مقابل خدا همپیامبر.  و فقط حق است که در صحنه است     .اوست به زبان پیامبر   
قٍ عظیمٍ«خداوند فرمود   . نیست ببـین  . هـستى   یعنى اى پیامبر تو داراى خُلق عظیم»انَّک لَعلى خُلُ

انى  «:  فرمـود حاال پیامبر. م هستىچه قدر لذت دارد که خدا به او بگوید تو در خُلق عظی        بـر
قٍ عظیمٍ       سال پرورانـده اسـت    یعنى پروردگارم مرا چهل. »ربى اَربعینَ سنَۀٍ ثُم قالَ انَّک لَعلى خُلُ

ورنـه در میخانـه   «. بینـد  نمـى   اصالً خـودش را    پیامبر. گوید تو در خلق عظیم هستى      سپس مى 
و ما «تجلیل از پیامبر در آیه     فرمایند بهترین  فسرین مى بعضى از م  » .وحدت کسى هوشیار نیست   

  تیمذْ را تیمانـدازى تـو نیـزه     نیـزه مـى    آمـده اسـت یعنـى تـو بـه جـایى رسـیدى کـه وقتـى           »ر
  .اندازد اندازى خدا نیزه مى نمى

 فرمایند اگر به این مرحله رسیدى که او اول و آخر است و این معنـا را      حضرت در ادامه مى   
ربوبیـت    یعنـى عظُم عنْ َأنْ تَثْبت ربوبِیتَه بِاحاطَۀِ قَلْبٍ أَو بصرٍ  ه قلب رساندى و تصدیق کردى       ب

. یابـد  حق باالتر از این است که قلب بتواند به آن احاطه پیدا کند یا چـشم بتوانـد بـر آن احاطـه     
ا   تـوانى بفهمـى   را نمـى تو همه ربوبیـت حـق     . تواند تصدیق کند   ربوبیت رب را فقط قلب مى      امـ

 حاال وقتى رسیدى به این که چشم عقل و بـصر و قلـب بـر     . فهمى که حق تعالى رب توست      مى
تـوانى در عظمـت حـق بنـدگى      هاسـت فقـط مـى    تر از این حرف حق احاطه ندارد و حق بزرگ    

  .کنى
       لَهفْعَأنْ ی کثْلمغى لنْبلْ کَما یفَافْع کذل رَفْتذا عا و   ه تـرقْدۀِ م ه و قلـَّ طَـرِ و کَثْـرَةِ   فى صغَرِ خَ

ه و عظیمِ حاجته الَى ربه فى َطلَبِ طاعته و الرَّهبۀِ منْ عقُوبته و الشَّفَقَۀِ طه عجزِ   منْ سخْ
 فرمایند وقتى فهمیدى که هیچ چیز در مقابل حق نیست مگر بنده، آن کارى که    حضرت مى 

 اى کـه  بنـده . شایسته است بکن، شایسته چه کسى؟ شایسته کسى که هیچ چیز نیست جز بندگى    
 هیچ بزرگى ندارد و بسیار عاجز است و تماما نیاز است آن هم نیاز به حق، بـا ایـن نیـاز طاعـت              

 اگر به این. خدا را طلب کن و برس به این که از عقوبت خدا بترسى و از خشم او هراسان باشى
 شناسد و عجـز و  هاى خود را مى انسان با شعور است که ضعف     . اى سیدى با شعور شده   مرحله ر 

 هر وقت رسیدید به این که در مقابـل خـدا هیچـى نیـستید، بدانیـد کـه       . فهمد ناتوانى خود را مى   
 .ایـد  اید و هر وقت در مقابل خدا براى خود چیـزى قائـل هـستید سراسـر جهـل               شعور پیدا کرده  
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 هر راهى که هیچ بودن ما را به ما نشان دهد، ما را بیشتر بـه خـود آگـاه        . کنیدچشمى باالتر پیدا    
 .گوید شما فقط عبد هستید گوید ما در مقابل خدا هیچى نیستیم، قرآن هم مى     برهان مى . کند مى
 کـه حاال اگر خودتان هـم بـه ایـن رسـیدید      .  یعنى شما فقیر به خدا هستید      »  اَنْتُم الْفُقَراء الَى اللّه   «

 هاى کسى که از محدودیت. شود تان عوض مى  هیچ بودنتان را در مقابل خدا قلبا یافتید، زندگى        
و  پس باید محدودیت خود و نامحدودیت خدا را بشناسید    . خود غافل است از خود غافل است      

 نـه ایـن کـه خـود را در    . هایتـان را کـم کنیـد      سعى کنید از طریق خداى نامحـدود، محـدودیت        
  .اید  بیشترى فرو برید و تصور کنید نامحدود شدههاى محدودیت

ــان او  ــده جـــــــــ   ذوق آزادى ندیـــــــــ
  

ــدان او  ــور میـــ ــندوق صـــ ــست صـــ   هـــ
ــندوقى رود    ــه صــ ــندوقى بــ ــر ز صــ   گــ

  
ــود    او ســـــمائى نیـــــست صـــــندوقى بـــ

 .ام را فروختم و فـرش نـو خریـدم    گوید من خیلى خوشبخت هستم چون فرش کهنه   مثالً مى  
 بـا قـدرت  . هـا آزاد شـوید   هـا و صـندوق   توانید از نهایت  مى نهایت در حالى که شما از طریق بى      

 کـل دنیـا  . توانیـد از جهـل رهـایى یابیـد        توانید از ضعف آزاد شوید با علـم مطلـق مـى            مطلق مى 
  .صندوق است و محدودیت

  گــر هــزاران اســت یــک تــن بــیش نیــست
  

  جـــز خیـــاالت عـــدد انـــدیش نیــــست    
حاال اگر هزار عدد آجـر داشـته باشـد،    . اگر کسى ده عدد آجر داشته باشد، چه دارد؟ آجر      

 حاال اگر یک میلیون آجر داشته باشد چه دارد؟ خیاالت دارد چون. دارد؟ باز هم آجر دارد چه
 پس. کند باالتر از آجر چیزى ندارد و افزایش تعداد آجرها، آنها را از آجر بودن که خارج نمى

 ى با آجـر داشـتن نـدارد ولـى اگـر فقـط آجـر            البته اگر خدا داشتى منافات    . باید خدا داشته باشید   
این تصور غلطى است که اگـر بیـنش کـسى الهـى شـد دیگـر نبایـد فکـر و              . داشتى خدا ندارى  

ات  اتفاقا برعکس است وقتى خدادار شدى درس و مطالعه و کـار و زنـدگى  . و کار کند  مطالعه
نـدارد از آن جهـت   گوید هر کسى هر علـم واقعـى را دوسـت            شیخ الرئیس مى  . رسد مى به ثمر 
 علـوم را . دهـد  مثل علومى که ارتباط بین طبیعت است یا علومى که نظم فکرى مى  . است ناقص
 توان دوست نداشت البته نباید تمام عمرت صرف این علوم شود به طورى که از خدا غافل            نمى
 هـاى ربـوبى در عـالم و حفـظ     خداشناسى قوى و زندگى در دل طبیعت و مشاهده جلـوه        . شوى

  .عادل این هم خوب استت
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 فرمایند خودت را بشناس که در مقابل خدا هیچ چیز نیستى، آن وقت ایـن هـیچ     حضرت مى 
 محدودیت خودت را با وصل به خدا متعـالى کـن و    . چیزى خودت را با وصل با خدا چیز بکن        

  .کنیدتان را تقویت  با دنیا طورى برخورد کنید که وظیفه الهى خود را از دست ندهید، و بندگى
نکرد و جز   یعنى خداوند جز به خوبى امرو انَّه لَم یأْمرْك االَّ بِحسنٍ و لَم ینْهک االَّ عنْ قَبیحٍ 

واقعـا   یعنى آنچه را نهى کرد واقعـا زشـت اسـت و آنچـه را کـه امـر کـرد                . از زشتى نهى نکرد   
الهـى را   ین پیامبر براى تو دیـن    راضى شو و ا    پس اى فرزندم به رهبرى پیامبر اکرم      . زیباست

بـه   این دین فقط تو را دعوت به خوبى و نهى از بدى کرده اسـت و خداونـد نظـر         . آورده است 
بـودن   ها نماند، چرا که ناقص هاى بشر نموده و بر آن اساس دین برایش آورده تا در نقص  نقص

  .بد نیست، ناقص ماندن بد است

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

  جلسه نوزدهم
  ترين منزل زيباترين مسافرخانه، خطرناك

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
نِ         « عـ أْتُـکاَنْب ها، وقالانْت ها ووالز ها ونیا و حالنِ الدع أْتُکاَنْب نّى قَدا نَىیا ب 

ذُو    اآلخرَةِ و ما اُعد لأَهلها فیها و ضَرَبت لَک فیهِما االَْمث  تَحـ تَبِـرَ بِهـا وتَعالَ ل
مثَلُ منْ خَبرَ الدنْیا کَمثَلِ قَومٍ سفْرٍ نَبأ بِهِم منْزِلٌ جدیب فَاَموا منْزِالً              علَیها انَّما 

راقَ الـصدیقِ و خُـشُونَۀَ        خَصیبا و جنابا   فـ الطَّریـقِ و ثـاءعلُوا وتَمعا فَاحرِیم
 فَرِ ومِ  السطْع ۀَ الْمشُوبونَ           ججِـدی س فَلَـی منْـزِلَ قَـرارِهم و م ۀَ دارِهـعأْتُوا سیل

شَىنَ نَفَقَۀً     لرَوال ی اَلَما و کنْ ذلم ء   ال شَـى غْرَمـا وم ا     فیه مـم هِملَـیا ب اَحـ ء
لِّهِمحنْ مم مناهاَد هِم ونْزِلنْ مم مهقَرَّب.«  

همانا تو را از دنیا و حال و زوال و انتقال آن آگاه کـردم و از آن جهـان          ! اى فرزند 
ها بـر تـو فـرو     آنجا آماده شده است خبر دادم و داستان      و از آنچه براى اهل آن در      

دنیـا را چنـان کـه بایـد      داستان آنان کـه . گیرى و به آن رفتار کنى  خواندم تا عبرت  
بـرگ و نـوا را    ى است که فروکش کـردن در منزلـى بـى   بیازمودند، داستان مسافران  

نداشته باشند و بر آن شوند تا در سرزمینى پر نعمت و ناحیتى سرسـبز فـرود            خوش
یار و سـختى سـفر و نـاگوارى خـوراك بـر خـود        پس دشوارى راه و دورى  . آیند
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ه رو ناسازیهاى را از این. هموار سازند تا به سراى فراخ و نشستنگاه خویش درآیند  
تر  بینند و چیزى را دوست شمرند و انفاق مال را در آن راه زیانى نمى       را رنجى نمى  

  .ندارند که آنان را به سرمنزل، نزدیک سازد و راه قرارگاهشان را کوتاه کند از آن
 در جلسه قبل بحث شد، حضرت ذهن ما را متوجه مقام ربوبى حـق کـرده و دل را بـه آنجـا     

ۀٍ «یقتى براى ما حقیقت نیست و اوست که هم اول اسـت  کشاندند که جز خدا هیچ حق    لیـبالاو«، 
ت محـض اسـت و قلـب    »بالنهایۀٍ«و هم آخر است      تش ربوبیتواننـد بـر آن   هـا هـم نمـى    ، و ربوبی 

 برنـد،  هاى بیدار در شفقت و هراس و در محبت و ترس حق به سر مى ربوبیت احاطه کنند و دل    
کنند که همه چیز است همـه چیـز و ایـن     به حق نگاه مى.  هیچاند، کنند که هیچ   به خود نگاه مى   

اى بـراى یـافتن غنـاى حـق در جـان       را در خود دارند که ارتباط خودشان را بـا حـق وسـیله     میل
. خواهنـد بکننـد    گیـرى عجیبـى مـى      رسیدیم به جـایى کـه حـضرت یـک نتیجـه           . نمایند خویش
ه دنیا را براى تو گفتم          :فرمایند مى اى دنیـا را   عده. که دنیا چیست و چگونه است    فرزندم من قص
بینند و اینهـا در زنـدگى دو گونـه     بینند ولى دنیا را درست نمى   اى خودشان را مى    عده بینند و  مى

ه فهم دنیایند، و عده       عده. گیرند مى موضع اى در چاه شیفتگى دنیا و این دو تـا درسـت       اى در قلّ
شـود، دیگـرى    کند و چشم بـصیرتش بـاز مـى     مىیکى دنیا را تعقل. گیرند هم موضع مى   عکس
فهمد کـه دنیـا گـذرا اسـت دیگـرى گـذرا بـودن         یکى مى. بندد عقلش را در برابر دنیا مى      چشم

کنـد،   داند و براى رسیدن به مقـصد سـفر مـى    یکى سفر را سفر مى. پندارد زندگى مى خودش را 
  .همان سفر استخواهد، مقصدش  داند و مقصد نمى کردن را زندگى مى دیگرى سفر

  مرگ زشت و مرگ زيبا
ه دنیـا را    یا بنَى انّى قَد اَنْبأْتُک عنِ الدنْیا و حالها و زوالها و انْتقالها        بـراى تـو     پـسرم مـن قـص

گفتم که  فرمایند قصه زوال و تغییر و انتقال دنیا را من براى تو     در این قسمت حضرت مى    . گفتم
افـزوده اسـت و    ، هرکس بخواهد جلوى انتقال دنیا را بگیرد بر زحمتشدنیا جنسش انتقال است 

که پیر شدن را  مثالً انسانى. اش آسوده شده است گیرى کسى که انتقال دنیا را بشناسد در موضع      
حـاال   .دانـد کـه در کنـار ایـن زنـدگى یـک پیـر شـدنى هـم هـست           دانـد، مـى   جزء زندگى مـى   

را  ا از بین ببـرد و یـا آن را بـه تـأخیر بینـدازد بلکـه پیـرى       خواهد با پیر شدن بجنگد تا آن ر        نمى
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 دهـد و  شناسد وقتى هم که پیرى آمد دست در آغوش پیرى زندگى را به زیبـایى ادامـه مـى         مى
 با مرگ هـم در سـتیز  . داند که اگر با پیرى بجنگد پیرىِ پر زحمتى را به دنبال خواهد داشت     مى

وت   کُ«: چـشد  نیست وقتى مرگ آمد مرگ را مى     قَـۀُ الْمـیعنـى هـرکس مـرگ را   »لُّ نَفْـسٍ ذائ  
 این انسان است که مـرگ را . چشد چشد، مرگ را هم مى چشد، مثل لیوان آبى که انسان مى       مى
 شما وقتى به دوران جـوانى رسـیدید جـوانى را چـشیدید، وقتـى بـه      . چشد نه مرگ، انسان را   مى

 دهیـد و در پیـرى متوقـف     را ادامـه مـى  چـشید و لـذا سـیر خـود       رسید پیر شـدن را مـى       پیرى مى 
رویـد بـه    چـشید و مـى   رسید، مرگ را هم مـى  حاال پیرى را که چشیدید به مرگ مى      . شوید نمى
رسید، مراحل و مواقف قیامـت را   روید به قیامت مى   چشید و مى   رسید، برزخ را هم مى     مى برزخ

ه روید ان  چشید و مى   مى هم » ون که به منزل رسد پیـاده شـود     سوار چ «. رسید  به بهشت مى    شاءاللّ
  .خواهد تشنه چون سیراب شد دیگر آب نمى. خواهد مقصد که رسیدید دیگر چشیدن نمى به

اگر کسى مرگ را نخواهد، نخواستن مرگ مساوى با نمـردن نیـست، مـساوى بـا بـد مـردن         
کند که به خودش نگاه  و این برعکس آن شخصى است که به مرگ همان گونه نگاه مى           است

  .داند که مرگ هست همان طور که پیرى هست مى کند، ىم
ــت     ــوى دوس ــا ک ــى ت ــم ول ــرگ را دان   م

  
ــک  ــر نزدیـــ ــو  راه اگـــ ــر دارى بگـــ   تـــ

 کنى ولى اگر گیرى مى تر موضع اگر انتقال دنیا را شناختى در برابر دنیا و حوادث آن راحت        
 ات زیـر لگـد ایـن    هـاى زنـدگى   چشمت را بستى و در انتقال قرار گرفتى نه بر انتقـال، اسـتخوان        

سـهمگین   شود و عربده مقابله با انتقال و نپذیرفتن این انتقال، انتقالت را سـخت و       انتقال خرد مى  
دنیـا را   خیلى فرق است بین کسى که دنیاى در حال زوال و انتقال را ببیند با کـسى کـه        . کند مى

: فرمایند مى حضرت. دآن طور که هست نبیند و بخواهد آن را ثابت و پایدار براى خود نگهدار         
بتـوان جلـو    فرزندم من تو را از احوال دنیا و زوال و انتقال آن باخبر کردم، دنیا چیزى نیست که   

جلوگیرى  آن را گرفت که از دست ما نرود، هنر، شناختن حادثه و تحلیل صحیح آن است و نه
  .ها از حادثه
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  كند یچشم بستن واقعه را عوض نم
 زنـد کـه در رابطـه بـا ایـن بحـث       یک مثالى مـى » گاه در سکوت  ن«کریشنا مورتى در کتاب     

 .گوید یک وقت در گوشه اتاق شما یک مار چنبره زده است او مى. توان از آن استفاده کرد مى
 توانید داشته باشـید، یکـى ایـن کـه بـه عنـوان یـک واقعیـت فقـط            حاال شما دو نوع واکنش مى     

 کنیـد و از آن  در گوشه اتاق است، خوب نگاه مىاى ـ مارى ـ را که    یعنى پدیده. نگاهش کنید
واکنش دیگر این که همین که مار را دیدید بترسید و شـروع کنیـد جیـغ زدن و               . کنید فرار نمى 

گفت همان اوایل راننـدگى کـه ماشـین سـوار شـده بـودم یـک تریلـى                   شخصى مى . کردن فرار
مـان ماشـین را رهـا کـردم و     کرد یک مرتبه تریلى ترمز کرد مـن هـم فر   حرکت مى  جلوتر از ما  

یعنـى ترسـید کـه مـسئله را نگـاه      . بستم که نبینم، خوب ماشین هم رفت زیر تریلى         هایم را  چشم
خوب حاال که ندید، حادثه محقق شد یا نـشد؟ البتـه کـه        . هایش را بست که نبیند     چشم کند لذا 
ى بنـد، راه  شـاید دیـده باشـید کـسى را کـه رو         . شد، پس دیگر چشم بستن معنـى نـدارد         محقق
افتد، همین تصورش او را از روى طنـاب   ها همین که تصور کند که مى قول فیلسوف  به. رود مى
علت افتادنش همان تصورش است، هرچند علت افتادن، یک پدیده خیالى بود ولـى              .اندازد مى

ولـى یـک وقـت اسـت کـه ایـن بنـدباز، روى بنـد           . هایش هم شکـست    افتاد و استخوان   باالخره
لـذا منفعـل نیـست بلکـه نگـاه کننـده        . بیند ولى نه خود افتـادن را       خطر افتادنش را مى    ن و ایستاد
کنـد، لـذا دسـت و     بیند و فرار مى نسبت به خطر افتادن منفعل شود حادثه را نمى      ولى اگر . است

بیند و با چوبى که در  بندباز تا وقتى که افتادنش را مى . خورد کند و به زمین مى     مى پایش را گم  
افتد ولى همین که به جاى نگاه به افتادن، از آن متـأثر   کند، نمى توازنش را حفظ مى ست دارد د

بینیم که او آن جا است و ما هم ایـن   را در گوشه اتاق مى  » مار«وقتى که   . افتد شود، مى  و منفعل 
بینیم که او از جایش حرکت کرد و به سـمت دیگـر اتـاق رفـت مـا هـم کـامالً داریـم              مى جا و 
منفعـل و  «هـستیم، نـه   » نگـاه کـردن  «یعنى ما فقط . شویم بینیم و منفعل هم نمى مى کات او را حر

  .»فرار کننده
 هایى دارد، البته اشـکاالتى هـم   کریشنا مورتى از این جهات حرف    » نگاه در سکوت  «کتاب  

 آیـا . دمثال همین مار را دقت کنی. هاى خوبى روى مسئله تمرکز و نگاه به پدیده دارد    مثال. دارد
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 .کنى هـیچ خبـرى نیـست    تا وقتى او را نگاه مى    . مار در گوشه اتاق هست یا نیست؟ واقعا هست        
 یعنـى . »واى مـار «گـویى   مـى . کنـى  ترسى؟ اتفاقا وقتى نگاهش نمـى   زنى و مى   چه وقت جیغ مى   

خواهد  مى بینى و در واقع خیاالت خودت بینى، خیاالت خود را مى چه؟ یعنى االن پدیده را نمى
عنوان یک  فقط به. مار باشد چه اشکالى دارد؟ مار آن جاست و شما هم این جا. ما را بترساندش

هـم   خیلـى خـوب، گزیـدنش را   . گـزد  اى است که مـى  گویى پدیده  مى. کنى پدیده نگاهش مى  
قبول دارم ولى کشنده بودنش را هم نگـاه کـن، فعـالً       . گویى زهرش کشنده است    نگاه کن، مى  

ببـین یـک مـار گزنـده     . اسـت، گزیـدنش را، سـمى بـودنش را هـم نگـاه کـن       تو را نگزیده   که
ترسش کجاست؟ هنوز کـه تـو    . او آن جاست، شما هم این جا      . تمام شد . جاست خطرناك آن 

اى او را بکشى، مار هم تو را دنبال  روى با چوبى یا وسیله حاال اگر ترسیدى مى. است را نگزیده 
 شما نگذاشت شما آرام باشید و بیقرارى شما هم نگذاشت یعنى خیاالت. زند نیش مى  کند و  مى

  .باشد مار آرام
 گوید که وقتى جوان بودم روزى سوار بر اسـب در  الدین بن عربى در شرح حالش مى       محى
  با ایـن کـه گورخرهـا حیوانـات نیمـه وحـشى      -. رفتم که اسب مرا بین یک گله گورخر برد         راهى مى 

 نکردند چون در نفس من امنیت دیدند، یعنـى مـن هرگـز تـصور     هیچ کدام از آنها فرار     -هستند  
 آزار دادنشان را نداشتم و چون در نفسم کامالً به آنها امنیت داده بودم اصالً از مـن نترسـیدند و       

در تفـسیر سـوره رعـد    . به محض این که آن دو نفرى که با من بودند آمدند، اینها فـرار کردنـد          
کسى کـه مقـام تـسبیحش یگانـه     . ن مقام تسبیح یگانه استشد که حیوانات مقام تسبیحشا    بحث
 فقط فرقشان با انسان این است. حیوانات تقریبا تسبیح مطلق دارند . نفوذش خیلى زیاد است    شد،

 در. که درجه تسبیحشان نسبت به انسان، پـایین اسـت ولـى نفـوذ تسبیحـشان خیلـى زیـاد اسـت                     
 بینید مـثالً در گلـه گوسـفندان    این که مى: ایندفرم  مىروایات به این مضمون داریم که پیامبر     

م مى     یعنـى  . کنـد  کند براى این است که عذاب یک کافر را احساس مى         ناگهان یک گوسفند ر
 گذرد چون در مقام تسبیحش یگانـه  تواند احساس کند که درون قلب ما چه مى         حیوان مى  یک
 وح تجاوز کار ما که نـسبت بـه آنهـا   کنند به ر  بنابراین اگر حیوانات گاهى به ما حمله مى       . است

بینیم یک مار در نزدیکـى مـا هـست و مـا      کنیم مى مثالً یک وقت نگاه مى. کنند داریم حمله مى  
 یـک سـنگ  ! واى مـار : گوییم کنیم و کارى با او نداریم ولى یک وقت مى فقط نگاهش مى  هم
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 خواهـد از خـودش دفـاع    ا مـى کند لـذ  داریم تا او را بزنیم، مار هم احساس امنیت از ما نمى    برمى
خوب حـاال چـه کـسى مـا را نـیش زد؟      . زند کند و ما را نیش مى  کند، به همین جهت حمله مى     

 گـردیم بـه فرمـایش حـضرت کـه        حاال برمـى  . یعنى ما از ترس خودمان ضربه خوردیم      . ما ترسِ
 ال و زوال دنیـا از ترس انتق. اى به نام دنیا و انتقال و زوالش هست، نگاهش کن  فرمایند پدیده  مى

اگر شما این را بفهمید که جنس دنیا انتقال و زوال است حرکـات       . چشمانت را روى هم نگذار    
 کنــد و دنیــا را از چــشم امیرالمــؤمنین سـکنات شــما یــک معنــاى امیرالمــؤمنینى پیــدا مــى  و
  .بینید مى

د لأَ    «: فرماینـد  بعد حضرت مى   مـا اُعـ رَةِ ونِ اآلخع أْتُکاَنْب هـا فیهـا  ولو   پـسرم آخـرت  »ه
دنیـا    در رابطه بـا »و ضَرَبت لَک فیهِما االَْمثالَ«. شرایط آن را برایت گفتم و آن را ترسیم نمودم   

و از   براى این که از آنهـا عبـرت گیـرى   »لتَعتَبِرَ بِها و تَحذُو علَیها«و آخرت براى تو مثالها زدم     
ارزیابى  ها خودت را در قاعده. ها را تحلیل کنى شناسى و حادثه  ها را ب   ها، قاعده  طریق آن عبرت  

قطـره   کن، اگر در دریا یک قطره هستى، قطره بودنت را در دریا ببینى، نه ایـن کـه بـدون دریـا       
رَ  «: فرماینـد  کنند، مى بعد خود حضرت بحث را باز مى. بودنت را ببینى   نْ خَبـ ثَلُ مـنَّما منْیا   االـد

آنهـایى کـه دنیـا را     یعنـى »  سفْرٍ نَبأ بِهِم منْزِلٌ جدیب فَاَموا منْزِالً خَصیبا و جنابا مرِیعا    کَمثَلِ قَومٍ 
منزل به آنهـا خـوش    آزمودند و دنیا را شناختند مثلشان مثل گروهى از مسافران است که در این  

دنیـا را شـناختند    کـسانى کـه  . خیرى است مثل بیابان قحطى زده اسـت        گذرد چون منزل بى    نمى
و منزل همـوار و   کنند و تالش دارند به سوى مقصد خود را در یک منزل غیرهموار احساس مى  

اگـر کـسى دنیـا     .ماند کنند، آهنگ رفتن دارند، نمى  پس قصد مى   »فَاَموا«. آرامى حرکت کنند  
اراحـت  ن . کـه پیـر شـدیم    الحمدللّـه : گویـد  شـود، مـى   را درست دید از پیر شـدن ناراحـت نمـى      

ه: گوید شود مى  شود که دارد به مرگ نزدیک مى       نمى پـر   چون قـصد و آهنـگ منـزل    .  الحمدللّ
دنیا  گیرى کسى که دنیا را درست بشناسد این است که من در موضع. برکت و پر نعمتى را دارد

شـان   خانـه  هاى بیچـاره  انسان. خوب دقت کنید، مسافرخانه، خانه همیشگى مسافر نیست . مسافرم
ا    مى کنند به امید این که در دنیا بیشتر عمر کنند، در حالى که خانه  طورى انتخاب مى  را   مانـد امـ

تـصور کنـى    مانى، تو در مسافرخانه دنیا، مسافر هستى، هرچه هم مسافرخانه را پایدار     تو که نمى  
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بینـد و   نمـى  بشریت وقتى وارونه شد دنیا و زوال و انتقالش را      . آیى از مسافر بودن که بیرون نمى     
حرکـت و   دلیل و برهان عقلى براى این که دنیا عـین . شود هایش اشتباه مى گیرى لذا تمام موضع 

باالتر سخن امام  ها زوال و انتقال است در فلسفه اسالمى به خوبى مطرح شده است و از همه این
لب را خواهند این مط مى در این جا حضرت. فرمایند جنس دنیا انتقال است    معصوم است که مى   

  .مان هم آگاه و بیدار شود به قلب ما برسانند تا عالوه بر عقلمان، قلب
 دنیـا : گویـد  دنیا عـین حرکـت اسـت و برهـان تجلّـى مـى             : گوید برهان حرکت جوهرى مى   

 به محض این که چـراغ . مثالً نور چراغ هر لحظه یک نور جدید است. همواره نو و جدید است  
 یعنـى وقتـى چـراغ روشـن    . ارید و نور قبلـى هـم کـه رفـت    را خاموش کنید دیگر نور جدید ند      

 کلّ دنیا هم همین طور اسـت هـر لحظـه در انتقـال    . شود شما هر لحظه یک نور جدید دارید       مى
 آید یعنـى خـالق دنیـا    رود دوباره جاى آن دنیا دنیاى دیگرى مى   البته دنیا هر لحظه که مى     . است

ا خداونـد مـا را بـا دنیـاى     . دهـد  ور که دائما نـور مـى  کند مثل منبع ن مرتّبا و دائما دنیا خلق مى     امـ 
 کسى که این شعور را پیدا کـرد کـه  . رویم برد یعنى ما با دنیاى خودمان به غیب مى       خودمان مى 

 دنیا چیست، موضعش در قبال دنیا مثل گروهى از مسافران است که از منزلى کـه در آن هـستند     
نیست،  ر مسافر به مقصد و منزل رسید که دیگر مسافراگ. باشند و به مقصد نظر دارند  راضى نمى 

پسندیدنى نیست  دنیا جاى منزل گرفتن نیست و لذا    . پسندد منزل جایى است که مسافر آن را مى       
حـاال بـر   . رود مى هرچه هم دنیا را محکم بگیرید هر کارى هم بکنید آخرش  . چون رفتنى است  

مـرگ   اش ایـن اسـت کـه       ب نتیجـه  خـو . خـوریم کـه نمیـریم      فرض بگویى مـا آب حیـات مـى        
 مثالً کسى بخواهد ورزش کنـد و رژیـم غـذایى بگیـرد کـه         . میرى کنى و مى   اى پیدا مى   احمقانه

 ولى ورزش کـن تـا  . کند نمیرد، چنین چیزى ممکن نیست و در حقیقت جهل خود را افزون مى     
  .با بیمارى باشدوقتى که در این دنیا هستى از نظر بدنى سالم بمانى، چون پیرى نباید همراه 

  عامل ايجاد زهد
خواهد استراحت کند و پـس از آن حرکـت      گذارد که مى   مسافر زمانى بار سفر را زمین مى      

مسافر در مسافرخانه که هنوز به مقصد نرسیده اسـت، دل خـوش نیـست، آهنـگ              . ادامه دهد  را
تـر از ایـن     آبـادان رود، و به منزلى نشیند، مى  پس مسافر نمى  . پذیر را دارد   منزل خوش و دل    یک
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ه دارد   منزل فهمد که دنیا جاى سکناى ابدى نیـست پـس    کسى که دنیا را شناخت مى    . دنیا، توج
بینـد   دنیا را غیرقابل دسترس مـى     : ثانیا. بیند خودش را دائم مسافر مى    : دهد، اوالً  انجام مى  دو کار 

 اینجاست کـه تمـام  . بخواهد به دست گیرد و از زوالش و از دست رفتن آن جلوگیرى کند            که
 قبـل . آید به عنوان مثال شما ببینید پدیده حرص از کجا به وجود مى      . شود اش عوض مى   زندگى

 ماند و همه چیزهـا را  اگر کسى امید داشته باشد که همیشه مى      . از پدیده حرص یک امید هست     
یـشه در  حاال اگر کسى بداند کـه هم . کند به حریص شدن تواند به دست آورد شروع مى   هم مى 

تواند به دست آورد، به جاى حرص بـه دنیـا، زاهـد از     ماند و همه چیزها را هم نمى       دنیا نمى  این
 کسى که سفر خودش را بشناسد بسیارى از مطالب دین برایش معناى حقیقـى پیـدا   . شود مى دنیا
ال آیـا  شما اگر بخواهید زهد را بشناسید اول بایـد بـه خـود بفهمانیـد کـه مـسافرید، حـا           . کند مى

 دارد و توقـف بیـشتر   گیرد یا بار بیـشترى برمـى   دارد و سرعت بیشترى مى   بار کمترى برمى   مسافر
 کند؟ شما پدیده زهد را که زیباترین نمونه اخالق الهى است فقط با ایـن فکـر و عقیـده کـه           مى
  :گفت. توانید معنى کنید و به آن برسید ، مى»جهان مسافرخانه است و ما مسافریم«

ــى    دال ر ــر بــ ــیچ و خطــ ــر پــ ــو پــ   اه تــ
  

ــى     ــک بــ ــر اوج فلــ ــو بــ ــذرگاه تــ   گــ
ــن    ــت از تـ ــد پوسـ ــتت برآیـ ــر از دسـ   گـ

  
ــى    ــرك بـ ــارت کمتـ ــه بـ ــا کـ ــرآور تـ   بـ

 بـارتر باشـیم خیلـى از    اگر توانستیم این مطلب را به قلبمان بفهمانیم کـه بایـد در دنیـا سـبک         
 رى کـه از مـساف . ها هـم دیگـر پیـروزى نیـست      ها دیگر شکست نیست خیلى از پیروزى       شکست

 مـن :  فرمودنـد امیرالمـؤمنین . طلبـد  مسافر بودنش غافل نباشد بار کمتر و سـرعت بیـشتر مـى            
 خـواهم  جنگم چون طاقتم در رسیدن به لقاء حق تمام شده است مـى       آیم با شما مشرکین مى     مى

د بع مثالً چند روز مذهبى شویم. تا مسافر بودن خود را جدى نگیریم جدا منحرفیم     . زودتر برسم 
 انگار از دنیاداران عقـب افتـادیم، حـاال دوبـاره دیـن را رهـا کنـیم و بـه دنیـادارى                ! ببینیم عجب 

  .این بینش غلطى است که باید درست شود وگرنه دیندارى، جان کندن است. بچسبیم
 کنند تا در نهایت ها مدت طوالنى بر روى پل صراط حرکت مى    در روایت داریم که بعضى    

 روند و نه بـه سـرعت بـه بهـشت، بلکـه روى پـل صـراط        کباره به جهنم مىنه ی. به بهشت برسند  
 سوسـمار وقتـى راه  . رونـد  روند با شـکم راه مـى   روند یعنى با پا راه نمى  همچون سوسمار راه مى   

 یعنـى هنگـام راه  . شـود  رود اوالً آن جایى که روى زمین جاى چشمش بود جاى پـایش مـى         مى
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پل  انتهاى. رود ثانیا خیلى آهسته مى. گذارد که چشمش بود    رفتن پایش را دقیقا همان جایى مى      
 یعنـى در هنگـام حرکـت بـر روى پـل صـراط      . شود اما از روى جهـنم    صراط به بهشت ختم مى    

 سوزد و وقتى این پـا را  رود و مى کند، یکى از پاهایش در جهنم مى آتش جهنم او را بیچاره مى   
آورد، دســتش  ایش را از جهــنم بیــرون مــىرود آن پــ بــاال کــشید پــاى دیگــرش در جهــنم مــى

ایـن تجـسم زنـدگى کـسى اسـت کـه          . کند تا از پل صراط رد شـود        خالصه جان مى   سوزد، مى
  :گفت. خواهد هم دلش به دنیاست باشد یا نه، هم دین را مى داند مذهبى نمى

حه بر کف، توبه بر لب، دل پـر از شـوق گنـاه              ب س  
  

ــى  ــده مـ ــصیت را خنـ ــتغفار   معـ ــد ز اسـ ــاآیـ   مـ
 خندد از توبه ما که هنوز شوق به گناه داریم ولى در ظـاهر از     ها معصیت هم مى    گاهى وقت  

 در روایت داریم بعـضى از مؤمنـان مثـل بـرق خـاطف از پـل صـراط          . کنیم گناهمان استغفار مى  
 رونـد و بـه سـرعت      اینها همان بسیجیان واقعى هستند که اصالً هوس دنیا ندارند، مى          . گذرند مى

 ایم بعضى از بسیجیان ما را گذاشتند و رفتند و ما شرمنده     :  فرمودند سره قدسامام خمینى . روند هم مى 
اگر کسى این مطلب را براى خود حل کند کـه دنیـا رفتنـى اسـت و            . که آنها رفتند و ما ماندیم     

ه مسائل حل است  رفتنى گویند شخصى در ماه مبـارك رمـضان وقتـى     مى. بودن دنیا را ببیند، بقی
خواب بیدار شده بود دیده بود هوا روشن شـده و او سـحرى نخـورده اسـت، پـرده اطـاق را                     از

ه       کشیده  تواند به قیمـت  این شخص نمى.  سحر است و غذایش را خورده بود و گفته بود انشاءاللّ
خواهد هم روزه بگیرد، هم شکمش را از غذا پر کنـد، بعـد هـم از               مى. گرسنگى دیندارى کند  

 گـویى دنیـا و   به او مى. گیرد بد، حاال اگر صبح شده بود خورشید را ندیده مىتا شب بخوا  صبح
 چـون اگـر انتقـال دنیـا و مـسافر     . گویـد چنـین نیـست    اش و مسافر بودن خود را ببـین، مـى     انتقال

 هـا دل بکنـد، هرچنـد کـار بـسیار      بودنش را ببیند باید خیلى از چیزها را نخواهد و از خیلى میـل    
 کند ولى آسان هم نیـست، ولـى اگـر انـسان از در     ان را وارد دنیاى زیبایى مىزیبایى است و انس   

 حال انتقال بودن دنیا غفلت کند فرصتى را که در دنیا دارد تا خود را براى آن جهان آماده کند،
   -غفلت  بریم از این  به خدا پناه مى-. دهد، بدون آن که چیز واقعى به دست آورده باشد از دست مى
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   همان رفتن استیديندار
یافتند  پسرم کسانى که دنیا را درست دیدند خودشان را مثل یک قومى     : فرمایند حضرت مى 

تالشند به  شناسند که در خیر مى که این قوم شرایطشان را شرایط بد آب و هوا و پر قحطى و بى       
 انکار معصوم را شما مطمئن باشید اگر حرف امام. سوى منزل آبادان خوش آب و هوایى برسند

همین کـه  . نکنید فقط کافى است که انکار. بینید آنچه باید دید   شود و مى   نکنید چشمتان باز مى   
خیلـى عـوض    این ذهن و این قلب آماده شد که مسافر بـودنش را بفهمـد و ببینـد، دنیـا بـرایش              

لطَّریـقِ و   وعثـاء ا   فَاحتَملُوا«: فرمایند همین که حضرت مى   . شود اصالً چیز دیگرى مى   . شود مى
طْعمِ        ۀَ الْمشُوبج فَرِ وخُشُونَۀَ الس یقِ ودراقَ الصکنـد و   هـاى راه را تحمـل مـى    سختى  به راحتى »ف

طریـق دینـدارى ایـن بیابـان را      با این دید که در این بیابـان خـشک دنیـا مـسافر اسـت و بایـد از           
مانـد،   آب و علـف نمـى   بـى  کانسان عاقل که در بیابان خـش   . کند سر بگذارد، حرکت مى    پشت
مقید بـودن بـه شـریعت     دنیا یک بیابان خشکى است که رفتنش همان دیندارى و همان        . رود مى
یعنـى از شـریعت خـسته       شود انسانى که بداند مسافر است از رفتن خسته نمى        . است مدىمح
 دیـن خـسته   وقتـى از  .شـود  خواند و اصـالً خـسته نمـى    گویند نماز بخوان، مى    به او مى  . شود نمى
بـراى مـسافر کـوى     شود فرض کـرد کـه   آیا زیباتر از این مى. شود که خودش را مسافر نبیند     مى

ه به آداب قلبى و قالبى این      ابدیت راهى به نام دیندارى آورده      دین، همواره خود را  اند تا با توج
  سیر دهد و به سوى مقصد اصلى حرکت کند؟

مـسافر    یعنى کسى که فهمید    »ثاء الطَّریقِ و فراقَ الصدیقِ    فَاحتَملُوا وع «: فرمایند حضرت مى 
ت   ل مـى      است مـشقّ از چیزهـایى کـه خیلـى دوسـت    . کنـد  هـاى راه و دورى از دوسـتان را تحمـ 

مبـارزه بـا نفـس هـم یعنـى همـین، یعنـى از        . کنـد  گذرد و از آنها دل مـى   دارد، به راحتى مى    مى
اره دوسـت مـى       «ایى است که    تعبیر بسیارى زیب  . نفس دل کندن   خواهش دارد  هرچه را نفـس امـ

ــشُونَۀَ الــسفَرِ«. تــوانیم البتــه هــر انــدازه کــه مــى» دل کنــد بایــد از آن هــا و   یعنــى ســختى»و خُ
مهم این است که تو خودت را مسافر بدانى آن وقـت  . تواند تحمل کند   را مى  هاى سفر  خشونت

شـود   طلبـى نمـى   بـا رفـاه  . ها را تحمـل کنـى   تىدارى سخ توانى در راه دین مى خواهى دید چقدر 
هـا   فرماینـد بهـشت را در سـختى     مـى پیامبر اکـرم . شود دیندارى کرد   نمى مسافر بود و با رفاه    
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امام . دهند کنند یا دیندارى را بازى مى      گیرند و دیندارى را رها مى      رفاه را مى   اى عده. اند پیچیده
ب و    فرمایند بعضى از مسلمان    مى سره قدسخمینى شان علفشان است و دین را وسـیله تکـسان تمام هم
ش کرد دیگـر بـا              مى. اند خود قرار داده   تعی خواهم عرض کنم اگر کسى خودش را مسافر حس

اره       امام دین سر جنگ ندارد با نفس امولـى اگـر کـسى خـودش را مـسافر           . جنگد اش مى  الموح
لى رفا حس اگر مذهبى هم نباشد که با . طلب است هنکرد اگر مذهبى هم باشد یک مذهبىِ تجم
دین مخالف است و این چه خسارت بزرگى است کـه انـسان راههـاى آسـان سـفر کـردن              همه

زیر پا بگذارد و در یک سفر سخت خود را گرفتار کند، رفاه و تجمل چنین بالئـى سـر    خود را 
  .آورد مى انسان

  شرط سفر توجه به مقصد است
را  هـا   ایـن سـختى  »لیأْتُوا سعۀَ دارِهم و منْـزِلَ قَـرارِهم  «: اینـد فرم در ادامه بحث حضرت مى    

 مـسافر بـه مقـصد فکـر    . کنـد  کند تا به آن وسعت زندگى ابدى برسد و به آن فکر مى  تحمل مى 
 همیشه باید انگیزه حرکات دینى این باشد که ما مـسافریم و مقـصدمان          . کند نه به مسافرخانه    مى

 از. تواند مقصد خـوبى بـراى انـسان باشـد     یا جاى بسیار تنگى است لذا نمى دن. بهشت فراخ است  
 دنیا باید استفاده کرد براى مقصدى برتر، به همین جهت مسافرت، خودش بد نیست اما این کـه        

 اگـر مـا  . مسافرت براى رسـیدن بـه مقـصد اسـت    . انسان، مسافر بودنش را فراموش کند بد است     
 :و با نشاط باشد باید آرام آرام قلب را زنده و بیدار کـرد کـه اوالً     هایمان گوارا    بخواهیم عبادت 

ترى هست که باید به آن نظـر کـرد    تر و پر نشاط افقى وسیع : اى ندارد ثانیا   گرفتن دنیا هیچ فایده   
پـس آمـاده   . رسـد و آن جـا یـک ابـدیت فـراخ اسـت       ببیند که در اثر طى مسافت به آنجا مى     و

س«: فرمایند رسد به این که حضرت مى شود و در نتیجه مى     مىهاى مسافرت    ناگوارى تحمل فَلَی 
 شَىونَ لجِدی          ال َشى غْرَما وم نَ نَفَقَۀً فیهرَوال ی اَلَما و کنْ ذلم ء مها قَرَّبمم هِملَیا باَح هِم  ءنْزِلنْ مم

   لِّهِمحنْ مم مناهاَد نیـست دیـن بـه     فرت براى اینها سختى و درد و رنج هیچ چیزى در این مسا»و
شهادت در کار   گوید مى. رویم گویند چشم مى   گوید به جبهه جنگ با کفّار بروید، مى        اینها مى 

گوینـد   بگذارى مـى  هاى دنیایى را باید کنار گوید خیلى از لذت  پذیریم، مى  گویند مى  هست مى 
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جانشان، ضـررى   زینه کردند از مال و جسم و    هرچه در راه دیندارى خرج و ه      . گذاریم کنار مى 
که بگوینـد هـر کـه     این طور نیست. دانند ها را تاوان و غرامت هم نمى  کنند این هزینه   حس نمى 

سختى و جور و  طاووس خواهد جور هندوستان کشد، بلکه در این راه هر آنچه از نظر دیگران           
زیبـاتر از آن    چیـزى بـراى اینهـا   هـیچ . تاوان است در نظر اینها عین عیش و شور و لـذت اسـت     

تفقّـه اسـت،    چیزى نیست که اینها را به مقصد و منزلشان برساند و آن نماز شب است، تفکـر و            
مقـصدشان افقـى    .آور اسـت  مقصد برایشان درخشان و نورانى و بهجـت      .... حضور قلب است و   

  .تر از این دنیاست باالتر و فراخ
 هـا و  آن وقـت تمـام دوسـتى    . این دنیـا مـسافرخانه اسـت      پس اول باید به قلبمان برسانیم که        

مقـصد   شود و اگر چنین شد، مسافر، مسافرخانه را  هایمان واقعى و حقیقى مى     ها و تحلیل   دشمنى
  .داند نمى

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

  جلسه بيستم
   با حقی با خلق، راه آشتیآشت

  الرحيم  الرحمن اهللا بسم
دیبٍ،        و مثَلُ منِ   نْـزِلٍ جـلى ما اَ بِهِمنْزِلٍ خَصیبٍ فَنَبمٍ کانُوا بِمثَلِ قَواغْتَرَّبِها کَم  
 َشى س لـى مـا              فَلَیا قَـۀِ مـا کـانُوا فیـهفارنْ مم مهنْدع ال اَفْظَع و هِملَیا ه ء اَکْرَ
  .علَیه و یصیرُونَ الَیه یهجمونَ

ب            یا بنَى اجعلْ   ما تُحـ رِكغَیل بِبفَاَح ،رِكنَ غَییب و نَکییزانا فیما بم کنَفْس  
ه لَها، و ال تَظْلم کَما ال تُحب اَنْ تُظْلَم، و اَحسنْ کَما        کْرَ ه لَه ما تَ لنَفْسک، و اکْرَ

ح منْ نَفْسک     . یحسنَ الَیک  تُحب َأنْ  رِك، و ارض    و استَقْبِ نْ غَیـ مـ ح ما تَستَقْبِ
ضاه لَهم منْ نَفْسک    منَ النّاسِ بِما   و ال تَقُلْ ما ال تَعلَم و انْ قَلَّ ما تَعلَم، و        . تَرْ

  .یقالَ لَک ال تَقُلْ ما ال تُحب اَنْ
پـر نعمـت   و مثَل آنان که به دنیا فریفته شدند بر مثال گروهى اسـت کـه در منزلـى           

قـام گیرنـد        وادى بى  نشسته، که نخواهند به    پـس چیـزى را   . برکـت و قحطـى زده م
رها کننـد و ناگهـان بـه آن     دانند که منزل خویش را ناخوشتر و دشوارتر از آن نمى  

  .جایگاه تهى از نعمت فرود آیند
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پس بر دیگـران آن پـسند   . خود را و دیگران را با یک ترازو بسنج    ! اى فرزند عزیز  
دانـى بـر دیگـران نیـز نـاروا       چیزى را که بر خود ناروا مى پسندى، و  بر خود مى   که

ستم مکن، و چنـان کـه از    خواهى بر تو ستم کنند بر کسى      دان، و آن سان که نمى     
دانى نیـز از   کارى را که از دیگران زشت مى. مردمان چشم نیکى دارى، نیکى کن   

خشنود گردى، چون با تو کنند   زشت دان و رفتارى که چون با دیگران کنى           خود
پسندى کـه    آنچه نمى . هرچند اندك دانى، مگوى    آنچه ندانى، . به آن خشنود باش   

  .درباره تو چنان گویند، درباره دیگران بر زبان میاور
 در این گفتار تمام تالش حضرت آن است که بصیرتى بـه فرزندشـان بـه عنـوان نمـاد همـه               

آسمانى   بصیرت، در حیات زمینى سرگشته نشود و از حیاتجوانان تاریخ بدهند تا در ازاى این 
تحلیـل   کند درسـت  اگر انسان بتواند خودش را و شرایطى را که در آن زندگى مى     . غافل نباشد 

 شـود و از یـأس و غـرور و سـکون آزاد     کند، ایـن انـسان عـین تحـرك و نـشاط و فعالیـت مـى              
  یعنـى همـواره خـدا در   » یومٍ هو فى شَـأْن کُلَّ«فرماید  و این صفت الهى که قرآن مى      . گردد مى

قلب مـؤمن هـم هـر لحظـه در تحـرك و شـأن جدیـدى          . کند ایجاد است، در قلب او تجلّى مى      
  .است

 مـان را درسـت   ها به جهت آن اسـت کـه خـود و شـرایط زمینـى      ها و سستى   بیشتر خمودگى 
  .کنیم تحلیل نمى

آن چنـان   جنس دنیـا . رات آن به تو خبر دادمفرمودند اى پسرم من از دنیا و زوال دنیا و تغیی      
. خبـر دادم  هاى آخرتى هم به تو است که پایدارى بر او نگاشته نشده است و از آخرت و وعده       

و آخـرت   ندارد» بودن«دنیا . و جنس آخرت آن چنان است که نابودى بر او نگاشته نشده است  
را درسـت   گیرى و بفهمى کسى که دنیا   هایى برایت زدم تا عبرت ب      فرمودند مثال . ندارد» نبودن«

مـسافر   .دهـد  فهمـد کـه مـسافر اسـت و آداب مـسافر بـودن را هرگـز از دسـت نمـى                بشناسد مى 
غافـل   بنـدد و از مقـصدش   خصوصیاتى دارد از جمله این که به منزلى که در آن است دل نمـى              

بـه   شـى کـه او را  هر حرکتى که او را به مقصد برساند برایش پسندیده است و هـر تال    . شود نمى
است  مقصد برساند برایش شیرین است و هر سختى و محرومیتى در این راه برایش عین زندگى

  .و هر رفاه و عیشى که او را از راه باز دارد، عین مرگ است
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  شود یآنگاه كه معروف منكَر و منكر معروف م
بـرایش زیبـا شـد و    ها  انسان غربى بعد از رنسانس معنى زندگى را گم کرد و لذا همه زشتى          

ها از چشمش افتاد، عبودیت و بندگى، اخالص و عدم ریا، قناعت و سادگى همه و             زیبایى همه
 گرایـى،  خودنمایى و خـودآرایى، دنیاپرسـتى و شـهوت    . آهسته آهسته در مذاقش تلخ آمد      همه

 وپرخورى و تجمل، همه اینها برایش افتخار شـد، چـرا کـه انـسان بعـد از رنـسانس خـودش را              
 هـا رخـت   وقتـى مـسافر بـودن از فرهنـگ انـسان     . موقعیت و جهت خودش را گـم کـرده اسـت    

 شـود، اطاعـت خـدا،    عبودیـت، جهالـت تلقّـى مـى    . شـود  بربست، قناعت، محرومیت قلمداد مى    
ب پنداشته مى در  کافى است انسان موقعیت حقیقى خود را در عالَم فراموش کند،... شود و تعص

  .شود ه مىنتیجه همه مسائل وارون
 در این که انسان در این دنیا مسافر است بحثى نیست، بحث در این اسـت کـه مـسافر بـودن                 
 خود را بپذیریم و این کار بسیار مـشکلى اسـت و احتیـاج بـه ذکـر طـوالنى و حـضور دائـم در                   

 اگـر مـسافر بـودن خـود را    . ترین مسئله مورد غفلت قرار نگیـرد     جلسات دینى دارد تا این واقعى     
 هـاى راه  بینیم ولى اگر مسافر بودنمان را ندیـدیم بـر سـختى      هاى راه را سخت نمى      سختى دیدیم

 ایـم و  هـا را نپذیرفتـه   یکى این کـه سـختى  : شویم رو مى کنیم و لذا با دو مشکل روبه      اعتراض مى 
 و در نتیجه هم در شوقِ به سوى مقصد نیستیم، هـم بـد  . ایم دیگر این که از مقصدمان دور افتاده  

 .کنیم و این خیلى براى انسان دردناك است که به شوق رسیدن به مقصد، راه نرود       رت مى مساف
وسیع  خواهد به آن منزل کند چرا که مى هاى سفر را تحمل مى  فرمایند مسافر سختى   حضرت مى 

 که انـسان  جایى  منزل قرار یعنى آن»لیأْتُوا سعۀَ دارِهم و منْزِلَ قَرارِهم  «. و محل قرار خود برسد    
جـا ابـدى    یعنى آن جایى کـه دیگـر بایـد بمانـد و در آن    » دار«آید تا بماند یعنى همان       فرود مى 

  .است
 کند کسى که مسافر بودنش را بفهمد ـ چه جوان باشد چه پیر ـ زندگى را درست تحلیل مى  

فهمـد چگونـه مـسافرت را ادامـه دهـد، یعنـى        کنـد، آن وقـت مـى     و در دنیا درست گزینش مى     
کند کـه زنـدگى را بـشناسد و کـسى زنـدگى را              کسى درست زندگى مى   . زندگى کند  گونهچ
و کسى که فهمیـد زنـدگى، سـفر        : فرمایند حضرت مى . بفهمد زندگى، سفر است    شناسد که  مى
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تـر کنـد،    دارد که به مسافرتش سرعت دهد و او را به منزلش نزدیک          دوست مى  است چیزى را  
ء اَحب الَیهِم مما قَرَّبهم منْ منْـزِلهِم و اَدنـاهم    و ال َشى«.  اسـت محبت مسافرانه  اصالً محبتش هم  

 هـایش  اش و نـوع گـرایش    اگر انسان مسافر بودنش را دید اصالً نوع تجزیه و تحلیل »محلِّهِم منْ
  .گردد شود و هوشیار مى عوض مى

ا  . شـود  دنیا رفتنى اسـت شـیفته آن نمـى   کسى که دنیا را امتحان کرد و دید       : امام فرمودند  امـ
کسى دنیا را رفتنى ندید و شیفته آن شد مثل کسى است کـه از یـک منـزل آبـاد بـه سـوى                   اگر

و «: فرماینـد  مـى . رود و در نتیجه خیلى از این حرکت ناراحت اسـت  نامناسب و خراب مى   منزل
دیبٍ         منِ اغْتَرَّبِها کَمثَلِ قَومٍ کانُوا بِمنْزِ      مثَلُ نْـزِلٍ جـلـى ما اَ بِهِمحـضرت در ابتـدا     ».لٍ خَصیبٍ فَنَب  

و  فرمودند فرزندم این دنیا رفتنى است چه بخواهى و چه نخواهى، و اصالً جنس این دنیا فاجعه             
 تـو هـم کـه در ذات ایـن دنیـا و زوال دنیـا      . حادثه است، چه آدم خوبى باشـى و چـه آدم بـدى    

 رود، حـاال اگـر شـیفته ایـن دنیـاىِ رفتنـى       این دنیا هم که دارد مىتوانى تغییرى ایجاد کنى،   نمى
 شوى کـه دائـم دارد از یـک منـزل گـواراى         شدى ببین چه حالى خواهى داشت، مثل کسى مى        

 رود و همواره به خاطر این که دنیـا را نـشناخته   مناسب به سوى یک منزل ناگواراى نامناسب مى 
س  « :فرمایند بعد مى. ه همان شیفتگى به دنیاستاین نتیج. است در اضطراب و نگرانى است     فَلَـی

ونَ            َشىمجهلى ما یا قَۀِ ما کانُوا فیهفارنْ مم مهنْدع ال اَفْظَع و هِملَیا ه ه   ء اَکْرَ لَیـصیرُونَ ا یـ و هلَیع« 
 در دسـتش بـود و   با آنچه تر و دردآورتر از این نیست که همواره     یعنى براى او هیچ چیز سخت     

آورنـد و او را از   مـى  ها همـواره بـر او هجـوم    کند و اینکه حادثه دارد وداع مى آن را دوست مى  
  .کنند هایش جدا مى محبوب

  چاره راه
 کسى که شیفته دنیا نیست و جهتش به سوى قیامت است هر چه از دنیا بگذرد به مقـصدش           

 وار بود و تشنه، آب هم پـایین دیـوار بـود،      مثل آن دو نفرى که یکى باالى دی       . شود نزدیکتر مى 
 تـر بیایـد و بـه آب برسـد، دیگـرى بـا همـین        کرد تا دیـوار پـایین   هاى دیوار را خراب مى    خشت
 رسید، دومى بـا  ها، به آب مى اولى با خراب کردن خشت  . کشید ها به دور خود دیوار مى      خشت
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  در واقـع همـان تعلّقـات آدمـى    هـا  این خـشت . شد کشیدن دیوارى به دور خود، از آب دور مى   
 کسى که شیفته آب حیات اسـت از . کند بندد و دیگرى از آنها دل مى  یکى به آن دل مى    . است

 بـراى اولـى هرچـه   . کند و کسى که به آنها دل بـسته از آب حیـات محـروم اسـت           موانع دل مى  
 د غمنـاك دهـ  شود ولى دومى هر خشتى را که از دست مى ها کنده شود او خوشحال مى     خشت
 .اولى از حصار دورى از آب، آزاد شد و دومى در حصارى که ساخته بود گرفتار ماند. شود مى

 جهان هم این گونه است جنس آن، رفتن اسـت و لـذا جـنس آن حادثـه و فاجعـه اسـت، اگـر                    
ه کردید هرچه از این دنیا کنده شوید به مقـصدتان             مقصدتان قیامت شد و در دنیا به قیامت توج 

 هـاى عـالم را کـه طبیعـى عـالم اسـت فاجعـه           شوید و در نتیجه حادثه     تر مى  یکتر و خوشحال  نزد
ه انسان به دنیا باشد و همین دنیا مقصد او شود هر مشکلى که در دنیـاى او  . بینید نمى ا اگر توجام 

ه مـى    اى که گوشه  پدید آید و هر حادثه     یعنـى حـوادث  . خـورد  اى از جهان او را بکنـد، او غـص 
 .آورند، در حالى که قرار بود حوادث جهان نردبان صعود او باشـند       ن به سوى او هجوم مى     جها

  !اى پیش آید و تعلقات آدمى را بکَند؟ مگر چه اشکالى دارد که حادثه
 اى داستانش همان داستان حـضرت خـضر اسـت کـه فرزنـد آن زن و مـرد              عموما هر حادثه  

 کنـد تـا فرزنـدهاى ـ     اى درسـت مـى   ى، حادثهیعنى در این جهان همواره خضر. مؤمن را کشت
ه ما را به خودشان جلب کـرده   انـد کـه مـا از    تعلّقات ـ ما را بکشد، و این فرزندها آن چنان توج 

 انسان باید همواره این خضر را کـه مـأمور مـدیر و رب هـستى اسـت     . ایم بندگى خدا غافل شده 
نباشد  اش گناهان ما ت ـ البته به شرطى که ریشه نفع نیس بهره و بى اى بى بنابراین هیچ حادثه. ببیند

الء للْوالء«: ـ در روایت داریم که  یـک   چـون هـر بالیـى   .  یعنى بال بـراى دوسـتان خداسـت   »اَلْب
 شـود تـا مـا را بـه آب     حادثه است و همچون خشتى است که از دیوار بلند زندگى ما کنده مـى            

 اى را که براى شما پـیش  د، آن وقت هر حادثهشما با این چشم نگاه کنی  . زندگى حقیقى برساند  
 وقتى به خـشت تعلّقـات دنیـایى عـادت کـردیم     . بینید اى به سوى رحمت حق مى      آید دریچه  مى

 خواهد به عنوان دریچه رحمـت خـدا، از آنهـا دل بکنـیم ولـى عـاقالن و عارفـان بـه             دلمان نمى 
  .کنند کنند و به رحمت حق نظر مى ها را رها مى راحتى خشت
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  ورش بر خودش
 یـا : فرماینـد  کننـد؛ مـى   حضرت در فراز بعدى سخنان خود، بحث بسیار زیبایى را شروع مى      

        رِكنَ غَییب و نَکییزانا فیما بم کلْ نَفْسعجا نَىقـرار    اى پسرم نفس خودت را میزان و مـالك    .ب
ه به ضعف. بده بین خودت و دیگران به بقیه  هاى خودت  کاستىها و یعنى از دریچه و منظر توج

ظـاهر   .بنگر و در یک کلمه خودت را جاى بقیه بگذار و بعد از این دیدگاه با بقیه برخورد کن          
رِك   فَاَحبِبفرماینـد   لذا بعد مى. عبارت آسان است ولى سعى کنید با چشم علوى نگاه کنید     غَیـل

  کنَفْسل ببـدار   براى دیگـران هـم دوسـت   دارى  چیزى را که براى خودت دوست مى     ما تُح . و
ه لَها     کْرَ ه لَه ما تَ و ال . بـدان  دانى براى دیگران هـم بـد    و آن چیزى را که براى خودت بد مى      اکْرَ

    اَنْ تُظْلَم بکَما ال تُح مدیگـران ظلـم    دارى به تو ظلـم شـود بـه     و همان طور که دوست نمىتَظْل
نیکـى شـود بـه      و همان طور کـه دوسـت دارى بـه تـو     یحسنَ الَیکو اَحسنْ کَما تُحب َأنْ . نکن

ح منْ غَیرِك   . دیگران نیکى کن   ح منْ نَفْسک ما تَستَقْبِ را کـه بـراى دیگـران      و آن چیزىو استَقْبِ
ضاه   . دانى براى خود نیز زشت بدان      زشت مى   و از مردم لَهم منْ نَفْسک و ارض منَ النّاسِ بِما تَرْ

و ال تَقُلْ ما ال تَعلَم و انْ قَلَّ  .پسندى براى خودت چیزى را بپسند که از خودت در حق آنان مى        
 لَمکـم باشـد و مجبـور باشـى      دانـى  دانى نگو، حتّى اگـر آنچـه مـى     و آن چیزى را که نمى      ما تَع

دارى دربـاره تـو    نمـى  ا کـه دوسـت   و آنچـه ر و ال تَقُلْ ما ال تُحب اَنْ یقالَ لَـک     . سکوت کنـى  
  .بگویند، درباره دیگران مگو

  یک فـضاى حکیمانـه      به امام حسن   فراموش نکنید که فضاى سخنان حضرت على      
 حضرت در فراز قبلـىِ . بسیار عمیق است لذا نباید به عنوان یک سرى تذکرات عادى تلقى شود  

 دهنـد همـان    کـه در ایـن فـراز مـى    آیا ایـن دسـتوراتى  . خودت را مسافر بدان : سخنشان فرمودند 
ه به مسافر بودن  کنـد؟ و یـا ایـن دسـتورات ربطـى بـه مـسافر        مان قوى مى نیست که ما را در توج 

 بودن ما ندارد؟ شما قبول کردید که آفت زندگى زمینى این است که ما مسافر بودن خودمان را   
. بـاش  ات را مواظب   اجتماعىفرمایند تعادل    حاال حضرت مى  . فراموش کنیم و شیفته دنیا بشویم     

 مـان را طـورى   خـوریم و زنـدگى   دانید که گاهى ما در زندگى اجتماعى به هم گره مـى    شما مى 
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 از این جاست که زندگى ما حتما غفلت به همـراه     . شویم کنیم که درگیر همدیگر مى     شروع مى 
  کـسى شـوند مـثالً   هاى درونى افراد طورى است کـه درگیـر همـدیگر مـى           گاهى خصلت . دارد
 اش را از خواهد هم مؤمن باشد هم خودنمایى کند، این جاست که او تعادل حقیقـى درونـى        مى

 چون اگر مؤمن باشد مجبور است به کارهاى ریـایى   . ماند دهد و از انسان بودن باز مى       دست مى 
شـود هـم ریاکارانـه فکـر کنـد و       حاال مگر مـى . فکر نکند و اگر ریاکار شود دیگر مؤمن نیست 

شـود و بـه    ند، و هـم از ریاکـارى بپرهیـزد؟ ایـن جاسـت کـه از درون دچـار تـضاد مـى               ک عمل
خـورد، اگـر افکـار یـک شـخص بـه هـم گـره خـورد او را از              افکارش به هم گره مى     اصطالح

هایى دارد که با بدیهایش گره خورده است دیگر انـسان   کسى که خوبى. کند مى انسانیت ساقط 
خواهـد   مثل انسان اروپایى است که امنیت را مـى . رایش نیستامکان حیات انسانى ب  نیست یعنى 

و چنین چیزى محال است، چون امنیت یعنى همیشه امن بودن، حاال اگـر فکـر         . ابدیت اما بدون 
شـود و یـک شخـصیت     باشد که با مرگ همه چیز تمام است، حتما از انسانیت خارج مى او این 
تواند این چنین نشود  نایتکاران تاریخ، آن فرد نمىآید، مثل همه ج  و عصیانگر به بار مى     معترض

  .کند درگیرى افکار، انسان را از انسانیت ساقط مى چون
 هـا در یـک اجتمـاع،    خواهیم این مسئله را در اجتماع بررسى کنیم، درگیرى انـسان        حاال مى 

  فکـر اش آن وقت این اجتماع دیگر به مقصد حقیقـى . کند اجتماع را از تعادل حقیقى خارج مى     
 همـانطور . تواند فکر کنـد  اصالً نمى. کند دیگر به سفر داشتن و مسافر بودنش فکر نمى . کند نمى

 ها هـم در اجتمـاع   انسان. شود که اگر انسان با خودش درگیر شد از موقعیت انسانیش خارج مى          
اع، اجتم یعنى دیگر . شوند اگر با خودشان درگیر شدند از موقعیت انسانىِ اجتماعشان خارج مى          

ایـن دیـد    حـاال بـا  . تواند به آنها بدهـد  خواستند از آن بگیرند نمى   ها مى  اى را که انسان    آن نتیجه 
 خـواهى از دو چیـز آزاد شـوى؟ هـم از درگیـرى بـا       فرماینـد آیـا مـى    نگاه کنید که حضرت مى 

  خودت هم از درگیرى با افراد در اجتماع؟
 دت انتظار دارى، الاقل از بقیـه نیـز  پس بقیه را دائم جاى خودت حساب کن و هرچه از خو  

 هایـت  همان را انتظار داشته باش، به خودت بنگر که چـه بـسیار در بعـضى از اهـداف و آرمـان               
 هاى بقیه را بزرگ نکن تا در این مسافرخانه، مسافرخانه را از تعـادل       کنى، پس سستى   سستى مى 

 ران در مـسافرخانه داشـته باشـند   خارج نکنى، و روابط خود با بقیه را از روابطـى کـه بایـد مـساف      
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کنیـد کـه مـسافرید و     خورد و از همه مهمتـر فرامـوش مـى      خارج مکن، وگرنه همه چیز بهم مى      
  .راه و رسم خاص خود را دارد مسافر

 رو شـوید؟ آیـا ایـن سـخن را عمـل      خواهیـد روبـه   شما با این فرمایش حـضرت چگونـه مـى    
 ات تالطمـى ایجـاد نـشود یـا     اب زنـدگى کنى تا یک زندگى عـادى داشـته باشـى و در مـرد         مى
 خواهى این سخن را تبدیل به دریچه صعود به آسمان غیب کنى؟ این تذکرات را ببین کجـا         مى
 دارى بـراى دیگـران    هرچه براى خود دوست مـى     «: فرمایند حضرت مى . خواهى به کار ببرى    مى

دهد، تـو   ین نجات مىاین سخن تو را از توقف در زم  . براى این که آزاد شوى    » هم دوست بدار  
دهـد، نـه    هاى زندگى زمینى نجات مـى  کشاند، و تو را از فرسایش      به سیر به سوى آسمان مى      را

هـا را زده باشـند مـثالً در      ممکن است دیگران هـم همـین حـرف        . که زمینت را آبادتر بکند     این
ر شـاید د . شـود  هـا دیـده مـى    کنفسیوس حدود ششصد سال پیش از میالد همین حـرف   جمالت

ا اگـر بیـدار شـویم          حرف تـازه   نظر آید که حضرت على     نگاه اول به   اى نیـاورده اسـت، امـ
تر زندگى  گویند تا زمینیان در زمین راحت ها را مى   کنفسیوس و امثال او این حرف      خواهیم دید 

فرمایند تا مسافران در مسافرتـشان سـرعت گیرنـد و ایـن دو        این بیانات را مى    امام کنند ولى 
ع بیـرون آوریـد     به همین علت است که مى. دارد فرقخیلى   گویند اگر حرفى را از دستگاه تـشی

ع این حرف را بزنید یک سروش      فقط یک  حرف خوب و جالب است ولى اگر در دستگاه تشی
ها را زیاد شنیده باشید اما خیلى تفاوت  ممکن است این حرف. سیر به سوى غیب است  نجات و 

 اگـر ایـن  . ن که این جمالت را در دستگاه نامه امیرالمؤمنین ببینید و بشنویدبین آن و بین ای  دارد
 خواهید از زمـین نجـات پیـدا کنیـد و شـیفته      شوید، اما اگر مى  دستگاه را رها کنید هر جایى مى      

  .زمین نباشید و آزاد و آسمانى شوید، با این دید به سخنان حضرت نگاه کنید
هـم    هرچه براى خودت دوسـت دارى بـراى دیگـران           تُحب لنَفْسک  اَحبِب لغَیرِك ما  : فرمود

هـم بـه    مثالً دوست دارى به تو احترام بگذارند و به انسانیت تو احترام بگذارند تو         . دوست بدار 
اسـتخدام   خـواهى  انسانیت دیگران احترام بگذار براى این که آسمانى شوى نه این که وقتى مى           

وقتـى   دارى اگـر دوسـت مـى     . آسمانى فکر کـن نـه زمینـى       . ستىشوى بگویند انسان محترمى ه    
 اگـر . کنند به حرف آنهـا گـوش بـده       کنى به حرفت گوش بدهند وقتى صحبت مى        صحبت مى 

 دوست دارى وقتى اشتباه کردى دوستانه و در خلوت به تو تذکر دهند، تـو هـم بـراى ایـن کـه           
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 اگـر دوسـت دارى  . او تـذکر بـده  آسمانى شوى اگر کسى اشتباه کرد، دوستانه و در خلوت به            
 هایـشان را حمـل بـر صـحت کـن و درسـت        هایت را حمل بر صحت کنند، تو هم حرف         حرف

  .تعبیر و تفسیر کن

  علت غفلت از مسافر بودن
 شود و به هـم  ها درگیر هم شدند، امکان پرواز از آنها گرفته مى در اجتماع انسانى اگر انسان   

 فرماینـد پـسر   امـام مـى  . رود گرفتار شـد مـسافرت یـادش مـى     اگر جامعه به هم     . شوند گرفتار مى 
 اید زن و شوهرها یا دو گاهى دیده. گیرى کن که به هم گرفتار نشوید  عزیزم یک طورى موضع   

 شوند و بـسیارى از وقتـشان بیهـوده تلـف     برادر یا دو دوست روى مسائل جزیى با هم درگیر مى 
 کسى که بـه فکـر حفـظ روحانیـت خـودش     . رود شود و در نتیجه کل روحانیتشان از بین مى  مى

 خواهیـد  شما کـه مـى  . کند گذارد و جرّ و بحث مى نیست به راحتى روى مسائل بیهوده وقت مى  
 .مسافر بودنتان را فراموش نکنید باید مواظب باشـید ایـن گونـه بـا هـم درگیـر و گرفتـار نـشوید           

 م بعضى از دوستان واقعا در جهنم  بین من گاهى مى  . مواظب باشید این گونه گرفتار آدمها نشوید      
 کند غضب آن قدر روحش را فرا گرفتـه اسـت کـه همـین       نشیند و صحبت مى    هستند، وقتى مى  

ه مى     حاال دارد او را مى     نمى سوزاند و من غص گاهى. کند در جهنم است خورم که چرا او حس 
 آمـد حتمـا مـریض    ىشود بر من م کنم اگر این فشارهاى روحى که دارد بر او وارد مى        حس مى 

 و چـه گونـه  . دانم این همه غضب و خشم را چگونه در قلـبش جـا داده اسـت            من نمى . شدم مى
خداوند به لطف و کرمش به مـا رحـم کنـد و بـا      . خودش را گرفتار آتشفشان خشم کرده است      

  .ها زمینه پرواز ما به سوى خودش را از ما نگیرد درگیرى این
 انى است و اگر قلـب را در معـرض نـسیم ایـن جمـالت        ببینید جمالت حضرت چه قدر نور     
ه لَهـا «: فرماید مى. شود قرار دهیم چه قدر آن قلب نورانى مى        کْرَ ه لَه ما تَ را   یعنـى هرچـه  »و اکْرَ

 خـواهى بـه   آن چیـزى را کـه نمـى   . براى خودت دوست ندارى براى او هم دوست نداشته باش       
 مــثالً. ات هــم آزاد شـود  ا آزاد شـوى، تــا جامعـه  تــ. سـرت بیایــد، نخـواه بــه سـر دیگــران بیایـد    

 خـواهى بـه تـو تهمـت بزننـد، نخـواه بـه        خواهى فالن خصلت بد را به تو نسبت بدهند نمـى         نمى
 هـاى بـین تـو و عـالم غیـب کنـار رود و بـا        تا حجاب. دیگران هم تهمت بزنند تا آسمانى شوید      



 252 فرزندم این چنین باید بود.......................................................................................................................

 هـاى عـالم   ستورات است کـه جذبـه  حقایق نورانى روبرو شوى، باور کن با عمل کردن به این د  
  .کند رباید و راه را جلوى تو باز مى آید و تو را مى معنا به راحتى به سوى تو مى

تـو   دارى بـه  ظلم نکن همان طور که دوست نمى. و ال تَظْلم کَما ال تُحب اَنْ تُظْلَم : فرماید مى
 ن را آسـمانى کنیـد و بـا خـدا ارتبـاط     توانید قلبتا تا حق مردم را رعایت نکنید که نمى. ظلم شود 

 هـا را دوسـت داریـد شـما را     اى کـه انـسان   خود خداوند فرموده است من به انـدازه . برقرار کنید 
 جامعـه . شـود  ها در جامعه حاکم نشود، صلح بـا خـدا حـاکم نمـى      تا صلح با انسان   . دوست دارم 

 خـشم ایـن جامعـه هنـوز نرفتـه     انقالبى ما که سراسر خشم به شاه بود، حاال شاه رفته است ولـى            
 فرماید کـسى بـه بهـشت    قرآن مى. یعنى خشم به شاه تبدیل به خشم با خودمان شده است      . است
 یکى از معـانى سـلیم یعنـى سـالم بـودن از کینـه و خـشم بـه             . رود که داراى قلب سلیم باشد      مى

 ح وخواهنـد قلـب مـا را اصـال      مى حضرت على . ها به خصوص خشم به مؤمنین است       انسان
 شود یا نه، ولى ما به مـدد خـود امیرالمـؤمنین امیـدواریم     دانیم قلبمان سلیم مى ما نمى . سلیم کنند 

 آید که حاال ما ایـن سـخنان را    گاهى به ذهن خودم مى    . که خود حضرت قلبمان را تغییر بدهند      
 ین غافـل این جاست که نباید از قـدرت امیرالمـؤمن   . رسد خوانیم ولى به راحتى به قلبمان نمى       مى

 خـواهیم کـه اى   ها را دارد و ما هم از حـضرت مـى   خود حضرت قدرت تصرف در قلب . شویم
ه ولى   . خودت در قلب ما تصرف کن و این سخنان را در قلب ما بنشان اللّ

حق   پس چرا بهال تُحب اَنْ تُظْلَمخواهى به تو ظلم شود     دانم که نمى   فرمایند مى  حضرت مى 
  نقل شده است که در شهر نجـف ایـشان        سره قدس؟ درباره زندگى امام خمینى    کنى دیگران ظلم مى  

 وقتـى آمدنـد   سـره  قـدس امام. اى دعوت کرده بودند که پر جمعیت بود        را براى سخنرانى در جلسه    
دم در هیچ جایى بـراى پـا گـذاردن نیـست و هـر جـا پـا بگذارنـد روى کفـش دیگـران                         دیدند

ها یک راه به انـدازه جـاى    ها گم نشود در بین کفش       کفش ایستادند و در حدى که     اند، گذاشته
 خـوب  سـره  قدسچرا؟ چون امام خمینـى . کردند تا تجاوز به حقوق دیگران نکرده باشند  پایشان باز 

شان ـ راه ارتباط با آسمان   تجاوز به حق دیگران ـ حتى در حد پا گذاشتن روى کفش  فهمند مى
  .گیرد مى را از او

 بینى دوست ندارى به تو ظلم شود پس به دیگران ظلم نکن تا      و که مى  فرمایند ت  حضرت مى 
 هـاى طوفـانى مـا طوفـانش از     شـما ببینیـد ایـن قلـب    . قلبت صاحب صلح شود و آسـمانى شـوى     
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ک . کنـیم  چیست؟ از این است که این چیزها را رعایت نمى      لَیـنَ اسحَأنْ ی بنْ کَما تُحساَح و  و
خواهى به تو نیکى شـود تـا قلـب تـو ماالمـال از نیکـى بـه دیگـران          ىنیکى کن آن طورى که م    

و . شـود  قلبى که هم مؤمن به خدا است و هم طالب نیکى به دیگران، حتما آسـمانى مـى       گردد،
ح ح منْ غَیرِك     استَقْبِ  دانى براى دیگران هم آنچه براى خودت بد مى:  فرزندممنْ نَفْسک ما تَستَقْبِ

 ا در نتیجه قلب خود و جامعه را آشفته نکنى و جامعـه از مـسیر مـسافر بـودن خـودش           ت. بد بدان 
 ات جمـع چیزهـاى دیگـر    غافل نشود و شما هم از هویت خودت غفلـت نکنـى وگرنـه حـواس           

ضاه لَهم منْ نَفْسک       . شود مى خواهـد بـه    مـى   از نفس تو چه چیزى دلتو ارض منَ النّاسِ بِما تَرْ
از تـو خیلـى    خواهـد مـردم   مان را راضى باش که مردم به تو برسانند مثالً دلت مى         مردم برسد ه  

ع نداشته باشند، خوب تو هم از مردم خیلى انتظار و توقع نداشته بـاش             گـاهى شـما    .انتظار و توقّ
زنـدگى دینـى    خواهد که مردم مزاحم زندگى دینى شما نشوند، خوب شما هم مزاحم     دلتان مى 

هـم نـسبت بـه     هاى منفى و بیجا بکنند، شـما  اضى نیستید درباره شما قضاوت    شما ر . مردم نشوید 
آنچـه را   خـواهى آسـمانى شـوى     پـس اگـر مـى   و ال تَقُلْ مـا ال تَعلَـم  . مردم قضاوت بیجا نکـن   

شـوى بگـویى    دانى کم باشد و در نتیجه مجبور  هرچند آنچه مىو انْ قَلَّ ما تَعلَم    دانى نگو،    نمى
سـرت بگوینـد     آنچـه را کـه دوسـت نـدارى پـشت      ال تَقُلْ ما ال تُحب اَنْ یقالَ لَـک  و. دانم نمى

ا یـک    گویى آدم خوبى شود مى مثالً درباره کسى از شما سؤال مى. درباره دیگران نگو   است امـ
شود یـا دلگیـر    اى گفته حاال درباره خودت آیا راضى هستى چنین جمله       . کمى سرسنگین است  

نـشد ایـن روح    اید بگویى؟ چون روحى که مشغول بد گفتن نسبت به دیگـران      شوى؟ چرا نب   مى
سـکوت طـوالنى    به همین جهت هم یکى از صفات مـؤمن،    . مشغول کشف موقعیت خود است    

سـالمى پیـدا کـرد     هاى الزم را کرد و در نتیجه یک قلب سـالم و جامعـه   آدم اگر احتیاط . است
  .شود آماده صعود روحانى مى

 از طریـق آشـتى بـا خلـق،      : خواسـتند بفرماینـد    در سلسله تذکرات آخر مى    در واقع حضرت    
ت آشتى با حق، این دستورات را به کار ببند آشتى با حق شروع مى شود و با نی.  

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«
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