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 *الله الرحمن الرحیمبسم*

  در دو حوزه عقل نظری و عقل  "معرفت و شناخت"فنداسیون و زیرساخت بنای خوشبختی

 است.  خداشناسی  و  شناسیجهان  است که شامل سه موضوع؛ خودشناسی، عملی

   است. و احساس عشق و عاطفه ،بنای خوشبختی اسکلت 

  ها و مقررات و احکام است.   قانون ،سعادت ینمای خانهظاهر و 

 خوی و سرشت پسندیده است. ،بنای رستگاری تزئینات   ها، امکانات وجلوه 

 والیت و برائت" است. ،تعالی و کمال انسان یسیستم حفاظت و نگهدارنده" 

در حوزه شناخت باید در سه موضوع ؛ این اصول است یحقیقی در گرو همهحیات طیبه و زندگی 

ْم َحتَّی یَتَبَیََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم ؛ ).خدا،  تفکر کرد3.انفس 2.آفاق 1 ه  ْم آیَات نَا ف ی اْْلفَاق  َوف ی أَنفُس  یه  َسنُر 

ید   -ها]ي گوناگون[ و در دلخود را در افق هايبه زودي نشانه»1(یَْکف  ب َرب  َک أَنَّهُ َعلَی ُکل   َشْیٍء َشه 

هایشان بدیشان خواهیم نمود، تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. آیا کافی نیست که 

 پروردگارت خود شاهد هر چیزي است؟

اهمیت علم خداشناسی بیش از دیگر موضوعات است ولی برای رسیدن به آن باید از خودشناسی 

آنکه خود را شناسد، »ود؛ پیامبر)ص(فرمود: شخته نشود خدا شناخته نمینسان شناآغاز کرد. اگر ا

و  3.«ها استشناخت خویش سودمندترین شناخت»:علی)ع( فرمودو  2«خدایش را هم شناخته است

  به این سؤاالت پرداخته شود: برای شناخت انسان باید

 ؟ کیستم من 

 ام؟از کجا آمده 

 م؟چرا آمد 

  ام کجاست؟که آمدهاینجا 

  امکاناتی دارم؟استعدادها و چه 

 کجا باید بروم؟ 

 چه امیالی دارم؟ 

 امیالم دست یابم؟ توانم به تمامیآیا می 

  بروم؟باید از کدام راه 

 راهنمای من کیست؟ 

 چه موانعی در راه دارم؟ 

 چگونه آنها را از مسیرم بردارم؟ 

 ام!یافته " دستسعادتخوشبختی و به " ها بیابم آنگاهی برای این پرسشمن اگر پاسخ درست

 

                                                           
 (35(:11)فصلت). 1
 . 99، ص 35و ج  52، ص 2. بحاراالنوار، ج 2
 . 25/ 0510،ح109، ص2. غررالحكم و دررالكلم آمدى)ره()محالتى(، ج5
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 دسته بندی کرد:اصلی  در چهار بخشتوان میاین سؤاالت را 

 هدف؟شناخت  .1

 ؟هدفبه  راه رسیدن .2

 ؟امکانات .5

 ؟موانع .1

 1نداند از ظلومصد هزاران فضل داند از علوم      جان خود را می

های باید در واقعیت تفکر کنید!به محیط پیرامون خود با دقت بنگرید! برای شناخت هدف، ابتدا 

وارد محیطی برای اولین بار مثل وقتی  تا بفهمید کجا هستید و برای چه هستید؟! اطراف دقت کنید!

ه هدف از آن مکان آنگا ،شوید، اگر خوب در امکانات و وسایل و اشیاء پیرامون دقت کنیدناآشنا می

ثیرگذاری أا از هر جریان مزاحم و تاندیشه رابتدا  آفرینشبرای آشنایی با هدف و  را خواهید یافت

 تعقل کنید! در محیط آفرینش، آنگاه  موضع نداشته باشد!آزاد سازید، 

  :سعی نمایید برای مشاهده آیات آفاقی

 را ببینید ی آفرینشهازیبایی!  

 را بیابید هستی اسرار! 

 را درک کنید! عجائب خلقت 

 را تماشا کنید! تدبیر و مدیریت عالم 

  را مشاهده کنید! موجوداتتنوع و کثرت 

  احساس کنید! در آفرینش رالطف و مهربانی 

 دریابید!را  عظمت هستی 

  و عظمت آن تا چه اندازه است؟ است؟ عالَم پیرامون ما چقدر شروع کنیم: )عظمت هستی(از آخر

 یبا جثهابتدا زمین را  !توان دیدآنجا بهتر میاز  ،رویمباال تا بام هستی و  یمکنباید نربانی فراهم 

تنها مشتری  ،همسایه مقایسه کنید یسیاره 9یا  8با را باالتر برویم زمین  ،2مقایسه کنید تانخود

برابر بزرگتر از  1397111که  ایسیارهبرابر بزرگتر است. سراغ خورشید برویم  1011تا  1311

 . 3است کیلومتر مربع( 12111)با قطر  زمین

                                                           
 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم 1
تان را تا اعماق . )اندازه خود را با اتاق، ساختمان، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، قاره و دریاها و... مقایسه کنید، اندیشه 2

 و درون هسته هم  فرو ببرید!(
 . نظیر یک دانه ماش در برابر یک توپ بزرگ بسکتبال! 5
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 دیگر در اطراف خورشید وجود دارد. یستارهمیلیارد  311تا  211بین 

آشنا سازید مثل مفهوم میلیون، میلیارد، ... و  درک مفهوم اعداد بزرگباید سعی کنید ذهنتان را با 

این اعداد را باید با  درک کرد،به خوبی توان مقیاس ریال و تومان نمی، این اعداد را با نهایتبی

  مفاهیم خیلی به ما کمک خواهد کرد!تر این . درک دقیقتعداد سنجید

ارید تا در مدت سه نقطه بگذهزار صفحه کاغذ و در هر صفحه هزار نقطه و در هر ثانیه  -

 . !میلیون چه اندازه استشوید که یک، حاال متوجه میساعت 92

اگر بخواهیم یک میلیارد را فقط بشماریم چنانچه روزی ده ساعت بدون وقفه شمارش کنیم و  -

به صد سال زمان نیاز حدودا ثانیه زمان در نظر بگیریم آنوقت  5/2برای هر شماره مینگین 

 داریم.

ا هآیا این ستاره !اطراف خورشید یعنی چه؟!در میلیارد ستاره  311شوی که حاال بهتر متوجه می

بین دویست تا سیصد میلیارد ستاره دیگر در اطراف خورشید ؟! ند یا کوچکترابزرگتر از خورشید

 است. خورشید جزو ستارگان کوتوله آسمان است.

)با قطر غول پیکرها و ابرغول پیکرها ،ها، متوسطها؛ کوتولههایها را به دستهدانشمندان ستاره 

 هایها را هم به کوتولهاند و کوتولهکرها تقسیم کردهو فراغول پی کیلومتر مربع( 2811111111

این مقایسه تنها  های کوچک است.د جزو کوتولهاند و خورشیکوچک و متوسط و بزرگ تقسیم کرده

 در کهکشان را شیری است.

و قطر  1)پروکسیمای قنطرس( تا خورشید چهار سال و سه ماه نوری استفاصله نزدیکترین ستاره

 سال نوری است. 211تا  121شیری بین کهکشان راه 

                                                           
 . یک سال نوری ده هزار میلیارد کیلومتر است. 1
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یون کهکشان دیگر را شناسایی میل 121اقل حد ،ما تاکنون به جز راه شیری :گویدسایت ناسا می

 .  1ایم ولی بیش از صدها میلیارد کهکشان دیگر وجود داردکرده

ی کوتوله هاای هستند، کهکشاندارای طیف گسترده ،هاها از دید بزرگی و شمار ستارهکهکشان

تریلیون ستاره دارند. کلیه ستارگان  111تا سقف   آساهای غولو کهکشان میلیون ستاره11 نزدیک

میلیارد کهکشان  171بیشتر از  گردند.یک کهکشان در مدار خود، به دور مرکز جرم کهکشان می

 تا 1111ها قطری بین است، وجود دارد. اکثر کهکشاندر کائناتی که توسط بشر قابل مشاهده

  2.پارسک دارند 111111

کنیم. این کهکشان به شکل نوار کهکشان راه شیری کهکشانی است که ما زمینیان در آن زندگی می

 شود.های تاریک بدون ماه با چشم غیر مسلح دیده میزند و در شبدرخشانی که آسمان را دور می

ان سه گوش و نزدیک به سی کهکشان کهکشان به همراه دو کهکشان مارپیچی آندرومدا و کهکشاین 

گرد سه کهکشان بزرگ  ،های کوتولهاند. کهکشانساخته را بزرگتر کهکشانی ،کوتوله خوشه محلی

آیند. خورشید به همراه سامانه ها به شمار میدر حقیقت اقمار این کهکشان در حال چرخش بوده و

میلیون  251هکشان جای دارد و هرسال نوری از میانه ک 28111تا  20111خود در فاصله حدود 

 چرخد.سال یک بار گرد مرکز آن می

های محلی است. این کهکشان در بزرگترین کهکشان در گروه کهکشان M31-کهکشان آندرومدا

و  M31،M32،M33،M111سال نوری جای دارد. گروه کهکشان محلی شامل 2٬555٬111فاصله 

                                                           
وهای اند و با نیرای تشکیل یافتهای، ماده تاریک، گازها و گرد و غبارهای میان ستارهها، بقایای ستارهها از ستاره. کهکشان 1

میلیون  10ها دارای پهنایی برابر با چند صد سال نوری، شامل نزدیک به ترین کهکشاناند. کوچکگرانشی به گرِد هم آمده
میلیارد ستاره هستند. در  100٬000میلیون سال نوری پهنا دارند و شامل بیش از  5ها تا ترین کهکشانستاره هستند. بزرگ

های کوچک نزدیک به هم در تاریک است، نواری ابرمانند از تعداد بسیار زیادی ستاره هایی که آسمان صاف و کامالا شب
 شد.شود که در گذشته کهکشان نامیده میآسمان دیده می

 باشد.تریلیون کیلومتر می 51. هر پارسک معادل  2
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میلیارد و  13بشر توانسته نورش را رصد کند  دورترین کهکشانی که. 1کهکشان راه شیری است

ي َخلََق اللَّْیَل َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُکلٌّ ف ی فَلٍَک )2؛یست سال نوری از زمین فاصله دارددو َوُهَو الَّذ 

و اوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است. هر کدام از این »، 3(یَْسبَُحونَ 

إ نَّا َزیَّنَّا السََّماَء )؛ 4و اینها همه تنها یک قسمت کوچک از آسمان اول است «.و در مداري شناورندد

ب   ینٍَه اْلَکَواک  ْنیَا ب ز  َداًدا) «.ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم!»،5(الدُّ ، 6(َوبَنَْینَا فَْوقَُکْم َسْبعًا ش 

بخش کوچکی و و این هفت آسمان تنها عالم ُملک  «.استوار بنا کردیمو بر فراز شما هفت ]آسمان[ »

 َملَُكوت   ف ي یَنُظُرواْ  أََولَمْ ) ؛است 7عالم ملکوت ،هستیعظمت  حقیقت   اما از عالم ملکوت است

ن الل هُ  َخلَقَ  َوَما َواألَْرض   السََّماَوات    خدا که چیزي هر و زمین و هاآسمان ملکوت در آیا »8...(َشْيءٍ  م 

ی چیست همه عظمت و وسعت در عالم ُملک و ملکوت نشانهبراستی این «.اند؟!ننگریسته است آفریده

 نظامى با خلقت وسیع عالم بدانند، كه است آن براى در عظمت آفرینش اندیشه .و برای کیست؟!

 ملكوت و ملك پهنه كه عالم این شگرف نظام در افكندن است. نظر نشده آفریده بیهوده انگیز،حیرت

 این در مهم هدفى وجود روشنگر هم و كندمى تقویت را حق به ایمان و خداپرستى نیروى هم خداست،

  ؛است ا عظمتب عالم

 بردارم است حـق حجـــاب را                کــو عالـــم کارگــــاه ایــن مــن تا

 9بیـــــدارم هــــایچشم آتـــش خواب                 ز و غفلت حجاب بسوزم تا  

 عوالم اما. شودمىنامیده  «شهود»عالم رواین از است، درك قابل ظاهرى حواس با مادى جهان

 درك حوزه درو چون  شودمى شناخته وحى گزارش یا و روحى قواى با كه وجود دارد نیز دیگرى

رَ  اللَُّهمَّ  ؛)قُل  دشومى تعبیر «غیب» جهان به آن از نیست، ما ظاهرى حواس  َواأْلَْرض   السََّماَوات   فَاط 

 و نهان)عوالم(داناي[ اي]زمین، و هاآسمان پدیدآورنده اي بارالها،» 11َوالشََّهاَدة ...( اْلغَْیب   َعال مَ 

ُعواْ و همه این عوالم برای هدایت و سعادت انسان است؛ ) .«آشکار! ن َمْغف َرةٍ  إ لَى َوَسار  ب  ُكمْ  م    َوَجنَّةٍ  رَّ

دَّتْ  َواألَْرضُ  السََّماَواتُ  َعْرُضَها ْلُمتَّق ینَ  أُع   بهشتی و خود، پروردگار از آمرزشی به نیل براي و »11(ل 

ه  )؛ «بشتابید شده است، آماده پرهیزگاران براي[ و] است زمین و آسمانها[ قدر به] پهنایش که َوَما َهذ 

                                                           
 Littleالصوفی به نام ابر کوچک )شود. برای نخستین بار به دست عبدالرحمن . این جرم آسمانی با چشم غیرمسلح دیده می 1

Cloud در کاتالوگش به ثبت رسانید. از  1۶01آگوست سال  15( شناخته شده بود، در حالی که چارلز مسیه آن را در
 پدیا، دانشنامٔه آزاد)خالصه شده(.ویکی

به عقیده انیشتن آنچه را انشتین بر اساس فرضیه طیف نوری با فرمول منحصر به خود توانست فاصله ها را تخمین بزند.  2
 که بشر تا کنون از کهکشانها شناخته نسبن به ناشناخته های وی مانند شنی کوچک در یک ساحل بزرگ است.

 (. 55(:21. )انبیاء)5
است. توسط نشر: موسسه پور آنرا ترجمه کرده. نجوم به زبان ساده نوشته مایر دگانی، نام کتابی است که محمدرضا خواجه 4

صفحه شامل کلیات ستارگان و  150است. جلد اول آن در یایی و کارتوگرافی گیتاشناسی )تهران(، به چاپ رسیدهجغراف
 صفحه درباره منظومه شمسی است. 535ها و جلد دوم در کهکشان

 (. 0(:5۶. )صافات)5
 (. 12(:۶5.)نبأ)6
بر آن نیز براى تأكید و مبالغه « ت»و « واو»فه معناى حكومت و مالكیت است و اضابه« ُمْلك». ملكوت در اصل از ریشه ۶

شود.ر.ک؛ تفسیر موضوعى قرآن)برگرفته از تفسیر باشد و معموالا به حكومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستى گفته مىمى

 .201نمونه(، ص

 ﴾. 153(:۶. ﴿اعراف)5
 . مولوی، دیوان شمس، غزلیات. 9

 (.10(:59. )زمر)10
 ﴾.155(:5عمران). ﴿آل11
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َی اْلَحیََواُن لَْو َکانُوااْلَحیَاهُ الدُّْنیَا إ الَّ لَْهو   َرهَ لَه  ب  َوإ نَّ الدَّاَر اْْلخ  این زندگی دنیا جز »،1(یَْعلَُمونَ  َولَع 

 .«دانستندسرگرمی و بازیچه نیست، و زندگی حقیقی همانا ]در[ سراي آخرت است؛ اي کاش می

 بکند جفا صد تالفی کرشمه یک که                                بکش عاشقانه چهره پری یار عتاب

 2بکند نما جهان جام خدمت که آن هر                              بردارند حجــاب ملکوتش تا ملک ز

 

 آسمان()هفتعوالم هستی

 چگونه است؟ ، لوح، قلم، برزخ و قیامتملکوت هوت،ال ،عالم ناسوت

ائمه معصومین هم کیفیت  ون بیان داشته اجود این عوالم از جمله معارف و حقایقی است که قرو

 6و کشف و شهود 5، خواب4مرگ تقریبی، 3سخن دانشمندان ند.اهترتیب اینها را هم برای ما بیان کرد

  دیگر شواهد وجود این عوالم است. هم از 

 عالم. 1 :ترین تا برترین عبارتند ازکه از پایین چهار عالم معتقدندوجود به  نیز حکمای اسالمی

عالم الوهیت یا . 0 9.عالم عقول یا جبروت. 3 8.عالم مثال یا ملکوت. 2 7.یا ناسوت )ُملک(طبیعت

 11.الهوت

 

 

*          *         * 

 

                                                           
 (. 01(:29. )عنکبوت)1
 . حافظ، غزلیات. 2
گوید: اکنون سخن بر سر بود یا نبود این عوالم نیست، . پروفسور ریچارد فایمن فیزیکدان مشهور از دانشمندان انگلیسی می 5

 سخن بر تعداد سطوحی است، که این عوالم دارند و اینکه قوانین بنیادی مخصوص به آنها چیست؟ 
(. مشهورترین کتاب این نویسنده، درآغوش نور )غرق درنور( 1912؛ مBetty (Jean) Eadie. بتی جین ایدی) 4

باشد. او دراین کتاب تجربه شخصی نزدیک به مرگ خود را توصیف کرده است. انچه مورد یقین است، این است که اینها می
 است.که مرگ تقریبی را تجربه کرده اند  گزارشاتشان شبیه به هم 

افتد که گاهی معنای آن واضح است و بیند که بعدها برای او اتفاق میای را می. گاهی انسان در خواب ماجرا، صحنه یا حادثه 5
 گاهی هم چنانچه رؤیای صادقه باشد نیاز به تعبیر دارد. 

توند م برزخی پیدا می کند و می. راه دیگر کشف و شهود است؛ اگر انسان روحش را پاک کند، و از گناه فاصله بگیرد، چش 6
های دنیا را توان برای جنین جلوهتوانند برای دیگران وصف کنند. مثل اینکه نمیملکوت آسمان  و زمین را ببیند ولی نمی

 بگویی! باید در آن عوالم متولد شد. 
 و محسوسات یا عالم دنیا.. عالم ناسوت، یعنی عالم ماده و حرکت و زمان و مکان، و به عبارت دیگر عالم طبیعت ۶
. یعنی عالمی برتر از طبیعت که دارای صور و ابعاد هست اما فاقد حرکت و زمان و تغییر است.عوالم دیگری هم تحت عالم 5

ملکوت وجود دارد نظیر عالم "لوح"، که مانند هارد کامپیوتر، محل ثبت و ضبط حقایق است و عالم "قلم"، که نقش کیبورد و 
 و عالم "عرش" که مادربرد عالم ملکوت است.  cpuنقش  ورودی حقایق را دارد و عالم "کرسی" که

 . عالم جبروت، یعنی عالم عقول، یا عالم معنی که از صور و اشباح مبراست و فوق عالم ملکوت است.9
ترین عالم و محیط بر دیگر . عالم الهوت یعنی عالم الوهیت و احدیت: عالم متعلق به ذات واجب الوجوِد پروردگار که عظیم10

الم است. احاطه حضرت حق از جنس احاطه آب  بر موج است اصال وجود موج بدون آب معنا ندارد آب در تمام هستِی موج عو
 وجود دارد و هستِی جدای از اب ندارد. 
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 نهایتاثبات وجود بی

آن مشکل است. براستی حقیقت دقیق  درکنهایت" ممکن است ولی بیخدای  " وجود  هر چند اثبات 

را عقل)نظری و عملی(هر دو اثبات  . وجود خداوند1نهایت چقدر است؟!تمام هستی در مقایسه با بی

 کنند:می

توانستند باشند یا نباشند(، گوید: تمام موجودات عالم چون ممکن الوجوداند)یعنی میعقل نظری می

زیرا  الوجود( باشد،نیاز)واجبچنانچه موجود گردند، باید از منبعی به وجود آیند و این منبع باید بی

عقل  اماکن ندارد رودی موجود باشد اما سرچشمه نداشته باشد و نوری باشد و منبعی نداشته باشد.

پذیرد چرا که موجب نیازمندی به منبعی دیگر و این وجود این منبع را نمی نیازمندی و امکانی بودن  

نْ  ُخل قُوا أَمْ ) ؛است اثبات شده در فلسفه موجب تسلسل خواهد بود که باطل بودن آن  ُهمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغْیر   م 

 خالق خودشان آنکه یا اند؟شده خلق هیچ از آیا» 2یُوق نُوَن( الَّ  بَل َواأْلَْرضَ  السََّماَوات   َخلَقُوا اْلَخال قُوَن* أَمْ 

خلقت انسان و  «.ندارند یقین بلکه[ نه،] اند؟کرده خلق[ آنان] را زمین و هاآسمان هستند؟. آیا[ خود]

 و حس شناخت، راه تنها كنندمي خیال بعضی ندارد؟ یا دارد خلق كننده یك نش باالخرهجهان آفری

یرُ  إ الَّ  َهَذا ...إ نْ ) اسطوره؛ و است افیون نكرد ادراك تجربه و حس را هرچه و است تجربه  أََساط 

ل یَن( اأْلَوَّ
  «.نیست[ چیزي] پیشینیان هايافسانه جز این»؛3

اوست  جود  ذی گوید: حقیقت ما از وجود  و عقل عملی می ،باید باشد نیاز)صمد(بی بنابراین وجودی

-تواند در وجود آب شک کند؟! کسی که میتوان در وجود او شک کرد؟! آیا موج میچطور میحال 

یابم، اصال معنای خدا را نفهمیده است.  خدا حقیقت و اصل وجود است و مخلوقات، گوید خدا را نمی

اند. هستی بدون وجود و حضور ویی از وجود او هستند، مثل امواج که تجلی وجود آبتجلی و پرت

 معنا است. معدوم و بی ،خداوند

-نهایت داری یعنی بینهایت علم، و...، این که میل به بینهایت قدرت، بینهایت زیبایی، بیمیل به بی

نما که شمال و جنوب را نشان بهای قطنهایت وجود دارد...، تشنگی دلیل وجود آب است. عقربه

کنند که در شمال و جنوب، نیروی مغناطیس وجود دارد. تمایل دهند و به آن تمایل دارند، ثابت میمی

یعنی ما نیاز به آب داریم، یعنی  ،وجود دارد، تشنگی ما یکند که بینهایتکشف می ،نهایتما نیز به بی

به آن تمایل نداشتیم. راز و راه دیدن خدا در دنیا نیز آن  زیرا اگر نبود ما ،قبل از ما بوده است ،آب

 کنی!.است که دل را پاک کنی، آنگاه نور خدا در دل چنان بتابد که بهتر از چشم سر آن مشاهده می

کنیم، این میل به ما آموزش داده نشده است. مادر اگر نهایت را حس میما در درون خود میل به بی

ها منشأ اینگونه پاسخ ،گوید: خیلی! خیلی! خیلی!چقدر مرا دوست داری؟ میاز کودک خود  بپرسد، 

نهایت است، اگر خالق حکیم میلی در ما گذاشته ، پاسخ ان را هم عطا نموده است، همان گرایش به بی

                                                           

های موجود درهستی مقابلش صفر بگذاریم، این عدد محدود است یا . مثال: یک عدِد یک گذاشته و به اندازه تمام الکترون 1
خاطر آورید که  کشید و یک عدد ریگ کوچک را بهخاطر بیاورید که شمردنش صد سال طول میحدود؟ )یک میلیارد را بهنام

شود؟!!  ولی باز هم محدود است. میلیاردها الکترون دارد(. حاال این عدد را به توان خودش ضرب کنید؛ چه عدد بزرگی می
بسیاربزرگ است! ولی باز هم محدود است، اگر این کار را تا قیامت ادامه  این عدد را هم باز در توان خودش ضرب کنید، 

دهیم و همه مخلوقات عالم هم هم با ما تا قیامت این را ادامه دهند و در قیامت جواب همه را در هم ضرب کنیم، باز هم محدود 
 ایت!.نهگوییم خدا، یعنی همین وجود بینهایت صفر است. وقتی میاست! و در مقابل بی

 ﴾. 53-50(:32.﴿طور)2
 ﴾. 55(:25.﴿مؤمنون)5
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شود اوست، نمی منتهایشود میل داده باشد ولی پاسخ نداده باشد، این خالف عدالت و بخشش بینمی

آب در ما باشد و آب موجود نباشد. او حتی امکان و سازوکار نوشیدن آب را مهیا کرده و میل به 

 دستگاه گوارش را هم با آن سازگار کرده است. 

 ای نهفته که پیدا کنم تو راای زدل که تمنـا کنـم تـو را             کی بودهکـی رفتـه

 1ای که هویدا کنم تو راپنهان نگشته    ای که شوم طالب حضور        غیبت نکرده          

میان دل)فطرت( از  ،ی میان عناصر طبیعی(ی معنوى،)نظیر جذبهی خداجویى نوعى جاذبهغریزه

زیرا روح انسان که هویت اصیل اوست پیوندی  و مبدأ آفرینش از طرف دیگر است. یك طرف

عرفا از آنجا كه به »نویسد: نه میتکوینی و اشراقی با روح الهی دارد. شهید مطهری در این زمی

كوشند، معتقدند كه كانون احساسات نیروى عشق  فطرى، ایمان و اعتقاد دارند در تقویت این نیرو مى

ی آن را باید از میان برد و به اصطالح باید عالى  الهى  قلبى را باید تقویت كرد و موانع رشد و توسعه

به سوى خدا پرواز نمود. اما فالسفه و  ،اهوار و سبكبال عشققلب را تصفیه كرد و آنگاه با َمركب ر

و مطلوب خود را كشف  مقصود و گمشده خواهند شاهد  متكلمین از راه عقل و فكر و استدالل مى

 «.كنند

-ها و عالقهها، ُعلقهها و نقشها، رنگها و جلوهی نظم و عظمت، زیباییگوید: جهان با همهعقل می

تواند تنها محصول تواند محصول یک اتفاق  بدون شعور باشد و نیز نمیها، نمیلطافت ها وها، عاطفه

گوید: حتما آب حیاطی وجود دارد چون اي باشد که خود، فقیر و نیازمند ترکیب است. دلم نیز می-ماده

ی ی عشق ورزیدن و پرستش هستم! حتما موجود  الیق پرستشی وجود دارد! پس من آفریدهمن تشنه

ام و باید عاشق شوم و براي معشوق جان نثاري کنم! خلیفه خدایم و باید خدایی کنم! و خدایی عشق

ام!، کردن، و امانت الهی بر دوش کشیدن کاري جانکاه است؛  اما مهم نیست چون "من" اراده کرده

-ی برونو اولیای الهی هم نیروهاو فرشتگان من تنها نیستم، عقل و فطرت نیروهای درونی و وحی 

 اند.مرزی من

 ی که از آن چهره پرده برفکنمـا دمـشـــود غبـــار تنــم            خوشحجـــاب چهـــره جــان می

 ن رضوان که مرغ آن چمنمـزای چو من خوش الحانیست            روم به گلشــچنین قفس نه س

 دریغ و درد که غافــل ز کـــار خویشتنـم  عیــــان نشد که چــــرا آمــدم کجـــــا رفتـــــم          

 2چگونـه طـــوف کنـــم در فضـای عالــم قدس            کــه در سراچـــه ترکیـــب تختـه بنـد تنـم

 

صفات بی نهایت  ،عین وحدتنهایت است یعنی درافعال هم بیو خداوند عالوه بر ذات، در صفات 

 ؛نهایت فعل انجام دهدتواند بیمی ،آن  واحددارد و نیز در

                                                           
 . فروغی بسطامی، دیوان اشعار، غزلیات 1
 . حافظ، غزلیات.  2
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و سؤال  گرداندفل نمیو گفتاری از گفتار دیگری غا داردابز نمی ! و کاری از کار دیگرسازددیگری مشغول نمی او را از شنیدن   ،ای آ نکه شنیدنی»

اصرار و  شود، و ای کسی کهچیزی حجاب او از چیزی دیگر نمی ای کسی که هیچ کند.نمی ای دیگرسؤال بندهای او را دچار اشتباه از هیچ بنده

کنندگان؛ ای کسی که در این و ای نهایت  طلب درخواستن و ای منتهای همت عارفان رنجاند، ای منتهای آ رزوی مش تاقاسماجت بندگان او را نمی

 1«.ای از او پنهان نیست!عالم پهناور ذره

اند. فکر کنید! و هیچ عبادتی را باالتر از آن ندانسته صفات خداوند درباره :اندگفته مه معصومین)ع(ائ

 ؛دهدرات روح انسان را جال میاین تفک

-آ ید و به قدر آ رزوی تو گسترده میشود و به قدر نیاز تو فرود مینهایت است و ال مکان و بیی زمان و اما به قدر فهم تو کوچک میخداوند بیی»

 2«شود...شود و به قدر دل امیدواران گرم میشود و به قدر نخ پیرزانن دوزنده ابریک میکارگشا میشود و به قدر ایمان تو 

و نقش انسان در هستی، رسیدن به کمال و  3، هستی باطل آفریده نشده است؛یقرآن شناسیدر جهان

ی ن خلیفه، انساقرآنی شناسیانساندر و 6و بازگشت به سوي خداوند است. 5عبودیتاز جادة  4رشد،

-، تفاوت9و داراي حرمت و کرامت است؛ 8.استاز حقوقی انسانی و برابر برخوردار 7خداوند است؛

ها ارزش برابر و جز تقوی و پارسایی، با دیگر انسان 11هاي منحصر به فرد داردها و ویژگی

احترام  براي خود و دیگران ارزش و12ها ندارد.احساس خودبرتربینی نسبت به سایر انسان 11.دارد

نگاهی مثبت و  15.ی خود و دیگران را داردی رشد و توسعهو دغدغه14مهربان است13قائل است.

؛ کندخوشبینانه به زندگی دارد از خود و آنچه که به آن تعلق دارد احساس رضایتمندي و خرسندی می

هراسد و احساس از هیچ چیز و هیچ کسی نمی16.کنددارد احساس شرم نمی کهو هرگز از آنچه ا

                                                           
ْوٍل یَا َمْن اَل یُغَلطُِطهُ سَُؤاٌل َعْن سَُؤاٍل یَا . )یَا َمْن اَل یَْشغَلُهُ َسْمٌع َعْن َسْمعٍ یَا َمْن اَل یَْمنَعُهُ فِْعٌل َعْن فِْعٍل یَا َمْن اَل یُْلِهیِه قَْوٌل َعْن قَ 1

یَن یَا َمْن هَُو َغایَةُ ُمَراِد اْلُمِریِدیَن یَا َمْن ُهَو ُمْنتََهى ِهَمِم اْلعَاِرفِیَن یَا َمْن ٍء یَا َمْن اَل یُْبِرُمهُ إِْلَحاُح ٌء َعْن َشيْ َمْن اَل یَْحُجبُهُ َشيْ  اْلُمِلحطِ
ةٌ فِي اْلعَالَِمین  (.(؛ مفاتیح الجنان، دعای جوشن کبیر. 99)ُهَو ُمْنتََهى َطلَِب الطَّاِلبِیَن یَا َمْن اَل یَْخفَى َعلَْیِه ذَرَّ

ی نادر ابراهیمی که براساس داستان زندگی صدرالمتالهین مالصدرای شیرازی، نوشته« ردی در تبعید ابدیم». از کتاب 2
زند و ، یعقوب به زمین میاند، خدای تورات را هنگام ُکشتینوشته شده است. برخی ادیان خداهای عجیبی به بشر معرفی کرده

 نوشد! و... .خیزد! و... . خدای مسیحیت هم که با عیسی)ع( شراب مینمیاش بر گیرد از روی سینهتا دوازده فرزند از او نمی
...( )آل5 ها و و در آفرینش آسمان(»191(:5عمران)¬. )...َویَتَفَکَُّروَن فِی َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذَا بَاِطالا

 «. ايافریدهاندیشند، پروردگارا، اینها را بیهوده نیزمین می
که پروردگارم مرا به راهی نزدیکتر از این آنامید ( »21(:15. )...َوقُْل َعَسی أَن یَْهِدیَِن َربطِی ِْلَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشداا()کهف)4

 «. ارشاد نماید
 «. بندگی کنمبگو که من مأمورم خدا را ( »50(:15. )...قُْل إِنََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد اللَّهَ...()رعد)5
 «. گردیمو ما به سوي او باز می»(،130(2. )...َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجعُوَن()بقره)6
 «. من در زمین جانشینی خواهم گماشت»(، 50(:2. )...إِنطِی َجاِعٌل فِی اْْلَْرِض َخِلیفَها...( )بقره)۶
 «. لت در میانشان حکم کنبه عدا»(، 12(:3. )...فَاْحکُم بَْینَُهم بِاْلِقْسِط...()مائده)5
ْمنَا بَنِی آَدَم...()أسراء)9  «.آدم را گرامی داشتیمو ما بنی»(،۶0(:1۶. )َولَقَْد َکرَّ

 «.کندهر کس بر حسب ساختار]روانی و بدنی[ خود عمل می»(،51(:1۶. )...کُلٌّ یَْعَمُل َعلَی َشاِکلَتِِه ...( )أسراء)10
 «.در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست»(، 15(:19لَِّه أَتْقَاُکْم...()حجرات). )...إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد ال11
ا...()إسراء)12  «.و در زمین به نخوت گام برمدار»(، 5۶(:1۶. )َواَل تَْمِش فِی اْْلَْرِض َمَرحا
هُ َوِلَرسُوِلِه َوِلْلُمْؤِمنِیَن...( )منافقون)15  «. وعزت از آن خدا و پیامبر و از آن مؤمنان است(»5(05. )...َوِللَِّه اْلِعزَّ
 «. اندیکدیگر را به مهربانی سفارش کرده( »1۶(:90. )...َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِه(،)بلد)14
 (. 5(:105. )...و تواصوا بالحق...(،)والعصر)15
ِ أَْوِزْعنِی أَْن أَ 16 ن قَْوِلَها َوقَاَل َربط ...()نمل). )فَتَبَسََّم َضاِحکاا مطِ دهان به خنده گشود و (» 19(:2۶ْشُکَر نِْعَمتََک الَّتِی أَْنعَْمَت َعلَیَّ

 «. گفت: پروردگارا، در دلم افکن تا نعمتی را که به من ارزانی داشته اي سپاس بگزارم
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-توان اندازهکند که نمیچنین انسانى در نفس خود، کمال و عزت و سربلندی را درك می1.امنیت دارد

  2اش را معین کرد.

 خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی     ـم حدیـــث آرزومنــدی  ـگفتـــــاد میـــسحـــــر بـا ب

 رو که با دلدار پیوندیبدین راه و روش می     ــود است  دعـای صبـح وآه شـب کلیـــد گنـــج مقص

 ورای حـد تقریــر اسـت شـــرح آرزومنـدی   قلـم را آن زبــان نبـود که ســـر عشــق گویـد بــاز    

 3خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسنـدی  در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است    

و در طول  5براى خویش حیاتی واقعی و دائمی سراغ دارد 4،است بیزار است او از آنچه که فانی

 7از نگاه او هر چه را که خدا آفریده زیبا و جمیل است 6بیند،مسیر آن، جز حسن و زیبایی چیزى نمی

و مسیر عشق را که  9او عاشق است 8و جز آن کارها که رنگ نافرمانى دارد، زشتی وجود ندارد.

رود! "عقل" چراغ راه  او و عشق، انرژی و شور و از آن راه می 11دارد، یافته است"عبودیت" نام 

  پیمودن  او است.

ی دل را تصرف نموده و تر از عشق نیست كه بتواند خانهدر کشور نفس هیچ  پادشاهى گرامی

به این گیرد و راه ورود بیگانه این فرماندهى را از خدا و عقل می ،فرمانروایی کند؛ سلطان عشق

كه دل، چون گنجشك ماند كه هر لحظه در »بندد. چه زیبا فرمود رسول خدا)ص(: سرا را میخلوت

 فرماید:و قرآن نیز می 11هاى با ایمان، که چنین نیستند.نشیند؛ جز دلاى ر شاخهجایى و ب

ُل  یَن قَالُوا َربُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ ُروا ب اْلَجنَّه  الَّت ی ) إ نَّ الَّذ  ُم اْلَماَلئ َکهُ أاَلَّ تََخافُوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَْبش  َعلَْیه 

در حقیقت، کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس ایستادگی کردند، فرشتگان »12ُکنتُْم تُوَعُدوَن(

بهشتی که وعده یافته بودید  گویند: هان، بیم مدارید و غمین مباشید، و بهآیند و میبر آنان فرود می

 «.شاد باشید!

 خبـــــر بمیــــرد در درد خـودپرستـــیبـا مدعــی مگـویید اســـــرار عشــــق و مستــی       تـا بـی

   13عاشــق شـــو ار نــــه روزی کـار جهــان سرآید      نـاخوانده نقــــش مقصـــود از کارگاه هستــی

                                                           
آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان (»02(:10. )أاََل إِنَّ أَْوِلیَاَء اللَِّه اَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َواَل هُْم یَْحَزنُوَن()یونس)1

 «. شونداندوهگین می
هُ َجِمیعاا...()فاطر)2 هَ فَِللَِّه اْلِعزَّ  «.  خواهد، سربلندي یکسره از آِن خداستهر کس سربلندي می(»10(:53. )َمن َکاَن یُِریُد اْلِعزَّ
 . حافظ، غزلیات. 5
 «.گفت:افول کنندگان را دوست ندارم(»۶0(:0اْْلفِِلیَن()انعام). )...قَاَل اَل أُِحبُّ 4
 «. اي، حیات]حقیقی[ بخشیماو را با زندگی پاکیزه(»9۶(:10. )...فَلَنُْحیِیَنَّهُ َحیَاها َطیطِبَها ...()نحل)5
 «. ي الهی؛ و کیست خوش نگارتر از خدا؟این است نگارگر(»155(:2. )ِصْبغَهَ اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبغَها...()بقره)6
 «.  کسی که هر چیزي را که آفریده است نیکو آفریده!(»۶(:52. )الَِّذي أَْحَسَن کُلَّ َشْیٍء َخلَقَهُ ...()سجده)۶
 «. کارهای زشت نزد پروردگار تو ناپسندیده است(»55(:1۶. )...َکاَن َسیطِئُهُ ِعنَد َربطَِک َمْکُروهاا( )إسراء)5
لَِّه...()بقره) .9  «. شان برای خداستترین عالقهکسانی که ایمان آورند شدید(»103(:2)...َوالَِّذیَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبا لطِ

ستتان ام کنید تا خدا دواگر خدا را دوست دارید، پیروي(»51(5عمران). )إِن ُکنتُْم تُِحبُّوَن اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُْحبِْبُکُم اللَّهُ ...()آل10
 «. بدارد

 2۶۶، ص: 11. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج11
 ( 50(:11. )فصلت)12
 . حافظ، غزلیات. 15
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هاي من و آنچه به ط براي این جهان نیستم چون استعدادهاي بیشتري دارم؛ سرمایهاز نگاه عقل، من فق

ی اند. مهم نیست چه امکاناتی دارم و مزرعهشوند، پس امانتمن تعلق دارد، از من بازپس گرفته می

خرمن من چقدر باشد؟، مهم آن است؛ با محصول و ی من چه اندازه است؟ حتی مهم نیست که اندازه

کنم  تا خود و دیگران را رشد دهم؟ مهم آن است که نسبت  بین می "سعی"هرچه که دارم چقدر 

 امکانات و محصولم چه کسري از سعی و تالش من بوده است؟

ها را دهها و نداگیرد، دادهجهت نمیدهد و بیجهت نمیها را بیدر نگرش الهی؛ خداوند  حکیم نعمت

خواهد و در های او به هر میزان که باشد بازدهی میداده 1شمارد؛مالک برتری یا تحقیر کسی نمی

، گردد و به میزان این سعی و کوششها، نسبت و درجه سعی انسان مشخص میاین بازگرداندن

 یابد.ها تحقق میدرجات انسان

پاداش و جزای تکوینی انسان در آخرت نه متناسب با شود، مطابق آنچه از آیات و روایات استفاده می

ها و ها بلکه متناسب با نسبت  میان داشتهها و نه حتی متناسب با سودها و آوردهها و سرمایهداشته

 2.های انسان است و ارتباط مستقیم با اعمال اختیاری و میزان سعی و تالش انسان در دنیا داردآورده

ها هم که برآمده از سرمایه است؛ خود  انسان نیست و امانت است؛ آوردهها که از زیرا سرمایه

ها است که متعلق به ی به کارگیری این سرمایهبنابراین تنها میزان کوشش و تالش انسان در نحوه

  3خود انسان است که در آخرت تجسم یافته و مشاهده خواهد شد.

ی معینی دارند؛ ولی ت و کیفیت  خود  عمل، یک نمرهناگفته نماند که اعمال به لحاظ سختی کار و کمی

شود. کننده هم ضرب میی هر عملی در ضرایبی از صفات و فضایل  عملباید توجه داشت که نمره

رسند و بعضی دیگر با انجام شنویم؛ بعضی افراد با انجام یک عمل ساده به عرش میاینکه گاهی می

مانند، به جهت آن است که هر عمل ند و در فرش باقی میکناعمالی صدها برابر، هیچ رشدی نمی

باالیی از صفات و  دارد، البته مشروط بر رعایت شرایط و داشتن ضرایب نامحدودیپتانسیل  ،نیکی

توان با گفتن یک "ال اله گذارند. به فرموده امام رضا)ع( حتی میفضایل که در رشد آن عمل تأثیر می

البته به شرطها و شروطها که  ،خل شد و از عذاب الهی در امان مانداال الله" به حصن الهی دا

ی "والیت" از جمله آن ضرایب و شروط است . بعضی از این ضرایب عبارتند از: میزان و درجه

ایمان، تقوی، معرفت و بصیرت، والیت، اخالص، توکل، توجه و حضور قلب، رعایت ادب و آداب 

به عنوان مثال دو نفر ممکن است یک عمل معینی را در شرایط ... . آن عمل، مکان و زمان، و

ی معینی را به ظاهری برابر انجام دهند مثل اینکه نماز خاصی را شبیه هم بخوانند یا مقدار صدقه
                                                           

ا إِذَا َما 1 نَساُن إِذَا َما اْبتاََلهُ َربُّهُ فَأَْکَرَمهُ َونَعََّمهُ فَیَقُوُل َربطِی أَْکَرَمِن. َوأَمَّ ا اْْلِ ِرْزقَهُ فَیَقُوُل َربطِی أََهانَِن.  اْبتاََلهُ فَقََدَر َعلَْیهِ .)فَأَمَّ
...()والفجر) آزماید، و اکرامش نموده و نعمت فراوان به او اما انسان، هنگامی که پروردگارش وي را می(» 13 -1۶(: 59َکالَّ

-داند، میگراش را بر او تنگ میآزماید و روزيگوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است. و اما چون وي را میدهد، میمی

 «گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است؛ نه چنین است!
 
ا()إسراء/2 ْشُکورا و هر کس خواهان آخرت است »(،19.)َوَمْن أََراَد اْْلِخَرَه َوَسعَی لََها َسْعیََها َوهَُو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِک َکاَن َسْعیُُهم مَّ

)َوأَن لَّْیَس ِلْْلِنَساِن «. شناسی واقع خواهد شد¬ش آنها مورد حقودر حالی که مؤمن است، نهایت کوشش را براي آن بکند، تال
و اینکه براي انسان جز حاصل تالش او نیست. و کوشش او به »(،59-10(:35إِالَّ َما َسعَی. َوأَنَّ َسْعیَهُ َسْوَف یَُري.()نجم)

 .  101و کهف/ 9و غاشیه: 91انبیاء/و  22و االنسان/ 13، و طه/ 53و نیز آیات؛ النازعات/«. زودي دیده خواهد شد

های او را نیز صورت همان کسر قرار دهیم در این صورت؛های هر کس را مخرجی از یک نسبت و آوردهاگر داشته. 5
1

2
 

برابر است با 
10

20
و برابر است با 

1000

2000
  و... .
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ی ظاهر عملشان برابر است اما به دلیل تفاوت در ضرایب فقیر بدهند. این دو نفر، هر چند که نمره

 مقابلای را ی نهایی و متفاوتی خواهند گرفت. روشن است اگر کسی صدقهعملشان، هر کدام نمره

نگاه مردم و برای جلب توجه آنان بدهد با کسی که همان مقدار صدقه را به صورت پنهان و تنها 

 دهد، تفاوت چشمگیری دارد. برای جلب خشنودی خداوند می

 

 ت انسانو سعاد ها در خوشبختیگرایشها و و نقش نگرش شناسیخود

براى موجودى  .گیردهاى علمى و عملى بشر، براى تأمین لذایذ و منافع و مصالح وی انجام مىتالش

كه فطرتاً داراى حب ذات است، كامال طبیعى است كه به خود بپردازد و در صدد شناختن كماالت و 

لذات خویش و یافتن راه و روش رسیدن به آنها برآید. خودآگاهی عبارت است از شناخت خود با 

-ستفاده از روشنو ا (عقلى)فطرت عقل یو براهین ساده (هاى وجدانى)فطرت دلاستفاده از دریافت

ها و هاى بیرونی و درونى  براى باز شناختن خواستترین معلومات و بررسى  بینشترین و قطعى

ی خداخواهى و خداپرستى همچون غریزه ،شده است؛  در انسان نهادینههایى كه در وجود ما كشش

 ه شده است.نهاددر طبیعت كودك  ،جستجوى مادر

 ـانـسـر  میـل خـود ندانـد در لب            ان با مادرانـكودكچو میل هم                  

 1چو میل مفرط هر نو مرید            سوی آن پیـر جوانبخـت مجیـدهم                  

حتی کسانی که به ظاهر منکر وجود خدایند اگر با گرفتاری یا خطری مواجه شوند متذکر خدا می 

بُوا  ُكوَن(شوند: )فَإ ذَا َرك  اُهْم إ لَى اْلبَر   إ َذا ُهْم یْشر  ا نَجَّ یَن فَلَمَّ یَن لَهُ  الد   » 2ف ی اْلفُْلك  َدَعُوا اللَّهَ ُمْخل ص 

خوانند، و]لی[ چون به سوي شوند،)به هنگام حادثه( خدا را پاکدالنه میوهنگامی که برکشتی سوار می

 «خشکی رساند و نجاتشان داد، بناگاه شرك می ورزند.

همچنین خودشناسی شامل آگاهی و شناختی از تکالیف و حقوق خویش است. اهتمام به مشکالت 

ی به مردم، مداراي با مردم و بسیاري از فضایل اخالقی دیگر در گرو معرفت و احترام  و عالقه

ت های دیگر( است. باید بدانم که تمایالها، صفات و ویژگیها، کاستیی توانمنديخود)علیرغم همه

ایالت فطري را سازند، تمایالت غریزي را بالفعل و تمغالب در وجودم، شخصیت من را مشخص می

ام؟ ام؟ با تمایالت غریزي چه کردهو اینکه بدانم تمایالت فطري را چقدر رشد داده ؛بالقوه دارم

د، با انفرماندهی و امارت دارند؟ خشم و شهوت دو هیوالي درون من ،کدامیک در کشور  درون من

ام؟ خودشیفتگی و منیت و حرص و طمع و آز و دیگر امراض را، چه اندازه مبتال آنها چه کرده

 هستم؟

ی خودشناسی و های انسان خصوصا در حوزهادراکات بالواسطه و بدیهیات اولیه، زیربنای شناخت

خویش بصیرت دارد و این بصیرت که همان اندیشه و چشم و  آدمی بر خویشتن   شناسی است.جهان

ی وجودی انسان است؛ البته مشروط بر آنکه این باطن  زالل، گوش باطنی است، مهمترین سرمایه

آلوده به آفات  تمایالت حیوانی نگردد که در این صورت، کورباطنان، هرگز با صاحبان بصیرت 

                                                           
 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر چهارم. 1
 (. 03(:29.)عنکبوت)2
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ي الظُّلَُماُت َوالنُّورُ  ي اأْلَْعَمیقُْل َهْل یَْستَو  )...؛ برابر نیستند یُر أَْم َهْل تَْستَو  آیا نابینا و  بگو» 1(...َواْلبَص 

 «!ها و روشنایی برابرند؟ند؟ یا تاریکیابینا یکسان

رفته معلومات و عالوه بر بدیهیات اولیه، انسان به کمک خرد و اندیشه و ویژگی  ناطقیت  خود، رفته

گیرد و به کمک "عقل"، که موهبت دیگر الهی یش و محیط پیرامون فرا میاطالعات فراتری از خو

عاطفی و حسی خود، اطالعات فراگرفته را ممیزی نموده، بر آنها  های دیگر  است، و همچنین تجربه

-نماید. در این سطح، او عالوه بر عقل، نیازمند علم و تجربهافزوده و درست را از نادرست جدا می

های معتبر)نظیر وحی( از ناقلین معتبر دارد. ها و نقلهای شهودی و قولقلب و تجربههای حسی، و 

" است.  که اعتبار  )تجربه(بنابر این منابع شناختی انسان عبارت از؛ "عقل" و "نقل" و "شهود" و "علم

بین عقل  ها را باید در جای خود و توسط همان عقل به اثبات رسانید. یعنی مالزمه عقلی و منطقیاین

های هیچکدام از این و علم، عقل و ایمان، عقل و قول معتبر وجود دارد. به عبارت دیگر، گزاره

ها را قبال تأیید هر کدام از این و شمولیت   منابع شناختی نبایستی ضد عقل باشد و عقل بایستی حجیت

     2های این منابع، نظر متضاد نداشته باشد.نموده و نسبت به گزاره

 دارد، علوم سر و کار تجربه و حسکه با طبیعي  علوم از باالترمیان علوم متعارف امروز،  در

 معدودها و با عقل ارتباط دارد؛ ندارد راه آن در تجربه و حس که برهانی است كه است ریاضي

 از و باالتر آید،نمي در تجربه و حس بههیچگاه  عددمفهوم  ولي ،بیاینددر تجربه و حس به است ممكن

 یتجریدعقل  با اینها كه ،دهدمي نظر جهان كلباره  در كه است یكالم و علوم فلسفی ،ریاضي علم

 بهآن را  حتی آید،به دست نمی تجربي علوم با هرگز بینيجهان حس،و  تجربه با نهشود فهمیده می

 دارد؟ انجامي دارد؟ آغازي جهان ببینید خواستید اگر شما كرد، واگذار شودنمي هم ریاضيعلوم 

مثال در تعریف و شناخت  بدهد. پاسخ تواندنمي تجربي علوم را هاالسؤ این است؟ قدیم یا است حادث

اند: انسان "حیوان ناطق" است. و در تعریف ناطق انسان که عضوی از جهان آفرینش است گفته

داشته باشد؛ اما در اینکه شود که توان درک مفاهیم "کلی" را ناطق به موجودی اطالق می اند:گفته

توان درک کرد، چیست و چه حقیقتی دارد؟ دیگر آن را با حس و تجربه و علم ریاضی نمی "کلی"

 3د.ندههرچند اساس همه علوم و معارف بشری را همین کلیاتی که سنخ مادیات نیستند تشکیل می

 ،كندنمي درك آزمایشگاه و حس و تجربه با انسان را كلي مفهوم  زیرا  "کلی" یک حقیقت مجرد دارد

ما واقعیتی  ند:اهگفتگرا در مقابل این نظر برخی از اندیشمندان تجربه كند.مي درك "عقل"تنها  را كلي

 بر انسان این ،"انسان" گویید:مي شما وقتي است، لفظي مشتركیک تنها کلی  نداریم، به نام كلي

است و انسان  انسان حسن :یعني حسن در انسان ،کندمی قصد ی جدا جدامعنا انهزار به نفر انهزار

آن را  ودارید)مثال انسان( به نام كلي  ذهني مشترك معناي یك شما ،جعفر انسان است یعني در جعفر،

 یك كنیدمي خیال بینیدمي كهرا شبیه به هم  فراوان   افراد شما :گویندميهمچنین  و كنیدمی حمل همه بر

 ، همهبزنید كاغذ روي بار چند را مشخص مهر یك كه است آن شبیه این ولي دارید جامعي معناي

است  جزئی امر یكهم  كاغذ آن استو جزئی  شخصي واقعیت مهردر حالی که  ،آیددرمي هم شبیه

 شخصيجزئی و  هم كاغذ رويمهر  زدن ماند جزئی است،سی هم که از مهر بر کاغذ باقی میعک
                                                           

 (. 10(:15.)رعد)1
ها را نتواند فهم کند که در آن صورت با اعتماد به آن . البته ممکن است عقل در بسیاری موارد، فلسفه و دلیل این گزاره2

 اند. در کنار یکدیگر و مکمل همدیگر بودهپذیرد و اساسا به همین خاطر همواره عقل و نقل)وحی(، منبع، آن را تعبدا می
-گوید: از نظر هستي شناسي موجود دو قسم است یا مادي است یا مجرد؛ ر.ک؛ابن. بوعلي در اول نمط چهارم اشارات، می5

 . 55و5۶، قم، دفتر نشرالکتاب، ص 1سینا، االشارات و التنبیهات مع الشرح، ج 
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 معرفت باید بپذیرند را كلي اگر كه شدند متوجه آنها نداریم. كليبنابراین ما چیز دیگری به نام  ،است

. پذیرندنمی را كليبنابراین  ،بدهند قرار عقلي و تجریدي شناسيمعرفت پوشش زیر را تجربي شناسي

 این. 2و  است موجود كليمفهوم . 1 :اثبات کند كه است این كارش مهمترین اسالمي و فلسفه حكمت

 ما ذهن 1.است مجرد كندمي درك را مجرد موجود این كههم  نفسي و ذهن. 3 و است، مجرد موجود

 ممکن و است نامحدود مصادیق بر انطباق قابل وحدت، عین در که کند تصور را مفهومی تواندمی

 چیزی چنین زیرا باشد شده درست نامتناهی مصادیق تک تک گرفتن نظر در با مفهومی، چنین نیست

 نیست. میسر انسانی هیچ برای

ای است که اگر چیزی را بخواهد اثبات یا نفی کند باید بنابراین از دیدگاه قرآن، حقیقت انسان به گونه

برهانی و عقالنی باشد؛ و در تبعیت و تقلید هم باید محققانه و عاقالنه عمل نماید.  ناگفته نماند که 

افتد که اوال مهم باشد و ثانیا زمانی این تفکرات ارزشمند است که ریان میاندیشه در موضوعاتی به ج

 عالوه بر تفکر، "تعقل" نیز نامیده شود.

 

 چیستی عقل

گاهی به تدبر دعوت می  و یرت و شعور و تفکر، گاهی به تعقلقرآن گاهی مخاطبان خود را به بص

اى از ، و در شناخت پاره”معیار“کند؛ اندیشمندان شیعى، عقل را در شناخت برخى احکام و معارف 

آدمی جهت شناخت صحیح اند. نامیده” مفتاح و کلید“و در برخى موارد هم ” مصباح و چراغ“حقایق 

-ی تعقل، تفکر و حس)تجربهقوه بیند به سهخود، دیگران و هر آنچه در زندگی و پیرامون خویش می

 ، نیازمند است. )قلب(( و نیز نقل معتبر)وحی(، و تجربیات باطنی و شهودیعلم

-، حکیمان و فالسفه آن را به دو قسم نظری و عملی تقسیم کرده2در رابطه با تعریف و انواع  "عقل"

نظیر شر بودن دروغ، کند، است که احکام  درست، صحیح و کلی را درک میعقل نظری آن ؛اند

است که مبدأ و عامل  و عقل عملی، آن ... ،تهمت، ظلم و...، و خیر بودن مهربانی، صداقت، عدالت و

 نیت است، اراده و عزم كارش عملي عقل محرک انسان به رفتارهای درست و اخالق نیک است.

 خوب ینتیجه باشد، تهداش صحیح ادراك باید كه عقل نظری و آن آن...، مانند و است اخالص است،

 ی، همه"عقل عملی"»گوید:الله جوادی آملی میآیت است. یقین و قطع و جزم او كار بگیرد،

های گرایشی انسان را بر عهده داشته و کارهایی نظیر عزم، اراده، محبت، اخالق، نیت گیریتصمیم

کند. اگر این مدیر به درستی تربیت شود، در برابر فتواهای عقل نظری خضوع و... را مدیریت می

به درستی تربیت گیرد؛ ولی اگر این مدیر از عقل نظری فتوا می ،کند؛ یعنی برای انجام هر کارمی

کند و به نمی ءنشود، خودسری کرده، از مرکز فرهنگی خود که عقل نظری و دانش است، استفتا

                                                           
اند، یا كند، شما وقتي كه وارد مجلسی شدید که مثالا هزار نفر آنجا نشستهرا ثابت ميزمود، تنها همآن .تجربه آنچه را كه آ1

گویید: آن انسان است، آن انسان است، آن انسان است وارد یك باغي شدید كه هزار درخت دارد، شما هزار تا گزاره دارید، مي
آید هزار بینید هزار و یك معنا گیرتان ميكنید ميل ميو... ، هزار تا قضیه و گزاره دارید! این هزار گزاره را وقتي تحلی

موضوع و یك عدد محمول، این هزار و یك مطلب، هزارتایش موضوعات هستند و آن یكي محمول است، جای موضوعات که 
 اند، اما جاِی آن یک محمول كجا است؟! جهت اطالع بیشتر ر.ک؛معلوم است کجاست، درختان در باغ و افراد در مجلس

 .  درس پنجم: كلطى و جزئى 33، ص3آثار شهیدمطهرى، ج مجموعه
اند: عقل از ماده ِعقال و به معنای مهار و افسار است. "عقال" زانوبند شتر است، شتِر سرکش را . در تعریف لغوی عقل گفته2

نظری(، و در بخش اندیشه)عقل بست که سرکشی نکند، عقل هم چون وهم و خیال راکرد یعنی زانوهای او را میعرب عقال می
 اند .کند، بدان "عقل" گفتهعملی( مهار و مدیریت میشهوت و غضب را در بخش عمل)عقل
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خواهد و بر اساس میل آنها عمل عکس، از زیرمجموعه خود که شهوت و غضب است، نظر می

  1.«کندمی

لذا پیامبران ود دارد، ها در آن وجعقل و فطرت، مانند مخزنی است که بسیاری از حقایق و واقعیت

هر "گوید: ای است که میگویند، مطابق عقل است. در اصول فقه، اصطالح و قاعدههرآنچه  که می

. عکس آن هم صحیح است؛ یعنی هر چه 2"کندکند، شرع هم به آن حکم میچیزی را که عقل حکم می

 کند.  لذا عقل، یکی از مبانی استنباط احکام شرع است. عقل هم حکم میکند، را شرع حکم می

ه دارد، یکی از آن دو که "عقل»گوید: الحکمه" میسینا در کتاب "عیونبوعلی عملی" نفس ناطقه دو قو 

ه به بدن مرتبط است و بوسیله آن، میان آنچه سزاوار کند؛ این ی عمل را فراهم مینام دارد، زمینه قو 

هعمل کردن است و آنچه سزاوار نیست، و میان خوب و بد در جزئیات، تمیز داده می ی دوم شود. قو 

ه به و نظر می (شود، نفس را مهیای)رأینظری" نامیده میکه "عقل معقوالت و درک کند. این قو 

 «. گرددنایل می 3کلی ات

 ت فکر و عقلتفاو

اند؛  "تفک ر" به جهت حل مجهول، شامل سه مرحله است: مرحله اول؛ اهل منطق و فلسفه معتقد

آن معلومات،  و مرحله  اندیشه در مقدمات و معلومات مرتبط با موضوع، مرحله دوم؛ اندیشه در میان  

 نام دارد. "اندیشه یا تفکرها، "ی این فعالیتسوم؛ حرکت از آن معلومات به سوى نتیجه، و مجموعه

ه است؛ تعبیراتى که در قرآن در زمینه ی تفکر آمده؛ شامل؛"شعور" و ادراکات این نکته نیز قابل توج 

تری ی حسی، ، "فکر" که ناظر بر تجزیه و تحلیل و کشف مسائل است،  "فقه" که درک عمیقساده

ها و یادآورى آنها است  و "نُهى" یعنى هاز مسائل آشکار است  و همچنین "ذکر" که حفاظت از دانست

تری از حقایق  و"بصیرت" که از آن نیز فراتر است و بینش و معرفت باطنی و عمیق درک عمیق

آدمی بر خویشتن خویش بصیرت دارد و این بصیرت که همان اندیشه و چشم و گوش باطنی  باشد.می

 4است.ی وجودی انسان است، مهمترین سرمایه

گیرد و به میزان  هوش و اطالعات ذخیره در ی "دستگاه مغز" صورت مییدن که به وسیلهعمل اندیش

دو در بسیاری حافظه وابسته است، گاهی نامش "فکر و تفکر" است و گاهی "عقل و تعقل"، و این

و  شود یکی از منابع راهنماموارد با یکدیگر تفاوت دارند. عقل بنا بر آنچه از متون دینی استفاده می

هدایتگر بشر است، همیشه مثبت است و هیچگاه پلید و زشت نیست. به همین خاطر از آن به رسول 

                                                           
 .1592تیر12. مرکز خبر حوزه، تاریخ انتشار:1
 . کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل. 2
 . 12، ص1دارالقلم؛ ج . ر.ک؛ ابن سینا، عیون الحمه، انتشارات5
نَساُن َعلَی نَْفِسِه بَِصیَرهٌ()قیامت)4 َواْلبَِصیُر  )...َهْل یَْستَِوي اْْلَْعَمی«.بلکه انسان به نفس خود، بصیرت دارد»(،11(:۶3.)بَِل اْْلِ

اصفهانی، بصیرت به گفته راغب .«کنید؟!بگو:آیا نابینا و بصیر یکسان است؟! آیا تفکطر نمی» (،30(:0أَفَاَل تَتَفَکَُّروَن()انعام)
وآنگاه که چشمها خیره ( »10(:55ی"بََصر" گرفته شده، در قرآن به معناى چشم؛)...َوإِْذ َزاَغِت اْْلَْبَصاُر...()احزاب)که از ماده

لوي چشمانت برداشتیم و وما پرده از ج(»22(: 30، و عملکرد چشم؛)...فََکَشْفنَا َعنَک ِغَطاَءَك فَبََصُرَك اْلیَْوَم َحِدیٌد()ق)«شد
ه«ات امروز تیز است.دیده ، و «کنندها او را درک نمیچشم»(،105(:0ی ادراک و علم؛)الَّ تُْدِرکُهُ اْْلَْبَصاُر...()انعام)، و قوط

ت راه من، که با بصیرت بگو این اس(»105(:12ادراکات باطنی و قلبی؛)قُْل َهِذِه َسبِیِلی أَْدعُو إِلَی اللَِّه َعلَی بَِصیَرٍه...()یوسف)
به معناى اعتقاد قلبى است و بعضى آن « بصیرت»العرب نیز آمده که ، آمده است. در لسان«کنیمکامل به سوي خدا دعوت می

)ابن منظور ، محمد بن مکرم، "لسان العرب"، ناشر؛دارالفکر،بیروت،بی تا،     .اندرا به معناى ذکاوت و هوش نیز تفسیرکرده
 (. 03فحه : ص  1جلد : 
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عقل یک نیرو و یا یک فعالیت رواني است که »باطنی تعبیر شده و به قول مرحوم عالمه جعفری؛ 

و «.  دگردبرداري ميآل مادي و معنوي از آن بهرههاي منطقي در زندگي ایدهدر راه وصول به هدف

همچنین امام صادق علیه السالم در پاسخ « . بخشدکند و نجات ميعقل هدایت مي»بفرموده علي)ع(: 

عقل چیزي است که به وسیله آن خدا پرستیده »کسي که از ایشان معناي عقل را پرسید؛ فرمودند: 

 1«.شود و بهشت به دست آید

 تا چوعقل  کل، تو باطن بیـن شـوی                      جهد کن تا پیـر عقـل ودیـن شـوی       

 2از عدم چـون عقـل زیبـا رو گشـاد                      خلعتــش داد و هزارش نـــــــام داد       

نیاز شخصیت متعالی هر انسان است و تمام فضایل اعتقادی، بنابراین عقل، گوهر وجودی و پیش

گونه لزوما این اتبه کمک آن کسب نمود. در حالی که تفکرتوان نظری، گفتاری و رفتاری را می

همان "تعقل" است و گاهی که بی ارزش و  ،. تفکر زمانی که درست، مثبت و ارزشمند استندنیست

کند نامش "فکر پلید" است. حتی ضد ارزش و پلید است و انسان را در مسیر زشتکاری راهنمایی می

یامبر)ص( فرمود: ﴿إ نَّهُ فَکََّر َو قَدََّر* فَقُت َل َکْیَف قَدََّر* ثُمَّ قُت َل َکْیَف خداوند درباره چنین متفکرانی به پ

او اهل فکر بود و اهل برنامه بود، مرگ بر او! چه فکر باطلی کرد! و دوباره »قَدََّر إ نَّهُ فَکََّر َوقَدََّر( ، 

 «. فرمود: مرگ بر چنین متفکر!

گیرد و افتد بلکه در درون  انسان صورت میگاه در خأل اتفاق نمیاز آنجا که عمل اندیشیدن، هیچ

آدمی در آن لحظه، هیچگاه از یک سلسله تمایالت نظیر؛ هوای نفس، خشم و شهوت، یا دیگر تمایالت 

مثبت انسانی نظیر؛ عاطفه، عشق، ایمان، کمال دوستی، عدالتخواهی و دیگر تمایالت تهی نیست، این 

گذارند و در واقع سمت و سوی تفکرات او را ی او اثر  منفی یا مثبت میی اندیشهتمایالت قطعا بر رو

 زنند. رغم می

دسته تمایالت ارزشمند  انسانی دارد که از آنها به تمایالت و گرایشات فطری تعبیر هر انسانی یک

که دارد .. دسته تمایالت دیگر  غریزی نظیر؛ خور و خواب و خشم و شهوت و.کنند و همچنین یکمی

مهم این است که کدامیک از این دسته تمایالت توأمان با  ،حال .مشترک میان انسان و حیوان است

غالب، اندیشه را با خود همسو  اندیشیدن، در وی غلبه و جریان دارد؟ شکی نیست که این تمایالت  

خواهد در مورد میکند. مثال انسانی که نموده و آن را به سمتی که خاطرخواه آن است هدایت می

خواهی گیری نماید، زمانی که تمایل غالب وجودی او کمالکسی که به او ستم کرده بیاندیشد و تصمیم

کند و چنانچه خشم و غضب باشد، جز انتقام، به و عواطف انسانی باشد، به عفو و گذشت فکر می

انیم تصمیمات کسانی را که تواندیشد. به همین خاطر در اغلب موارد به راحتی میچیز دیگری نمی

 دانیم، حدس بزنیم.شان را میوجود غالب   تمایالت  

خواست کرد بدان سبب بود که میفرماید: کسی که قیامت را تکذیب میقرآن نیز در این زمینه می

این تمایل موجب گردید که حتی برای تکذیب  ؛پیش رویش را برای فسق و فجور هموار سازد مسیر

نفس؛ یا شیطان  و یا هر دو، گاهی اوقات گرفتار جهل  3و متأسفانه در اثر تسویل ؛اوردقیامت دلیل بی

                                                           
 . 5، حدیث 11/ 1. الكافي: 1
 معنوی، دفترچهارم . مولوی، مثنوی2
 پردازی است.. تسویل به معنای صورتگری، خیال 5
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پس از نافرمانی  خداوند و سقوط از آن که شیطان . نظیر کندشده و خودش هم آن را باور می  1مرکب

اش نافرمانیتوانست آن را فهم کند، بلکه برای نمود و نمیجایگاه، نه تنها خطای خود را انکار می

دانست و به دلیل صفت ناپسند تکبر و نخوتی که او خداوند را عامل تباهی خود  .کردآوری هم میدلیل

توانست حقایق را ادراک کند به همین جهت به خدا گفت: خدایا تو مرا فریب دادی و به داشت نمی

  2.گانت خواهم رفتهمین سبب، برای انتقام و تالفی، سراغ بند

خواهد سنجشی، قضاوتی، یا تصمیمی داشته باشد و حق و باطلی را از یکدیگر هرگاه که می اندیشه

آدمی خالی از هر جریان  مزاحم باشد زیرا کمترین هوای مخالف هم در  یباید فضای درون ،تمیز دهد

مل بسیاری از رذایل اخالقی مانع تشخیص حقایق و ع3ها اثر خواهد گذاشت.گیریها و تصمیمسنجیدن

برای  وشوند های بسیاری را مرتکب میکاریشوند. چه بسیارند کسانی که در زندگی غلطها میبه آن

 آورند. کار غلط خود دلیل می

ها است،)با استفاده از وهم و خیال نفس و شیطان که کارشان فریفته ساختن انسان و آرایشگری زشتی

چنان ماهرانه، تصویرسازی و صورتگری و  در عقل نظری و نیز شهوت و غضب در عقل عملی(،

کند. بنابراین عقل که یکی کنند که بیچاره خود انسان هم فریفته آن شده و آن را باور میآوری میدلیل

های الهی است، کارش درست اندیشیدن و صحیح فهمیدن و کار دیگرش درست عمل کردن از موهبت

 است. 

 لیک صاحب وحی تعلیمش دهد       ت این خــرد      ـم و فهمسـقابل تعلی

رفت   4زودـل آن را فـاول او، لیک عق           ها یقین از وحی بود  جمله ح 

ها این است وی شهوات و دیگر امیال حیوانی، وهم و خیال و یا جهل و غضب و حرص و... ریشه

" حیوانی  هر کسی را تشکیل می ،همه " "من  زنند. الهی او را رغم میدهند و تمایالت فطری هم "من 

ها و مشکالت انسان درهمان من  حیوانی یا انانیت او ریشه دارد که در متون دینی بنابراین تمام رذیلت

همچنین منشأ تمام فضایل و کماالت بشر نیز ریشه در من  الهی  .اماره" تعبیر آمده استاز آن به "نفس

" را مهار زده و این خودخوشا کسانی که آن " ؛ه استمطمئنه" یاد شداو دارد که از آن نیز به "نفس

 . !اند" را رشد دادهخود"

 زــت آویـچ دسـت هیـز والی تـوام نیسـفقیـر و خستـه بـه درگاهـت آمدم رحمـی                کـه جـ

 از میان برخیز حافظ تو "خود" حجاب خودی                ق و معشوق هیچ حائل نیست ـمیان عاش

)ع( سنخیت نداشته است. در این خصوص على افراطی قل و عاقل نیز هیچگاه با تمایالت حیوانیع

شمارد. ها را سبك مىآفت عقل، هواى نفس است. هر كه عقلش كامل شود، شهوت»فرماید:می

                                                           
کس که نداند و نداند که نداند /  در . نداند که نداند؛ آن2. نداند 1. جهل مرکب جهلی است که مرکب از دو جهل باشد یعنی؛1

 جهل مرکب ابدالدهر بماند.  
()گفت: پس به سبب آنکه مرا فریب دادی، من هم براي 10(:۶.)قَاَل فَبَِما أَْغَوْیتَنِی َْلَْقعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَک اْلُمْستَِقیَم()اعراف)2

ا بر سر راه راست تو خواهم نشست.(   ]فریفتن[ آنان حتما
گفتند: درب مغازه را ببند!، خواستند طال وزن کنند، به شاگرد خود میها هر وقت میگفت: طال فروشی از اساتید ما می. یک5

 خواهم طال وزن کنم!. پنکه را هم خاموش کن! می
 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر چهارم 4
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همنشین شهوت، روحش بیمار و عقلش معیوب است. عقل و شهوت ضد یكدیگرند. اطاعت از هواى 

كند. عقل صاحب و فرمانده لشكر رحمان است و هواى نفس فرمانده لشكر فاسد مىنفس، عقل را 

خواهند نفس را به سوى خود كشانند پس هر یك پیروز گردد، نفس در شیطان و هر یك از این دو مى

دارند. نفوس رهایند؛ اما ها از آنها باز مىاختیار او خواهد بود. قلوب را خیاالتى زشت است كه عقل

البته عقل هم مانند دیگر قوای و استعدادهای 1.«دارندها باز مىهاى عقول، نفوس را از پلیدىدست

  انسان دارای شدت و ضعف و همچنین قابل پرورش و رشد است.

 

 2تند،عقلـش مخوانای پهلوان              آن که شهوت می استعقل ضد   شهوت 

 

 نگرش به معاد

و شناخت "موقعیت، جایگاه و نقش خود" و در نهایت "غایت و شناخت و آگاهی صحیح از "خود" 

قش موثری در آگاهی است و نخود" از جمله مهمترین موضاعات و ارکان خود و منتهای هدف

ترکیبی هستم از جسم و روح.  روح من از جنس خداست؛ اصیل و "من" "هویت" انسان دارد. 

اش گریروح را خودم شکل داده و صورت و هویت اصلی من است. بر خالف جسم،است ماندگار 

و این صورت را تا ابد با خود  شومبا من است. و در آخرت با همان شکلی که ساختم محشور می

-دهی  روح، صورت بهشت و جهنم را هم میهاي من، عالوه بر شکل. اعمال، نیات و انگیزهدارم

 سازند.

 3نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد     انگیز           هر کو نکند فهمی زین کلک خیال

 

  تجسم اعمال

بهایی و شاگردش صدرالمتألهین، عموم فالسفه، متکلمین و مفسرین بر این نظر اتفاق تا پیش از شیخ

داشتند که نوع پاداش و یا کیفر انسان در آخرت بر اساس قرار و مداری بوده که خداوند با بندگانش 

گردند. پس از آن، برخی از فالسفه بر از خود  انسان موجب جزای وی می گذاشته و عواملی خارج

ها و اصولی دیگر، بقا و اساس مطابقت عوالم هستی با یکدیگر و اثبات حرکت در جوهر  پدیده

                                                           
 .  2015و  ۶510، 3935، 2100، 0۶90، 5220، 5923. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، احادیث، 1
معنوی، دفترچهارم. اهل عرفان همچنین عقل را به جزئی و کلی و متعارف و قدسی نیز تقسیم کرده اند؛ عقل . مولوی، مثنوی2

هم، شک و خیال و شهوت و غضب است. این عقل را جزئی با سود و زیان مادی و عالم طبیعت سر و کار دارد و مشوب به و
در امان است و به دنبال آخرت و درک … اند. در حالی که عقل کلی، از شک و وهم و شهوت ونیز نامیده” عقل حسابگر“

و نیزعقل متعارف؛ آن است که همگان از آن بهره دارند. اما عقل قدسی، آن منبع معرفتی شهودی است که  .عالم غیب است
، ۶)ر.ک؛ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار،ج.شودی ادراک بسیاری از معارف حقه میخصوص اهل معرفت است و وسیلهم

و فوالدی، محمد و  135بخش اول ص 1، درس های "اشارات" "نجات" و  جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، ج91ص
، "جایگاه عقل و مراتب آن در مثنوی معنوی 22، شماره1555کالمی، سال  -یوسفی محمد رضا، مجله پژوهش های فلسفی

 مولوی.( 
 .حافظ، غزلیات 5
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ماندگاری باطن  اعمال را در نفس و روح انسان، اثبات کرده و آن اثر را قابل انتقال به عالم آخرت و 

 دانستند.  ب، تجسم یافته و مشهوددر زمان مناس

چشم و صور برزخی، و...،  ،اعمال بواطن ،عارفان نیز با تکیه بر مباحث اصالت نیات در عمل

توان باطن اعمال های رحمانی، حتی در همین دنیا نیز میمعتقدند که از طریق مجاهده نفس و مکاشفه

ُروا اْلیَْوَم إ نََّما تُْجَزْوَن َما ُکنتُْم فرماید: )را مشاهده نمود. قرآن خود در این خصوص می ...اَل تَْعتَذ 

بنابر این نظر؛ «. یابیدکردید کیفر میامروز عذر نیاورید، در واقع به آنچه عمل می»...1(تَْعَملُونَ 

پذیرند، ظهور و حضور دارند، دهند و فنا نمیاند، نوعی ادراک دارند و شهادت میاعمال انسان زنده

   2ل خود اتحاد دارند و گردنگیر اویند.با عام

، آن اعمال را ماناز آنجا که بین اعمال و نفس  آدمی اتحاد است، ما خودالله جوادی آملی؛ به نظر آیت

بلکه خود بطن  عمل را در متن   4نویسند،هاي دنیا نمیعمل را نظیر نوشته3کنیم؛در آخرت احضار می

بیند. این اعمال را چه خود  و او هر چه را که انجام داده، در این كتاب مي 5کنندجان انسان تثبیت مي

انسان بر لوح نفس خویش بنویسد یا فرشتگان)کراما کاتبین( در لوح محفوظ بنگارند، در دنیا از منظر 

ها نیست، اما در قیامت توسط صاحب عمل، ظاهر و غایب است و او قادر به مشاهده آن آن، عامل

خواند و نیز توسط خود او می سازد، خودشبنابراین خودش آن را احضار می 6گردد،حاضر می

شود؛ خودت ساختی! خودت حاضر کن! خودت بخوان! خودت محاسبه و علیه خویش محاکمه می

  7.حساب کن! و خودت، برعلیه خودت)علیک(، حکم کن!

گیرد خود  قیامت در ترازوی سنجش قرار میآنچه در »نویسد؛ بهایی در تبیین عقلی این مسئله میشیخ

شود تجسم  عرض بدون هایی که رویش نوشته باشند، و آنچه که گفته میاعمال آدمی است نه صحیفه

است که جوهر و باطن هر جوهر، خالف حکم عقل است، سخنی عامیانه است. نظر اهل تحقیق برآن

گردد، حقیقت و جوهر هر هر مشاهده میعمل مغایر با آن صورت و ظهوری است که با حواس  ظا

شود، چنانچه رنگ آب، گاهی که قرار گیرد، ملبس به لباسی مناسب آن میعمل در هر ظرف و جای

ی دنیا به گردد. بنابراین استبعادی ندارد که شیء واحدی در نشئههمواره به رنگ ظرف آن می

                                                           
(، 31(، )یس:90(، )النمل:32(، )یونس:1۶(، )غافر:51(، )النجم:25و22و11(. همچنین آیات: )جاثیه:۶(:00.)تحریم)1

  (، ناظر به همین مضمون است.55(، )سبإ:11۶(، )االعراف:51(، )القصص:10(، )الطور:59)الصافات:
ا یََرهُ. وَ 2 ٍه َخْیرا ٍه َشرا یََرهُ.()زلزال/. نظیر؛ )یَْوَمئٍِذ یَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتاا لطِیَُرْوا أَْعَمالَُهْم. فََمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ -5َمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
ههم آن روز، مردم پراکنده برآیند تا کارهایشان به آنان نشان داده شود. پس هرکه(»0 اي نیکی کند آن را خواهد دید و وزن ذرط

ههرکه هم ا َوَما َعِملَْت ِمن سُوٍء تََودُّ «. اي بدي کند آن را خواهد دیدوزن ذرط ْحضرا ا َعِملَْت ِمْن َخْیٍر مُّ و نیز؛ )یَْوَم تَِجُد ُکلُّ نَْفٍس مَّ
ُرُکمُ  روزي که هر کس آنچه کار نیک به (. »50عمران/اللَّهُ نَْفَسهُ َواللَّهُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد.()آل لَْو أَنَّ بَْینََها َوبَْینَهُ أََمداا بَِعیداا َویَُحذطِ

اي دور بود!. کند کاش میان او و آن کارهاي بِد او فاصلهیابد؛ و آرزو میجاي آورده و آنچه بدي مرتکب شده، حاضر شده می
 «. ین حال خدا به بندگان خود مهربان استترساند و در عو خداوند، شما را از کیفر خود می

ا أَْحَضَرْت()تکویر)(:5 ُعنُِقِه َو  همچنین؛ )ُکلَّ إِنساٍن أَْلَزْمناهُ طائَِرهُ في« هر نَْفس بداند چه فراهم ساخته(»11.)َعِلَمْت نَْفٌس مَّ
ا یَْلقاهُ َمْنُشوراا.()اسرا/ ایم، و روز قیامت براي ر)کارنامه( هر انسانی را به گردن او بستهو طائ(»15نُْخِرُج لَهُ یَْوَم اْلِقیاَمِة ِکتابا

گوید: طائر، یا طالع سعد و نحس، چیزى جز اعمالی نیست كه به قرآن مى«آوریم.بیند بیرون میاي که آن را گشاده میاو نامه
یی ناپذیری و حیات اعمال انسان ( تشبیه به طائر و تعابیر"الزمناه" و "فى عنقه" حکایت از جدا۶گردنتان آویخته است!)
 (. 19، ص12دارد.)مکارم شیرازی،ج

 «. داشتیمکردید، نسخه برمیما از آنچه می»﴾29.)...إِنَّا ُکنَّا نَْستَنِسُخ َما ُکنتُْم تَْعَملُوَن.(﴿جاثیه)(:4
ا...(﴿كهف)(:5  «. اند حاضر یابنداب آورده و آنچه را انجام دادههمه را به حس»﴾19.)...إاِلَّ أَْحَصاَها َو َوَجُدوا َماَعِملُوا َحاِضرا
 (. 50(:5عمران).)..ُمْحَضراا..()آل6
ات را بخوان! کافی است که امروز خودت حسابرس خود نامه(»11.)اْقَرأْ ِکتَابََک َکفَی بِنَْفِسَک اْلیَْوَم َعلَْیَک َحِسیباا()إسراء/۶

 «. باشی
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نور خورشید که در ظرف خارج ی آخرت به صورت جوهر، نظیر صورت عرض باشد و در نشئه

  1«.از ذهن به صورتی است و در ظرف ذهن به صورتی دیگر

 ود او بهشتـــــچون سجودی یا رکوعی مرد کشت          شد در آن عالـم سج

 2آن درختی گشت از او زقوم رست          چون ز دستت زخم بر مظلوم رست 

-نامه)اعمالیهاکه در صحیفه یهی از اعمال و عقایدآدمی به هنگام مرگ تنها نیست و همراه او انبو

-گشوده می خود اعمال خویش را در برابر 3شوند؛اند، وارد محیط آخرت میهایی( مکتوم و مضبوط

سجادیه از روزی که  یامام سجاد)ع(در صحیفه5.دتا خود بخواند و خود به حساب خویش رس 4بینند؛

-شهید6نماید.اعمال همچون طوقى بر گردن حلقه زند، شکوه میگردد؛ و ی اعمال گشوده میصحیفه

آن كتاب، بیرون از وجود خود انسان نیست و نوشتن اعمال انسان »گوید: مطهری در این زمینه می

ماند و وقتى هر عمل به نحوى در وجود خود انسان باقى مى جز این نیست كه صورت   ،در كتاب

شود، تمام اعمال خودش را از اول بساطت خارج و گویى باز مىوجود انسان از این حالت اجمال و 

  7«.بیندتا آخر عمر در مقابل خودش و با خودش و توأم با خودش مجس م مى

هایی که مناسب لق و خوی آدمی نیز در آخرت به صورتآید، خُ بنابر آنچه از روایات به دست می

شوند که ای محشور میر)ص(، برخی به چهرهیابد. به فرموده پیامبصفات درون وی است تمثل می

در بسیاری از روایات نیز چنین آمده که ارواح  8.گان و خوکان از آنان زیباتر استصورت بوزینه

سوره نبأ  18ی شوند و در تفسیر آیههایی شبیه حیوانات محشور میبسیاری از اهل محشر به صورت

  9اند.ع اشاره کردهنیز برخی از مفسرین شیعی و سنی به این موضو

گردد که حاالت و صفات و تحوالت روحی انسان در بدن ارتباط قوی و الینفک نفس با بدن باعث می

نیز تأثیر نموده و آن را نیز به شکل نفس درآورد، نظیر یهودانی که در همین دنیا به امر خداوند 

   11کنند.خرت مشاهده میبوزینه گردیدند و یا دیگرانی که شکل بوزینگی نفس خویش را در آ

 :غضب را با سگان و عقل را با فرشتگان قیاس نموده و گفته ،افالطون قوه شهوات را با خوکان

کسی که اهتمامش تنها شهوات است مانند خوکان و کسی که غضب بر او چیره گردیده مانند سگان و 

                                                           
 . 192،ص1.بهایی،االربعون حدیثا،ج1
 مولوی، مثنوی معنوی  .2
ْستََطٌر()قمر/5 بُِر. َوُکلُّ َصِغیٍر َوَکبِیٍر مُّ ها]ي اعمالشان درج[ است. اند در کتابو هر چه کرده(»32-35.)َوُکلُّ َشْیٍء فَعَلُوهُ فِی الزُّ

 «. و هر خرد و بزرگی]در آن[ نوشته شده است
ُحُف نُِشَرْت()تکویر/4 "صحف" جمع صحیفه و به معنى چیز گسترده و گشوده «. ها زهم بگشایندآنگاه که نامه(»10.)إِذَا الصُّ

هاى اعمال در برابر چشم صاحبان آنها است. )َعِلَمْت نَْفٌس ما است، و در آیه، منظور، گشوده شدن نامه
 «. هر نَْفس بداند چه فراهم ساخته(»11أَْحَضَرْت()تکویر/

ا.()اسراء/بِنَْفِسَك اْلیَ  .)اْقَرأْ ِكتابََك َكفى5 ات را بخوان؛ کافی است که امروز خودت حسابرس خود ¬نامه(»11ْوَم َعلَْیَك َحِسیبا
 «. باشی

 (.12ااْلَْعناِق"؛)صحیفه سجادیه/دعای¬."َو صاَرِت ااْلَْعماُل قاَلئَِد فِى6
 ؛ با کمی تغییر در عبارات؛(. 123،ص21.)مطهرى،مجموعه آثار، ج۶
 ( 505، ص13البالغه،ج .)خویی،شرح نهج5
ا()نبأ/9 كاشاني، ر. ک. فیض«. روزي که در"صور" دمیده شود، و گروه گروه بیایید؛(»15.)یَْوَم یُنفَُخ فِی الصُّوِر فَتَأْتُوَن أَْفَواجا

و  215ص 10و شیخ طوسي، تفسیرالتبیان،ج 155ص ۶الکریم، جو مالصدرا، تفسیرالقرآن 551ص ۶التفسیرالصافي، ج
 .  212ص 10البیان، جو طبرسي، مجمع 10ص 51ازي، جفخررازي، تفسیرالر

 (. 121ص10ق،ج1105و همو،121ص 10ق،ج 1105.)طبرسی، 10
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تمیز حق و باطل و شناخت حقایق اش غالب بوده و دائما در تفکر و کسی که قوای نفسانی و عقالنی

کند، انسان با فضیلتی است که نفس خویش را های دانش جستجو میهای عالم است و در نهفتهپدیده

شبیه پروردگار ساخته است، زیرا آنچه در پروردگار است؛ حکمت، قدرت، عدل، خیر و زیبایی و 

  1حقایق هستی است... .

 ه  نـــــار جهنــــــم  آمـــــدیـمایــــ      ها زدی    چون ز خشم آتش تو در دل

 2مار و کژدم  گشت و می گیرد دمت          هــای چـو مــار و کژدمـتآن سخن    

همیشگى، جاوید و ابدى نیستند؛ در دنیا  ندارد و موجودات عالم و از جمله انسان ییدنیا دوام و بقا

تعال با آن همه احترام، مقام، عظمت و كرامت، در دنیا حتی عزیزترین موجود این عالم را خداوند م

هاى آخرت، علیرغم آنکه در بعضی موضوعات، امورى شبیه نعمات اما نعمت 3جاودانه قرار نداد.

  4دنیا است اما هم باقى است و هم زیبایى و لذتش حقیقى و مافوق است و هم بطالن در آن راه ندارد.

   5برتر است؛هر چند رضوان الهی از آن نیز 

 یــت روایتــور ز رویـــال حـــرح جمــی             شـــت حکایتــویـت ز کـه بهشـای قص

 6هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی       ای     هر پاره از دل من و از غصه قصه    

 یصالحه اعمال   بیرونی   "بهشت" آن جایگاه واالی جاودانی، کمال مطلوب همه خداجویان و تجسم  

    8اند.در بهشت متقین، خود، روح و ریحان و جنت نعیم 7بندگان است.

 خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم              متنــار غبـــشـــود حجــــاب چهـــره جـــان می

   9روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم            چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

ها و حتی آتشی که در قیامت است، عین همان اند: مارها و عقرببرخی گفته» :نویسدبهایی میشیخ

کند. اعمال قبیحه و اخالق ذمیمه و عقاید باطلی است که بدین صورت و با این پوشش ظهور پیدا می

                                                           
 (. 121، ص1520.)مصطفوى،1
 . مثنوی معنوی  2
اند؛ )...َواللَّهُ ¬و این در حالی است که برخى از حقایق و موجودات عالم باقی«. میرىتردید تو مىبى»(؛ 50.)إِنََّك َمیطٌِت()زمر/5

-2۶ْکَراِم()الرحمن/و )کُلُّ َمْن َعلَْیَها فَاٍن. َویَْبقَی َوْجهُ َربطَِک ذُو اْلَجاَلِل َواْلِْ « و خدا بهتر و پایدارتر است(» ۶5َخْیٌر َوأَْبقَی()طه/
، )ما ِعْنَدُكْم یَْنفَُد َو ما «هر چه بر ]زمین [ است فانی شونده است. و ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی خواهد ماند.(»20

 ، )...َوِرْزُق َربطَِک َخْیرٌ «شود و آنچه پیش خداست پایدار است¬آنچه پیش شماست تمام می(»90ِعْنَد اللَِّه باٍق...()نحل/
 و روزيِ پروردگار تو بهتر و پایدارتر است(. (»...151َوأَْبقَی()طه/

اِدقِیَن ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدیَن فِ 4 ِضَی اللَّهُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلک .)قَاَل اللَّهُ َهذَا یَْوُم یَنفَُع الصَّ یَها أَبَداا رَّ
هایی ¬خدا فرمود: این، روزي است که راستگویان را راستی شان سود بخشد، براي آنان باغ(» 119فَْوُز اْلعَِظیُم()مائده/الْ 

است که از زیر ]درختان[ آن نهرها روان است. همیشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان ]نیز[ از او خشنودند. 
 «. این است رستگاري بزرگ

َن اللَِّه أَْکبَُر ذَِلَک هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظیُم.()توبه/).. .5 -و سراهایی پاکیزه در بهشت( »۶2. َوَمَساِکَن َطیطِبَها فِی َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مطِ
 «. هاي جاودان و بهشت خدا بزرگتر است؛ این است همان کامیابی بزرگ

 .حافظ، غزلیات 6
ْقتَِدٍر()قمر).)إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فِی جَ ۶ گاه ها و نهرها و در جایمتقین در بهشت»(،31-33(:31نَّاٍت َونََهٍر فِی َمْقعَِد ِصْدٍق ِعنَد َمِلیٍک مُّ

 «. صدق، نزد سلطانی مقتدر هستند
بِیَن. فََرْوٌح َوَرْیَحاٌن َوَجنَُّت نَِعیٍم.()واقعه/5 ا إِن َکاَن ِمَن اْلُمقَرَّ از مقربان باشد، }خود{آسایش و راحت و و اما اگر(»55-59.)فَأَمَّ

 «. بهشت پر نعمت است
 . حافظ، غزلیات 9
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های بهشتی نیز همان اخالق پاک و اعمال صالحه و اعتقادات هکما اینکه روح و ریحان و حور و میو

شود. زیرا حقیقت واحده گردد و بدین اسامی نامیده میحقی است که در آن عالم اینگونه آشکار می

  1.«ای متفاوت ظهور یابد و حیاتی مناسب آن داشته باشدتواند در هر موطنی به گونهمی

ب یَن* فََرْوح  َو َرْیحان  َو َجنَّةُ در تفسیر آیهطبرسی  همچنین به نقل از ابوعلی َن اْلُمقَرَّ ا إ ْن کاَن م  ی )فَأَم 

یٍم،(، چنین نقل می -کند که منظور از ریحان در آیه، نسیمی است که از بهشت به مشام مقربین مینَع 

صادق)ع( نقل همان عمل صالح توام. آنگاه به نقل از کافی، روایتی از امام  گوید: منرسد و می

نمودی و ام که بدان عمل میفرماید: من همان عقیده نیکوی تو و عمل صالحینموده که حضرت می

  2یابد تصریح دارد.گوید: این روایت، براینکه اعتقادات آدمی در این دنیا نیز تجسم میسپس می

اند. آنان، ی بهشتاصال خود، سازنده 3بهشتیان از آن جهت که روح ایشان متصل به روح الهی است

زیرا مصیر در آیه به معنای راه نیست بلکه به  4!پایان صیرورتشان بهشت است نه پایان مسیرشان

شوند. انسان در دنیا در حال شدن و صیرورت معنای صیرورت)شدن( است. اینها خود، بهشت می

گیرد و این ی مقام میکند و در عوالم برترگردد، تقرب بیشتری پیدا میتر میاست و هر چه کامل

هایی یابد. این عوالم همان بهشتهای آن تمثل و تجسم میمقامات است که به صورت بهشت و نعمت

است که رضوان الهی، برترین آنهاست. در بهشتی که جز طهارت و عقل و عدل و احسان و مهر و 

اند. اینک هر چه نعیماند؛ خود روح و ریحان و جنت صفا چیزی نیست اینها خود تجسم این صفات

های چهارگانه بهشتی را نیز خود، بخشند؛ چشمهبخواهند و مایل شوند خود فراهم سازند و تحقق می

   5سازند.جاری می

 جوی شیر خلد مهر توست و ود  د    ـــد شـوی آب خلـرت جــآب صب                

 مستی و شوق تو جوی خمر بین     ن  ـت جوی انگبیـت گشـذوق طاع                

 6چارجو هم مر تو را فرمان نمود ها چون به فرمان تو بود      آن سبب

ی الهی است و مراد از نهرهای خمر، جذبات اند که مراد از نهرهای شیر، معارف حقهبرخی گفته

ت و سرور شود و موجب لذت و بهجای است که در اثر تجلیات صفات و اسماء در قلب پیدا میالهیه

ی از عسل مصفی که خالی از نهرهایهای عالم قدس نیز در آنجا به صورت خواهد بود. حالوت

   7کند.شوائب است ظهور پیدا می

                                                           
 .190،ص1. بهایی،االربعون حدیثا،ج1
 152. همان، ص2
 2ج 55،ص1503. كلیني،5
ا()فرقا4 آیا این ]عقوبت[ بهتر است یا بهشت »(،13ن/.)قُْل أَذَِلَک َخْیٌر أَْم َجنَّهُ اْلُخْلِد الَّتِی ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن َکانَْت لَُهْم َجَزاءا َوَمِصیرا

 «.  شده آنان است؟¬جاویدان که به پرهیزگاران وعده داده شده است که پاداش و ساخته
ا()انسان/5 ُرونََها تَْفِجیرا «. کنندنوشند و ]خود[ جاریش میاي که بندگان خدا از آن میچشمه(» 0.)َعْیناا یَْشَرُب بَِها ِعبَاُد اللَِّه یُفَجطِ

َخْمٍر لَذٍَّة ِللشَّاِربیَن َو أَْنهاٌر ُوِعَد اْلُمتَّقُوَن فیها أَْنهاٌر ِمْن ماٍء َغْیِر آِسٍن َو أَْنهاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم یَتَغَیَّْر َطْعُمهُ َو أَْنهاٌر ِمْن  )َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتي
مثل و صفت آن بهشتی که به مردم باتقوی (»13َمْغِفَرةٌ ِمْن َربطِِهْم...()محمد)ص(/ ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّي َو لَُهْم فیها ِمْن کُلطِ الثََّمراِت وَ 

کند و نهرهایی از ¬وعده داده شده این است ، که در آن نهرهایی از آب تازه و نهرهایی از شیر هست که طعمش تغییر نمی
لص در آنجاست و آنها در بهشت از هر گونه شراب در آن است که برای نوشندگان لذت بخش است و نیز نهرهایی از عسل خا

 «. ای برخوردارند و مغفرتی از پروردگارشان دارند¬ثمره و میوه
 .مثنوی معنوی 6
 , احمدی بیرجندی، احمد.  30های اسالمی آستان قدس رضوی، شماره . فصلنامه مشکوة، بنیاد پژوهش۶
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 ،مرگی و با دنیا ،ذلتی و با هر حیات ،ای قیس! با هر عزت»پیامبر)ص( به یکی از صحابه فرمود:

آخرت است. هر چیزی حسابرسی و هر اجلی قضایی دارد، ای قیس! تو ناگزیر همنشینی داری که 

ای. اگر کریم باشد، تو را اکرام کند و اگر شود در حالی که زنده است، و تو مردههمراه تو دفن می

با او سؤال جوید. فقط او با تو است و تو نیز تنها با او محشوری و تنها پست باشد، بر تو سلطه می

 یشوی، پس آن را صالح قرار ده، چرا که اگر صالح باشد، موجب آرامش، و اگر فاسد باشد، مایهمی

  1«.وحشت تو است، و او عمل تو است

عالم جهنم و بهشت گرچه مخلوق هستند، اما تعمیر  »نویسد: حدیث میخمینی)ره( در کتاب چهلامام

هل آن است. و در روایت است كه زمین، بهشت ساده است و دار  جنت و مواد جهنم، تابع اعمال ا

عالمةطباطبایی نیز معتقد است؛ نیت و اعمال آدمی در  2.«االنسان استمواد و تعمیر  آن، اعمال بني

یابد. تکرر افعال موجب ملکات نفسانی بیرون از وجود وی نیز صورتی متناسب با شاکله روح می

ر نفس غالب گردد در قیامت توسط همان نفس و به همان صورت ای نیز که دگردیده و هر ملکه

 یابد. مناسب خود شکل می

گوید: ماهیت رطوبت در جسم، صورت خاص خود را دارد و در مالصدرا مثالى را یادآور شده و می

گردد. خشم قواى ادراكى حس و خیال، صورتی دیگر و در ادراك عقلى به صورت دیگرى ظاهر مى

-ه مربوط به روح انسان است، هرگاه برافروخته گردد، آثار آن در بدن نمایان میو غضب نیز ک

 یرود، بنابراین جاى شگفتشود و حرارت بدن باال میگردد، خون به جوش آمده، صورت سرخ مى

    3نیست كه همین صفت در سراى دیگر به صورت آتش دوزخ تجسم یابد و فرد را بسوزاند.

 در پوسـت                        چرا بیرون ز خود میجوئي اي دوست بهشت و دوزخـت با تسـت

 هر کــــار                       از آن خـویــت بهشـت آید پـــدیــــــداراگر تو خوي خوش داري به

 4نـیـایـدوگــر خــوي بــدت انــدر ربـــایــــــد                        از آن جــز دوزخـــت چــیــزي 

دهی که فرصت اصالح نفس و انجام اعمال و شکلمادامی نکته قابل توجه دیگر آنکه هیچگاه در دنیا 

 5روح وجود دارد نبایستی از گذشته مأیوس گردید؛ زیرا با توجه به قانون "تبدیل" در قرآن،

ریزند، نه تنها روح های  انسانی که توبه نموده و پشیمان شده، مانند کودی که پای گیاه میزشتکاری

ای برای رشد مضاعف آن به کند، بلکه فرصتی و زمینهوی را ترمیم و اصالح می یتجسم یافته

                                                           
 . 252ص5،ج1503. کلینی،1
در حدیث است كه رسول خدا)ص( وقتي به معراج تشریف بردند، در بهشت مالئكهاي »(، همچنین؛502،ص15۶2. )خمینی،2

چند دیدند كه گاه اشتغال به بناي ابنیهاي دارند و گاه از كار باز میایستند. فرمود به جبرئیل: سبب این چیست؟ عرض كرد: 
ا حاصل شود. بالجمله، صورت بهشت و جهنم مواد این بناها كه میكنند اذكار امت است. هر وقت ذكر گویند، موادي براي آنه

جسماني، همان صور اعمال و افعال حسنه و سیئة بنیآدم است كه در آن عالم به آنها رجوع كنند، چنانچه در آیات شریفه نیز 
ا...()كهف:¬به آن اشاره و تلویح شده، مثل قوله اند حاضر ¬آنچه را انجام داده(»19تعالي: )َو َوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضرا

 همان(. «.)یابند
 . 252ش،ص1511. ر.ک؛ صدرالمتالهین،5
. این شعر منسوب به پوریای ولی است؛ این پهلوان طبع شعر و ذوق نویسندگی 150-1/1۶9ر.ک؛ دهخد، پوریای ولی،  .4

 داشت؛ یک مثنوی به نام کنزالحقائق از اوست و در لغت نامه دهخدا رباعیاتی به نام او ثبت شده است. 
ا فَأُولَ 5 ا()فرقان:.)إاِلَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالا َصاِلحا ِحیما ا رَّ ُل اللَّهُ َسیطِئَاتِِهْم َحَسنَاٍت َوَکاَن اللَّهُ َغفُورا مگر کسی که (» ۶0ئَِک یُبَدطِ

کند، و خدا همواره آمرزنده مهربان ¬ها تبدیل می¬توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند بدیهایشان را به نیکی
 «. است
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از عافیت  پاکی و که ی سیاه گناه و چشیدن طعم تلخ آن، و همچنین لذت و حظ  بیشتری جهت تجربه

مهم جز به توفیق الهی و البته این  .دیآبخشش و چشیدن رحمت الهی و...، برای انسان فراهم می

گردد. صدرالمتألهین معتقد است: هرگاه صفتى در نفس مجاهدت بسیار و در موارد خاص، میسر نمی

گردد. چون دنیا دار تحصیل و انسانى غلبه پیدا كرد و راسخ گردید، آثار آن به طور قهرى نمودار مى

 1مكن است.اكتساب است؛ بنابراین تبدیل ملكات رذیله به ملكات فضیله م

 مسئولیت

مسئولیت رابطه مستقیمی با شناخت انسان از هستی، خود و نقش خود در هستی دارد. اهتمام به 

های دیگر در گرو معرفت به خود و احترام و مشکالت مردم، مدارای با مردم و بسیاری از مهارت

خودآگاهی شامل آگاهی از تکالیف ها است. همچنین مهارت ها و کاستیعالقه به خود با همه توانمندی

آید. با و حقوق خویش است. در هستی که قدر و اندازه وجود دارد، حدود و قانون به وجود می

شناخت اینکه خدایی مهربان و حکمتی و شعوری در عالم وجود داشته باشد؛ مسئولیت و تکلیف 

ارد تکلیف دارد و نیز به اندازه سعی هایی که دکند، هر کس با توجه به توان و استعدادمفهوم پیدا می

 برد.هایش بهره میکارگیری توانمندی-و تالش خویش در به

 کـرد فضلـش تــرا به خود تعریف      ع در تکلیــف         ـــآفــریدت ز صنــ

 2ـو نهـادـــف خویـش بر تـبـار تکلی    زین همه خلـق و زین همه بنیـاد                        

هایی هستند که بایستی بارور شوند و بهره بیاورند. در فاصله تولد و ها، سرمایهر وجود  ما نعمتد

گاه خود مصرف کنیم و به ها را در جایآن کهدهیم؛ مگر آنها را از دست میمرگ، ما این سرمایه

مصرف شوند،  هاها و کینهها و خشمها و هوسها اگر در مسیر خواهشثبت برسانیم. این سرمایه

ها را در راه حق و در مسیر درست به کار انداخت و گرنه آن افزایند. بایدهرگز سودي نمی

 فرماید:زیانکاري است و این همان درس پر مغز قرآن است که می

عُوَن( )...إ نَّا ل لَّه  َوإ نَّا إ لَْیه  َراج 
نیروهایمان تمام  .«گردیمما از آن  خدا هستیم، و به سوي او باز می»3

خداوند، جهت حرکت و هدف  4کنیم؛هایش را در راه او مصرف میها و نعمتبرای اوست و داده

نهایی ماست. هر کس داراي هر اندازه نعمت، ثروت، قدرت، فکر و اندیشه است، مسؤول است و از 

او سؤال خواهند نمود که آنچه داشته کجا خرج کرده و براي چه مصرف کرده و به سوي که 

شوم؟ ی چه کسانی مصرف میام که کجا و برابازگردانیده است؟ براستی تاکنون به این مسئله اندیشیده

   !!تاریخ مصرفم چقدر است؟ !کنند؟ها پس از مصرف با من چه میآن

رسانی به دیگران، مصالحی است که بنای آخرت دنیا، بستری برای ساختن سرای آخرت است. کمک

سازد و به فرموده حضرت رسول)ص(؛ سیادت و َسروری در سایه خدمت به مردم و را آباد می

. و هم ایشان فرمود: دو خصلت است که باالتر از آن نیست: گرددبرای آنان حاصل میدلسوزی 

                                                           
 ( 225ش،ص1511. )صدرالمتالهین،1
 . سنایی غزنوی، حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه2
 (. 130(:2.)بقره)5
َه ِللَِّه َجِمیعاا...()بقره)4  «. تمام نیروها از آِن خداست»(،103(:2.)...أَنَّ اْلقُوَّ



20 
 

که در این میدان، گوی خدمت را  خوشا پیشتازانی  1ایمان به خدا و دیگر سود رساندن به بندگان خدا.

 .!کنندبرای خود ثبت می رفیعیاز رقیبان ربوده و در لوح محفوظ درجات 

 2محتاجان کن        به دمـی یا درمـی یا قلمـی یا قدمـی تا توانی به جهان خدمت

 :نتیجه این فصل

 حیوان هستم از تمایالت حیوانی و فطری. ایآمیزه و ترکیبی هستم از جسم و روح(

 ناطق(

  بر خالف جسم، روح، اصیل و ماندگار و هویت اصلی من است. روح من از جنس

 خداست.

 دهم. و در آخرت با همان شکلی که ساختم بر خالف جسم، روح را خودم شکل می

 شوم.محشور می

 دهی  روح، صورت بهشت و جهنم را هم های من، عالوه بر شکلاعمال، نیات و انگیزه

 سازند. )تجسم اعمال(-می

 سازند.تمایالت غالب در وجودم،  شخصیت من را مشخص می 

 .تمایالت غریزی را بالفعل و تمایالت فطری را بالقوه دارم 

 ام؟  کدامیک در کشور  ام؟ با تمایالت غریزی چه کردهتمایالت فطری را چقدر رشد داده

 درون من فرماندهی و امارت دارند؟

 ام؟اند، با آنها چه کردهخشم و شهوت دو هیوالی درون من 

 خودشیفتگی و منیت و حرص و طمع و آز و ... دیگر امراض را، چه اندازه مبتال هستم؟ 

 ها و هایش، علقهها و نقشها و رنگجهان با همه نظم و عظمتش، زیباییگوید: عقل می

ای، که خود، فقیر و تواند تنها محصول مادههایش، نمیها و لطافتها و عاطفهعالقه

 تواند محصول یک اتفاق  بدون شعور باشد.نیازمند ترکیب است باشد، و نیز نمی

 د چون من تشنه عشق ورزیدن و پرستش حتما آب حیاطی وجود دار :گویددلم نیز می

هستم پس حتما معشوق و موجود الیق پرستشی وجود دارد! آری! آفریده عشقم و باید 

 عاشق شوم و برای معشوق جان نثاری کنم!

 .من فقط برای این جهان نیستم چون استعدادهای بیشتری دارم 

 شوند.گرفته می اند و از من پساند، امانتهای من و آنچه به من دادهسرمایه 

 کنم تا خود و مهم نیست چه امکاناتی دارم، مهم آن است؛ با هرچه که دارم چقدر سعی می

دیگران را رشد دهم. )مهم نیست که امکانات مزرعه من چه اندازه است؟ حتی مهم نیست 

که اندازه خرمن من چقدر باشد؟، مهم آن است که نسبت بین امکانات و محصولم چه 

 ی و تالش من بوده است؟!(کسری از سع

  است! اما  دشوارکردن، کاری بس شدن و خدایی خلیفه خدایم و باید خدایی کنم! و خدایی

 ام!مهم نیست چون "من" اراده کرده

                                                           
 . 3۶5، ص 1الحکمه، ج . میزان1
 .  منسوب به پوریای ولی.2
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 یــت آن بینــی اسـه نادیدنـآنچ          ان بینی ـه جـن کـم دل باز کـچش

 یـــــان بینـــــاق گلستــه آفـهم           ق روی آریــــم عشــگر به اقلی

 یـت همان بینـوانچه خواهد دل            دــان خواهــت همــآنچه بینی دل

 یـسر به ملک جهان گران بین            ا راـــــدای آن جــا گـر و پـسبی

 یــــــان بینـــــش در میــآفتابی            یــــه بشکافــر ذره را کـــدل ه

 ی زیان بینیـیوـر جـــرم گــکاف            یــبه عشق ده هرچه داری اگر

 یــــک المکان بینـت ملـــوسع            ذریــــات درگـــق جهـــاز مضی

 یــم آن بینـــــــده چشـــآنچه نادی           ویــــوش آن شنـــــآنچه نشنیده گ                

 1یــان بینـــن عیــــالیقینـتا به عی           انـاز دل و جورز قــیکی عش با                

*          *          * 

 تفکر در اوصاف

)ما رایت شیئا اال و رأیت  فرماید:دید. حضرت امیر)ع( می تواننهایت را در همه چیز میبی تجلی

نور ساحت كبریائى آنچنان روح و روان مرا ربوده و جذبه او از هر سو مرا فرا »اللَّه قبله و بعده(؛

-جهان خلقت نظر ميشعاع نور او به یبینم و بوسیلهاى را ندیده و نمىجز پرتو او پدیدههگرفته كه ب

به  ،بینیممرین و عادت کنیم که هر موقع موجودی میباید ت2«یابم كه صحنه سرایى است.افكنم و مى

بینیم و در آنصورت مشی ما در میهستی خدا را  ین صورت در همهآدر  کنیمتوجه  آن اصل وجود

  ای دیگر خواهد بود!.گونهزمین به

 فلسفه شرور

  !این شرور از کجاست؟پس ی خوبی هاست اگر خدا منبع همه

 آن طرف زمین که تاریک است به خاطر  ،و در حقیقت وجود ندارد شر امر عدمی است

 است. عدم صدقهمان  ،دروغاست. عدم نورهمان  تاریکی نبود نور خورشید است.

  .امر عدمی نیاز به منبع ندارد است. عدم مهربانی ،جنایت

  ما اش خود منبع ،(دهدقتلی انجام میکه کسی مانند )وجود داردکه  همشروری بعضی از

  .هستیم

                                                           
 . هاتف اصفهانی، دیوان اشعار 1
 113ص1ویی از اصول کافی،ج. ر.ک؛درخشان پرت2
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 ؛ باران برای مورچه شر است و برای کشاورز خیر است.هم نسبی هستند شرورطبیعی 

در انسان را هم  های تکوینی  کاستی کردم!شر خودم تولید  ،روی گسل خانه بسازماگر 

  1است. حکمتها یاین کاستوجود  ،دنکنقیامت جبران می

 صفات حضرت حق

غضب خدا ناشی از ، خدا نیستذاتی غضب در صفات البته همه صفات او زیباست حتی غضب او، 

اهل بر  خدا حتی غضب ، مثل غضب مادر بر فرزند2(؛)یَا َمْن َسبَقَْت َرْحَمتُهُ َغَضبَهرحمت اوست

  .است پاالیش آنان است و رحمت نیز برای جهنم

اگر تابلوی زیبایی ؛ داردصحنه پشت و نقاش کارگردان زیبایی  نشان ازها فریدهآزیبایی خلقت و 

حتی اگر تابلویی را  هاآن ،بیننداند عالم را زیبا میکه اهل دقت کسانی، دیدی به دنبال نقاش آن بگرد!

این اثر  فالن نقاش بزرگ  :وقتی بگویند کنند؛آن را انکار نمی کنند،دیدند که زیبایی آن را ادراک نمی

 3م!یکندرک نمی است، ما! مشکل از ما د: بله حتما زیباستنگویاست، می

 (شعری از عالم وارسته میرفندرسکی)رهبرگزیده 

 ه در باالستی ــــصورتی در زیر دارد آنچ         چرخ با این اختران، نغز و خوش و زیباستی

 استیــب عقبـا جانـــوی دنیــهفت در از س        ق ـان فرموده حـا از آسمــوق مـهفت ره بر ف

 کاستی ا نباشدـرو کانجراست وباشراست          انـــر آسمـدن بـان شــی آســتوانی از رهمی

 ر چه درها واستیــدر نه بگشایند بروی گ          تــاپرسـان دنیــــر دری از آسمـابد بـــره نی

 ا ماستیـــما و نه بنی برون از ما و نه بی          اک راـــار پــــانی کردگــــــد و نشـنیست ح

 استیـــم همه دریــل و عالـی ساحـحق تعال        ان ـــش بادبـرداب و دانـآرزو گ ،یـعقل کشت

 خواهشی راجوکه بعدازوی نباشد خواستی         استرادرپی خواهشی اندرجهان هرخواهشی

َدةٍ أَْن تَقُوُموا ل لَّه  »فرماید:و قرآن مى ُظُكْم ب واح  ؛ من فقط شما را به «ثُمَّ تَتَفَكَُّروا َوفُرادى َمثْنىقُْل إ نَّما أَع 

جمعى یا به صورت فردى براى خدا برخیزید كه دستهكنم و آن ایندهم و دعوت مىیك چیز اندرز مى

تفکر در آن و  به دقت دیدیان را  یهاو گلبرگ نشستیاگر پای گلی  4«.و فكر خود را به كار گیرید

ْن »ای! که امام علی)ع( فرمود: کرده عبادت یسال یاندازه مطمئن باش که به کردی تَفَكُُّر َساَعٍة َخْیر  م 
                                                           

 . جهت اطالع بیشتر در این موضوع به کتاب عدل الهی شهید مطهری مراجعه کنید. 1
 . مفاتیح الجنان، دعای جوشن کبیر. 2
ی انتخاب طبیعی داروین ایده»؛ «شوم...بینم بیمار میمن هرگاه پر طاووس می»ای دارد که در آن چنین نوشته . داروین نامه5

ی های گیاهان و حیوانات باید نقشی سازگارانه در تنازع بقا داشته باشند و طبیعت نباید اجازهاساس بود که ویژیگیبر این 
ی دم طاووس چه می توان گفت؟ این ُدم نه کمکی به تندتر یا بهتر پرواز هیچ اسراف و تلف کردنی را داده باشد. پس درباره

نماید و در واقع به نظر می رسد که ه با رقبا، یا عقب راندن صیادان یاری میکند و نه او را در مقابلکردن طاووس می
شکارچی اصلِی طاووس یعنی ببر، با استفاده از دم این پرنده است که در پایین کشیدن آن متبحر و زبر دست شده است. ظاهرا 

شد. به نظر وسط انتخاب طبیعی حذف میها پیش از این، تاین یک تناقض آشکار است، ویژگی دست و پا گیری که باید مدت
ی یک پر، در کشند, و حتی داروین یک بار اظهار نمود: "منظرهی سازش گرا را به چالش میهایی برنامهرسد چنین ویژگیمی

 (. 111، ص1991نقل قول از کرونین، «.)کند!گیرد, مرا بیمار میدم طاووس، هر آن گاه که در برابر دیدگانم قرار می
 «10(:51سبأ). » 4
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بَاَدة  َسنَة؛یك ساعت اندیشیدن بهتر است از عبادت یك سال ها اشاره کرده قرآن به برخی زیبایی.1«ع 

 است:

 منظره  انو سواری بر اسب انگله گوسفندها مشاهده کنید! جمال و زیبایي را در همین دام

گردند و صبحگاه كه به شامگاه كه این گوسفندها از چراگاه به آغول برمي ،2زیبایی است!

  د!ندلپذیري دار یمنظره ،روندچراگاه مي

 !5.که برای ناظران مزین نمودیم!4پر فروغ! یو ستارگان3اختران زیبای آسمان 

 6.که در زمین است! انگیزیهای زیبا و شگفتجلوه 

اینها زیور  ... ،ها وها، راغها، باغها، دامها و دریاها، صحراها و كوهکه این جنگل ناگفته نماند

ها را زینت زمین قرار داده است:﴿إ نَّا َجعَْلنَا َما َعلَي اند، نه زینت انسان! چنانکه خداوند نیز اینزمین

ینَةً لََّها﴾، در  "جمال انسان" «.قرار دادیمما آنچه را که بر زمین است، زیوري براي آن » األْرض  ز 

است. مؤمن از  "جمال االنسان"و ایمان او  وست، معارف، اخالق، اعتقادات، اعمالهستي ا یحوزه

و در قیامت محشور  رودميبرزخ به كند، ، با همین زینت زندگي مي7درون مزی ن به ایمان است

 8نهایت است؛هایی از جمال بیو درک جلوه یابی به زینت درونراه ،های بیرونفلسفه زینتشود! مي

 مـه وینـا تـرم دریـا بنگـبه صحـرا بنگرم صحـرا ته وینم         به دری

 9مـه وینــای تـان روی زیبــــوه و در و دشت        نشـهرجا بنگرم کبه                  

 با. ما گرددمیو موجب نشاط و شور و عمل  عشق و عاطفه و احساس است یفرینندهآ ،زیبایی

دو عامل اصلی  ،شور و شعور 11كنیم.كنیم چه اینكه با اندیشه هم زندگي ميزندگي مي هایمانانگیزه

را با « جمال لالنسان»اند كساني كه دنیازدهدنیا دوستی غیر از دنیازدگی است.  زندگی انسان است.

                                                           
 22،ح52۶، ص05. بحاراالنوار،ج  1
ِحیَن تَْسَرُحوَن* َوتَْحِمُل أَثْقَالَکُْم إِلَی بَلٍَد لَّْم .)َواْْلَْنعَاَم َخلَقََها لَکُْم فِیَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَأُْکلُوَن* َولَُکْم فِیَها َجَماٌل ِحیَن تُِریُحوَن وَ 2

ِحیٌم* َواْلَخْیَل َواْلبِغَاَل َواْلَحِمیَر ِلتَْرَکبُوَها َوِزینَها. تَُکونُوا بَاِلِغیهِ  ِ اْْلَنفُِس إِنَّ َربَّکُْم لََرُءوٌف رَّ و »(؛3-5(:10.. .()نحل)إاِلَّ بِِشقط
زیبایی  چارپایان را براي شما آفرید: در آنها براي شما ]وسیله[ گرمی و منافعی است، از آنها می خورید. و در آنها براي شما

برید. و بارهاي شما را به شهري می گردانید، و هنگامی که ]آنها را[ به چراگاه میاست، آنگاه که ]آنها را[ از چراگاه برمی
ا پروردگار شما رئوف و مهربان است. و اسبان و استران و خران را  بَرند که جز با مشقطت بدنها بدان نمی توانستید برسید. قطعا

ابتهاج منظره عصر چون رو به ما است بیشتر از منظره صبح «. نها سوار شوید و ]براي شما[ تجملی ]باشد[،]آفرید[ تا بر آ
است كه پشت به ماست.)حضور بعد از غیبت هم لذیذتر از حضور مستمرط است( از این جهت قرآن ﴿ِحیَن تُِریُحوَن﴾ را قبل از 

 ﴿ِحیَن تَْسَرُحوَن﴾ ذكر كرد. 
ْنیَا بِِزینٍَه اْلَکَواِکِب()صافات). )إِنَّا َزیَّنَّ 5  «. ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم»(؛0(:5۶ا السََّماَء الدُّ
ْنیَا بَِمَصابِیَح...()ملک)4  «. هایی زینت دادیم!و هر آینه آسمان دنیا را با چراغ»(،3(:0۶.)َولَقَْد َزیَّنَّا السََّماَء الدُّ
ا َوَزیَّنَّاَها ِللنَّاِظِریَن)حجر) .)َولَقَْد َجعَْلنَا5 هایی قرار دادیم و آن را براي و به یقین، ما در آسمان بُرج»(؛10(:13فِی السََّماِء بُُروجا

 «. تماشاگران آراستیم
 «. ري براي آن قرار دادیمدرحقیقت، ما آنچه را که بر زمین است، زیو»(؛۶(:15.)إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَی اْْلَْرِض ِزینَها لََّها...()کهف)6
هَ إِلَْیکُُم اْلُکْفَر َواْلفُُسوقَ ۶ یَماَن َوَزیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُْم َوَکرَّ لیکن خدا » (؛۶(:19 َواْلِعْصیَاَن...()حجرات).)... َولَِکنَّ اللَّهَ َحبََّب إِلَْیکُُم اْْلِ

یاراست و کفر و پلیدکاري و سرکشی را در نظرتان ایمان را براي شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهاي شما ب
 «.  ناخوشایند ساخت 

()کهف)5 در حقیقت، ما آنچه را که بر زمین است، »(؛۶(:15.)إِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَی اْْلَْرِض ِزینَها لََّها ِلنَْبلَُوُهْم أَیُُّهْم أَْحَسُن َعَمالا
 «. زیوري براي آن قرار دادیم، تا آنان را بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند

 ها . بابا طاهر، دوبیتی9
 عملی" است.نظری" و شور و احساس و عشق و ایمان، ثمره "عقلی "عقلاندیشه، تفکر، برهان، فلسفه و منطق، ثمره. 10
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زندگی دنیا منتهای از کسانی که  :فرمود )ص(خداوند به پیامبر1اند،خلط كرده« جمال االنسان»

اند که ارزش گرفتار این مغلطه شدهآنانی که  میرانند،ها دل را میاین 2اعراض کن! است ادراکشان

اگر كسي بخواهد خودش را با طال وجواهرات 3.تجمالت است و لذات واقعی او در گرو داشتنانسان 

رود، اما اگر بخواهد به زیور ایمان مزین و آراسته شود، این در ي ميمزی ن كند به جواهرفروش

ٍد ...(قرآن می 4مسجد است بروید و برگیرید!. نَد ُکل   َمْسج  ینَتَُکْم ع  فرماید: )یَا بَن ی آَدَم ُخذُوا ز 
اي »؛5

     های خود را از مساجد برگیرید!(.فرزندان آدم، زینت

نهایت است . عشق حقیقی که همان عشق به بی1عشق تعریف شده است؛ در ادبیات دینی ما سه نوع 

. عشق 3رساند. است و ما را به عشق حقیقی می عبر. عشق مجازی، عشقی است که به منزله مَ 2

بهترین مردم كسى » :که فرموداز پیامبر)ص( روایت شده کند. راهزن و غلط که آدمی را هالک می

 6.«آغوش گرددهم آنبا است كه به عبادت عشق ورزد و 

 ازــر او باشد مجــر غیـی بــعاشق ـاز           نیدای بیــاف خـــعشق ز اوص

 آن حسن زراندود آمدست             ظاهرش نور اندرون دود آمدست7زانک

 8انـــازی آن زمــق مجـبفسرد عش  ــان          دا دخــچون رود نور و شود پی    

آیند و را که یك روز مي ی هایزینت هرگز اقبال و ادبار   و9استحقیقی انسان ل جما ،قلعکه؛ آن نتیجه

 حالدر عین  یعنی هجر جمیل داشته باش!از اینها گوید: می هموکند! و باور نمی ،روندیك روز مي

                                                           
شود؟!، یك عده منتهای سعی و كوششان این است كه خانه . در پاسخ به این پرسش که براستی انسان به چه چیزي مزیطن مي1

ا »ن و به تعبیر قرآنشان بهترین و زیباتریو اتومبیل و لوازم زندگی بیند  و در چشمگیرترین( باشد، آنچه را كه چشم مي«)رْءیا
« جمال لالنسان»چیست؟! و« جمال االنسان»دانند اند و نميگیرد، این زیباترین است. اینها مغلطه كردهمرئاي مردم قرار مي

 چیست؟! 
ن تََولَّی َعن ِذْکِرنَا َولَْم یُِرْد إِ 2 َن اْلِعْلِم...()نجم).)فَأَْعِرْض َعن مَّ ْنیَا* ذَِلَک َمْبلَغُُهم مطِ پس، از هر کس که (»29-50(:35الَّ اْلَحیَاَه الدُّ

 «. از یاد ما روي برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار نبوده است، روي برتاب. این منتهاي دانش آنان است
ن قَْرٍن هُْم أَْحَسُن 5 ها را پیش از آنان نابود کردیم، که اثاثی و چه بسیار نسل»(؛۶1(:19أَثَاثاا َوِرئْیاا()مریم).)َوَکْم أَْهلَْکنَا قَْبلَُهم مطِ

 «. بهتر و فریباتر داشتند
 آملی. الله جوادی.به نقل از آیت4
 ( 51(:۶.)اعراف)5
ود به مناجات ؛ و نیز رجوع ش 2، حدیث19، باب55، ص1. )افضل الناس من عشق العباده فعانقها( ؛ وسائل الشیعه، ج6

بیت)ع(، عشق مجازی است؛ اینها مریدین از مناجات خمسه عشر. آیت الله جوادی آملی معتقد است، عشق به قرآن و اهل
رسانند، اما اگر به همان مواردی كه قرآن اشاره نموده بخواهد اند، مجازند، معبرند  و انسان را به معشوق حقیقي ميصراط

است و نه مجاز، اینها راهزن است؛﴿ُزیطَِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النطَِساِء َو اْلبَنِیَن َو اْلقَنَاِطیِر عشق بورزد اینها نه حقیقت 
ِة َو اْلَخْیِل اْلُمَسَوَمِة َو اْلْنعَاِم َو اْلَحْرِث﴾)آل قبیل: زنان،  ها ازدلدادگی به خواستنی»(؛11(5عمران)اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َو اْلِفضَّ

ی ها و کشتزارهاِی برای مردم آراسته شده، اینها، بهرههای نشاندار، دامهای انباشته از زر و سیم، اسبفرزندان پسر، همیان
 «.زندگی دنیاست که فانی شدنی است و سرانجام نیکو فقط نزد خداوند است

 نامه دهخدا. نام کوهی در ترکستان که در آن معادن طال وجود دارد؛ ر.ک لغت .۶
 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر ششم 5
 تر؟  از این لطیف« جمال الرجال في عقولهم». در روایات دیگر هم هست كه 9
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و  1عاقل اگر صبر جمیل ها دور باش! وزندگی از ایناما در بطن  كه در متن زندگي با اینها هستي،

 دارد براي همین است.  3و َهجر جمیل 2عفو جمیل

 رود سخن دوست خوشتر است                 پیغام آشنــــــا نفــس روح پـــرور استاز هرچه می

 4ای                 من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگــــز وجــــود حاضـــر غایــب شنیده

 های خلقت!شگفتی

رار نیست همیشه قاما  ،اندازدآدمی را به یاد وجود زیبای مطلق میدر زمین های زیبای آفرینش جلوه

 های الهیبعضی نشانهگاهی  ،و اعماق دریا ببینیم هاجنگلفقط در را در  آفرینش عجائبزیبایی و 

است به . کافی یمبینها را نمیآن ،هستند که از شدت نزدیکی آنقدر عجیب و در عین حال نزدیک

بیند و اندک چربی میشگفت زده شوید از این انسان که با » امام علی)ع( فرمود: خودمان نگاه کنیم؛

 5!«کندکوچکی تنفس می یشنود و از حفرهاندک استخوانی میگوید و با وشتی سخن میگاندک با 

آنچه 6کند.میمبهوت را ایبی دارد که انسان عج ،پوستتنها انگیز است!، شگفت تمامی اعضای بدن

 کرده است! زدهرا شگفت ، دانشمندانمغز انسان شناخته شده اسرارتاکنون از 

                                                           
. قرآن حضرت یعقوب)ع( را به داشتن"صبر جمیل" توصیف کرده است: آن هنگام که برادرانش پیراهن یوسف را كه آغشته 1

پدرشان دادند( یعقوب گفت: چنین نیست، بلكه نفس )شیطانى( شما را بر این كار قبیح به خون )دروغین( بود آوردند )و نشان 
 ( 15(:12طلبم. )یوسف)دهید از خدا یارى مىكنم و درباره آنچه شرح ميواداشت. پس من صبر جمیل مى

یوسف برادرانی که او را به چاه »ْوَم...()قَاَل اَل تَثِْریَب َعلَْیکُُم اْلیَ  :."عفوجمیل" را در مورد حضرت یوسف)ع(، در تفسیر آیه2
انداختند و چهل سال گرفتار رنج غربت و دوری از پدر و آنهمه مصیبت نمودند، هنگامی که با او روبرو شدند و او را شناختند 

وز بر شما و از شدت شرمندگی به سجده افتادند، را بخشید! برخاست، زیر بغل آنها را گرفت و از زمین بلند کرد و گفت: امر
جویی(و توبیخ. و المراد )تَثِْریَب(؛ )یعنی(تعییر)عیب«. آمرزد و او مهربانترین مهربانان استسرزنشی نیست. خدا شما را می

  11، ص:2"عفو جمیل". ر.ک؛ معترك االقران فى اعجاز القرآن، ج
()مزمل5 ا َجِمیالا و بر آنچه می گویند شکیبا باش و از آنان با دوري »(؛10(:۶5). )َواْصبِْر َعلَی َما یَقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجرا

 «گزیدنی خوش فاصله بگیر.
 . سعدی، دیوان اشعار،غزلیات. 4
ْنَساِن یَْنظُُر بَِشْحٍم، َویَتََكلَُّم بِلَْحٍم، َویَْسَمُع بِعَْظٍم، َویَتَنَفَُّس ِمْن َخْرٍم. ش 5  131، ص:5ه(،جالبالغة)عبدرح نهج. اْعَجبُوا ِلَهذَا اْْلِ
یارد مربع(،  3٫2متر مربع ) 2(، بخشی از دستگاه پوششی بدن است و با دارا بودن سطح متوسطی حدود Skin. پوست) 6

های خونی و ترین اعضا بدن است. پوست یک سد محافظتی بین محیط اطراف با عضالت، اعضای درونی و رگیکی از بزرگ

 کنند.ها از پوست منشأ گرفته و یک حفاظت اضافی ایجاد میناخندهد. مو و اعصاب بدن را تشکیل می

شاخی )اِستراتوم کورنِئوم( و روپوست )اپیدرم( بوده که سطح ترین الیه آن الیهپوست یک عضو زنده است هرچند فوقانی

ز این سلولها در هر هزار عدد ا 50دهند و متشکل از سلولهای زنده و مرده هستند و در هر فرد حدود پوست را تشکیل می

ا در قسمت زیری تر روپوست تولید شده تا جایگزین این سلولها دقیقه ریزش می کنند. با این وجود سلولهای زنده پوست دائما

ای از چربی در زیر باشد. الیههای عصبی و غدد میگردند. در زیر روپوست، درم قرار گرفته که حاوی عروق خونی، پایانه

 ۶0کند. بدن هر انسان در مدت زمان یک زندگی د و به عنوان یک عایق، ضربه گیر و منبع انرژی عمل میگیردرم قرار می

 شود. ریزد و هر ماه تمام پوست هر فرد عوض شده و نو میکیلوگرم پوست دور می 1۶/3ساله، متوسط حدود 

ما پوست یک الیه محافظتی قوی است. جزء اینچ( دارند، ا)¼ میلیمتر  0های پوست ضخامتی کمتر از هر چند اکثر قسمت

توان در مو که ایجاد حفاظت و گرما اصلی سطح  پوست یک پروتئین زمخت فیبری است که کراتین نام دارد. این ماده را می

برابر  پوشانند، پیدا کرد. پوست یک سد دفاعی کامالا مؤثر درها که انتهاهای ظریف انگشتان دست و پا را میکند و در ناخنمی

کند، اما این سد بیشترین تأثیر را زمانی دارد که سطح آن دست نخورده باقی بماند. میکروارگانیسمها و مواد مضر ایجاد می

کنند، اجازه دهند که وارد جریان ها، که بعضی از آنها در سطح پوست زندگی میزخمها ممکن است عفونی شوند و به باکتری

گردد، به حفظ حالت ارتجاعی پوست و دفع نی است و از غدد سباسه موجود در درم تشکیل میخون شوند. سبوم که مایع روغ
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 کهاین اتفاقی نیست زیرا دارد  یین فهمیدم عالم خداآشف کاز من بعد  :گفت (DNA)کاشف دی ان ای

های موجود و شگفتی اسراردر 1.دشته باشد گذاری شده در دی ان ای وجود داهمه چیز به صورت ک

-و دیگر اعضای بدن مطالعه کنید! شگفت با حافظهچشم  ارتباط ،عنبیه ،قرنیه ،در عدسی ،در چشم

 شوید!زده می

 و من خدایی دارم...

 خواهد..ها را برایم میبهترین خدایی که

 !نهایت زیباستخدایی که بی

 !و مرا زیبا آفرید...

سه میلیون نوع  به غیر از انسان تاکنونهاست، فریدهآکثرت و تنوع  ،ی تفکر در آفاقزوایادیگر از 

عقاب تنها  2!؟کندفریده را چه کسی تدبیر میآاین همه راستی هب است. شمرده شدهاز جانوران متفاوت 

برای  )ع(امام سجاددر روایتی؛  دارند.مختلف  یگونه و...، 011گونه و قورباغه 011بیش از 

 .!گذشت کرد تا  زمان نماز شبنگاه و تفکر در آب و آسمان قدر نآ نمود و بآدست در گرفتن وضو 

و توجه به این  این آیاتدقت در  ،های آفرینش داردآیات ابتدایی سوره نحل اشاره به برخی از شگفتی

کند همانگونه ها برای انسان آفریده شده، آدمی را متوجه عظمت وجودی خویش مینکته که تمامی این

                                                                                                                                                                                     
نماید. به دلیل اینکه پوست ما حالت ضدآب)واترپروف( دارد، آب را به هنگام دوش گرفتن مثل یک اسفنج، جذب آب، کمک می

 کنیم. نمی

دهند، دارند و به فشار، ارتعاش، گرما، سرما و درد پاسخ میهایی که در قسمت درم پوست وجود احساس المسه ما از گیرنده

ها به شود. در هر ثانیه، میلیاردها پیام از تحریکات دریافت شده در سرتاسر بدن به مغز ارسال شده و درآنجا این پیامناشی می

بعضی نواحی حسی مثل سازند، آید و فرد را از خطراتی مثل یک وسیله داغ، آگاه میحسی در می« تصویر»صورت یک 

کند و باشند. پوست همچنین یک نقش اساسی در تنظیم دمای بدن ایفا میها میانتهای انگشتان، دارای تراکم باالیی از گیرنده

 نماید که برای ایجاد استخوانهای قوی الزم است.( تولید میDگیرد، ویتامین )زمانیکه در معرض تابش نور خورشید قرار می

دهد، برای مثال، پوست دستان یک باغبان ضخیم شده تا حفاظت بیشتری ایجاد شیوه زندگی ما واکنش نشان می پوست ما به

تواند در نتیجه سیگار شود که این حالت میکند. در طی روند پیری، پوست چروکیده شده و خاصیت ارتجاعی آن کمتر می

تواند رنگ خود را تغییر دهد. در برخورد چنین، پوست میکشیدن یا تماس بیش از حد با نور خورشید، تسریع گردد. هم

ای است که تشعشعات مضر ماورا بنفش کنند، مالنین، رنگدانهمستقیم با نور خورشید، اپیدرم و درم مالنین بیشتری تولید می

قی با تابش شدید نور شود. مردمی که اصلیت آنها متعلق به مناطکند. افزایش مالنین باعث تیره شدن پوست میرا فیلتر می

سوزد. افرادیکه پوست روشن دارند بدلیل داشتن باشد، دارای پوست تیره تری بوده که به راحتی پوست روشن نمیخورشید می

تر هستند. در اکثر نواحی بدن، روپوست، چهار الیه دارد. در مالنین کمتر در پوست خود نسبت به آفتاب سوختگی حساس

ها شوند. به موازات حرکت به سطح، سلولهای جدید ساخته میای قرار دارد، که در آن سلولیه قاعدهترین قسمت، التحتانی

ماه به سطح  1-2های در عرض ای را تشکیل دهند. سلولهای خاردار و دانههای بینابینی یعنی سلولکنند تا الیهتغییر می

ا ریزش میباهای مسطح مرده میرسند. الیه سطحی متشکل از سلولمی کنند. سلولهای مسطح مرده در سطح شد که دائما

ا به موازات از دست رفتنشان، جایگزین میدهند. این سلولپوست یک پوشش محافظتی خشن تشکیل می شوند.)به نقل ها دائما

 پدیا، دانشنامٔه آزاد(از ویکی

  /www.parsvid.com/video/JJA2K/DNAاسرار-. مراجعه کنید به  1
ها و زمین را کرسی اوآسمان»﴾؛233(:2. )...َوِسَع ُكْرِسیُّهُ السََّماَواِت َواْلَْرَض َوالَ یَُؤوُدهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِليُّ اْلعَِظیُم(.﴿بقره) 2

 « الي بزرگ.در بر گرفته، و نگهداري آنها بر او دشوار نیست، و اوست وا

http://www.parsvid.com/video/JJA2K/DNA/
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حال آنكه عالم كبیر در تو خالصه شده  ؟!كنى موجود كوچكى هستىآیا گمان مى:»1فرمودکه علی)ع( 

  «.!است

ه ( است؛ گوناگونی و تنوع غذایی انساننگاه به آفرینش، زاویه دیگر  نَساُن إ لَی َطعَام  )فَْلیَنُظر  اْْل 
پس » 2

  3«.انسان باید به خوراك خود بنگرد

                                        *   *   * 

 فلسفه خلقت انسان

بنگریم! اولین سؤالی که در این زمینه مطرح است  افعال خدا بهاینک  ،پس از تفکر در صفات خداوند

 نیاز است، برای چه ما را خلق کرد؟بیغنی و نهایت که خدای بیاین است که 

 مـــوال دل خویشتنــل از احــرا غافــــکه چ             مــب سخنــروزها فکر من این است و همه ش

 مــــی وطنــر ننمایـــی روم؟ آخــا مــبه کج؟             ودــــه بــر چــــم بهــآمدن ؟امدهـــا آمـــاز کج

 ؟!مـساختنراد وی از این ـوداست مـه بــیا چ            ؟!کزچه سبب ساخت مرا،ام سخت عجبمانده

ای از فرمود: هیچ شعری نیست که بارقهمرحوم پدرم می»گفت: در یک سخنرانی  ایدکتر الهی قمشه

/ قالی گرد اومد لب بوم قالیچه تکون داد : پرسیدند: مثال این شعر عامیانه عشق در آن نباشد. از او

کارهائی  ،ازلی)خداوند( چه مضمون عرفانی دارد؟ ایشان فرمودند: معشوق ،نداشت خودشو نشون داد

ذات  گری  منظور اصلی، جلوه (،مقصود دیگری دارد)مانند آفرینش جهاناز آن کار دهد که انجام می

 .«ی جمال او روشنی بگیرنداز جلوهتا زیبای اوست 

شود نور و بخشش و درخشش جزء ذات خداوند و از صفات الهی است؛ مانند خورشید که نمی

خواهد داشت، خورشید بی  رشید اگر طلوع کند حتما درخششباشد، خو درخشش و گرمی نداشته

درخشش اصال خورشید نیست!، خدا انسان را از سر عشق و رحمت آفرید؛ وقتی چیزی داری و از 

فرید تا او را مثل خودش کند و هرچه خودش دارد آشی، این کمال است. خدا انسان را سر رحمت ببخ

دارد ببخشد از او که نچه او اگر هرآنهایت در لذت باشد. بی ن ان صفات  به او بدهد تا او هم از داشت

بلکه شود چرا کامل است؟ در مورد کمال سؤال نمی این کمال خداوند است و 4شود.کاسته نمیچیزی 

کند که میموجودی را خلق تراض است. خداوند در نقص سؤال و اع ،توصیف و مدح است جای

 . اینچنین استفرید که را آ ی، و انسانداشته باشدنهایت را گنجایش بی

                                                           
کنی، و درمان تو هم در توست اما یعنی درد تو در توست اما احساس نمی». دواؤك فیك و ال تشعر/ و داؤك منك و ما تبصر1

کنی جرم کوچکی هستی اما جهان باعظمت در وگمان می»، و تزعم أنك جرم صغیر/ و فیك انطوى العالم اْلكبر«بصیرت نداری
 119،ص:1علیه السالم، جنسوب به امام علی)ع(، ر.ک؛ پیام امام امیرالمؤمنین؛)شعر م«وجود تو نهفته است!

 (.  21(:50.)عبس)2
توان تشخیص داد که چه خواصی دارد و برای چه خوب است، مثال توت فرنگی برای ها میاند که از شکل میوه. بعضی معتقد5

 قلب، انجیر برای اسپرم، لوبیا برای کلیه، گردو برای مغز، بادام برای چشم، کیوی برای معده و... . 

ا(؛4 خزائنش هرگز کاسته نشود و زیادی بخشش او جز بر جود و ».)اَل تَْنقُُص َخَزائِنُهُ َو اَل یَِزیُدهُ َكثَْرةُ اْلعََطاِء إاِلَّ ُجوداا َو َكَرما
 ؛ دعاءاالفتتاح.  «کرمش نیافزاید
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بی نهایت انسان بود تا تجلی بخشش  ،عالم ملکوت خلق شد اولین موجودی که در عالم امر وبنابراین 

خدا در فریده شدند. آ اوموجودات دیگر به طفیل  از خلقت نور انسان، و بعد و خلقت تام خداوند باشد

لُ )فرمود: نیز  (ص)پیامبر و فریدرا آ نور انسان کاملابتدا  ،ملکوت ي اللَّهُ  َخلَقَ  َما أَوَّ اولین »(،نُور 

-می 2سوره نور 35 در شرح آیه1اىکمره باقر محمد اللهآیت .«موجودی که خلق شد نور من بود

 )ظرف(وعاء ،تاریك امكان ریخته شده است سراسر عالم وجود كه آفرینش خدا است در قالب  »نویسد:

این مشكات است، در این مشكات  ،تصورى امكان را در فكر خود به منزله چراغدانى به حساب آور

حضرت پروردگار است فرو ریخته، این نور  ییعنى پرتو هستى مطلق كه اضافه ،نور خدا امكان  

 اولوریه محمد و على )ع( است، فرمود:)مطلق كه آغاز آفرینش و اول خلق خدا است همان حقیقت ن

ه ما خلق انا و على من شجرة »، و باز فرموده است: «خدا نور من است ینخست آفریده»،(نورى اللَّ

هاى من و على از یك اصل آفریده شدیم و دیگر مردم از اصل« واحدة و سائر الناس من شجر شتى

 ین شعلهدرخشان گردیده است و از این میا ،امكان شود نور وجود كه در مشكات  ، این مىمختلف

وجود امام حسن )ع( خود نمائى دارد كه اول فرزند على و مسندنشین امامت بعد از او است، امام 

در لباس صبر و شكیبائى همان درخشندگى شعله چراغى را داشت كه در این مشكات  )ع(مجتبى

شانى منور خود نمائى كرد ولى امام مظلوم حسین بن على )ع( مصباحى بود به اضافه یك كمك درخ

آبگینه و محفظه بلورین در سراسر  ینور چراغ بوسیله ،نظیر او بودكه مقام شهادت و فداكارى بى

گردد و پرتو وجود حسینى هم شود پراكنده مىگیرى مىن اندازهمحیط محدودى كه با استعداد آ

ى پیدا كرد، خون درخشان شهادت او در سراسر محیط اسالمى بلكه سراسر عالم جلوه دلربائ یبوسیله

ْصباُح ف ي ُزجاَجةٍ »به این مناسبت  فاطمه زهرا )ع( در این میان اختر فروزن عالم امكان  شد.« اْلم 

هاى عالم ماده بدور است و دست ناپاك درخشد و هم از آلودگىاختر شب، هم مى است كه چون

از خاندان شریف و  ،طبیعت هرزه و شرور به دامن عصمت او نرسد، این اختران فروزان برج نبوت

با بركت توحید و خداپرستى  یبا بركت حضرت ابراهیم )ع( بوجود آمده، با حضرت ابراهیم شجره

است كه دو نسل عظیم و خدا جوى عرب و عجم یا عبرى و عربى بوجود آمده كه پیغمبران بزرگ 

درخت زیتون ماند كه  اند، این شجره بهپرستى بودهداشته و مصدر تعلیمات اساسى خداشناسى و یگانه

هم سبز و خرم است و هم روغن سالم دارد و این كنایه از جمع میان محاسن مادیه و روح معنویت 

خداپرستى است كه روغن وجود معنوى انسان است، این شجره در حد اعتدال و استقامت است و 

طرف ر دو بىبراى جامعه بشر مركزیت دارد و نسبت او به شرق و غرب یكى است و نسبت به ه

                                                           
ق در کمره)اطراف خمین(  1520اى خمینى از علماى مشهور در سال الله حاج شیخ محمد باقر کمره. فقیه و دانشمندآیت1

یالت و فراگیرى سطوع عالیه اشتغال ورزید و از ق به قم مهاجرت کرد و به تکمیل تحص 1511دیده به جهان گشود. در سال 
اساتیدی چون مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ عبد الکریم حائری، حاج سید ابو الحسن اصفهانی و میرزای نائینی بهره برد. 

آقا ق به نجف رفت و در آنجا از محضر حضرات آیات عظام: سید ابو الحسن اصفهانی ، میرزای نائینی و  1519در سال 
سرود. از آثار عالى و طبعى سرشار برخوردار بود و شعر عربى و فارسى را روان مى برد. از ذوقى ضیاء عراقی بهره

فراوانش تبحر و مهارت او در فقه، اصول، تفسیر ، کالم و عقاید ، تاریخ ، تراجم ، ادبیات عرب و عجم، لغت، حدیث، ملل و 
ق بدرود حیات گفت و در 1110محرم الحرام  3سالگى در تاریخ  93مشهود است. در  مذاهب اسالمى، معانی و بیان، و غیره

 به خاک سپرده شد.  -علیه السالم -صحن حرم مطهر حضرت عبد العظیم حسنی 
يٌّ یُوقَُد ِمن َشَجَرٍة .)اللَّهُ نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة فِیَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة ال2 َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدرطِ زُّ

بَاَرَكٍة َزْیتُونٍِة الَّ َشْرقِیٍَّة َواَل َغْربِیٍَّة یََكاُد َزْیتَُها یُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُّوٌر َعلَ  ى نُوٍر یَْهِدي اللَّهُ ِلنُوِرِه َمن یََشاُء َویَْضِرُب اللَّهُ مُّ
ها و زمین است. َمثَل نور او چون چراغدانی است که در خدا نور آسمان»﴾؛53(:21ْمثَاَل ِللنَّاِس َواللَّهُ بُِكلطِ َشْيٍء َعِلیٌم(﴿نور)اْْلَ 

آن چراغی، و آن چراغ در شیشه اي است. آن شیشه گویی اختري درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی 
روشنی بخشد. روشنِی بر روي  -هر چند بدان آتشی نرسیده باشد-شود. نزدیک است که روغنش یاست و نه غربی، افروخته م

 روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش
 «. زند و خدا به هر چیزي داناست.ها را خدا براي مردم میهدایت می کند، و این َمثَل
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هاى یهودیت شود، نه آلوده به بدعتاست و نور هدایت او به هر دو سو به طور مساوى پخش مى

هاى نصرانیت است كه بنیاد آن در شرق گذارده شده و از فلسطین منتشر شده و نه آلوده به بدعت

  1«.گذاران آن در یونان و روسیه بوجود آوردنداست كه بولس و سائر پایه

همه صفاتش را در طبق  وند،خدا اولین چیزی که خلق شد انسان بود و آنگاه مقامات نوری،در 

شود ولی . انسان اگر چه خدا نمیبه خدا برسد از آن بردارد و خدایی شود و تا انسان رحمت گذاشت

اخالق الهی آراسته به :»)تخلقوا باخالق الله(*2«.الهی باشید!»*)...ُکونُوا َربَّان ی  یَن...(: شود!خدایی می

ْبغَهً َونَْحُن لَهُ َعاب ُدوَن(3«.گردید! َن اللَّه  ص  ْبغَهَ اللَّه  َوَمْن أَْحَسُن م  ایمان به خدا و پیامبران رنگی »4)ص 

الهی است و خدا ما را به آن رنگ درآورده است، و کیست خوش نگارتر از خدا؟ و ما او را 

و بخشندگی و بخشندگان را دوست داریم، و دوست داریم ما  ایم،همه ما بالقوه بخشنده ؛«پرستندگانیم.

به خیلی بخشنده باشد، قرار ندارد، خودش این قوه را فعلیت بخشیده و اگر کسی  بخشنده تصور کنند.

 د. گرددنبال فقیر می

یعنی ابتدا از ناقص شروع  ،کنند خدا با تجربه)آزمون و خطا( عالم را آفریده استبرخی تصور می

زیباترین ابتدا او  ؛کرده تا به موجود کامل)انسان( برسد، درحالی که این مستلزم نقص در خداوند است

دیگر  هاییگلتولید ، قابلیت هااین گل برگ و بذر دارد، و بذرالبته  و آفریندرا میآفرینش  سرسبدلگُ 

خلقت یک گل 5دو تا باشد، عقال هم ناممکن است. تشعشع اول)صادر نخستین(،که نیازی نیست  د.ندار

های گل یرا کامل آفرید! سپس از آن گل، همه 6دهد. خدا گل آفرینشکافی است، همین گل بذر می

اصل تر از در آیینه، ضعیف تشعشع نداریم! انعکاس نورنور تشعشع دارد، نور بیدیگر را آفرید. 

شود تا آخرین تر از قبل میدیگری ایجاد کنید ضعیف ینور است، همین انعکاس را اگر در آینه

  8ها از نور اول است.همه انعکاس7انعکاس که دیگر قابلیت انعکاس مجدد ندارد.

 دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم           اکـــم خــم از عالــــوتم نیـــاغ ملکـــرغ بــم

 ی بزنمـر و بالـش پـر کویـوای سـبه ه      ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست     

 9مـــرد در وطنــاز بـرا بـه آورد مـآن ک           از رومـمن به خود نامدم این جا که به خود ب

 

                                                           
 ش.  15۶3ی، اسوه؛ قم، چاپ سوم، جلد0؛۶15؛ ص2اى؛ج.ر.ک؛ أصول الكافي / ترجمه كمره1
« عالم ربطاني». ربطاني به معناي عامط آن، پیوند شدید داشتن با خداست و در آیه مورد بحث به معناي خاصط آن، یعني 2

 آملی، تفسیر تسنیم،ذیل آیه. است؛جوادی
الق الهی متخلق شوید تا نپندارند که عبد از به اخ». قال تعالى:)تخلقوا بأخالق اللطه لئال یتوهم أن ما للسید على العبد حرام(5

  590، ص: 13روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم، ج«. آنچه موالیش دارد محروم است
 (. 155(:2.)بقره)4
 گردد(. اند: الواحد ال یصدر منه اال الواحد. )یعنی از خدای واحد جز واحد صادر نمی. در فلسفه اسالمی گفته5
 اند. عقل اول و برخی آن را نور پیامبرص دانسته . برخی آن را6
ترین تشعشع آفرینش است و به . آخرین انعکاس نور که دیگر قابلیت انعکاس مجدد  ندارد، دنیا است.عالم دنیا)ُملک(، پست۶

 همین جهت نیز دنیا)پَست( نامیده شده است. 
ُل اْلغَْیَث* َو بُِكْم یُْمِسُك السَّماَء أَْن تَقََع ُحَجُج اْلَجبَّاِر بُِكْم فَتََح اللَّهُ َو بِكُْم یَْختُِم]اللَّهُ  .)أَْنتُْم نُوُر اْْلَْخیَاِر َو هَُداةُ اْْلَْبَراِر وَ 5 [ َو بُِكْم یُنَزطِ

 َعلَى اْْلَْرِض إاِلَّ 
رَّ َو ِعْنَدُكْم َما نََزلَْت بِ  كُمْ بِِإْذنِِه َو بُِكْم یُنَفطُِس اْلَهمَّ َو یَْكِشُف الضُّ وُح اْْلَِمیُن آتاكُْم اللَّهُ ما  ِه ُرسُلُهُ َو َهبََطْت بِِه َماَلئَِكتُهُ َو إِلَى َجدطِ بُِعَث الرُّ

  319لَْم یُْؤِت أََحداا ِمَن اْلعالَِمیَن(؛ كلیات مفاتیح الجنان،زیارت جامعه کبیره، ص:
 . مولوی، دیوان اشعار 9
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 گانش نیافرید؟ چرا خدا من را همانند برگزیده

بعد از میان آنان بعضی را گزینش نماید، در نقطه شروع  ،همه را بیافریند ،که درابتدا هاینطور نبود

نهایت باشد نهایت، باید بیتواند باشد زیرا درخشش و تجلی وجود بیانوار دیگری نیست، نمی ،خلقت

-بنابراین در نقطه نهایت و یا درخشش آن حتما واحد است.و وجود بی و اال درخشش او کامل نیست،

بعالوه  در عالم ذر)عوالم نوری پیش از  1کامل)اشرف مخلوقات(است.ی شروع آفرینش، نور انسان 

در زیارت حضرت چنانچه مشخص شده است:  سنجیده وها خلقت(، درجه وجودی انسان

اى كه خداوند قبل از اینكه تو را بیافریند امتحانت اى امتحان شده» خوانیم:فاطمه)علیهاالس الم( مي

 2«صابر یافت. كرد، پس تو را نسبت به امتحانت

ها حتی های وجودی همه انسانها و قابلیتبعالوه علم خداوند که محدود به زمان نیست، او از ظرفیت

های متفاوت آنها را هنگام تواند بر اساس علم خود موقعیتپیش از خلقت آنان آگاه است؛ بنابراین می

ر انسانی مهم نیست با چه شرایط و خلقت در دنیا مشخص نماید. عالوه بر این قبال هم اشاره شد، ه

امکاناتی آفریده شده است، مهم این است که با همان امکاناتی که دارد چقدر در جهت تکامل خود 

ها، پیامبر یا امام آفریده نشدند ولی استعداد آن را کند؛ بنابراین اگر چه بعضی انسانسعی و تالش می

یَن آَمنُوا َو  دارند که به جایگاه آنان نایل گردند؛ )إ نَّ  یَن اتَّبَعُوهُ َو هَذا النَّب يُّ َو الَّذ  یَم لَلَّذ  أَْولَى النَّاس  ب إ ْبراه 

ن ینَ  همانا سزاوارترین افراد به ابراهیم، كسانى هستند كه از او پیروى كردند و »3.(اللَّهُ َول يُّ اْلُمْؤم 

 .«خداوند سرور و سرپرست مؤمنان استو اند )نیز( این پیامبر و كسانى كه )به او( ایمان آورده

به خدا سوگند كه شما از (»أنتم و الله من آل محمد)ز یارانش فرمود: امام صادق علیه السالم به یكى ا

د صلى الله علیه و آله هستید.آل رسول اكرم)ص( نیز در  4فوق را تالوت فرمود. یو سپس آیه «محم 

 5«.سلمان از ما اهل بیت است»(؛أهل البیتسلمان منا )مورد سلمان فارسى فرمودند:

                     

 

 

                                                           
و نقصی نداشتند نیازی نبود زیر خاک)عالم ملک( بیایند، بذر باید زیر خاک بیاید و  های آفرینش چون کامل بودند. اولین گل1

ای دارد ها  قبول کردند و حاضر شدند که برای هدایت بذرها به زیر خاک روند، بذر الیه و پوستهرشد کند، اما با این وجود گل

برد چرا که متناسب با خاک ن آید. او زیرخاک، لذت هم میکند تا جوانه از پوسته بیروکه از فشار خاک به جوانه جلوگیری می

کنند. بذر حتی اگر در کنار کود هم ای ندارد آنها فشار زیادی  را زیر خاک تحمل میها هیچ غشا و پوستهاست، ولی گلبرگ

د و در بهترین مناطق عالم کشند!. فرض کنید اندیشمند یا طبیبی هستیاند که زجر میهای عطراگینبرد، این گلبرگباشد لذت می

اند، بیایید و هایی هستند که زندگی شان حیوانی شده و مسخ شدهکنید آنگاه به شما بگویند آدمو با امکانات کامل زندگی می

-توانی بروی و باید در پوست گوسفندی روی و آب و علف آنگویند: با این صورت انسانی نمیها  را نجات دهید و نیز میاین

دهی و آنها تو را کنند، تو دشمن واقعی را نشانشان میکنی ولی آنها با تو دشمنی میا بخوری، تو با آنها مهربانی میها ر

های دین فطری(.  من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان/ قال و پندارند!)به نقل از سیدهادی عظیمی، مجموعه درسدشمن می

 کشم از برای تو.مقال عالمی می

الجنان، زیارت حضرت فاطمه)س(، ُمْمتََحنَةُ اْمتََحنَِك اللَّهُ الَِّذي َخلَقَِك قَْبَل أَْن یَْخلُقَِك فََوَجَدِك ِلَما اْمتََحنَِك َصابَِرة( كلیات مفاتیح .)یَا 2
 .51۶ص:

 (. 05(:5عمران).)آل5
 البیان، ذیل آیه..تفسیر مجمع4
 . 125، ص 10. بحار، ج 5
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 1شترگَ نظریه فَ 

از  گرایانهطبیعت یدانند و تفسیربرخی منشأ پیدایش و تکامل انسان را اتفاقاتی مادی و طبیعی می

اگر چه امروزه  یهترین این تفکرات، منتسب به داروین است. این نظررایج .کنندحیات انسان ارائه می

ای به عنوان اندیشه دنیامحافل دانشگاهی  بسیاری ازدر میان اندیشمندان طرفداران زیادی دارد و در 

 اند و آن را مردود دانستهاما با این وجود بسیاری از دانشمندان نیز با آن مخالف پذیرفته شده،مترقی 

داروینیسم با دو مخمصه بزرگ رو » :است کهمعتقد 2هارون یحیی اند.و اشکاالتی بر آن وارد ساخته

. عدم توانایی این نظریه در اثبات این که چگونه نخستین سلول زنده 2. ثبت فسیلی، و 1به رو است؛ 

اش را به خطر بیاندازد. او تواند فرضیهت که "ثبت فسیلی" میدانسمتولد شد؟؛ شخص داروین هم می

تواند از منظر تکوین مورد ثبت و تاریخچه فسیلی نمی» :کند کهدر کتاب "منشأ انواع" اذعان می

-های توارثی برتر ریشه میبررسی قرار بگیرد. "چرا اگر انواع، از سایر انواع و به وسیله ویژگی

که ما آنها  ،تغییر یافته و دگردیسی شده نیستیم؟ چرا انواع شمار  های بیگیرند، ما همه جا شاهد گونه

شمار بی یهای دگرگون شدهبینیم، در تعارض و گسیختگی نیستند؟ گونهفته میرا به خوبی سامان یا

شمار، جاسازی شده در پوسته پایان و بیهای بیداشتند، اما چرا ما آنها را در مقیاسباید وجود می

گری شناختی، یک قشر سلولی پر از چنین پیوندهای مداخلهیابیم؟...، چرا هرگونه زمیننمی زمین

ن تریدهد؛ و این مطمئناً جدیشناسی مطمئناً این حلقه برتری وراثتی ژنتیکی را نشان نمی؟ زمیننیست

  3.«دتواند با فرضیه من انجام شوترین مخالفتی است که میو روشن

-های دگرگون شده یافت نمیکند که چرا فسیل  نمونهسال پیش، داروین این سؤال را مطرح می 151

ها ها امروز همچنان در پی پاسخ این سؤال هستند. پاسخ روشن است؛ این نمونهشوند، و داروینیست

میلیون فسیل تا به امروز کشف شده است،  111شوند چرا که اصالً وجود ندارند. بیش از یافت نمی

اما هرگز ثابت نشده که حتی یکی از آنها هم از دیگری ریشه گرفته و در یک توالی ژنتیکی، نزول 

دهد که ها نشان میه عبارت دیگر، نمو و تکوین یافته است. تاریخچه و ساختارشناسی فسیلکرده و ب

ها میلیون سال، بدون اند و تا دهموجودات زنده به ناگهان ظاهر شده، و به عبارت دیگر خلق شده

 اند.اند. یعنی اصالً هرگز مراحل تکوین و تکامل را پشت سر نگذاشتهتغییر باقی مانده

اند، عدم توانایی آنها در توجیه چگونگی خلقت رو شدهها با آن روبهکه داروینیست یست دیگرببن

های گل آلود و بر اثر گویند که نخستین سلول در زیر حجم عظیمی از آبنخستین سلول است. آنها می

پرسید تابش نور و وزش بادهای سهمگین، به طور غیرارادی و ناگهانی ظاهر شد. وقتی از آنها می

گویند که به شکل معجزه آسایی این اتفاق روی داده است. که چگونه چنین چیزی ممکن بوده، آنها می

هایی ها، و از همه مهم تر انسانها، ببرها، گربهها، خرگوشها، پرتقالها، گیالسگویند که گلآنها می

روند، به صورت ه سفر فضا میشکافند و بسازند، اتم را میآفرینند، شهرها را میکه موسیقی می

                                                           
فر)پیشوند(+ گشت به معنی گشتن و تغییر یافتن.  تغییر و تحول تدریحی و متمادی؛ تغییرات انباشتی .فرگشت: فرسودن؛ از: 1

تدریجی در خزانۀ ژنی )همچون فرسودن: فر+ سا: سایش تدریجی و متمادی(. تکامل زیستی. برابر لغت انگلیسی: 

Evolution(به نقل از پارسی ویکی .www.parsi.wik.) 

 Adnan Oktar, alsoشت)فرسایش(، یا نظریه تکامل داروین سخن گفت و نامی از هارون یحیی)توان از فَرگَ . نمی2
known as Harun Yahya دانشمند ترک و از مخالفان نظریه داروین و یکی از مشهورترین خلقت گرایان نامی به )

، نویسنده:سید محمد تقی موحد "جایگاه نظریه تکامل داروین )فرگشت( در علوم انسانیبا استفاده از مقاله " میان نیاورد.
  اصالحات(. ، )با /http://fargasht.persianblog.ir ؛ Evolutionابطحی، وبالگ تخصصی فرگشت 

 . 250تا1۶2. چارلز داروین، منشا انواع؛ صفحات 5

http://smtmabtahi.blogfa.com/post-158.aspx
http://smtmabtahi.blogfa.com/post-158.aspx
http://fargasht.persianblog.ir/
http://fargasht.persianblog.ir/
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خندد، اما کسانی که تحصیل کرده اند. حتی یک کودک دبستانی هم به این نظریه میاتفاقی خلق شده

ها باید توضیح سازند. داروینیستگیرند و برایش توجیه میاند، آن را جدی میاند و استاد دانشگاه شده

ای که نتواند ثابت کند نخستین سلول چگونه تولید شد، بدهند که زندگی ابتدا چگونه پدیدار شد. نظریه

های ژنتیکی گوناگون بحث کند. این درست جایگاهی ندارد که بخواهد در مورد پدیدار شدن گونه

ها از ترینکنند، سریع ترین و قویای از بزهای کوهی که از یک شیر فرار میاست که در میان گله

مانند، اما این بزهای کوهی به ناگهان به زرافه یا سایر انواع گریزند و در امان میحمله او می

تواند هیچ ویژگی جدیدی به ساختار ژنتیکی موجودات شوند. انتخاب طبیعی نمیحیوانات تبدیل نمی

زنده بیافزاید و یک گونه زندگی را به نوعی دیگر تبدیل کند. "کالین پترسون"، دیرین شناس تکوین 

ای با کمک کند: "هیچ کس تا امروز گونهنیز این امر را در کالم خود تأیید میگرای مشهور انگلیسی 

ها یک ها و بوزینهنظریه داروین که معتقد است انسان انتخاب طبیعی تولید نکرده است". سازوکار

علمی معتبری، چه در ابتدای طرح نظریه و چه پس از آن،  یمنشأ مشترک دارند، توسط هیچ یافته

های استخراج شده از هایی که صورت گرفته بی اثر باقی مانده است. فسیلده و همه تالشاثبات نش

اند ها همواره به شکل انسان بودهها همیشه به شکل میمون و انساندهند که میموندل زمین، نشان می

 1.«اندو اجداد واحدی نداشته

است، گردیده زع بقا موجب تکامل تنا اگراشکال اساسی دیگری که بر این فرضیه شده است اینکه 

و  هااین مهرمنشأ  !؟شودتوجیه می چگونه غیر هم نوعبه حیوانات خصوصا و فداکاری رحم گاهی ت

اعمال فداکارانه در دنیای جانوران توسط والدین،  ترینرایج .ها در برخی حیوانات چیست؟!فداکاری

ن خویش فرزندانشان را چه در النه و چه در بد شود. آنهامادر، در مورد فرزندان انجام می به ویژه

کنند و در نه سنگینی دارد آنها را تغذیه میدهند، با آنکه برایشان هزیبه دنیا آورده و پرورش می

هنگامی که یک به عنوان نمونه خرند. رابر شکارچیان، خطر را به جان میمحافظت از آنها در ب

« نمایش حواس پرت کنی»شود، این پرندگان به اصطالحمینزدیک  بعضی پرندگان یبه النه ،روباه

کشد چنان که شود در حالی که یک بالش را میلنگان از النه دور می والد لنگ یکنند. پرندهاجرا می

محتوی  یالوصول فریب خورده و از النهست. شکارچی با دیدن این طعمه سهلگویی شکسته ا

فرار  یدارد و درست در لحظهوالد دست از تظاهر برمی یپرندهگیرد. سرانجام ها فاصله میجوجه

پرد. به این ترتیب زندگی جوجه هایش را نجات داده است، اما با های روباه، به هوا میاز آرواره

 مقداری خطر برای خودش!.

 عسل اشاره شده است؛ تفکر در زندگی این جانور کوچک، آدمی را مبهوت  در قرآن به حیات زنبور

زنبور  ؛یکی از سه نوع ،زنبورهای هر کندو 2گرداند!:عظمت و شعور حاکم بر غرایز این حیوان می

 ؛دو واقعیت عجیب و تلخ وجود دارد ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند.  در زندگی نرها حداقل

رند، میشان خفه شده و مییکی آنکه نرها در حال جفتگیری به علت انقباض شدید عضالت تنفسی

-ماه زنده مانده و آزادانه به هر کندویی که دلش خواست می 3دیگر آنکه زنبور نر معموال در حدود 

                                                           
 . Evolution، به نقل از: وبالگ تخصصی فرگشت 315. نشریه دانشمند، ش1
ا یَْعِرشُوَن* ثُمَّ ُکلِ 2 ُکلطِ الثََّمَراِت فَاْسلُِکی ُسبَُل َربطِِک ذُلاُلا ی ِمن .)َوأَْوَحی َربَُّک إِلَی النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجبَاِل بُیُوتاا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ

ْختَِلٌف أَْلَوانُهُ فِیِه ِشفَاٌء لطِلنَّاِس إِنَّ فِی ذَِلَک َْلیَها لطِقَْوٍم یَتَفَکَّ  و پروردگار تو (.»05-09(:10ُروَن()نحل)یَْخُرُج ِمن بُطُونَِها َشَراٌب مُّ
کنند، سازي[ میها و از برخی درختان و از آنچه داربست ]و چفتهاي کوهپارهبه زنبور عسل وحی]=الهام غریزي[ کرد که از 

هاي پروردگارت را فرمانبردارانه، بپوي.]آنگاه[ از درون ها بخور، و راههایی براي خود درست کن، سپس از همه میوهخانه
درمانی است. راستی در این ]زندگی آید. در آن، براي مردم هاي گوناگون است بیرون می]شکم[ آن، شهدي که به رنگ

 « کنند نشانه ]قدرت الهی[ است.زنبوران[ براي مردمی که تفکر می
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شوند ولی از اواسط تواند وارد یا خارج گردد. کارگران  هیچ کندویی مانع ورود و خروجش نمی

 هند.دمرداد و اوایل شهریور ماه ناگهان وضع عوض شده و آنهارا به هیچ کندویی راه نمی

پرورش  -رسیدگی به ملکه  -تولید عسل  -پاسبانی از کندو  -بره موم  -آب  -گرده  -جمع آوری شهد 

. جنسیت استاز بیشترین وظایف زنبورهای کارگر  ،رسیدگی به کندو و پاکیزگی آن -نوزادان 

با بیش  در یک کندوی قوی دهند.جمعیت کندو را تشکیل می ینزنبورهای کارگر ماده بوده و بیشتر

هزار زنبور کارگر وجود دارد. زنبورهای کارگر با اینکه ماده هستند توانایی  71قاب، حدود  11از 

ریزی کنند. نیش زنبورهای توانند تخمبارور شدن ندارند. ولی در صورت نبودن ملکه در کندو می

از نیش زدن و  به خاطر وجود همین خارها پسو خاردار بوده  ،مترمیلی 1 اطول حدود به ،ماده

ورود زهر به بدن موجوداتی که ساختار گوشتی دارند، نیش در پوست گیر کرده و موجب جدا شدن 

. این باور اشتباه وجود میردمیشود و پس از چند دقیقه زنبوری که نیش زده کیسه زهر از زنبور می

لیکه اصال اینگونه نیست. کنند در حاها به صورت غیر آگاهانه اقدام به نیش زدن میدارد که زنبور

-دانند و این را در زنبورهای دیگر هم دیدهها کامال میکنند زیرا زنبورآنها خود را فدای دیگران می

را  یک رکن تکامل  "یادگیری"اند که بعد از نیش زدن کیسه زهرشان پاره خواهد شد. تکامل گرایان 

 !دانندموجودات پست به عالی می

صمغ برای پوشاندن  یها، تغذیه نوزادان، تهیهگل یگر، تهیه عسل از شیرهوظیفه زنبورهای کار

ها جهت جلوگیری از ورود نور و مواد خارجی به کندو، تهیه آب برای ادامه ها و روزنهشکاف

حیات و نمک برای رشد نوزادان، نگهبانی و رسیدگی به وضع نوزادان و ملکه و پرستاری از آنان، 

ها و مرمت کندو است. تعدادی از تهیه هوای مورد نیاز آن، انبار کردن، اندوخته تمیز کردن کندو و

و به مامورین حمل  !آورندکارگران در هر ساعت شیره دویست تا سیصد گل را مکیده و به کندو می

کنند. در ورودی النه چندین زنبور را انبار می یها نیز عسل دریافتدهند و آنو نقل تحویل می

ای مامور شوند. در داخل کندو عدهکنند و مانع ورود حشرات بیگانه و غارتگر میی میپاسدار

برند. نظافت هستند و فضوالت زنبوران نر را که کاری جز خوردن عسل ندارند از کندو بیرون می

 کنند. پرستاران هم موادچند زنبور هم با بال زدن پیوسته حرارت کندو را تعدیل و هوا را تهویه می

خوابد زیرا تاکنون زنبور عسل حیوانی است که هرگز نمی رسانند.غذایی را به نوزادان و ملکه می

پدیده ای شبیه خواب در وی دیده نشده و در بهار و تابستان روزهای شهد گل را جمع آوری و به 

غلیظ و تبدیل  ها مکیده در داخل عسلدانشرا از سلولها آنکند. شبها جمع میکندو آورده داخل سلول

افزاید. بنا براین عسل، تنها شهد به عسل کرده و از راه جدارعسلدان موادی به نام دیاستاز برآن می

غلیظ شده گلها نیست بلکه مواد دیگری نیز به وسیله بدن زنبور عسل بر رویش اضافه شده، همین 

قط بخش اندکی از عسلی را که دهند. او فای میمواد اضافه شده هستند که به عسل ارزش فوق العاده

خورد تقریبا یکصدم کند. مقدار عسلی را که زنبور در زمستان  میتهیه کرده در زمستان مصرف می

زنبور فقط حدود 11111گرم در روز است که با این حساب مصرف روزانه و زمستانی یک کندو با 

نشان پر از شهد یا عسل باشد در فصل گل و شکوفه زنبورهای کارگر که عسلدا شود!.گرم می 111

توانند به هر کندو که مایل باشند وارد شوند ولی قبل از خروج به وسیله سربازان محافظ بازرسی می

شود که تمام عسلهایشان را داخل سلول گذاشته و شوند و تنها هنگامی به آنها اجازه خروج داده میمی

 عسلدانشان هنگام خروج خالی باشد!.
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زحمتکش  موجوداتشاید فداکارترین و مفیدترین موجودات عالم هستی باشند. این  گرکارزنبورهای 

موم و گرده  ای عسل،العادهمقدار فوق ،کشدمیطول در طول عمر بسیار کوتاه خود که فقط چند ماه 

کنند. بخش مهمی از کنند و فقط بخش بسیار اندکی از آن را خود مصرف میآوری میرا تهیه و جمع

به پرورش و رشد نوزادان و رفع مشکالت  ،زندگی این موجود فداکار عالوه بر تهیه محصوالت فوق

شود که زنبورعسل در تهیه و تولید یک سوم غذای بشری برآورد می گذرد.دفاع از آن می کندو و

ت اتحادیه سهیم باشد. واین بدان معنا است که آنها نقش مهمی در باروری گیاهان دارند. بنا به اظهارا

زنبور عسل اقدام به تلقیح وباروری گل آفتابگردان و » :ورش دهندگان زنبور عسل در فرانسهملی پر

و درختان میوه دار کوچک به  81۷و توت فرنگی و گیالس به میزان  71۷درختان سیب به میزان 

نشان دادند که ای های مقایسهسیرنماید. برمی 111۷و شبدر و یونجه بنفش به میزان  91۷میزان 

 .«برابر باال رفتند 8ای که داخلشان کندو های زنبور عسل گذاشتیم تا های میوهمحصول باغ

های دیگر و به عبارت دیگر ها و همچنین گونهنه فقط به خود بلکه به هم گونه کارگرزنبور بنابراین 

ف خود د و حتی برای اهداگذاررساند و در این راه منتی بر دیگران نمیبه کل جهان هستی سود می

های داروین و حتی دهد و این موضوعی است که اصال با دیدگاهفداکاری کرده و جانش را می

 1ها تطابق ندارد.نئوداروینیست

افتد اشکال دیگر نظریه تکامل در پاسخ به این سؤال که چرا جهش و موتاسیونی که در ژن اتفاق می

لزوما رو به جلو و تکامل است؟! و هرگز رو به عقب  ،این جهشجهت  گردد، و منجر به تکامل می

رو به  موارد اقل پنجاه درصد، بایستی در حدانداتها محصول اتفاقنیست؟! در حالی که اگر جهش

  2د.نعقب باش

 آفرینش انسان از دیدگاه قرآن

ا تُْمنُونَ  ن ی ٍ ،«اید؟دیده ریزیدآیا آنچه را]که به صورت نطفه[ فرو می»؛3أَفََرأَْیتُم مَّ ن مَّ )أَلَْم یَُک نُْطفَهً م  

؛ آیا ما اینها را از این اسپرم «شود نبود؟!اي از منی که در رحم ریخته میآیا او)انسان( نطفه»4یُْمنَی(

ها اسپرم از میان میلیون دانید چطور ما شما را از یک اسپرم کوچکآیا می 5ریز بوجود نیاوردیم؟

                                                           
 نکته جالب و دانستنی در زنبورداری.  130. منابع: ویکی پدیا، 1
تعمق تواند به صورت معکوس تکرار شود . دانشمندان بیولوژیست مدت های مدیدی در پاسخ به این سوال که آیا تاریخ می2

توانند به اشکال قدیمی خود و وظایف و عملکردشان در یک میلیون سال پیش های بدن ما میاند. آیا به راستی پروتیینکرده
دهد که پاسخ به باز گردند؟ آزمایشی که بر روی تکامل یک پروتیین خاص توسط یک گروه تحقیقاتی صورت گرفت نشان می

ه جهش های ژنتیک به طور عملی امکان تکامل در جهت معکوس را دارا نمی این پرسش تاریخی منفی است به طوری ک
گوید :" آنها به محض عبور از پل تکامل آن را پشت سر خود آتش می باشند. دکتر جوزف تورنتون در دانشگاه اورگون می

ه ارگانیسم تکاملی هرگز راهی عنوان کرد ک 1903زنند!" با این همه بیولوژیست بلژیکی لوییس دولو برای اولین بار در سال 
 به سوی بازگشت ندارد. 

 ﴾. 35(:30.﴿واقعه)5
 (. 5۶(: ۶3.)قیامت)4
شود. اسپرم یا اسپرماتوزوآی های جنسی تولید میگویند که در غدههای جنسی جانور نر می. اِسپِرم یا "نریاخته" به یاخته 5

دسته است. اسپرم شوند. اسپرم تکست که به روش جنسی بارور میبالغ یاختٔه جنسی )گامت( جنس نر در بیشتر جاندارانی ا

 کند.سوزاند و به انرژی تبدیل میهای خود میبرای تحرک خود فروکتوز)نوعی قند( را که در منی وجود دارد در میتوکندری

شود. اشکال در خارج می کند و پس از تکامل در برخایه، با منی از بدندر انسان، اسپرم در بیضه آغاز به ساخته شدن می

ترین ترین و طوالنیتواند موجب ناباروری مردان شود. در واقع تولید اسپرم یکی از پیچیدهساخت یا آزادسازی اسپرم می

سازی و تمایز شود و بعد با اسپرمهای جنسی اولیه در دوران جنینی آغاز میفرایندها در بدن است که با تخصصی شدن سلول
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به این هیأت و این  استعداد انسان شدن را داشتند، انتخاب نموده و سپس دیگر که هر کدامشان

پیچیدگی رساندیم! یک صد و بیست میلیونیم یک قطره)اسپرم( در دوره جنینی رشد کرد تا طفل 

). * َول َسانًا َوَشفَتَْین  گردید ؛)أَلَْم نَْجعَل لَّهُ َعْینَْین 
 ؛ «.ایم؟ و زبانی و دو لبآیا دو چشمش نداده»1

 اسپرم 

 

  

ما شما را از خاك، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شد، و پس از آن از چیزى فرماید: قرآن می

هایى را كه بخواهیم تا مدت معینى در رحم مادران قرار جنین و 2؛ شبیه به گوشت جویده آفریدیم

شود" و ما انقالبى جدید آغاز مىاز آن پس یك دوران 3تكاملى خود را طى كنند؛ دهیم" تا دورانمى

به این ترتیب دوران زندگى محدود و وابسته  فرستیم".شما را به صورت طفل از شكم مادر بیرون مى

پذیرد، و قدم به محیطى وسیعتر، مملو از نور و امكانات بسیار فزونتر شما در شكم مادر پایان مى

                                                                                                                                                                                     
کند. تولید اسپرم در همهٔ جانداران تحت تأثیر ژنی به نام بول )به ها در دوران بلوغ ادامه پیدا میهاسپرم در بیض

 است و در همٔه جانداران وجود دارد.تغییر باقی مانده( است. این ژن از آغاز تاکنون بیBouleانگلیسی:

شود )در هر میلیون اسپرم در روز آغاز می 123د ها با سرعت حدوبا فرا رسیدن زمان بلوغ، ساخت همیشگی اسپرم در بیضه

های آنها که آنها را قادر کنند و دمهای سمینیفر تکامـل پیدا میهای لولهها در اطراف دیوارهاسپرم(. اسپرم 1300ثانیه حدود 

ه نام اپیدیدیم که پشت هر گیرند. اسپرم بالغ در یک لولٔه پیچ در پیچ بها قرار میکنند، به سمت مرکز لولهبه شنا کردن می

روند و یا به داخل بدن ها یا در طی فعالیت جنسی با انزال بیرون میشود. سرانجام اسپرمبیضه جای دارد، نگهداری می

 ماند.)ماند اما بیرون بدن مدت بسیار کوتاهی زنده میشوند. اسپرم انسان در بدن زن چهار تا پنج روز زنده میبازجذب می

 https://fa.wikipedia.org/wiki/)اسپرم 

بینى هستند كه در هر انزال ممكن است تا پانصد میلیون اسپرم در نطفه مرد وجود هاى بسیار كوچك ذرهها" كرمك"اسپرم
آورى تكثیر یافته و كند و به طور سرساممىی زن به سرعت رشد این موجود بسیار كوچك بعد از تركیب با نطفه5داشته باشد!

شوند، گروهى قلب را تشكیل اند اما به زودى از هم جدا مىها ظاهرا مشابهسازد. با اینكه سلولهاى بدن انسان را مىسلول
سیر نمونه، گیرند.)تفدهند، و گروهى دست و پا، و گروهى گوش و چشم، و... .و به این ترتیب هر یك در جاى خود قرار مىمى
 ( 23، ص: 11ج
 (.5 -9(: 90. )بلد)1
ه معنى جویدن است و این . )...فَِإنَّا َخلَْقناكُْم ِمْن تُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضغٍَة ...(مضغه" از ماده" مضغ" ب 2

 (.19، ص:11آن را بجود.)همان، جتواند واژه به معنى مقدار كمى گوشت است كه انسان در یك لقمه مى
 (. 3(:22.)...َو نُِقرُّ فِي اْْلَْرحاِم ما نَشاُء ...()حج)5

https://fa.wikipedia.org/wiki/
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شود، و هم چنان سریع در این راه به پیشروى گذارید. باز چرخه حركت تكاملى شما متوقف نمىمى

 1هدف این است كه به حد رشد و بلوغ و كمال جسم و عقل برسید".، دهید" ادامه مى

دهد، مرحله اول از آنجا كه ستون اصلى اعضاى بدن را موادى كه از خاك گرفته شده تشكیل مى

بینى از موجودات زنده ذره اى كهمرحله دوم " نطفه" است، نطفهانسان از خاك است.  تکون

در مرحله سوم، نطفه  شود."اوول" نامیده مى اسپرم" و در زن" رارآمیزى تشكیل یافته كه در مرداس

)به صورت یك قطعه خون بسته( در ى آن همچون یك دانه توت بدون شكلهاشود و سلولعلقه مى

 یبعد از گذشتن مدت كوتاهى"حفرهنامند. موروال" مىگیرند كه در اصطالح علمى"كنار هم قرار مى

 نامند(.شود )و جنین را در این مرحله "الستوال" مىكه آغاز تقسیم نواحى جنین است پیدا مى ،تقسیم"

گیرد بى آنكه در مرحله چهارم كم كم جنین شكل یك قطعه گوشت جویده شده)مضغه( به خود مى

شود، و شكل سته" جنین" تغییراتى پیدا مىاما ناگهان در پوعضاى مختلف بدن در آن مشخص باشد. ا

شود، اما یابد و اعضاى بدن رفته رفته ظاهر مىآن متناسب با كارى كه باید انجام دهد تغییر مى

شوند و از هایى كه از این مرحله نگذرند و هم چنان به صورت سابق و یا ناقص بمانند ساقط مىجنین

پنجم و ششم و هفتم)" طفولیت"،" بلوغ"،" پیرى"( اشاره  قرآن سپس به مراحل 2گردند.رده خارج مى

ها و سیر تکاملی مادی انسان را شما این دوره فَلَْو ال تََذكَُّرون َو لَقَْد َعل ْمتُُم النَّْشأَةَ اأْلُولى 3كرده است.

 دیدید، آیا مشابه این سیر تکاملی در روح شما نیست؟! 

 

 ا خدا ما را بدون اجازه آفرید؟چر

که اجازه معنا ندارد! وقتی هم  ،وقتی نبودیم ،قبل از اینکه روح ما خلق بشود ما معدوم بودیم .1

 باز هم اجازه معنایی ندارد. کار تمام شده و خلق شدیم

آیا عطا و بخشش اجازه الزم دارد؟ نیکی و پرسش؟! از مهمان سؤال نکنید که از او پذیرایی  .2

نهایت باشد، نه تنها قبیح است، و اگر عطا، فیض بیبکنید یا نه؟ سؤال در عطا قبیح است! 

ی شیرین  بودن و اگر کسانی قادر به درک  لطف  آفرینش خود نیستند حتما مزه4بلکه ظلم است.

که بهتر از نبودن است و احساس گوارای خدایی بودن نیستند، مشکل در فاعلیت فاعل نیست، 

ها اند و طبیعی است که اگر چنانچه زکام آنمشکل در قابلیت قابل است. اینها گرفتار زکام

      5ها هم قادر به درک لذت آفرینش خواهند گردید.برطرف شود، آن

                                                           
ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ یُْخِرُجُكْم ِطْفالا ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَ 1 ا وَ .)هَُو الَِّذي َخلَقَُكم مطِ ُكْم ثُمَّ ِلتَُكونُوا ُشیُوخا ن یُتََوفَّى ِمن شُدَّ ِمنُكم مَّ

ى َولَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن(﴿غافر) َسمًّ اي، او همان کسی است که شما را از خاکی آفرید، سپس از نطفه»﴾؛0۶(:10قَْبُل َوِلتَْبلُغُوا أََجالا مُّ
ت خود برسید و تا ساي، و بعد شما را ]به صورت[ کودکی برمیآنگاه از علقه المند شوید، و از میان شما آورد، تا به کمال قوط

ر است برسید، و امید که در اندیشه فرو روید!رس میکسی است که مرگ پیش  «. یابد، و تا ]باالخره[ به مدتی که مقرط
 . جمله" ُمَخلَّقٍَة َو َغْیِر ُمَخلَّقٍَة" ممكن است اشاره به این مرحله باشد یعنى" كامل الخلقه" و" غیر كامل الخلقه". 2
 23، ص: 11فسیر نمونه، ج. ت 5
-ای که چک سفید امضایی را از شما نگیرد و در عوض بگوید عوض آن پول به من بده! وقتی بزرگ شد درک می. مثل بچه4

 کند که چه اشتباهی کرده است!
و یا خود  اندگیرد که یا درد و رنج)شرور( را در آفرینش مشاهده کرده. گاهی اعتراض به آفرینش توسط کسانی صورت می5

 ها اصالح شود.  گرفتار آن هستند؛ باید نگاه و نگرش آن
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های نهایت و نمایش جلوهای دیگر سؤال کرده؛ او بعد از نشان دادن بیبعالوه، خدا به گونه .3

  2بله!و جملگی گفتیم: « 1آیا من پروردگار شما نیستم؟!»زیبای آن، فرمود:

آید و ثروت، سالمت، نهایت داری و از فقر و عجز و کاستی بدت میاالن هم وقتی میل به بی

 گویی: بله!خواهی، در حقیقت با زبان فطرت مینهایت میزیبایی، حیات، قدرت، لذت  بی

 

 ما را از ابتدا متصل به خود نکرد؟ چرا

-شود. غذا هم که میکمال حاصل می "درک"نهایت برای لذت از آن است، و لذت با اتصال به بی

باید اختیاری باشد، اگر به اجبار غذایی  بری، درک کمالخوری اگر طعم آن را درک نکنی لذت نمی

درک و فهم اختیاری وقتی ایجاد یعنی فهم اختیاری، این  ،برد، اصال درکرا به کسی بدهی، لذتی نمی

گوید: ر دهی مینور قرامعرض کسی را دائما در  اگر شود که با فقدان کمال مواجه بوده باشیم،می

ْنَساَن ف ی اتاق تاریکی است تا ما را به درک نور برساند؛ )دنیا  نور دیگر چیست؟!، لَقَْد َخلَْقنَا اْْل 

ل سفال  ،اگر کوره و حرارت و سختی نباشد؛ «براستی که انسان را در رنج آفریده ایم» 3؛(َكبَدٍ  گ 

الء( چینی می ،سفال هتر ازفشار بیشتر باشد ب نخواهد شد و هر چه بالها به سراغ »شود؛ )اْلباَلُء ل ْلو 

ها و مشكالت بیش از همه دامان پیامبران را گرفتارى»امام صادق)ع(فرمود: «.رونددوستان خدا می

  4.«گیرد سپس كسانى كه به دنبال آنها هستند سپس نیكان یكى پس از دیگرىمى

 دهندمى رشــبیشت بال امــج           است ترمقرب زمـب نـدری که هر                 

 5نهندمى جگرش بر ناعَ  داغ           یافت خاص نظر دلبر ز که آن و                 

من همنشین كسى هستم كه به یاد من است و دوستدار كسى هستم كه مرا »حضرت حق فرمود: 

دهند فوق تصور است، آنچه به ما می6«.مطیع كسى هستم كه مرا اطاعت كند دارد ودوست مى

براى شهید پاداشی است كه هیچ چشمى ندیده و گوشى نشنیده و بر قلب هیچ  7چنانچه علی)ع( فرمود:

انسانى خطور نكرده است!.  حیات مطلق، اوج لذت، بدون غصه و رنج، تمام زیبایی حق در انسان 

برد شود و از آن لذت میها تجدید و نو میشود، پیوسته قیاقهلحظه لحظه زیباتر می شود وگر میجلوه

 یابد.تحوالت، تا ابد ادامه میو این 

 8نو به نو تازه به تازه بو، و رنگ و نگار و نقش         مـــن برای از کنـدمی مـــن ربایدل شـاهد

 

 

                                                           
 . الست بربکم؟! 1
 . قالوا بلی! 2
 (.  1(:90.)بلد)5
 . 232، ص2.)إنَّ أَشدَّ النَّاِس بَالءا اْْلْنبیاُء ثُمَّ الَّذیَن یَلَْونَُهْم ثُمَّ اْْلْمثَُل فَاْْلْمثَُل(؛ كافى،ج4
 . به نقل از عارف شهیر مولی محمد بیدآبادی قدس سره. عنا به معنای رنج کشیدن است. دهخدا. 5
 .35۶0، حدیث 1، باب 250/ 3مستدرك الوسائل: «. أَنا جلیُس َمن ذََكَرنى َو ُمحبُّ َمن اَحبَّنى َو ُمطیُع َمن أطاَعنى. » 6
 12، ص9۶اَل أُذٌُن َسِمعَْت َو اَل َخَطَر َعلَى قَْلِب بََشٍر . بحاراالنوار،جَرأَْت َو  . أَْبِشْر فَِإنَّ لََك َما اَل َعْینٌ  ۶
 . حافظ، دیوان، غزلیات. 5
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  نهایت است.رسیدن به بی مسیر عبودیت

نهایت و اینک جای این سؤال است که راه رسیدن به بی ،آنکه اصل آفرینش انسان روشن شدپس از 

 صفات الهی کدام است؟

(: فرمایدمیخداوند  نَس إ الَّ ل یَْعبُُدون  نَّ َواْْل  )َوَما َخلَْقُت اْلج 
و جن و انس را نیافریدم جز براي آنکه » 1

. راه و مسیر 2. هدف و مقصد 1چیز الزم است: برای رسیدن به هر مقصدی، سه . «مرا بپرستند.

وقتی شما مثال مقدماتی؛ .3میانی و .2 ،غاییهدف.1 هدف داریم؛ نوع ما سه. وسیله و امکانات. 3

اهداف مقدماتی، میانی و غایی  ،زیارت شهر زیارتی و ،وسیله نقلیه ؛بروید زیارتبه د یخواهمی

 تقوی و ایمانتا به ایمان و تقوی دست یابیم؛ و  ،است وسیله عبادتدر مسیر بندگی و عبودیت، است. 

است  مقصد نهاییکه به منزله و لقاءالله  روحو تعالی رشد  تا به وصال محبوب و است هدف میانی

 .است )زیارت خدا("اللهلقاء" ،یی،هدف غانیست نهایی هدف حتی بهشت هم دست یابیم.

قبال صداقت و حکمت و مهربانی آن ولی را  ،موالیی که عقلچون و چرا از عبودیت یعنی اطاعت بی

کمک عقل تنها با  توانتأیید کرده باشد. مسیر پر پیچ و خم عبور از عالم ملک تا ملکوت را نمی

چنانچه در زندگی  اطاعت پیمود؛رسم دل و عقل و پای باید با پای مسیر  تعالی روح است،  پیمود،

شناسد را می و مقصود و مقاصد ناشناخته را باید از آنکه راه و مقصدعادی نیز به حکم عقل مسیرها 

ْكر   أَْهلَ  ...فَاْسأَلُواْ سؤال نمود؛)  جویا دانندازآنان که می دانید،نمی اگر پس »2تَْعلَُموَن( الَ  ُكنتُمْ  إ ن الذ  

 «.شوید،

 آگاهی دهدت نـبی انــجه امــج وــپرت         جهان دو سر ز که کش ما جرعه جم همچو

 3گمراهی خطر از رسـبت است اتـظلم         نـمک رــخض یـهمره بی هـمرحل این قطع        

 و یا:

 نشد و اهتمام صد نمودم خویش به من که            قــدم راه دلیـلبی منـه عشـــق کــوی به

 4نشد و رام ارـنگ آن شود که وسـه آن در           رـفک سر از حافظ برانگیخت حیله هزار      

 

 مسیر بندگی، مسیر ابتال و آزمون است؛  

یُز اْلغَفُوُر( ي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاهَ ل یَْبلَُوُکْم أَیُُّکْم أَْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلعَز  همانکه مرگ و زندگی را »5؛)الَّذ 

ن است دآزمو ابتال ؛«اوست ارجمند آمرزندهپدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید، و 

 ،"لنبلوکم"، داندمی خدا سطح ما را ،است و کشف درجه و مرتبه امتحان برای تعیین سطح ،امتحاننه 

                                                           
 (.30(:31. )ذاریات)1
 ﴾. 15(:10.﴿نحل)2
 . حافظ، دیوان، غزلیات 5
 .همان 4
 (. 2(:0۶.)ملک)5
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-میفرصت رشد  ،، گاهی مبتالی به نعمت و گاهی مبتالی به رنج و سختیکنیمشما را مبتال مییعنی 

 ند!.تا رکورد بزن کنیمهم کم کم زیاد میها راوزنه. دهیم

-یازمند نمین هرگزمن غنی هستم که  !دمآ: فرزند چنین روایت آمده)ص(پیامبراز حدیث قدسی در 

هم تو  ،نامیرا هستم ایمن زنده !دمآفرزند ، گویم بیا تا تو هم نیازمند نشویاز مسیری که می، شوم

-ایجاد می فوراای هستم که هرچه اراده کنم ، من به گونه !دمآفرزند  ،نامیرا شوی یتا زنده بندگی نما

و احادیث قدسی دیگر  1، تو نیز اوامرم را اطاعت نما تا هر آنچه را اراده نمایی ایجاد گردد.شود

توانند مرا در برگیرند ولی روح و جان انسان مؤمن ها و زمین نمیآسمان»فرماید: نظیر آنکه می

تواند خدایی شود و صفات مرا تحصیل کند و به بینهایت برسد، یعنی می 2«.تواند مرا در برگیردمی

ی گنج را دارند اما تنها کسی ثروتمند گویی من در وجود او هستم. نا گفته نماند که گرچه همه نقشه

  شود که آن را استخراج کند.می

 3ماست شربت آن است گرانتر که رطلى            ماست عـادت میکـده به خوردن ُدردى

ینَ ) ع  اَله  َوإ نََّها لََکب یَره  إ الَّ َعلَی اْلَخاش  ْبر  َوالصَّ ینُوا ب الصَّ َواْستَع 
از شکیبایی و نماز یاري جویید. و به »4

تواند هم روشنگر مبدأ باوری که می ،از دیدگاه قرآن؛ «راستی این ]کار[ گران است، مگر بر فروتنان

صبور  ،های این مسیرنماید و هم او را در فراز و نشیب و منتهای بشر گردد و هم مسیر او را معین

عُون...ی"مقاوم گرداند؛ آیه کریمهو    است. 5"إ نَّا ل لَّه  َو إ نَّا إ لَْیه  راج 

آیند، زیرا هاي سنگین به خوبي برميملكه آنان شده، از عهده آزمون "صبر" تصابران، كه صف»

رو انسان صابر، كه خود و اوصاف و معاد آنان خداست، از اینمنطق آنها این است كه هم مبدأ و هم 

داند، هرگز اهل یأس و نومیدي نیست، زیرا در هر حال و در همه افعال خود را ملك خداوند مي

اي در بیند؛ نه خود را. او با هر حادثهحوادث گوارا و ناگوار، مبدأ مستقل و بالذات، یعني خدا را مي

برخورد كرده و معاد خود را نیز  تبدیل هر وضعیت به فرصت صعود و رشد و ابتال و حد  آزمون

برد... سر ميگیرد و به انتظار نتیجه الهي بهرو در هر كاري از او فیض ميداند، از اینخدا مي

انگیزه شكر، صبر، فكر و ذكر خدا را به همراه دارد. همه رخدادهاي تلخ و  ،اندیشه توحید  نابْ 

و ماندگار و نه در ملکیت ، نه اصیل انداند و امنتو عاریه ،، نه هدفاندو ابزار اندوسیله، شیرین

  6.«من!

 

                                                           
كتاب عدطة الداعىط أحمد بن فهد حلطى، از كعب . از 131تحت شماره  110. در كتاب كلمة الله تألیف سید حسن شیرازى در ص 1

كند، آمده است، گوید: كه مصادر آن را نقل مى 350اْلحبار، و از كتاب مشارق أنوار الیقین، حافظ رجب برسى، چنانچه در ص 
ِ یَا اْبَن آَدمَ در حدیث قدسىط از ربط اعلى وارد شده است كه مى أَنَا َغنِيٌّ اَل أَْفتَِقُر أَِطْعنِي فِیَما أََمْرتَُك  گوید: َوَرَد فِي اْلَحِدیِث اْلقُْدِسيط

ا اَل  ا اَل تَْفتَِقُر یَا اْبَن آَدَم أَنَا َحيٌّ اَل أَُموُت أَِطْعنِي فِیَما أََمْرتَُك أَْجعَْلَك َحیطا  -ِء ُكْن فَیَُكوُن*تَُموُت یَا اْبَن آَدَم أَنَا أَقُوُل ِللشَّيْ أَْجعَْلَك َغنِیطا
 ٍء ُكْن فَیَُكوُن.نِي فِیَما أََمْرتَُك أَْجعَْلَك تَقُوُل ِلَشيْ أَِطعْ 

 )حدیث قدسى(۶، ص 1عوالى اللئالى، ج «.اَل یََسعُنِى أرِضى َو َسمائِى َو لكن یََسعُنِى قَلُب َعبِدَى الُمؤِمن. »2
 . به نقل از عارف شهیر مولی محمد بیدآبادی قدس سره. 5
 (. 13(:2.)بقره)4
ابِرِ .)َولَنَ 5 ِر الصَّ َن اْْلَْمَواِل َواْْلَنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَشطِ َن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص مطِ ِصیبَهٌ قَالُوا ْبلَُونَُّکم بَِشْیٍء مطِ یَن* الَِّذیَن إِذَا أََصابَتُْهم مُّ

ا شما »(؛133 -130(:2إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْیِه َراِجعُوَن.()بقره) را به چیزي از ]قبیِل [ ترس و گرسنگی، و کاهشی در اموال و و قطعا
گویند: ما از آِن را: ]همان[ کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد، می آزماییم؛ و مژده ده شکیبایانها و محصوالت میجان

 «. گردیمخدا هستیم، و به سوي او باز می
 ی تغییر در عبارات(، با کم0۶۶. )برگرفته از تفسیر تسنیم ذیل آیه، ص6
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  ؟!هانامحدودیا  محدودها

 ،هرچه جلوتر رود ،یابدرام و قرار نمیآند، انسان هیچ وقت انسبیو  های مادی، محدودنعمت

 ،زا استاسترس این مسئله نیستند، گاهی هستند و گاه اند و ثبات ندارند،موقت ،شودمیتر طوفانی

، ترس ثروت رنج تحصیل .آور استرنج ،از فقدانبیشتر  گاهی ،و محدودیت بودن یزار موقتآ

سطحی هر اگر به  انسان ،اندتکراری و خسته کننده نگهداری، و غم از دست دادن را به همراه دارند.

 و دلمرده خستهدر آخر،  ده ونمورا سیراب ن او ،خواهیکمالد، عطش دست یاب های مادیاز لذت

 د.نشومی

 1ما مستی به هــاباده ایــن دهـد کـی کفـاف              مـا پرستی می ز شـد تهی سپهــــر ُخــم     

 انداز شاب و شیخ جان در ولوله و خروش             انداز رابــش طـــش در اـم یـکشت و اـبی

 2انداز آب در و نــــک یـویــنک دـانگفته هــک             ساقی ای نــدرافک ادهــب یــکشت به راـم     

 

ها را بیماری یشود همهنمی توان خرید،برو نمیآبا پول دنیا با رنج و نقص و زوال آمیخته است؛ 

توان خرید، نمی فرصتساعت خرید ولی  ،توان خریدده نمیاوخاناما توان خانه خرید می درمان کرد،

چرا ولی  و شهرت و جاه نه، موقعیت معرفتکتاب خرید ولی  تختخواب خرید ولی خواب نه،توان می

، شاعر جامی !توان خرید ولی عشق نه...ولی حیات نه ، توجه می چرا، خون احترام نه،حرمت و 

 3سروده است:زیبا چنین  ،در باره وصیت اسکندر مقدونی نامدار پارسی،

 تهی خاطران ،ای از جهالت که             رانـرد با حاضـــــــن کــت چنیــوصی

 ــــدل نهیــم به محمــوانـن ناتـت            دـــران من دل نهیــــهج ر داغ  ــو بــچ

 زن! رد وـــکنید آشکارش بر م                ن!ـــــرون از کفــــــم بـــــد دستـگذاری

 داران کالهــر تاجــــربود از س            ست کز عز و جاهاین دست، دستی که

 ها پیش او پست بودتــهمه دس             ودـت بـهر دس ت  ــت زبردســــز حشم

 یـت تهـدس ،وـــراه ت ود زاد  ـــب            رون نهی،ـــای بیـون پـه چـازین ورط

در  کنید مبالغه کرده است،دنیا اگر کسی نعمتی را توصیف کند پس از رسیدن به آن احساس می در

واهی یک توان آن را توصیف کرد؛ مثل اینکه بخهای آخرت اینگونه نیست و اصال نمینعمتکه حالی

 .د؟!گوییفهمد چه میکند و نمیمیاو از بند ناف تغذیه  توضیح دهی! جنینوعده ناهار را برای 

ْنیَا إ الَّ ؛ترین سطح بهشت استنعیم" و پایینالفرماید: اینها همه "جنتمی (ص)پیامبر ه  اْلَحیَاهُ الدُّ )َوَما َهذ 

َی اْلَحیََواُن لَْو َکانُوا یَْعلَُموَن( َرهَ لَه  ب  َوإ نَّ الدَّاَر اْْلخ  لَْهو  َولَع 
این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه »4

                                                           
 . نجیب کاشانی. دیوان 1
 .حافظ، دیوان، غزلیات. 2
 . جامی، هفت اورنگ،)اورنگ هفتم خردنامه اسکندری(  5
 (. 01(:29.)عنکبوت)4
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. حیاتی که گوشی «.دانستند!ا ]در[ سراي آخرت است؛ اي کاش میحقیقی همان نیست، و زندگی

  !.نشنیده و کسی ندیده و به مغزی خطور نکرده

حقیقت ازدواج و تغذیه و  .متفاوت است اساسا با لذایذ مادی وباب تشبیه است  ازمده آنچه در قران آ

ا.!است دیگر یچیزآخرت شادی  ه  أَْعیٍُن َجَزاًء ب َما َکانُوا  )فاََل تَْعلَُم نَْفس  مَّ ن قُرَّ أُْخف َی لَُهم م  

هیچ کس نمی داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است به ]پاداش[ آنچه انجام می »1یَْعَملُوَن(

 «.ام!دادند براي آنان پنهان کرده

از مقام خود و خرسندی خدا از ایشان  اهل رضوان است؛ "رضوان"مقام  النعیم،از جنت مقام باالتر

َن َطی   برند!؛ لذت می یَن ف یَها َوَمَساک  ن تَْحت َها اأْلَْنَهاُر َخال د  ي م  نَات  َجنَّاٍت تَْجر  ن یَن َواْلُمْؤم  بَهً )َوَعَداللَّهُ اْلُمْؤم 

َن اللَّه  أَْکبَُر َذل َک ُهَو اْلفَْوزُ  ف ی َجنَّات  َعْدٍن وَ  ْضَوان  م   یمُ  ر  خداوند به مردان و زنان با ایمان » 2(اْلعَظ 

هایی وعده داده که از زیر]درختان[ آن نهرها جاري است. در آن جاودانه خواهند بود. و]نیز[ باغ

هاي جاودان، و خشنودي خدا بزرگتر است. این است همان کامیابی سراهایی پاکیزه در بهشت

 «.!بزرگ

-داشته از این که او را گرامیدیگر  یکس ؛بردلذت میاز غذا رود و میهمانی میبه یک وقت کسی  

و  ،هم داردرا لذات باالتر  غذا،ت و در این مقام عالوه بر لذا ،تکریم او( اند!)لذت از مقام خود و

در مجالس عروسی پایین  .است "لقاء الله"مقام برند که این کسانی هم فقط از جمال میزبان لذت می

برد، والدین عروس و داماد از اصل ها لذت میهاست که از خوراکیذت برای بچهترین سطح ل

اند. برند و باالترین سطح لذت، برای خود عروس و داماد است که به وصال رسیدهعروسی لذت می

ها مقامی دارند یلقاالله 3.اندمؤمنمشتاق  هابهشت و بهشتینعیم خداست!. در جنت شأن انسان لذت از

ندَ  َوَما)... ؛نوشندغیر قابل توصیف است و از چشمه تسنیم میکه  ( َخْیر   الل ه   ع  ل  ألَْبَرار 
 نزد آنچه و »4

َزاُجَها َكافُوًرا؛ )«است بهتر نیکان براي خداست ْن َكأٍْس َكاَن م   ابرار یقین به»5(إ نَّ اأْلَْبَراَر یْشَربُوَن م 

 «.است! آمیخته خوش عطر با که نوشند جامی از( نیکان و)

خواند مینماز است، کسی که برای بهشت و به خاطر گل روی خدا اهل لقا، عبادت احرار عبادت 

سنگینی عبادت را  جهنمعذاب فع دو برای ا است از باب رفع تکلیفنمازش شود، زود خسته می

  .دنخواننماز می ،اش با خداو گرمی رابطهکند ولی احرار باشور و نشاط و عشق تحمل می

و  دویست تا توپ و...و دوچرخهبیست تا  :گویدبپرسی می ش رارزوی بیست سال بعدآ ایاز بچهاگر 

اگر برای  !خواستمگوید ای کاش چیزهای بهتری میمی بدهندبه او  دیگررا بیست سال  هااگر این

اگر عشق باشد  ،تر استسانآلقا بندگی برای  کنی!.لقا)محبت خدا( سرمایه گذاری نکنی ضرر می

  !کنینمی اسحسا خستگی را روی وتر میراحت

 

                                                           
 (. 1۶(:52.)سجده)1
 (. ۶2(:9.)توبه)2
د و حقیقت انسان مذکر و مؤنث اناند و  مرد و زن آنجا هر دوانساناند  و زن. حوریان هم برای مردانند و هم برای زنان5

 شود. اوهستند تزویج می ندارد. آن حقیقت واحد با حورالعین)بسیار زیبا و غیر قابل توصیف( که بازتاب عمل
 ﴾. 195(:5عمران).﴿آل4
 ( 3(:۶0.)انسان)5
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 ؟کندچه میبرای سعادت ما خدا 

-برای هر انسانی نعم ،راهه نرودکند تا بیبت میمراقدائما از انسان او کند، خدا مخلوقات را رها نمی

اصال  دهد،هم میرا رزق معنوی  ،دهدمیاو را که رزق مادی  طورهمین ،الطبیب استالرفیق و نعم

شود، مشکل در قابلیت قابل است، ارزاق معنوی خداوند مانند باران دائما نازل است هیچگاه قطع نمی

ها را آلوده ایم یا آنها و منافذ آن را بستهایم، یا دربهایمان را زیر باران وارونه گذاشتهما ظرف

ممکن است کسی رزق معنوی را درک  ،ریزد!ایم و طبیب حکیم، رزق را در ظرف آلوده نمیساخته

ی یک کرم ریز در دل سنگ غافل زاز رو خدایی که .دهدولی خدا به همه می ،نخواهد بگیرد یانکند 

َرهَ َواأْلُولَی(؟!چطور از رزق معنوی انسان غافل باشد ،نیست ؛)إ نَّ َعلَْینَا لَْلُهَدي* َوإ نَّ لَنَا لَْْلخ 
همانا »1

خلق کنیم و رها که شود مگر می و در حقیقت، دنیا و آخرت از آن ماست(.هدایت بر عهده ماست. 

   ؟!یمساز

 هدایت

خود را در نهایت بی یجلوه وااست؛انسان  و تشریعی تکوینی خدا هدایتهدایتگری اولین سنت 

محکم و فطری در وجود ما  -تکوینی هایهدایت. ه استنشان داد فطرت آدمی و در طبیعت و هستی

 )مسیر(الهی هم میل به صفاتو  کنیم، هم آن را درک می)هدف(نهایت داریمهم میل بیما  ،استبرجپا

 .داریم

میل  نوع چهارهر انسانی فطرت در رود، از بین نمیاما  فروغ گرددرنگ و کمممکن است کم فطرت

 :اردگرایش در ما وجود د چهارراستگویی صداقت و مثال نسبت به  :قرار داده است فضایلبه 

به ما راست بگویند دوست داریم . 3 .ها را دوست داریم. راستگو2راستگو باشیم دوست داریم  .1 

شاید اولی و دومی  ،دنشونمی هیچگاه نابود تمایالت این .بگویند "راستگو"به ما دوست داریم . 0

به تواند انسان را هم می ی آخردوتاهمین د، نشوخاموش نمیهیچگاه  آخرد ولی دو تای نکمرنگ شو

که  "نفس لوامههمان"یا  "وجدان"ما نیروی در وجود خود داریم به نام  ،برگرداند انسانی خود فطرت

هایی گذاشته که اگر خدا تابلوهم در طبیعت  به تنهایی سابقه درخشانی در تحول آدمیان داشته است.

ْعت بَار( ؛)َمامشویهدایت می نهایتبیسمت به  منگاه کنیبه دقت ن آدر  بََر َو أَقَلَّ اال  ها عبرت»أَْكثََر اْلع 

 2 «گیرندگان چه اندک!چه بسیارند و عبرت

 خداوندگار یاد خواند، چه قمری و بلبل       کندمی خدا یاد هست، که برگی و گل هـر

 3 کردگار تــمعرف ریست،ـدفت یـورق هر       هوش خداونـد پیـش سبــز، درختـان برگ         

نها یک مورچه بود که مثال برای باالرفتن از مکانی سیصد بار رفت و آبرخی علما انگیزه دهنده به 

  .افتاد تا باالخره رسید

پرسیدند و . مردم مسائل میبودشیخ جعفر شوشتری)ره( با جمعی از تجار، در كاروانسرایی نشسته 

یك  !همه تعجب كردند به گریستن كرد. شروع شد وداد. ناگاه دیدند حال شیخ دگرگون شیخ پاسخ می

                                                           
 (.12-15(:92. )اللیل)1
 . 29۶.نهج البالغة، الحكمة 2
 . سعدی، دیوان؛ ملحقات و مفردات. 5
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االغی بود  در آن گوشه ،ای اشاره كردگریه شما برای چیست؟ ایشان با دست به گوشه !نفر پرسید: آقا

ا كردم؛ دیدم باو را نگاه می !را به زمین گذاشته بود. سپس گفت: این االغ را ببینید شتازه بار که

إ نَّا َعَرْضنَا اأْلََمانَةَ َعلَى ) گوید: ای شیخ! آیا تو هم بار خویش را، به منزل رسانیدی؟می من به شنگاه

ْنَساُن إ   ْنَها َوَحَملََها اْْل  ْلنََها َوأَْشفَْقَن م  بَال  فَأَبَیَن أَْن یْحم  ما »1نَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهواًل(السََّماَوات  َواأْلَْرض  َواْلج 

ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سر باز ها و زمین و کوهو بار تکلیف[ را بر آسمانامانت]الهی 

 2«او ستمگري نادان بود. هر آینهزدند و از آن هراسناك شدند، و انسان آن را برداشت؛ 

 آسمــــان بـار امانـــت نتـوانسـت کشیـــد        قرعـه کـار بـه نـام مـن دیوانــــه زدنــد

 3ه زدندـن پروانـدد شمع       آتش آن است که در خرمـه او خنـه از شعلـآتش آن نیست ک        

 

 انذار و هشدار

توقف در مسیر کنند تا زیر پای انسان را داغ می ،محرومیت و گاه بال و... ثه،حاد ،بیماریبا  گاه

 از عقوبات آخرت ترمراتب آسانت بهاعقوباین  کنند تا با آتش بازی نکند.اغ میدستش را د نکند،

َن اْلعََذاب  اأْلَْدنَى ُدوَن اْلعََذاب  اأْلَْكبَر  و هدف از آن بیداری و تنبه است نه تنبیه! است یقَنَُّهْم م  : )َولَنُذ 

عُوَن( ً غیر از آن عذاب بزرگتر، از عذاب این دنیا به آنان می»4لَعَلَُّهْم یْرج  چشانیم، امید که و قطعا

اما اگر باز هم کسی اصرار داشت مسیر خالف برود، آنگاه نوبت سنتی « ه خدا[ بازگردند.آنها]ب

 است.  ترو عقوبتی سخت دیگر

دارد. با تار و تور و تیر   "تیر"و یک  "تور"و یک  "تار"خدا یک »گوید: می شیخ اسماعیل دوالبی

ها از این طریق . خیلی!آسمانی است های قرآنتار خدا قرآن است. نغمهکند. خود ، آدم ها را جذب می

تیر قدر.  هایکاف و مراسم شبکند، مثل اعتها را با تور جذب خودش میخیلیشوند. قرآن جذب می

پروین  .«کندها را از این طریق جذب خودش میهمان بارهای مشکالت است. غالب آدمهم خدا 

 است: سروده چنین اعتصامی نیز در این خصوص

 تـوار و سخـت ناهمـاری داشــروزگ     ت       ـــه بخـــس و برگشتـپیرمردی، مفل

 ودـــــار بــــر و هم تیمــــــهم بالی فق            ودـــار بــــرش بیمــر، هم دختـهم پس

 امــان یک دو جـــد دهقـش بخشیـگندم             امــــام شــــا هنگــــوی آسیـــت سـرف

 رـــی قدیـــــت کای حـشد روان و گف             رــــــدم، فقیـن آن گنـره در دامــزد گ

 تـــــام بســـره کایــــی هر گــبرگشائ         ل خویش دست    ـگر تو پیش آری بفض

                                                           
 ( ۶2(:55. )احزاب)1
. و انسان در حالی این امانت را پذیرفت که دارای اختیار و نیز مشکالتی نظیر وهم و خیال)جهل( در حوزه عقل نظری، و 2

شهوت و غضب)ظلم( در حوزه عقل عملی بود. عالمه طباطبایي بر اساس روایتی از امام صادق)ع(،امانت الهي را والیت 
 531, ص10. ر.ک؛ المیزان, جداندعلي)علیه السالم( می

 . )حافظ،غزلیات( 5
 ( 21(:52.)سجده)4
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 دســـدم، هم عــل زان میخریـهم عس             دم ار یک جای کسـن گنـد ایــمیخری

 لــــشا، ای جلیــره را نیز بگــن گـای              لـــقبی ای، از هرودهـره بگشــس گـب

 اهــا، نگـش پـــه پیــادش بـــه افتــناگ              ود راهــــپیمرد و میـــا میکـــاین دع

 هــدم ریختـــوده، گنـــره بگشــــوان گ              هـــــــاد انگیختـــــارش فســـــدید گفت

 رــــد مگــــنمیدان یـــدانائ ،وــون تــچ             رـــدای دادگــای خـــزد، کر ـگ بـبان

 یـره نشناختــــره را زان گــــن گـــای             یــــــــــی باختــــــرد خدائـــا نــساله

 زـبری دم راـــای و گنــره بگشــن گــکای            زـــم، ای یار عزیـی گفتـــرا کو من ت

 ودـر چه بـت، دیگــره بگشودنـــن گــای              ودــــی گشـره را چون نیارستـــآن گ

 اکـــدم ز خــد آن گنـر برچینــــتا مگ              اکـــن دردنـالغرض، برگشت مسکی

 ان زرـــــــی همیـــــــاده یکــــد افتــدی              رــم کرد سـو خـــرای جستجـون بـچ

 ت چه بودــرا حکموم تـه دانستـن چـم              ای رب ودودـــــسجده کرد و گفت ک

 ری دهی، آن دولتی استفقه را ـر کـه              تـی اســهر بالئی کز تو آید، رحمت

 ده راـــــــــــد آن رخ تابنـــــــا ببینـــــت              ده راــــذاری بنـــــی گـــزان بتاریک

 بــدی طبیــو گردیـــش تـهم، سرانجام             بـگر کسی را از تو دردی شد نصی

 تـــــه دارد زان تســــد کآنچــا بدانـــت               تـر تندرســی بـــی زان دهـــناتوان

 1یـــر دهــــــا گوهــردی، تـــام بهــرشت              یـــا زر دهــی، تـــم را ریختــگندم

 

 امهال و استدراج

 !بیا اینجا بازی کن :گویدمیاول ، بازی کندبام باالی پشتخواهد می اشبیند بچهمادری میوقتی 

سماجت ولی بچه  ،کندپشت بام را قفل می  بدر ،دهدباز هم گوش نمی ،دهدهشدار می ،دهدیگوش نم

مادر چه دیگر  ،رود تا قفل را بشکندو میکند میبچه فحاشی  ،زندبه او بسیلی ممکن است  کند،می

برایت خواهی بکن! اصال خودم در را برو! هر کاری می :گویدکند و میرهایش میگاهی  ؟کندمی

ُم اأْلََمُل فََسْوَف یْعلَُمونَ )؛ ...کنمباز می ه  و بگذارشان تا بخورند »2(َذْرُهْم یأُْكلُوا َویتََمتَّعُوا َویْله 

 !تا بفهمد ،بگذار برود «.برخوردار شوند و آرزو]ها[ سرگرمشان کند، پس به زودي خواهند دانست

اگر کسی با سر  و افتندمی بسیاری هم متأسفانهگردند ولی فهمند و بر میافتادن میاز برخی قبل البته 

                                                           
 . پروین اعتصامی، دیوان اشعار،)گره گشای( مثنویات، تمثیالت و مقطعات. 1
 (. 5(:13.)حجر)2



31 
 

و  ؛چه بر سر خود آورده است! فهمدمد تازه میآرد و به هوش وقتی مُ  ،راه برگشتی ندارد دیگرفتد ابی

 !شوندردند تازه بیدار میوقتی مُ  ،اندمردم خواب1در حدیث آمده که )النَّاُس ن یاُم إذا َماتُوا اْنتَبَُهوا(

 

 درمان در برزخ

-حتی می ، آنهاند"اعند ربهم یرزقون"اینها  ،ندارند ینیاز به درمانکسانی که روحشان سالم است 

روح مشروط بر آنکه  ،اندکسانی که روح خود را بیمار ساخته اما ،سرکشی کنندتوانند به دنیا هم 

اما کافری که روحش مرده و معاند است،  ؛دشونن می، در برزخ درماآثار حیات داشته باشدهنوز 

های امکان درمان او در برزخ نیست زیرا بیماری عناد به سادگی قابل درمان نیست، او شاید با شوک

ْم بَْرَزخ  إ لى) ؛ت زنده شودشدید قیام ْن َورائ ه   تا است برزخی آنان پیشاپیش و »2(یَْوم  یُْبعَثُونَ  َو م 

از محتوای روایت امام صادق)ع( در باره یارانش که از دوره «.شد خواهند برانگیخته که روزي

اما پس  ،شفاعتی در کار نیست شود که در آن دورهچنین استنباط میبرزخ آنان اظهار نگرانی نمود

شما را چگونه مشمول لطف  دانیم کهآنگاه ما خود بهتر می ، حضرت فرمود:از آن و در دوره قیامت

  3و عنایت خویش سازیم!

قیافه زیبایی مؤمن چه  با نفسش چه کرده است؛ فهمدو می 4بیندکس مقام نفسش را میدر برزخ هر 

شود، برای او آورده و همین موضوع عامل زجر او می به سر آنبالیی چه  و ظالماز روحش ساخته 

و درک درد و  هنگامی که به آگاهی انسان اتاق عمل و جراحی استبرزخ  ؛مثل جهنم است برزخ

 برزخدوره  تا پایان  این درد گاهی شود و آغاز می شاز درون و دردها هابرسد، سوزش رنج روح

های توبیخی عذابهر چند  توبیخ را هم خواهد چشید، و مالمت البته بعد از درمان، رنج یابد.ادامه می

 .برندبیماران میهای درمانی را همه عذاب اما قابل شفاعت است

حرامی که خورده و و حقیقت  ماهیت ؛ کنندنمیهوش برای درمان و جراحی روح، در برزخ ما را بی

حقیقت  یزیرا جای مشاهده ،کنددردش را حاال حس می ،و ...ش زده یکه به چشم خورا تیرهایی 

 اعمال در برزخ است. 

 مرحمی بر جراحات برزخی است. ،تولید انزجار بوسیله توبه و جبران جراحات وارده در دنیا

تر است. توبه هم اگر در جوانی باشد اند که درمان جنین در شکم مادر راحتامروزه پزشکان معتقد

و شب دردمندی ، شودهم درد و هم درمان طوالنی می بکشد،کار اگر به برزخ  است!.خیلی بهتر 

  خیلی طوالنی است!دردکشی 

 

                                                           
 . 15ص، 1. بحار،ج،1
 (. 100(:25.)مؤمنون)2
؛ البرهان في تفسیر «صار اْلمر إلینا، فنحن أولى بكم و اللطه ما أخاف علیكم إال البرزخ، فأما إذا». قول الصادق)علیه السالم(:5

ي 50، ص: 1القرآن، ج كل ». و نیز؛ قال: قلت ْلبي عبد الله )علیه السالم(: إني سمعتك و أنت تقول: 91: 2.  تفسیر القمط
ن الذنوب كثیرة كبار؟ قال: قلت: جعلت فداك، إ«. صدقتك، كلهم و الله في الجنة»قال: « شیعتنا في الجنة، على ما كان فیهم؟

أتخوف  -و الله -أما في القیامة فكلكم في الجنة، بشفاعة النبي المطاع، أو وصي النبي )صلوات الله علیهم(، و لكني»فقال: 
 .5/ 212: 5الكافي «. القبر، منذ حین موته، إلى یوم القیامة»قلت: و ما البرزخ؟ قال: « علیكم في البرزخ

گویند: "قبر"، مراد برزخ است و قبر وسیله ارتباطی با قیامت مقام رب. جدای از فقه، وقتی می. برزخ مقام نفس است و 4
 روح در برزخ است.
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 چند اریـطوم و رـدفت از ریـخاکست ماند         چند داریـپن ر  ــــــاخگ از دل اوراق تـسوخ

 چند اریـبسی و مــک ابــحس مــنکردی هـک         خواست افزونی تن و گردید کاسته زان روح     

 چند اریــــــبیم ز مـــــــنهفتی درد داروی         ما و رنجوری ز دـبمردن دو رـه انــج و دل     

 1چند تاری شب  هب ره این در یافت توان چه        را یـــــــمعن ره مـــــنسپردی نــــــروش روز     

اند است. کسانی که روح خود را در دنیا نابود کردهحقیقت اعمال روئیت  ابتدای درمان در برزخ،

اند، و در حقیقت، حقیقت  خود را تباه اینان طفل روح خود را کشته گردند،گرفتار عذابی جانگداز می

اسلحه بردارد و  است، پشت پرده یحیوان که گمان کند است یمادرعذاب  مثل هاعذاب این اند!،کرده

 2!است خودش بوده یبچه حیوانی درکار نبوده و ببیندو قب بزند بعد پرده را ع ،آن را بکشد

این روح کی خب شود! وارد میاند را کشته خود روحبه کسانی که طفل  ن شوک در برزخ همینظیر

شود که بتواند و روح زمانی احیا میدوباره زنده شود!  است کهتنها راه عالج آنشود؟ درمان می

این  ،حاال یا در برزخ یا قیامتحقایقی را که در دنیا باور نکرده بود در اینجا ادراک و شهود نماید. 

ها و ها و درداساسا مرکز تمام رنج ت.سفشار روی کانون ادراک ما ؛قبر است و عذاب همان فشار

ظور، نه فقط ادراکات ذهنی که ها، کانون "ادراک" آدمی است، و منخوشیها و تمام لذت سبب  نیز 

 ادراکات قلبی و شهودی است. 

خداوند و فرشتگان و اولیای الهی جملگی همچون مادری مهربان، گویی بی قرار و منتظراند تا عالئم 

گوید: خدا بهبودی و سالمتی را در ما مشاهده کنند نظیر مادری که با اندک آرامش فرزند  بیمارش می

! و با اندک غذا خوردنش...، خدا را شکر...! فرزندم به اشتها آمده و لذت غذا را شکر آرام گرفت...

 کند! را درک می

  درمان در قیامت

روح در بیداری  ،شوندمان میو درغالبا هم بیدار  ؛استو بیداری خفتگان ن ُمردگای قیامت برای احیا

م زنده اگر با شوک شدید قیامت هکه  های شدید حیات را برگرداند!؛گاهی باید با شوک شوددرمان می

-ه اهل جهنم هم پیشنهاد بیداری میداریم که ب یدر روایاتالبته  .بستری شوندجهنم در  بایدد دیگر ونش

یان سال نوعی از لطف خدا بعد ازتوانند بپذیرند. البته شاید باز هم به پذیرند یا نمیکنند ولی نمی

  مند شوند.بهره طوالنی

ار  یَْوَم ُهم  د  اْلقَهَّ ْنُهْم َشْیء  ل  َمن  اْلُمْلُک اْلیَْوَم ل لَّه  اْلَواح  ُزوَن اَل یَْخفَی َعلَی اللَّه  م  * اْلیَْوَم تُْجَزي ُکلُّ نَْفٍس بَار 
َساب ( یُع اْلح  ب َما َکَسبَْت اَل ُظْلَم اْلیَْوَم إ نَّ اللَّهَ َسر 

حقیقتی )با آنان  ها برکنار شده و(حجاب)آن روز که»3
امروز رسد(ندایی می)ماند. ظاهر گردند، چیزي از آنها بر خدا پوشیده نمیاند( که از خود ساخته

امروز هر کسی به  از آن  خداوند یکتاي قه ار است.گویند:(و خود پاسخ )فرمانروایی از آن  کیست؟ 
 .«است رسحساب یابد. امروز ستمی نیست؛ آري، خدا زودآنچه انجام داده است کیفر می

                                                           
 . پروین اعتصامی، دیوان اشعار، قصاید. 1
بوسی خریداری کند، نیکشی که به تازگی توانسته بود برای امرار معاش خانواده خود میگفت: پدر زحمت. عزیزی می2

های می نی عقب درون حیاط خانه بیاورد، بچه اش را که به استقبال بابا آمده بود زیر چرخخواست آن را عقبکه میهنگامی 
 گذرد اما هنوز جراحات روحی این حادثه التیام نیافته است!.  ها از این ماجرا میبوس خودش زیر گرفت و کشت! سال

 (. 10-1۶(:10.)غافر)5
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اند که حسابی و کتابی درکار است، در برزخ و قیامت کسی مشکل شناختی ندارد، دیگر همه فهمیده
خدا حق است و شیطان باطل است، هوی و هوس و شهوت و غضب راهزنان عقل عملی او بودند و 

نیستند. آیا تا دانند ولی قادر به حرکت وهم و خیال نیز راهزنان عقل نظری او بودند. همه چیز را می
 کند و شما قادر به فرار نیستید؟!اید که جانور خطرناکی به شما حمله میکنون در خواب دیده

برای یک نفری که علیل است الزم نیست از خطر  مار و عقربی که مقابلش است سخن بگویید، او 
ست که قدرت امشکل او آن ،کندو درک می از شما آن موجود خطرناک را احساس نمودهخود بهتر 

 اْلُموقََدةُ*الَّت ي اللَّه   نَارُ  ؛)است! جانسوزداند که این صحنه چقدر گریز ندارد، او علیل است و خدا می
-گویی به دست و پای قلب آنان قفل زده«. ای که دل سوز استآتش افروخته»1اأْلَْفئ َدة ( َعلَى تَطَّل عُ 

باید از اعمال اهل عذاب «. است؟ شده نهاده هاییقفل هایشاندل بر»؛2أَْقفَالَُها( قُلُوبٍ  َعلَى أَمْ اند؛)...
تا هم درمان و هم توان درک  د. دوره توبیخ را هم بگذراند،نکن )فرار قلبی(نفرتولید ت انشزشت گذشته

 . . توبیخ3 . درمان2 . بیداری1مراحل درمان عبارتند از:   بخشش را پیدا کنند.

 

 درمان در جهنم

لذت  یتوان او را آمادهخواهد به مهمانی بهشت برود، اگر حالش خراب است، چگونه میکسی که می
اْدُخلُوَها )؛ توان بیدارش نگه داشت؟!میرد! چگونه میبردن کرد؟! سرمازده اگر خوابش ببرد می

ن ینَ  ل ٍ إ ْخَوانًا َعلَی ُسُرٍر مُّ ب َساَلٍم آم  ْن غ  م م   ه  تَقَاب ل یَن(؛* َونََزْعنَا َما ف ی ُصُدور 
 یبا سالمت )به آنان گویند:(»3

هاي آنان است هاي نفسانی[ در سینه. و آنچه کینه ]و شائبهو ایمنی در آنجا)بهشت( داخل شوید
  «.بَرَکنیم

ای ندارد که نداده است. خدا که کمبود یا عقدهمستقال برای عذاب کسی قرار را خدا هیچ عاملی 
 ،رساندمیبه او ضرری ن ،گناه همه خالئق ،عذاب کندکسی را ش بخواهد برای تشفی خاطر خود
  دیگران است، این مسئله هم که در آخرت معنایی ندارد.است و اگر بگویی برای عبرت

 4ش ننشیند گردگردند           بر دامن کبریا ی کائنات کافرگر جمله

غذای که را کسی شود. اگر اساسا خیلی مواقع آگاهی از بعضی حقایق موجب عذاب و رنجش می

! حالت اند...پخته را با گوشت مردار  سگی یشنشانش دهی که غذا، هبرده و لذت هم خوردفاسدی 

 ؛است خود انسان جهنم حقیقتش آتش درونی و عذاب عمل   .!خوردتهوع  پیدا کرده و حالش به هم می

دَّْت کاران است؛ های جهنم از خود  وجود  گنهآتش َجاَرهُ أُع  )...فَاتَّقُوا النَّاَر الَّت ی َوقُوُدَها النَّاُس َواْلح 

یَن( ل ْلَکاف ر 
ها هستند، و براي کافران آماده پس بپرهیزید از آن آتشی که سوخت آن مردمان و سنگ»5

و تو چه دانی که آن آتش »6َعلَی اأْلَْفئ َده ()َوَما أَْدَراَك َما اْلُحَطَمهُ* نَاُر اللَّه  اْلُموقََدهُ* الَّت ی تَطَّل ُع ؛«شده

و تجسمش در بیرون « رسدها میخردکننده چیست؟ آتش افروخته خدا]یی[ است.]آتشی[ که به دل

حرارت بدن را  و کندصورت را سرخ می ،در بیروناست و سوزش  در درون خشم که مثل ،است

  شود.می آتش از وجودش ساطع انگار ای کهبه گونهبرد باال می

                                                           
 ﴾. 0-۶(:101.﴿همزه)1
 ﴾.21(:1۶محمد). ﴿2
 (. 10-1۶(:13.)حجر)5
 انصاری. هللا . خواجه عبدا4
 (. 21(:2.)بقره)5
 (. 3 -۶(:102.)همزه)6
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رد پای خدا کردم! آنگاه دیگر گناه نمی  دیدممی ارا آشکار : اگر در دنیا حضور خدادگویبکسی و اگر 

بعضی جاها هم که تنها یک رد  ،دهندنشانش می هایش،، و در تمامی گامدر کنارش ،بر ساحل دنیارا 

 البته بازو  !یماهددر آغوش خدا بوهنگام آنخدا است و ما آن   ازتنها  ،، آن رد پاپا روی ساحل است

طُت ف ی َجنب  اللَّه  وَ  کردیم؛می لجبازیهم  َن  )أَن تَقُوَل نَْفس  یَا َحْسَرتَا َعلَی َما فَرَّ إ ن ُکنُت لَم 

یَن( ر  السَّاخ 
تردید من از خدا کوتاهی ورزیدم؛ بی محضرآنکه کسی بگوید: دریغا بر آنچه در » 1

 «.ریشخندکنندگان بودم

 یتیرسوزش ع نور مثل است. شعا عذاب دیگری برای کسی که عادت به تاریکی داشته خدا نورخود  

یَن َکذَّبُوا  حسرت است؛ عذاب   ،بو نوع دیگر عذا آورد.چشمش را به درد می است که َر الَّذ  ) قَْد َخس 

لُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَی ب ل قَاء  اللَّه  َحتَّی إ َذا َجاَءتُْهُم السَّاَعهُ بَْغتَهً قَالُوا یَ  ْطنَا ف یَها َوُهْم یَْحم  ا َحْسَرتَنَا َعلَی َما فَرَّ

ُرونَ  ْم أاََل َساَء َما یَز  ه  ً زیان دیدند. تا آنگاه که »2(ُظُهور  کسانی که لقاي الهی را دروغ انگاشتند قطعا

ی آن کوتاهی کردیم! و آنان گویند: اي دریغ بر ما، بر آنچه در بارهقیامت بناگاه بر آنان دررسد، می

شند.بار سنگین گناهانشان را به دوش می  حسرت  بار سنگین  «کشند. چه بد است باري که می ک 

 ها...!  ها و اتالفاسراف ،هاها و تلف کردنفرصت سوزی

منافقان  نیز عذاب دیگری است؛ ی که مؤمنین بدان مشغولندو لذت خداوند درک رحمت ناتوانیهمچنین 

ها گویند: به به آن ؛!شما بهره گیریمنور لذت و  ازقدری صبر کنید، مشتابید!  تا  :دنگویمی مؤمنانبه 

   3دنیا یرگردید و این نور را در آنجا برای امروزتان فراهم آورید!.

 رازها که روز آن (»4السََّرائ ُر( تُْبلَى یَْومَ ) ؛ها استها و ظهور حقیقتو عذاب دیگر کنار رفتن نقاب

های سیاه و شهادت اعضای صورتروز ! است هاو رسوایی هاریزیآبروروز «شود، فاش[  همه]

  بدن!

اضطراب  ، ترس و وحشت،و جهالت، تنهایی و تنگی مکان ،گنگی و لنگی ،کوری و کری تاریکی،

، فقر و بیچارگی ،درد و مرض ،امیدیانگیز، یاس و ناو قیافه نفرت تنفر  ،بغض و کینه ،و خشونت

 ،جدایی و غربت ،اسارت و حقارت، خستگی، خجالت و حسرت نشینان آزاردهنده،شکنجه و هم

اینها همه باطن و حقیقت اعمالی خودش که  و... چرک و پلیدی و خفگی، دشنام ،گرسنگی و تشنگی

 . "الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب" یابد؛ر آخرت به این صورت تجسم میاست که د

بزرگ  اتیخطرکنند همواره کسانی که به رحمت خداوند اطمینان نموده و به راحتی گناه میبرای 

 وجود دارد:

                                                           
 (. 30(:59.)زمر)1
 (. 51(:0.)انعام)2
نَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر َخاِلِدیَن فِیَها .)یَْوَم تََري اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت یَْسعَی نُوُرهُم بَْیَن أَْیِدیِهْم َوبِأَْیَمانِِهم بُْشَراکُُم اْلیَْوَم جَ 5

ن نُّوِرکُْم قِیَل اْرِجعُوا َوَراَءکُْم فَاْلتَِمُسوا ذَِلَک ُهَو اْلفَْوُز اْلعَِظیُم*یَْوَم یَقُوُل اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت ِللَِّذیَن آَمنُوا انظُُرونَا نَْقتَبِْس مِ 

ا...()حدید) بینی که نورشان پیشاپیش و به جانب راستشان دوان آن روز که مردان و زنان مؤمن را می»(؛12-15(:3۶نُورا

هایی که از زیر]درختان[ آن نهرها روان است، در آنها جاودانید. این است است. به آنان گویند: امروز شما را مژده باد به باغ

گویند: ما را مهلت دهید تا از نورتان اند میه کسانی که ایمان آوردههمان کامیابی بزرگ. آن روز، مردان و زنان منافق ب

 «. شود )به دنیا( بازگردید و نوري بجویید!]اندکی[ برگیریم؛ گفته می

 ﴾. 9(:50.﴿الطارق)4
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و همرنگی با آنان و اهل فضایل و بعد همراهی حقایق و ز دوری ا وزاویه گرفتن احتمال خلود؛ .1

مسخ  و در نهایتر شیب تند تنفر از فضایل د درنهایتعادت به رذایل و بعد لذت از گناه و  سپس

 ؛گیردقرار میخلود در آتش رذایل  شدن و

 دـــاران رسیــــازار عطـک در بـچون         ــــد      وش و خمیـــــاد بیهـــــی افتـــآن یک

 انــکنان ــدرم ،وـــگولــان الحــجملگ              انــر وی آن زمـــق بــــد خلـــع آمـــجم

 دــری بر وی فشانـالب آن دیگـــوز گ              دـــرانـی بـر دل او مــف بـــی کـــآن یک

 رــــــی آورد تـــل همـر کهگـــوآن دگ              رــد و ســـمالییــش همــــی دستـــآن یک

 تـــــامد زود تفـــــــا بیــز و دانــگرب              تــــزف اغ  ـــــت آن دبــرادر داشــک بـی

 نـــد با حنیــت و آمـافــق را بشکـــخل              نــــــگ در آستیــــن ســــدکی سرگیــان

 تـی دوا کردن جلیسـب دانـون سبــچ              تـــم ز چیسـی دانـش همـت من رنجـگف

 گــن ســـوی آن سرگیـو بـبر توی ـت               ز و رگـش اندر مغـود هستـا خـت بـگف

 بـطلت او روزیـــرق دباغیســــــــغ              بــــه شــا بــدث او تـدر حـــان انــتا می

 وـــــاد جــــش از معتــس دوای رنجـپ              ج اوـــــــــت آن رنـــالف عادتســز خــک

 1مـــایش را نسرشتهــت خویـدر نصیح              مــــایه گشتهـــو فربـــــو و لهـــــلغه ما ب

 

-حقایق می استهزاءو و تکذیب  تنفر از صالحانتکذیب حقایق؛ زشتکاری و گناه رفته رفته موجب .2

یَن أََساُءوا السُّوأَي أَن َکذَّبُوا ب آیَات  اللَّه  َوَکانُوا ب َها  ئُونَ گردد؛ )ثُمَّ َکاَن َعاق بَهَ الَّذ  آنگاه فرجام »؛2(یَْستَْهز 

، «گرفتند.که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند میچرا کسانی که بدي کردند، بدتر بود، 

 طراحی کرده بود یکی یکی پشت سر نهادند.شیاطین و مراحلی را که  ها()گاماینها خطوات

بی نهایت سخت است. اصال  ازه که باشد،روح در آخرت به هر اند عذاب و فشار پاالیش و درمان  .3

های جهنم اعتباری نیست جریمه3؛طوالنی استبسیاردردناک است. مدت پاالیش هم هم تصورش 

کنند. یا زیاد  کم بر بدن توانند اثر سیانور را هم نمیپزشکان عالم  ،اثر خود عمل است ،حقیقی است

بازسازی و ترمیم آن طول  ،انسان اتفاق افتاده است در روح ظریف و پیچیده ی کهدر قیامت هم تخریب

                                                           
 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر چهارم 1

 (.10(:50. )روم)2
تِِه أَْم ِلُطوِل اْلبَاَلِء َو  ِْلَيِ .)یَا إِلَِهي َو َربطِي َو َسیطِِدي َو َمْواَلَي 5 اْْلُُموِر إِلَْیَك أَْشكُو َو ِلَما ِمْنَها أَِضجُّ َو أَْبِكي ِْلَِلیِم اْلعَذَاِب َو ِشدَّ

تِه  الجنان، دعای کمیل. (مفاتیحُمدَّ
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بعالوه،  .قابل بخشش نیست عقوبتی تکوینی است و ،بخشد ولی درمانخداوند توبیخ را می 1کشد.می

 ترین درجات جنت نعیم خواهد رسید.هم، تنها به پایینبعد از پاالیش 

کنند. مثل ای از تقوی را هم رعایت میمرتبه کننددرحالی که گناه می ،ایعدهمطابق برخی روایات 

 شود؛کند و پشیمان میکند؛ با ناراحتی گناه میکند؛ از سر اضطرار گناه میاینکه در خلوت گناه می

کند؛ کند؛ آنان را مسخره نمیدشمنی نمی کند؛ با مؤمنینکند؛ دیگران را متهم نمیگناهش را توجیه نمی

ندارد؛  انگارد؛ اصرار و تکرار بر گناهچک نمی؛ گناهش را کوکندکسی را هم به گناه تشویق نمی

 شود؛و پیاده نظام او نمی پذیردنمی پذیرد؛ طاغوت راکند؛ حاکمیت اهل فضایل را میان میجبر

کند؛ دهد؛ در گناه زیاده روی نمیاش را انجام میکند؛ وظایف دینیگناه نمی جمعیدستهگروهی و 

حرمت اشخاص و زمان و مکان های مقدس را نگه  ان و گردنکشی هم ندارد؛طغی کند؛تبلیغات نمی

  اند.اینها در نهایت اهل نجات و...،کند؛دارد؛ ظاهرش را هم شبیه اهل گناه نمیمی

 نهایتسعادت بیتوان به می خداوندتنها با اتصاف به صفات نتیجه گرفت که  تواناز آنچه گذشت می

یعنی کاری که مرا در مسیر صفات خدا قرار  ،عبادتو تا خدا است رسید. هر صفتی یک نردبان

 هایش به عالمت قنوت و تسلیم بلند است.عابد کسی است که صفات خدا را دارد. همیشه دست دهد.

اگرچه باطن اهم  در رشد نهال فطرت اهمیت دارد،مهم است و که ظاهر و باطن هر دو  نرودیادمان 

 کنند. رشد نمی هیچکدام به تنهایی ،ز بدون گردوگردوی بدون مغز و مغ است،

 خوشا آنانکه الله یارشان بی      بحمد و قل هو الله کارشان بی

 2اودان بازارشان بیـــبهشت ج    د  ـخوشا آنانکه دایم در نمازن                      

 به خداوند اتصالو روش راه 

دانند، این کار مثل باز رسیدن به صفات الهی را نمی و رمزبعضی مسیر و راه را بلد نیستند و راز 

کردن در گاوصندوق است؛ ممکن است در نگاه اول، به نظر سخت و ناممکن باشد ولی اگر رمز را 

بداند، کاری سهل و آسان خواهد بود. مسیر خدا مانند بزرگراه است و به اندازه تمام صفاتش باند 

ممتاز نموده و  تالشخود حداقل در یک صفت از صفات خدا باید مطابق عالقه و استعداد دارد. 

حداقل  موفق شویم. هرکس متوانیتر میصفات دیگر راحتدر  ممتاز شویمصفت اگر در یک  .شویم

  ؛ برای این سیر مقدماتی الزم است:یک مسیر و یک رشته باید شروع کنداز 

 مقدمات نظری)رموز(: -الف

 محدودیتکه کسانی . کنیماحساس و ادراک  ،با رگ و پوسترا  دنیامحدودیت و فنای باید 3؛شعور.1

وقتی کسی فاقد اند. فاقد شعوربه تعبیر قرآن اینان  ؛نداهولی به همان قانع شد اندشناختهرا  های دنیالذت

نهایت خواهی باید حس بیانسان 4.مشاعرش را از دست داده است :گوینداین نوع درک باشد می

زندگی رو به تمام  بفهمد کهبا تمام وجودش کند. باید  تقویتو مدام آن را  هدرک درکدرون خود را 

                                                           
ْنیَا أَْلَف َعاٍم فِي النَّاِر...(؛ ر.ک؛ شیخ صدوق، ثواب اْلعمال و عقاب  .)...َو َمْن فَاَكهَ اْمَرأَةا اَل یَْمِلُكَها ُحبَِس بِكُلطِ َكِلَمٍة َكلََّمَها فِي1 الدُّ

 . 255،ص1اْلعمال،ج
 ها . باباطاهر، دوبیتی2
 . ادراکی است که عالوه بر ذهن، با رگ و پوست و استخوان هم درک شود، مثل درک از سرما و گرما و شادی و غم و... . 5
 الحرام)سرزمین شعور( است. واجبات، وقوف)توقف( در مشعر. در مناسک حج نیز، یکی از 4
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 و این باور و احساس کندباید این حقیقت را با رگ و پوست  توان به دنیا قانع شد.شدن است و نمی

اقو چ ،که عاقبتدانستند ندان می: اگر گوسف( فرمودندعامام صادق) شعور بر زندگی او تأثیر بگذارد.

 ، فریفته شده،کسی هم که به منزل و ثروت و جمال خود خوردند.دیگر غذا نمی ،در انتظار آنها است

  ها را جاودانه در اختیار دارد، او نیز از مصادیق)ال یشعرون( است.ار اینطوری که انگ

بَر کن هان         ایــــوان مدائــــــن را   آیینــــهٔ عبــــرت دانهان ای دل عبرت بین از دیده ع 

 1خــــاک در او بــــودی دیـــوار نگارستـــان    این است همان ایـوان، کز نقــش رخ مردم 

توان توان و نه باید گریخت، باید مسئله مرگ را حل کرد، صورت این مسئله را نمیاز مرگ نه می

حیات آفرین است، مرگ پوسیدن نیست، از پوست درآمدن است، مرگ از دست  یاد مرگپاک کرد، 

در هر ساعت  ،رفتن نیست، به دست آمدن است، مرگ نابود شدن نیست، تولد دوباره است و یاد آن

ها، و ها و حکایتداستان یدر این زمینه مطالعه !کندخیلی کمک می ،قوی کردن این پایهالزم است. 

با بررسی احوال و  یدبا بسیار مؤثر است. توأم با تفکر و عبرت، گذارگشت و و  معناارتباط با اهل 

)ُکلُّ َمْن آموزی کرد؛ باید با رگ و پوست و استخوان باور نمود که: اقوال از زندگی اهل دنیا عبرت

) ْکَرام  َعلَْیَها فَاٍن* َویَْبقَی َوْجهُ َرب  َک ذُو اْلَجاَلل  َواْْل 
]زمین[ است فانی شونده است. و ذات هر چه بر »2

 .«رجمند پروردگارت باقی خواهد ماندباشکوه و ا

وحشت کرد و  د،بو رم کردهافتاد که شتری  نگاهش بهناگهان ی مرد: داستانی آمده که در کلیله و دمنه

برآمدگی  دو بر خود را نیز چسبید و پایکه باالی چاه بود هایی را ، ریشهخود را به چاهی افکند

در  عسلهم ای و ذره ی کوچکیکندو در انتظار، اژدهایی دهان گشوده و ،گذاشت. درانتهای چاه

 نداخته،هایی را هم که چنگ ارشته ،سر دو مار گذاشته برپا  دید ،که نگاه کرد یشبه زیر پا ،مقابل

 مقابلعسل از ایخواست قطره و ت کردفلای غلجظهند. یدجومی )شب و روز(دو موش سیاه و سپید

  3.!...بیچاره و بود دماغش را گزید ناگاه زنبوری که بر کندو نشسته بنوشد،

 اف خداوندیــو به الطـخطاب آمد که واثق ش        دیــــــث آرزومنـــم حدیـــگفتاد میـــر با بـــسح

 دار پیوندیـــکه با دلرو ود است        بدین راه و روش میـج مقصـد گنــح و آه شب کلیــای صبـدع

 رح آرزومندیــــر است شــــــورای حد تقری         ازـد بـق گویــر عشــود که سـان نبـم را آن زبـقل

 بندیپرسی دراو همت چه میزمهراو چه می  جهــان پیـــر رعنــا را، ترحــم در جبلـت نیسـت      

 ل افکندیــــر نااهــه همت که بـــدریغ آن سای   حرص استخـوان تا کی     ،قدرهمایی چون تو عالی

 4خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی  دراین بازار اگرسودیست با درویش خرسند است     

                                                           
 .خاقانی، قصاید. 1
 (. 20-2۶(33.)الرحمن)2
های عمر است. ودمنه، ابوالمعالی نصرالله منشی. در این داستان که حکایِت اوضاع ما در دنیا است، دستاویز ما رشته. کلیله5

جب بیماری است. کنار هر نوشی هم نیشی است. آن شترهم نماد فقر است مارها هم چهار طبع انسان است که غلبه هر کدام مو
و عامل وحشت است. البته باید توجه داشت که احساس فقر عامل کفر است و ممکن است این احساس در ثروتمند هم وجود 

 نیازی و ثروتمندی در قناعت است.داشته باشد. بی
 . حافظ، غزلیات 4
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ی کاخ او در ابتدا پادشاه بلخ بود، روزی چشمش به مردی افتاد که در زیر سایه1ابراهیم ادهم :گویند

نوشید و  آبیجرعه  و ، خورداز خورجین بیرون آورد ی خشکنانیری نپائید که تکه نشسته بود، د

خوابید. ابراهیم از دیدن این صحنه از خواب غفلت بیدار شد و لباس پادشاهی آسوده و راحت سپس 

 سلوک را در پیش گرفت.سیر و و راه  کندربَ 

دروازه باز  فقیری به شهری وارد شد، هنوز خورشید طلوع نکرده واند: و در حکایت دیگری گفته

نشده بود. پشت در نشست و منتظر بود، ساعتی بعد در را باز کردند، تا خواست وارد شود، جمعی او 

ظیم و اکرام را گرفتند و به کاخ پادشاهی بردند، در کاخ دید که او را بر تخت سلطنت نشاندند و به تع

ما پادشاه خویش را این گونه هرسال در چنین روزی، »ماجرا را پرسید! گفتند:  او برخاستند. چون

چه  ، آنانباید جستجو کندنیز خود اندیشید که داستان پادشاهان پیشین را با آن مرد « کنیم.انتخاب می

 گفتند: این راز مگوی ماست!  پاسخاز هر که پرسید در  شدند و کجا رفتند؟

 :در عالم محبت به او گفت با او صمیمی شد و روزی ریخت واز آن جماعت طرح رفاقت با مردی 

نه جا آن کنند؛رهایش میو  برندای دور دست میدر روزهای آخر سال، پادشاه را با کشتی به جزیره

نگون  پادشاه کنند.شاهی دیگر انتخاب میپادگردند و بر میهم بعد  .ی داردانآبادانی است و نه ساکن

به کمک آن  اش دگرگون شد؛استان زندگیو از فردای آن روز د جزیره را جویا شدآن محل  بخت

در اختیارشان نهاد تا به جزیره روند و آن جا را آباد  ایل، پنهانی غالمانی خرید و پول و وسرفیق

امروز رسمی است گفتند: وزیران  ،. چون سال تمام شدفراهم آورند ییهاو باغ سرایی برایشو  کنند

را به دریا  و با شوق به کشتی نشست، او استان را فهمیدپادشاه د که باید برای صید به دریا برویم.

و در آن جزیره او را یافتند و با عزت نیز غالمان  !کردند و بازگشتند یشبردند و در آن جزیره رها

 2بردند! شدیگرسرای به شکوه 

ما  گویند:در جواب میچه کردید؟!  "بزرگپدر"هر نوزادی از والدینش بپرسد که با اگر با زبان حال 

هم برای تولد تو به زایشگاه  یکیگذاشتیم و در قبرستان  پدرروی قبر را دو دسته گل خریدیم یکی 

 آوردیم!

 بدیـدم قبـر دولتمند و درویـش  به قبرستـان گذر کردم کم وبیش    

 3نه دولتمند برده یک کفن بیش    کفن در خاک رفته  نه درویش بی                    

حادثه بزرگی پیش روی ی در حال وقوع است و خطرکه  :بگویدبه ما اگر حتی کودکی  4؛.تعقل2

حرکت " در این موقع، یا گنجی در حیاط خانه شما پنهان است! ببینید!آسیب است و شما ممکن است 

درحالی که وقوع خطرات  5؛"ضعیف باشدوقوع هر چند احتمال  عقل است ینشانه پناهبه سمت جان

                                                           
هجری، اهل  101هجری و متوفی سال  100هم بن سلیمان بن منصور البلخی العجلی، متولد سال . ابواسحاق ابراهیم بن اَد1

باشد. پس از این ماجرا ابراهیم ادهم از بلخ بیرون آمد و به قولی نُه سال در غار)هفت غار( دامنه بلخ و از صوفیان بنام می
شود از نیشابور بطرف مکه و مدینه و به از اینکه شناخته می کند و بعدگزیند و ناشناس زندگی میبینالود نیشابور سکونت می

 پدیا، دانشنامهٔ آزاد.  رود. به نقل از سایت ویکیرسد و در مکه از دنیا میخدمت امام محمد باقر می
  www.pandamoz.com. به نقل از 2
 ها. باباطاهر،دوبیتی5
 . منظور از تعقل،مصلحت اندیشی، آینده نگری و عاقبت سنجی است. 4
صورت هر چند احتمال، ها چند قطره سیانور بریزند؛ در این. مثل اینکه در بین یک میلیون لیوان آب، تنها در یکی از لیوان5

عظیم در بیابانی مدفون است و  نهایتگوید: هیچ لیوانی را ننوش!  یا نظیر آنکه گنجی بییک در میلیون است ولی عقل می
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، اعالن راستگویان بزرگ عالمعالم برزخ و قیامت را نه یک کودک که تمامی انبیاء و اولیای الهی و 

  اند.  دادهخود ما نهایت را نیز نه در بیابان که در خانه دل و قلب و روح های بیگنج و نشان   کرده

این نقشه را باید از  است. و عمل مطابق نقشهچون و چرا، چشم گویی بی شپذیربه معنای  1؛.تعبد3

 تواند نقشه راه را نشان دهد.نمی عقل به تنهاییمو به مو اجرا کرد.  نهایت)وحی( گرفت وبیمنبع 

 :برداریمباید ده گام برای عمل   مقدمات عملی: -ب

هر صفت خوبی که دارید یک راه  مثل انتخاب یک رشته برای دانشجو؛ ؛"انتخاب یک راه"؛ گام اول 

، در است شما روحیات و سلیقهمطابق که آسانتر و گواراتر و را  راهیهر  هاراهاز میان  2است،

حداقل در یک دوره ترین را انتخاب کنید ولی آسان .های مناسب انتخاب کنیدزمان ها یایکی از مکان

 دهند.بگویید که مراقب شما باشند و سریعا تذکر هم  تانبه اوج برسانید. به نزدیکانیکساله، 

سنگ  جریمه برای تخلف؛پاداش و و تعیین  (عبا خدا و معصومین) "بستن عهد و پیمان"؛ گام دوم

  3.!سنگین بر ندارید

تا اجابت  دعا باید از سر اضطرار باشد 4برای رشد در آن صفت. "دعا و درخواست"؛ گام سوم

باید مضطر شویم. باید بدانی اگر حداقل یک صفت از صفات خدا را نداشته باشیم در آخرت  5.شود

    اضطرار خواهد شد.درک گی، موجب چارهدرک تهی دستی و بی دست هستیم!تهی 

همه هستی من را بگیرید و این صفت  در مشاهد مشرفه به اولیای الهی بگویید: ؛"توسل"؛ گام چهارم

  6را به من بدهید!

های مؤثر در رسیدن به هدف از جمله گام و راه و روش در هدف "و تفکر توجه و تمرکز"؛ گام پنجم

رسیدن به منزل مقصود است؛ هیچکدام از کارهای عبادی نبایستی از سر جهالت و غفلت و عادت 

-چه میباید بدانم  "، "غسل" و "نماز"،وضو" عملی عبادی نظیر هنگام انجامبه عنوان مثال باشد؛ 

                                                                                                                                                                                     
ی عقل است. متأسفانه امروزه تنها کسانی را که در کسب پول و ثروت احتمال یافتنش کم است، جستجوی آن گنج نیز نشانه

 نامند در حالی که این تنها "عقِل معاش" است خوب است ولی "عقل معاد" با آن تفاوت دارد. اند، عاقل میموفق
 ر از تعقل است اما هر تعبد و هر تقلیدی باید پشتوانه عقلی داشته باشد.    . تعبد هر چند غی1
رازداری و  -شکر و سپاسگزاری -ها را انتخاب کنید عبارتند از: احترام به والدینتوانید یکی از آنهایی که می. راه2

اعانت و  -کظم غیظ -آگاهی و بصیرت -رحم و مهربانی -صداقت و راستگویی -انصاف و عدالت -عفت و پاکدامنی -امانتداری
ایثار و شهادت طلبی و... .  –نماز اول وقت  -ستر عیب -عفو و بخشش -جود و سخاوت -شفقت و دلسوزی -یاری رساندن

 بعضی از این صفات به صورت ژنتیک بیشتر وجود دارد. 
-ر به خاطر اینکه به یک طلبه گفته بود تو نمیالله بروجردی یکسال جریمه برای توهین قرار داده بود و این اواخر عم. آیت5

 فهمی...!  یکسال روزه گرفت. 
ُ بُِکْم َربطِی لَْواَل . برای کسب نعمت4 های معنوی در مسیر تکامل اگر دعا نکنید هرگز موفق نخواهید شد: قُْل َما یَْعبَأ

های مادی را ممکن اما نعمت«. ی به شما نمی کنداگر دعاي شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنای» (،۶۶(:23ُدَعاُؤکُْم)فرقان)
ا ِمْنهُ َو َرحْ  َمة() كلیات مفاتیح است خداوند بدون درخواست و دعا هم بدهد؛)یَا َمْن یُْعِطي َمْن لَْم یَْسأَْلهُ َو َمْن لَْم یَْعِرْفهُ تََحنُّنا

اند و حتى تو را حتى به كسانى كه از تو نخواسته اى خدایى كه» الجنان، اعمال ماه رجب،هشتم دعاى یا من أرجوه لكل خیر(.
 «كنى! شناسند از روى لطف عطا مىنمى

ن یُِجیُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َویَْکِشُف السُّوَء...()نمل)5  -چون وي را بخواند -یا ]کیست[ آن کس که درمانده را (» 02(:2۶. )أَمَّ
 «.ند؟!گرداکند، و گرفتاري را برطرف میاجابت می

الجنان،زیارت جامعه کبیره(؛ متأسفانه امروزه مشاهد شریفه بنگاه معامالت و دفتر ازدواج و . من اراد الله بدء بکم...)مفاتیح6
طالق است. طبیبی اگر بگوید من عالج هر بیماری را بلدم!  چقدر کوته نظری است اگر کسی بگوید: مرغ خانه من را عالج 

رفته است!.البته تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن / که خواجه خود روش بنده پروری داند.  کن! مدتی است که از تخم
 هایت هم پاره است، آنوقت...! . وقتی ببیند گیوه
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 اما تأثیر بگذاردو سبک زندگی ما  هارفتارتمامی در  تواندمیهمین وضو به تنهایی  خواهم بکنم؟

بدان جهت است گاهی  1کنیمخوبی استفاده نمیو از آن به یمتوجه و تمرکز در وضو ندارما چرا اینکه 

 دانیم.ی آن را نمیفلسفه که

 وضو: یفلسفهحکمت و  ای از دریایذره

نسبت و باید  شناسدفراهم ساخت اما بهداشت روح را عقل نمیتوان بهداشت بدن را با عقل و علم می

-تطهیرمی "تصمیم"و  "تلقین"با آدمی روح و قلب  وضو برای بهداشت روح است. .تعبد داشتبه آن 

نماد در تیمم شود. آب نماد آرامش و نشاط و نماد زاللی و صافی و شفافی و طهارت است. خاک نیز 

، وابستگی به غم، افسردگی، کینه، حسادت، رقابت، اهانت ،هاطهارت و تواضع است. منشأ آلودگی

 تعلقات و عالقه و طمع به دنیا بشویم.همه پس باید دست از  . است ...شهوات و و دنیا

 ر بر بادستـعم اده که بنیادـــار بـــبی             بیـــا کـه قصـــــر امــل سخت سست بنیادست

 رد آزادستـق پذیــز هر چه رنگ تعل             غالم همـت آنــــــم که زیـــر چــــرخ کبــــود

 ها دادستم چه مژدهـسروش عالم غیب          چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب   

 ج محنت آبادستــنشیمن تو نه این کن             شـاهبـــــاز ســـدره نشیــــن ،کـه ای بلندنظــر

    2 ندانمت که در این دامگه چه افتادست             زنند صفیــــرتــو را ز کنگره عــــــرش مـی

 پندارپندار یا دگرخود ید عناوین جعلی  با ؛است و عناوینپیشانی نماد شخصیت  و "، نماد دلصورت"

، تیپپولدار، خوشالله، رئیس،معاون، مؤمن، اهل دل، استاد، آیترا از جبین بزداییم، عناوینی مانند: 

هیچ نیستم من بشویید و به خود تلقین کنید که  تأملپیشانی را با  ؛و... ، اروپایی، شهری ،مرامخوش

 !بندگان خدا ای ازجز بنده

تصاویری را که چشم دیده و دل ها را باید شست. ورودی دل است. چشم های، چشم دریچه"هاچشم"

دیگر بر  ها را با تأمل بشویید و به خود تلقین کنید کهدل نقش بسته را باید شست؛ چشم برخواسته و 

 نامحرمان نگاه نخواهم کرد. بُتان و 

و بوی شهوت  ی کهمجالس ئحه ملکوت را استشمام کند. چه بسیارمن هم باید شسته شود تا را "بینی"

بوی آلوده را فورا استشمام بینی برای آن است که نعمت اساسا دهد. و نفاق و ریا و... میبوی کینه 

بینی را با تأمل بشویید و به خود تلقین کنید که دیگر هر کجا که بوی بدی احساس خطر کنی!  و کنی

خود و هم دل دیگران  ت هم دلقلب اس نیز راه ورودی "دهان" 3!خواهم کردفرار  فورااستشمام کردم 

؛ گوش نیز راه ورود دل است. این اعضا را با تأمل را هم بشویید "کنار گوش"کند. را آلوده می

 های ورودی قلبم خواهم بود!بشویید و به خود تلقین کنید که مراقب دریچه

                                                           
. تلقین)تصمیم( و مجموع اینها منجر به عزم 5. تمرکز)استمرار دقت( 2. توجه )دقت به هدف( 1است از: . ارکان نیت عبارت1

 شود.ت( میو تصمیم)نی
 . حافظ. غزلیات 2
. اساسا "استعاذه" به معنای فرار از گناه و زشتکاری به سمت خدا است. همانگونه که حضرت یوسف)ع( در مواجهه با گناه 5

 گفت: قال معاذ الله... و به سوی خدا گریخت! 
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بشویم. و از عجب و  آلودهای شرکباید آن را از ریا و انگیزه 1ت.نماد اعمال نیک اس "دست راست"

ارم. به کنار بگذهم ها را نیز نماد اعمال بد است. باید آن "دست چپ"هایم نیز بپرهیزم. توجه به نیکی

 اندیشم.عیوب خود در حال شستن می

 !پاک کنی زشتیگناه و  و اندیشه و خیال را نیز از . باید فکر"مسح سر"

و خالف  از پیمایش،پای. باید "مسح پای چپو " تالش کنی راست .  باید در راه"مسح پای راست"

باشد و چراغى است كه مؤمن را ى وضوء، صفا و قلب و حصول قرب مىفائده انحراف تنزیه کنی.

دهد و به معنویات و ورود به ساحت قدس خداوند متعال رهبرى از ظلمات و مادیات نجات مى

ها را داشته روزی پنج بار این تلقینحداقل باید تو را نورانی کند. اگر  و 2وضو نور استنماید. مى

 شوی.باشی نورانی می

 ره بر هر چه که هستــچارتکبیر زدم یک س         من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

 ه مستکه به روی که شدم عاشق و از بوی ک          اــــــر قضـــــی از ســت آگهـمی بده تا دهم

 3اده پرستـو ای بـــت مشـــد از در رحمــناامی         اـم است از کمر مور این جـــوه کـــر کـــکم

 غسل

اگر نیز  ه شرائط شویم، راه سخت نخواهد بود وصراط مستقیم راه صفات خداوند است. اگر ملتزم ب

ابتدا باید  صفات الهی در دل، یابد. برای نقشبندیافزایش می ما گیزه را تقویت کردیم قدرت عملان

خود را محیط زندگی  ،در غسل کنیم ونمود. در وضو دل و روح را پاک میدل را پاک  یصفحه

منزل باید  ،پاک کردن چشم و زبان و... کافی نیستتنها کنیم. تمام بدن نماد تمام زندگی است. پاک می

  4پاک نمایی.هم و... خود را  و اجتماعو شهر و محیط کار 

 شوییم:می رابدن در غسل سه قسمت 

از هم مانعی  سازد باید پاک نمود.ده میهر چه فکر و گوش و زبان و سر را آلورا از  "سر و گردن"

یه ذره آلودگی  "گفت تواننمیمعنوی باشد. در زندگی  وجود نداشته نباشد هر چند اندکرسیدن آب 

 . وجود ندارد"این که چیزی نیست"  روح، پاکیزگی اشکال ندارد. اصال در قاموس لغات

-ریا و شرک و انگیزه5نماد حقایق و ابعاد مثبت زندگی است. باید در آن تدبر کرد. "؛طرف راست"

علم و در ازدواج، شغل، چه را  یمهاانگیزهتمام باید  سازد.ن را آلوده میتمام زندگی م ،الهیهای غیر

  .... تطهیر نمایمو معنوی وهای مادی دانش، حرفه و کار، آراستگی

پاک  زندگی را از آنهازندگی است. باید در محیط زشت فاسد و های پدیده ی: نماد همه"طرف چپ"

ا وجود اینها طهارت ب .انداینها منشأ آلودگی ،و... ،فاسد هایمحیط و مکان و افرادها، د. رسانهکر
                                                           

 دهند. . در قیامت نیز نامه نیک اعمال را به دست راست می1
 . 50، باب صفة وضوء رسول الله ص1یه،ج. من ال یحضره الفق2
 .حافظ،غزلیات 5
. تذکر مهم؛ کسی نگوید ظاهر مهم نیست و تنها باید باطن و حقیقت عمل را درک کرد، پوست و مغز با هم باید کاشته شود تا 4

 رشد کند. نقشه و عمل هر دو باید باشد.
 اندیشی( است. موضوع)عاقبت. تدبر، دقت در حقیقِت پنهان و پشت)ُدبُر( هر 5
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های خاصی خاصی یا برای ورود به مکانکه در زمان نیز های مستحب سلغشود.روح حاصل نمی

در آن اگر  ،در آن مواقع بیشتر است انسان چون توجه است؛وارد شده یا برای انجام عمل خاصی 

 تری خواهد بود.تصمیم قوی ،بگیری اتتصمیم به طهارت محیط زندگی شرایط

 1اجتناب از نجاسات

و طهارت ، اما برای بهداشت عقل به تنهایی کافی است ،جسم برای بهداشتهمانگونه که اشاره شد 

 یباید از نجاسات ،نهایتهنگام اتصال با منبع بیو مناسک عبادی انجام هنگام نماز و  خصوصا روح

 پرهیز کرد.سازد که روح را آلوده می

-اعمال زشتی که از انسان صادر می .است یزشتو  ئد دستگاه گوارش"، نماد هر گونه پلیدیزوا"

سازد. باید از آن تنفر داشت و پرهیز کرد و فورا خود را با آب توبه می روح را آلوده و بد بو شود،

 کمی از غضبنماد خشونت و غضب است.  ؛"خون" شود.میروح و اال باعث عفونت  تطهیر کرد

اجتناب کند باید که فوران می ایمعفو است. ولی از خون جهنده برای حفاظت و دفاع در برابر دشمن

 اجتناب کرد.  نیز باید از آن  ،یز استاشهوات و غر یچه تولید و نتیجهو آنانسان؛  ی"نطفه" کرد.

آورد. دلمرگی می ولو در میان زندگان باشدمرده  مردگی است، تماس با یک دل  ؛ نماد دل"مردار"

، باید از آنان اجتناب اندنهایتبیما با منبع  اند، مانع اتصال  به باطن مرده و مردگانی که به ظاهر زنده

دیدارشان شما را به یاد خدا اندازد، و منطقشان بر  : با کسانی مجالست کنید کهفرمودعیسی)ع(؛ کرد

  2دانش شما بیافزاید، و رفتارشان شما را به آخرت تشویق نماید.

، اظهار ها دارددر مقابل افرادی که احساس بیگانگی با آن و است ت و بدزبانینوخش "؛ نمادسگ"

بعضی  هایسخنان و رفتارآلودگی و اگر "هار" باشد خطرناکتر است.  کندپارس میو  نمودهخشونت 

-غیرتی و بینماد بیهم ؛ "خوک"؛3تواند پاک کند!می ،تنها خاک)مرگ( را از ظرف دل از افراد

های حرام نماد انسان نیز 4؛"شتر نجاستخوار".!غیرتان حشر و نشر نداشته باشیدحیایی است، با بی

زوال عقل  باعثنیز ؛ "شراب" 5نماد کفر است.هم ؛ "کافر" از آنان نیز اجتناب کنید!. خوار است،

چه انسان را باید از هر  شود.می ترصدور زشتکاری از او آسان ،ل شدکسی که عقلش زائ ؛است

ست و مقام پُ  نظیر مستی   ،دیگر یه شراب و خواه هر چیز مست کنندهاکند اجتناب کرد خومست می

  6و... .

 فلسفه ذکر چیست؟ 

 ما را از مسیر و هدف و نیز وساوس شیطان شهوات،دنیا وهای مادی جاذبهبه  ات قلب و خیالتوجه

ْكَر اللَّه  ...(غافل کرده است ، و یاد خداونداصلی خویش ُم الشَّْیَطاُن فَأَنَساُهْم ذ  ؛)اْستَْحَوذَ َعلَْیه 
شیطان » 7

                                                           
دو با یکدیگر در اصطالح منطقیین "عموم و خصوص من وجه" است . بین نجاست و کثافت تفاوت وجود دارد؛ و رابطه این1

 ها هم نجس هستند. ها کثیف هستند و بعضی کثیفیعنی هر نجسی کثیف نیست و هر کثیفی هم نجس نیست. بعضی نجس
رُ 2 بُُكْم فِي اْْلِخَرِة َعَملُه(، ر.ک؛ مصباح.)قَاَل ع َمْن یُذَكطِ   . 21الشریعة، صُكُم اللَّهَ ُرْؤیَتُهُ َو یَِزیُد فِي ِعْلِمكُْم َمْنِطقُهُ َو یَُرغطِ
 . در فقه هم چنین است که اگر ظرفی را سگی دهان زد باید قبل از طهارت با آب آن ظرف را خاکمال کرد.  5
 . واحد شمارش شتر، نفر است.4
گوید. منظور از کافران پوشاند کافر می. کفر در لغت به معنای پوشاندن است و عرب، کشاورز را که دانه را زیر خاک می5

 کنند؛ )هر چند در شناسنامه مسلمان نامیده شده باشند(. اند که حقیقت را برای تأمین منافع خود پایمال میهاییآدم
 یحرم الخمر السمها لکنه حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته کعاقبه الخمر فهو حرام.. امام کاظم ع: أن الله عز و جل لم 6
 ﴾. 19(:35﴿مجادله) .۶
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را از روح  "غفلت"ویروس  ،"ذکر"باید با اکسیر  ؛«آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده استبر 

ای نفس و هو قلب بزداییم. غفلت ویروسی است که روح را آلوده ساخته و آن را مهیای ورود وسوسه

نَکند؛شیاطین جن و انس می ْکر  ْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعن ذ  از »1ا َواتَّبََع َهَواهُ َوَکاَن أَْمُرهُ فُُرًطا() ... َواَل تُط 

ایم و از هوس خود پیروي آن کس که قلبش را)به جهت پیروی از شهوات( از یاد خود غافل ساخته

یَن نَُسوا اللَّهَ فَأَنَساُهْم «. کرده و ]اساس[ کارش بر زیاده خواهی است، اطاعت مکن! )َواَل تَُكونُوا َكالَّذ 

قُوَن( أَنفَُسُهمْ  و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا]نیز[ آنان را دچار »2أُْولَئ َك ُهُم اْلفَاس 

 «.خودفراموشی کرد؛ آنان همان نافرمانانند

 ا کنیــــود هر چه تمنـــو بــدرت            یــــر واکنــــه اگـــفروبست م  ــــچش

 ودیـب خــچاره خود کن که طبی           ودیـو که حبیب خـــود شـــهمدم خ

 ی چرا؟ـبی خبر از خویش چرای            ایی چرا؟ــرت نگشــــم بصیـــــچش

 تــده اسـت او دام ره او شــغفل            صید که درمانده زهرسو شده است

 !ی توای وا ،وــای تـــدام بود ج            وـــای تــــرد پـــــت سپــا ره غفلـت

 به خدایی رسی ،ور به خود آیی             یـــی رســـــدایــلت به گـاز ره غف

 3اه توـک سحرگــو اشـــر تـــگوه            وــــاه تــــد دل آگـــو باشــــج تـــگن

 فلسفه تسبیح چیست؟  

توجه به هدف و موجب  "واکبر الله" و عشقبازی با معشوق است؛تکرار و استمرار ذکر  تسبیح

است. محتوای الحمد، شکر  هاارزش یمنبع همهو  صفات الهی و ستایشتوجه به امکانات  "للهالحمد"

اما  ها با امکانات بسیار کمت؛ خیلیها در مسیر الهی اساست و شکر به جریان انداختن تمام نعمت

با محبوب تش و همرنگی ستایش موجب گرایش  و گرایش منجر به پرس بسیار جلوتر از ما هستند!

ها از ما است و این خدای ذهن ماست که گاهی آلوده به یعنی همه کاستی "اللهسبحان"شود. و می

یَن( شود؛ظلم و عجز و... مینقص و  َن الظَّال م  )...الَّ إ لَهَ إ الَّ أَنَت ُسْبَحانََک إ ن  ی ُکنُت م 
معبودي جز تو »4

هی ت و "ال اله اال الله" یعنی معشوقی جز او نباید «. ز ستمکاران بودمو، راستی که من انیست، منز 

ایستیم ولی در مقابل خدا و برای داشته باشم. ما گاهی جلوی آینه برای تماشای "خود"، یک ساعت می

ُظهُ یَا بُنَيَّ الَ تماشای خدا یک دقیقه هم تاب نمی ْبن ه  َوُهَو یَع  ْك ب اللَّه  إ نَّ آوریم!؛ )َوإ ْذ قَاَل لُْقَماُن ال   تُْشر 

یم ( ْرَك لَُظْلم  َعظ  الش  
و یاد کن! هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را پند می داد گفت: »5

و پیامبر)ص( « پسرکم! شریکی برای خدا قرار نده! که بزرگترین ظلم )به خود( است،)نه به خدا(!

فرماید: بنده و در حدیث قدسی دیگر؛ خداوند می «هرکه برای خدا بود، خدا برای اوست»فرمود: 

گویم )ُكن من! مرا اطاعت کن تا تو را شبیه خودم سازم و همانگونه که من به چیزى مى

                                                           
 (. 25(:15.)کهف)1
 ﴾. 19(:39.﴿حشر)2
 ها، گنجینه دل. . رهی معیری، منظومه5
 (.5۶(:21. )انبیاء)4
 ﴾. 15(:51.﴿لقمان)5
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ُكن »خلق شو! پس خلق شود!(، تو هم این قدرت را پیدا كنى تا بااتصال به من بگویى:»فیكون(؛

 1«!.فیكون

یا که نفس یا شیطان  است و غفلتی فکر باشد. ذکر درمان جراحت همراه شرط تأثیر ذکر آن است که

به محتوایش  ی هل است؛ اگرذکر مثل دانه؛ است بر روح ما وارد ساخته .دنیا یهای فریبندهجلوه

را پیدا قلبی  جراحاتاول باید  ؛اثرش خیلی بیشتر خواهد بود ،مغز آن را در بیاوریو  توجه کنی

َن الشَّْیَطان   ا دقیقا روی زخم گذاشت؛مرحم رکرد، بعد محتوی  َّقَْوا إ َذا َمسَُّهْم َطائ ف  م   یَن ات )إ نَّ الَّذ 

ُروَن(. ْبص  تََذکَُّروا فَإ َذا ُهم مُّ
اي از جانب شیطان در حقیقت، کسانی که پروا دارند، چون وسوسه»2

 ،نماز ، اماصر در نماز نیستحذکر من هرچند«. ند و بناگاه بینا شوندبدیشان رسد]خدا را[ به یاد آور

ْکُر اللَّه  أَْکبَُر َواللَّهُ یَْعلَمُ ذکراکبر است؛ اَلهَ تَْنَهی َعن  اْلفَْحَشاء  َواْلُمنَکر  َولَذ  اَلهَ إ نَّ الصَّ  َما )...َوأَق م  الصَّ

یاد خدا باالتر اً دارد، و قطعزشت و ناپسند باز می و نماز را برپا دار، که نماز از کار» 3تَْصنَعُوَن(

 «.کنیدداند چه میاست، و خدا می

 

 چیست؟ نماز یفلسفه

 و باشد "عبودیت"تمرین  ،شاید مهمترین حکمت نماز. 4است )ص(نور چشم پیامبر ونماز نشانه بندگی 
یعنی اطاعتی که در تو خضوع  5حکیمانه"، گویی  عبودیت یعنی "چشم نایل شدن به این مقام است.

پیشانی بر  ،بر آستان جاناننماز و منیتت را زائل کند و مدام بنده بودنت را یادآوری کند،  تکبر آورد،
می فرماید: خداوند، نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر و  (ع)علی م عاشقی بنا نهادن است؛خاک نهادن و رس

نگرد و در جستجوی ی محبوب میعاشق بیش و پیش از پسند خود، به عالقه 6.خودخواهی دور کند
معشوق آیا  پسندد،می نه آنچه خود ،بداند معشوق از وی چه خواسته مشتاق است آن است،تأمین 

  ؟!یا سری جدا شده در میدان عشق ؟!خواسته قصری بر فراز بیستون

 

 !چه سرها که به چوگان تو بازم ،چون گوی        گر دست رسد در سر زلفین تو بازم          

 7ازمـودای ایــر ســـــر برود در ســـــگر س         ن راهـت کار در ایـود عاقبـمحمود ب          

                                                           
؛ الجواهر السنیطه؛ص «عبدى أطعنى حتى اجعلك مثلى. »50، باب 519ص  52؛ بحاراالنوار ج«من كان لله، كان الله له. »1

 ،)كلیات حدیث قدسى(.    ۶09
 (. 201(:۶.)اعراف)2
 (.13(:29. )عنکبوت)5
ةُ َعینی فی الصَّلوةِ »فرمود)ص(: .4  .521ص  3كافي ج اصول«. قُرَّ
فیعی است که حتی برتر از مقام رسالت است زیرا در تشهد نماز این مقام پیامبر)ص( را مقدم بر مقام . مقام عبودیت مقام ر5

 اند؛ أشهد أن محمدا عبده و رسوله)شهادت می دهم که محمد)ص( عبد و رسول پروردگار است(.  رسالتش قرار داده

 .205ص  5. ترجمه و شرح نهج البالغة)عبده(، ج6

اند: روزی مقابل محمود ایستاده بود که گفتهحافظ، غزلیات؛ "ایاز" غالم سلطان محمود بود که به وی عالقه داشت؛  .۶
زد؛ اما ایاز مقابل سلطان تکان نخورد. بعد از اذن سلطان و دور از چشم او، ابراز ناراحتي و درد عقربی، پاي ایاز را نیش 

 گفتي؟! گفت: "خالف ادب بود!"( گویند: چرا آنجا چیزی ننمود؛ به وی 
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فرض او حکمت خداوند است و اگر سؤال زیرا پیش خواسته؟! از او چنینخدا پرسد چرا نمیعاشق 

عقل به او اثبات  ،چون پیش از آن 1راض بلکه از باب افزایش یقین است؛هم نماید نه از باب اعت

ای مفسده ،و از هر چه نهی نمودهبوده که خدا به هر چه فرمان داده، مصلحتی و حکمتی در آن  نموده

  داشته است.

 حرشد روحیات و برای نماز  ؛از نقش بستن معبود بر لوح دل استو نم روحوضو و غسل تطهیر 

هر  مردگی استبرای زدودن دلری او تذک و سرسپردگی بندگی تمرین، استمؤمن  نماز کمال است،

 زیرا همین نماز   ات آن همراه باشد،الت و کلمجمیا توجه نداشتن به معنای با ندانستن گاهی چند 

نماز پایدار نمودن خبریم. ما از اسرار آن بی که دنی و اثری واقعی بر روح داراعتباری، واقعیتی عی

وجه خدا در نفس است. نمازگزاری که روح خود را با آن عجین ساخته، سهمی از وجه الله در باطن 

بنابراین در هر . گیردنقش می ،آننمازگزار با  صورتی زیبا و منور دارد و ،در عالم ملکوتدارد. 

مـیـلیـون  ،نمودتـرک توان هرگز نمیرا  زنـمـا حال محترم است و باید حرمتش را با اقامه آن، پاس بداریم.

یـک ی به اندازهولـو بار دیگر خداوند را عبادت کنند آرزویـشـان بـازگـشت بـه دنـیـاست تـا  ،زیـر خـاکاینک هـا نـفـر 

  3.ستوند ابه خدا انپرهیزکار راه نزدیک شدنبهترین نماز،  2...!سـجـده

 اد آمدـــه فریــراب بـــه محــت کــی رفـحالت                         اد آمدـــی و باــروی تــم ابـــــازم خمــــدر ن

 4اد آمدـدی همه بر بـو دیـــه تـــل کـــکان تحم                        از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار

و در هر حالی و حالتی، حتی در حال غرق شدن، یا جنگ و یا  ،بندگی است ینشانه ،اگر چه نماز

 آن یو فلسفه از تأویل و تفسیراین بدان معنا نیست که اما  احتضار و جان دادن باید آن را خواند)(،

 یمعانی  جمالت نماز و اسرار حرکات و سکنات آن، موجب رشد و بهره توجه بهزیرا  غفلت نمود

یر نمازش را نداند، نمازش ناقص کسی که تأویل و تفس»علی)ع(فرمود:  5بیشتر از نماز است.

 6«.است

 نگذارم ازـــاب نمـــــاز حســنمن این ـم         ابـرت دارمدل انـدر بـره روی ـر نــاگ

 و بگذارمـــا تـب ،وـــت راقـث درد فــحدی        که پنهانیود باز آن ـرض ز نمـرا غــم

 نشسته روی به محراب و دل به بازارم         وگرنه این چه نمازی بود که من بی تو

                                                           
 (. 200. نظیر ابراهیم)ع( که از خداوند خواست تا زنده کردن مردگان را به او نشان دهد؛)بقره/1

خواهد به دنیا برگردی؟ و مریم)س( پاسخ داد: آری عیسی)ع( برمزار مادرش مریم)س(، از وی پرسید: مادرم! آیا دلت می» .2
مستدرك «    ماز بگزارم و روزهای گرم تابستانی روزه بگیرم! فرزندم! مسیر هولناک است!های سرد زمستانی نتا در شب

 .150. و نیز؛ منازل االخرة، شیخ عباس قمى، ص 555، ص 0الوسائل، میرزا نورى، ج 

 .151؛ ص5. ترجمه و شرح نهج البالغة)عبده(؛ ج5

 .حافظ،غزلیات. 4
یش را ندانی نباید بخوانی، در حالی که چنین نمازگزاری هم هر چند معنای نماز را گویند: نمازی را که معنا. گاهی بعضی می5

نداند، ولی معنای خدا)معبود( و معنای بندگی)اطاعت از فرمان(، و معنای تسلیم)مبارزه با تکبر و غرور( و... را دانسته است. 
 دارد، و ما روشنفکر مآبانه او را تحقیر می کنیم!  مانند آن کارگر و کشاورزی که هنگام نماز به اطاعت و بندگی خود تقید

 . 233، ص 51بیروت(، ج -َهَكذَا فَِهَي ِخَداٌج أَْي نَاقَِصةٌ(؛ بحاراْلنوار )ط  َصاَلتِهِ  . قَاَل أَِمیُراْلُمْؤِمنِیَن)ع(: )َمْن لَْم یَْعلَْم تَأِْویلَ 6
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 1ی آرمــر نمـت نظـــر رویـرابـه در بــک         امل شدهــی چنان خجـاز این نماز ریای

ی حاالت رسول خدا در نماز، مطابق وحی و فرمان الهی صورت گرفته است.)جامع احادیث همه

داوند دارای حیات است و اذکار خهر ذکری از »گوید: آیت الله جوادی آملی می(؛ 10ص5شیعه، ج

واال، به  گوید و راز عینی آن در عرش الهی استقرار دارد و از آنجا به عنوان امر تکوینی  تسبیح می

ت به کند و در جهان طبیعمثالی به طبیعی تنزل می الی و ازسوی وجود عقلی و از وجود عقلی به مث

آیا تأویل نماز را » به مردی که در حال نماز بود فرمود:  (ع)علی 2«.یابدعالم لفظ و اعتبار تبلور می

به ها را آری! عرض نمود آن :آیا نماز تأویلی جز عبادت دارد؟ فرمود :شناسی؟ عرض نمودهم می

و او را از  تو در نماز آن است که خداوند را به وصفی در نیاوری "بیرتک" تفسیر   من بیاموز! فرمود:

 حلول، انتقال و تغییر،  اتصاف و او را از اعراض،و  ی تنزیه نماییو حرکت و سکون تشبیههر 

تواند، نمازگزار را تا شگفت آور است و می ،های نمازثمره 3.«، و...دانیبرتر   قیاس و سنجش

؛ نماز خصوصا در اول آستان خداوند بار دهد، به شرط آنکه با اخالص و حضور قلب همراه باشد

  .بر نماز شودمی ایضربه گذشتای است بر سر نفس و شیطان ولی اگر زمانش هوقت، ضرب

اَلةَ زده و غبارگرفته است؛)...ی نماز برای ذکر و توجه قلب  غفلتاقامه ي(َوأَق م  الصَّ ْكر  ل ذ 
نماز را »4

یَن نهایت قدرت است؛)و طلب استقامت از منبع بی ؛ و نیز استعانت«برای یاد من اقامه کن یَا أَیَُّها الَّذ 

ینُواْ  ْبر  آَمنُواْ اْستَع   .«جویید یاري نماز و شکیبایی از اید،دهآور ایمان که کسانی اي»5َوالصَّالَة ...( ب الصَّ

اعمال باید در جهت و مسیر آن باشد.  ی"قبله"، قطب مغناطیسی دل است؛ همهو  سوی قبلهبه نماز 

در غیر نماز  ام خدا باشد ونها در نماز قبلهشود ت، نمیاست باطنی قبله و خدا ظاهری کعبه، قبله

ي ؛دگی ما تطبیق داشته باشدنماز باید با تمام ابعاد زن .مدیگری داشته باش یقبله َی ل لَّذ  ْهُت َوْجه  )إ ن  ی َوجَّ

یَن(. ک  َن اْلُمْشر  وي اخالص، پاکدالنه روي خود را به من از ر»6فََطَرالسََّماَوات  َواأْلَْرَض َحن یفًا َوَما أَنَا م 

و نیز )قُْل إ نَّ « ها و زمین را پدید آورده است؛ و من از مشرکان نیستم.سوي کسی گردانیدم که آسمان

یَن(. ی َوَمْحیَاَي َوَمَمات ی ل لَّه  َرب   اْلعَالَم  َصاَلت ی َونُُسک 
در حقیقت، نماز من وعبادات من و زندگی و »7

 «.ا، پروردگار جهانیان استمرگ من، براي خد

تسلیمی نه از  ،است و صلح با حق و پذیرش آشتی 8ی "تسلیم"ها در ابتدای نماز نشانهباال بردن دست

برای  دهد. تسلیمیمیگنج را  راه ی، که نقشهکسیکه نظیر تسلیم و تواضع در برابر بلسر  ترس، 

اسم و نشان زندگی امور  تمامباید  زدن؛ ابعاد زندگی یرنگ خدایی به همه و آراستگی به صفات خدا

است؛ )َوقَاَل اْرَكبُواْ ف یَها  و تصمیم الله" نشان خدایی زدن به هر کارخدایی داشته باشد؛ فلسفه "بسم

                                                           
 . منسوب به موالنا. 1
 . 100. ر.ک؛ جوای آملی عبدالله، رازهای نماز ص 2
 .  00ص 3. جامع احادیث الشیعه، ج5
  (.14(:20)طه).4
  (.135(:2)بقره).5
 (. ۶9(:0.)انعام)6
 (.102(:0. )انعام)۶
﴾، یعنی 59(:20َسِلیٍم ﴿شعرا). اسالم به معنای تسلیم است. و تسلیم یا به معنای سالمت قلب است؛) إِالَّ َمْن أَتَى اللَّهَ بِقَْلٍب 5

مسلمان کسی است که قلبش از انواع بیملری نظیر کبر و حسد و کینه و... سالم باشد، و یا به معنای تواضع و صلح و تسلیم 
 ای از حقیقت است.( بودن بر برابر هرجلوه
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بر کشتی نجاتی سوار شوید که روان شدنش و لنگرگاهش تنها نام »1الل ه  َمْجَراَها َوُمْرَساَها...(ب ْسم  

 «.است! الله()بسمخداوند

خوابی؟ او خوری؟ چقدر میپرسید نامت چیست؟ چه میکه رفت غالمی بخرد، از هر بنده  خواجه 

ی دیگری رسید، پرسید نامت خورند! تا به بندهگفت؛ گفت: اینها به درد نمیداد و سخنی میجوابی می

گفت: هر چه تو بدهی! پرسید خوری؟ چیست؟ گفت: نامی ندارم، هر چه تو بنامی،  پرسید چه می

 هر چه تو فرمایی! و خواجه وی را برگزید!. :خوابی گفتچقدر می

ها و دریدن حجاب دفع موانع رشد و کمال و چنانچه با توجه قلب صورت پذیرد،، های نماز"تکبیر"
به همین سبب است که به و شاید  نماز، میدان جنگ و حرب با نفس و شیطان است .تقرب به ذات اقدس الهی است

که از  ،توانی به حقیقت بگویی خدا بزرگتر است)الله اکبر(وقتی می. گویندمیمحراب)محل نبرد( محل نماز 
خداوند برتر از آن است که در وهم و خیال ما  ،ی رها گردی!اهآنچه بدان تعلق داری و وابسته شد

خدا را بزرگ کسی که غیر نورانی است.های ظلمانی و جد و این اعتراف موجب دریدن حجابگنب
خواهد در که میهر چند آن را بر زبان جاری کند و آنتواند به حقیقت تکبیر گوید، نمی ،پنداردمی
( در اوصاف پرهیزکاران ع. علی)باید خود را هم ننگرد ،با خداوند مناجات کند ،نهان

  2«.ان کوچک و حقیراندنزد پارسایان بزرگ و غیر او در نظر آن ،آفریدگار»فرمود:
 3ایمخوانده و شنیدیم و اندگفته چه هر وز       وهم و گمان و قیاس و خیال از برتر ای

ی الله ... نهفته است. اراده تکوینی الهی و ارادهراز "نشستن و برخاستن" در نماز، در ذکر بحول

نَّ  َرَمْیتَ  إ ذْ  َرَمْیتَ  َوَما ...؛)داردقرار یکدیگر در طول توأمان و آزاد انسان   و »4(َرَمی... اللَّهَ  َولَک 

با  در تمام حرکات و سکنات نماز، «.افکند خدا بلکه نیافکندي، تو افکندي، آنان سوي به چون تیر

خیزم؛ و مینشینم و برهانه خود، توأمان، میتکوینی پروردگار و اراده و انتخاب  آگا ینیروی اراده

گویند: هیچ می های انسان در عالم تکوین و تشریع است.)اینکهها و تصمیماین راز  همه حرکت

ی تکوینی خداوند است و اراده افتد مگر با اراده خدا، منظور ارادهحرکتی و اتفاقی در عالم نمی

یعنی هر اتفاقی توسط یک قانون  ند آفرینش)نظام علت و معلول( است؛تکوینی خدا همان نظام  قانونم

جهان هستی یک سیستم قانونمند است و هیچ اتفاقی بیرون از  .افتدمی مخصوص به خود یو یا علت

این سیستم نیست. اما منظور از اراده تشریعی خدا، پسند و عالقه خداوند است که آن را در قالب 

کند جدای از اراده قوانین تشریعی مثل دین و اخالق بیان نموده است. بنا براین کسی که گناه می

    به دور از اراده تشریعی اوست.کوینی خدا نیست ولی ت

ارزش هر عملی متناسب با کیفیت نیت)معرفت و انگیزه( آن عمل  خواند، "نیت تقرب"نماز را باید به 

آسیب رساند. آن به نیست که آفاتی نظیر شک و فراموشی و غفلت  تنها یک خطور ذهنی ،است. نیت

نیت  گیرد.شکل می آدمی است که توسط عقل عملی در قلبو حضوری  عینیخاطر و خطوری  بلکه

پرسیدند: قلب سلیم چیست؟  )ص(قلب سلیم است. در روایتی از  پیامبر همان انگیزش و گرایش  

   5ی سمعه و ریا.از شک و هوی و عملی بدون پیرایه فرمود: دینی خالص

                                                           
 ﴾. 11(:11.﴿هود)1
 . 195/خ البالغه.)عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم(؛ نهج2
 .سعدی، گلستان. 5
 (. 1۶(:5.)انفال)4
 گویند که به انگیزه شنیدن دیگران انجام گیرد(. . )سمعه از سمع است و به رفتاری می501ص1. جامع احادیث شیعه، ج5
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 سجود و غیره است که نماز، رکوع،عبادی نظیر؛ وضو، غسل،  عمل   هردر روح  دمیدن   ،نیت

  گردد و بدون آن مرده است.با نیت تقرب زنده می ،نماز .شودمیموجب حیات و ماندگاری آن عمل 

خالص نمودن عمل از هر  ،"اخالص"از جمله اموری که نقش اساسی در ارتقاء و کمال نیت دارد 
ابدی  حیات و است و رازی ملکوتی دارد و باعث برکت)رشد ملکوتی( ی دیگری بجز خداانگیزه

انجام فرائض کند که با خالص موهبتی الهی است که خداوند آن را به کسانی عطا میگردد. اعمل می
فراهم ساخته و خدا را به خویش  )ص(، موجبات توجهات الهیوب خدامحبپیامبر  و نوافل و پیروی از 
بُّونَ  ُکنتُمْ  إ ن قُلْ اند؛)ودهنمرا از خود خوشنود   1...( ذُنُوبَُکمْ  لَُکمْ  َویَْغف رْ  اللَّهُ  یُْحب ْبُکمُ  فَاتَّب عُون ی اللَّهَ  تُح 

 شما بر را شما گناهان و بدارد دوستتان خدا تا کنید پیروي من)خدا( از ،دوستدار خدایید بگو: اگر»
  .«ببخشاید

پایدار و پس از مجاهدت و تمرین به صورت پایدار)ملکه اخالص در ابتدا به صورت حالتی نا

ای که اند به گونهگردنائل میالهی ردرک اسراواالی به مراتب  آدمی راو در نهایت  درآمده نفسانی(

ا اللَّه   ُسْبَحانَ  )بجز مخلصین، دیگران توان درک و وصف  اوصاف الهی را ندارند؛ فُونَ  َعمَّ  *یَص 

بَاَد  ینَ  اللَّه  إ الَّ ع   .   «کننداو را وصف میبه جز بندگان مخلص خدا خدا منزه است از آنچه »2(اْلُمْخلَص 

-ی دل"قیام"، ایستادگی برابر هر دشمن و هر مشکل و نماد استقامت است. ایستادگی در برابر همه

برپادارندگان این گونه قیام نیز اقامه  های اتفاقی است.های انحرافی و مصیبتها، جاذبهمشغولی

اند. این قیام حالت آمادگی برای مقابله با در اجتماع و قسط و کمک به ستمدیدگان کنندگان عدالت

دشمنان است، آمادگی برای درک فرامین الهی است، آماده باش برای درک و کشف و شهود اسرار و 

بدان  ،وهم و خیال آفات  عاری از  دارد که جز عقل  در نماز نیز اسراری  "قرائت"معارف الهی است. 

، نظیر همان کن فیکونی است که گویداللهی که عبد مخلص میبسم اسم اعظم است. ،اللهبسم راه نیابد.

"الرحیم" نیز  و فلسفه آفرینش است. نیز روح و باطن و حقیقت "الرحمن"3العالمین می گوید،رب

  ایشگری)حمد( منحصر در خداوند است.رخمت خاصه خدواند است. ستایش و ست

ینَ  أَیَُّها یَا) است؛و نشانه عبودیت ماد فروتنی، خضوع و خشوع عبد نیز ن "رکوع و سجود"  آَمنُوا الَّذ 
 و کنید سجود و رکوع اید،آورده ایمان که کسانی اي»4...( َربَُّکمْ  َواْعبُدُوا َواْسُجدُوا اْرَکعُوا

از خاک و رجوع  انسان از پیدایش حکایتی ،اول یافراشتن از سجدهسر بر «.بپرستید را پروردگارتان

به پیشگاه الهی در  به خاک است و باز برانگیخته شدن در قیامت از خاک و رجوع دوبارهاو دوباره 

ْنَها َخلَْقنَاُكْم َوف یَها )قیامت است؛ یدُُكمْ م  ُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى نُع  ْنَها نُْخر   در ایم،آفریده را شما زمین این از»5(َوم 

خاکساری و منتهای سجود  ؛«آوریممی بیرون آن از را شما دیگر بار و گردانیمبازمی را شما آن

 ، همچنین6؛استاز سایر حاالت بیشتر حالت سجود  درظرفیت تقرب ن جهت به همیاست، عبد خضوع 

دَ َوأَنَّ ) :انداثری شگرف در آمرزش گناهان دارد. شاید از همین روی گفته و مساجد از »7(...ل لَّه   اْلَمَساج 

سجود مالئک گرامی داشته ز با )ع( نیآدم اند.های خدا را نیز مساجد نام نهاده، و خانه«آن خداوند است

بر پیشانی روح  سجدهو 8درخشدن میاهل آسمان چون ستارگان درخشاگاه نمازگزار برای شد. سجده
يَوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا ...رود؛)ی آن در آخرت راه میپرتو باگردد که نمازگزار نور می ب ه  ف ي النَّاس   یَْمش 

                                                           
  (.51(:5عمران))آل.1
  (.139 -100(:5۶)صافات).2
 اند. بردن نام اعظم خدا در عالم تکوین دخل و تصرف داشته. الله، اسم اعظم الهی است و بسیارند از اولیای الهی که با 5
 (. ۶۶(22):.)حج4
  (.33(:20)طه).5
 (. 223ص 3.)همان/ج6
 (. 15(:۶2.)جن)۶
 (. 3/25۶.)همان/ج5
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ْنَها...( جٍ م   ثَلُهُ ف ي الظُّلَُمات  لَْیَس ب َخار  و نورى برایش قرار دادیم كه با آن در میان مردم راه »1َكَمن مَّ
      .«برود

َّلْ  َرب  کَ  اْسمَ  َواْذُکر  )است؛ 2خضوع، البه، مویه و تبتل ینمایههم  "قنوت"  نام و»3(تَْبت یاًل  إ لَْیه   َوتَبَت

فرمود: تبتل در آیه به معنای قنوت  (ع، امام صادق)«بپرداز او به تنها و کن یاد را خود پروردگار

نظام میان دو همآهنگی  و نمادی از راز و رمز تکوین ،قنوت 4؛در نماز و البه به سوی خدا است

لََوات  والصَّالَة  اْلُوْسَطى َوقُوُمواْ ل ل ه  تکوین و تشریع است؛)  نماز و نمازها بر»5(قَان ت ینَ َحاف ُظواْ َعلَى الصَّ

  «.خیزید پا به خدا براي خاضعانه و کنید، مواظبت میانه

 6داــخ اتـــمالق تا  ایهـــپ ایهـــپ                اـــــفن اــت لــــتبت اتـــمقام از

مت( سر برداشته و آنگاه به گور یا نشور)قیا نشیند گویا از خوابگاه  می "تشهد"وقتی نمازگزار برای 

نیز به  (صتشهد پیامبر)پردازد. دن و گرامی داشتن نیکان و خود میداشت خدا و درود فرستاگرامی

در تشهد باید همچنین 7.و به دستور خداوند در معراج اذکار آن بیان گردیده است بوده گونههمین

با  اساسا اصل نماز هم بایدفیض الهی و استمرار و دوام آن است رعایت شود.  یکه واسطه "والیت"

چنین روایت شده که هرگاه کسی به نماز ایستد و بر من و اهل  (ص)والیت همراه باشد. از پیامبر

  8صلوات و درود نفرستد نمازش پذیرفته نیست. بیت من

و با  حرام گردیده سخن گفتن با مخلوق با شروع نماز)تکبیره االحرام( (عبه فرموده امام رضا) 

مؤمنی که در نماز از خلق بریده و با نماز به معراج عروج  9.شودحالل می )کالم مخلوق("سالم"

دارد که در ابتدای هر ، ادب اقتضا به سوی خلق دارداز که قصد برگشت نموده اینک در پایان نم

ست که نمازگزار خطاب های خداوند ا، نامی از نامو نیز فرمودند که سالم 11ای سالم نمایددیدار تازه

  11دهد.اند انجام میای که بر او گمارده شدهبه دو فرشته

ْم...(است به آن دارالسالم می گویند؛)لَُهْم د بهشت چون سرای خداوندی ْنَد َرب  ه  اُر السَّالم  ع 
براى » 12

به بهشت، و هنگام ورود مؤمنان ؛ «آنها )در بهشت( خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود
یَن تَتََوفَّاُهُم اْلَمالئ َكةُ َطی  ب یَن یَقُولُوَن َسالم  َعلَْیُكْم اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ ؛فرشتگان بر آنان سالم دهند ب ما ُكْنتُْم  )الَّذ 

سالم »گویند:اند؛ به آنهاگیرند در حالى كه پاك)مرگ( روحشان را مىكه فرشتگان هاییآن»13(تَْعَملُون
به درود و تحیت مؤمنان ، اساسا «دادید!بر شما! وارد بهشت شوید به خاطر اعمالى كه انجام مى

یَّتُُهْم ف یها سَ نیز در بهشت با سالم استیکدیگر  ین(؛)َو تَح  ُر َدْعواُهْم أَن  اْلَحْمُد ل لَّه  َرب   اْلعالَم  و »الم  َو آخ 
حمد، مخصوص پروردگار ن این است كه:"تحی ت آنها)بهشتیان( در بهشت: سالم؛ و آخرین سخنشا

                                                           
 (. 122(:0.)انعام)1
 .تبتل در عرفان یکی از مقامات معنوی و از نخستین منازل سیر و سلوک است و دارای درجاتی است.    2
 (. 5(:۶5زمل).)م5
 . 130، ص3. تفسیر نورالثقلین، ج4
  ﴾.238(:2﴿بقره).5
 .مولوی، مثنوی معنوی دفتر سوم. 6
 (. 559ص  3.)همان ج۶
 . 553/ص3. همان/ ج5
 ،)تحلیل الصلوه(. 0/11۶. وسائل الشیعه/ج9

 (. 135به نقل از کتاب اسرار نماز آیت الله جوادی آملی ص  152ص  1.)فتوحات مکیه/ ج10
 (. 1۶0.)معانی االخبار/ص11
 (. 12۶(:0.)انعام)12
 (. 52(: 10.)نحل)15
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ٍ  َسالم  ؛ این سالمتی و عافیت، از جانب خدای مهربان است؛)«"عالمیان است ْن َرب  قَْوالً م 
یٍم(  «.!است از سوى پروردگارى مهربان آنها؛ این سخنىسالم بر »1َرح 

 ؟رسیما این نمازها به جایی نمیچرا ب

وع و خشوع سبب خض نهایت،و گرایش به منبع بی پروردگار، ی نعماتاندیشیدن در صفات و گستره
قدرت خدا و بزرگی نعمت اگر مردم در عظمت  :دوفرم (ععلی) .شودو حضور قلب در نماز می

خوانی و از نماز کمی فکر کنی که چه می قبلباید  2گرویدند.باز می  حقاندیشیدند، به راه های او می
خارج از نماز دارد،  عللاحساس لذ ت در نماز یك سرى »گفت: خوانی؟ آیت الله بهجت میکه را می

ین در خارج از نماز باید مورد مالحظه باشد و عمل شود ادر خود نماز. آنچه و یك سرى مقدمات 
كند و نورانیت مى، روح را مكد ر سیاه و دل را تیره نكند، معصیت: انسان گناه نكند و قلب را است كه

خود نماز نیز انسان باید زنجیر و سیمى دور خود بكشد تا غیر خدا داخل  و در هنگام  برد دل را مى
هش به غیر خدا مشغول نش ود. و اگر به طور نشود، یعنى فكرش را از غیر خدا منصرف كند و توج 

هش به جایى منصرف شد، به محض التفات پیدا كردن باید قلبش را از غیر خدا  غیر اختیارى توج 
چه كنم در نمازم حضور گفت: روزى از آقا پرسیدم : دان ایشان نیز مىیكى از شاگر«. منصرف كند

از این جمله من كم است!. فرمود: روغن چراغ سپس و آقا ابتدا سر به پایین افكند داشته باشم؟ قلب 
 یتوان به مرتبهوابستگی به دنیا نمیبا  3ضعیف است.فهمیدم كه معرفت كم است و ایمان قلبى 

-ل نمازگزار را از یاد خدا باز میو د 4عملی شیطانی است نیز هس. وسو حضور قلب در نماز رسید

 تواند در نماز به یاد خدا باشد.از یاد خدا غافل است، نمیدلی که دارد؛ و آفت دیگر غفلت است؛ 

 مــــکنیم میـــــع آمده گـــدم جمـگن              مـــکنیدم میــار گنــما درین انب

 کین خلل در گندمست از مکرموش              وشـــا بهــم آخر مــندیشیانیمی

 ران شدستـار ما ویـش انبـنَو از فَ               ا حفره زدستـار مـموش تا انب

 دم جوش کنــع گنـان در جمـوانگه             نـاول ای جان دفع شر موش ک

   5ورــــم اال بالحضـــــــــوة تــــال صل             بشنو از اخبار آن صدر الصدور

های متعددی همچون: یر عبادات، راهبزرگان ما براى تحصیل خشوع و حضور قلب در نماز و سا

ی افعال و نی نماز و فلسفهاو آشنایی به مع مناسبتحصیل معرفت به خدا و انتخاب محل و مکان 

توجه دل  یدعای پیش از نماز، آماده ساز .اندمرین حضور قلب را بیان نمودهو مراقبت و ت اذکار آن

 .قلب است های نماز، عاملی برای حضورجملهتوجه کردن به معانی همچنین  .است

                                                           
 (. 35(:50.)یس)1

 .159، ص 2. ترجمه و شرح نهج البالغة)عبده(، ج2

 السالكین حضرت آیت اللطه العظمى بهجت(، باقى زاده پاُلمى، رضا . ر.ك؛ برگى از دفتر آفتاب)شرح حال شیخ 5

كند، خواه ها وسوسه مىی انسانگر پنهانكار،كه در درون سینهبرم( از شرط وسوسهاه می(، )بگو به خدا پن111.)سوره ناس)4
 از جنط باشد یا انسان!

 . مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول.5
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در وضو دقت کنید. اگر در نماز ذهنمان در نماز حواستان جمع باشد، برای آنکه فرمود:  (ص)پیامبر

همان لحظه  !یدبزن و رنگ خدایی به آن یددار، همانجا نگهشدرگیر چیزهای دیگر شد، عیب ندارد

توجه  در طول  هم آن موضوع را  ،)موضوعی که حواس شما را پرت کرده(تصمیم بگیرید که اینجا

ر با چشمان بسته با چشم بسته نخوانید حتی اگنماز را  :اندگفته به همین خاطر 1.به خدا قرار دهید!

عبادت نباید ما را از  مستکبران با این مدل نماز و عبادت هرگز مشکلی ندارند. د.توجهتان بیشتر باش

ما نماز باید توجه  سندی دور سازد،پبلکه بایستی ما را از خودبینی و خود حوادث اطراف غافل کند،

به  تمام کرده وفورا ماز را ، نیک تیمم ساده ید باگاهی حتی باکند.  جلبابعاد زندگی  یبه همهرا 

ما اثر  )درون و بیرون(. نماز مقبول نمازی است که در روح و زندگیموظایف دیگر خود عمل کنی

  است.   داشته باشد و این همان معنای ثواب و قبولسازنده 

 .اخالص است ؛ششم گام

ْنَها َوَما لَهُ  ْنیَا نُؤت ه  م  یُد َحْرَث الدُّ ْد لَهُ ف ي َحْرث ه  َوَمن َكاَن یُر  َرة  نَز  یُد َحْرَث اْْلخ  َرة  )َمن َكاَن یُر   ف ي اْْلخ 

یٍب( ن نَّص  شته»2م  شت افزاییم، و کسی که اش میکسی که محصول  آخرت بخواهد، براي وي در ک  ک 

اخالص ضریب فوق  «.و]لی[ در آخرت او را نصیبی نیست دهیماین دنیا را بخواهد به او از آن می

و باعث افزایش غیر طبیعی ارزش عمل  ای در افزایش نمره نهایی هر عمل خداپسندانه داردالعاده

    3شود.می

دروغ از حتی  ، بایداگر قرار است دروغ نگویم .است های کوچکاستفاده از تمام فرصت گام هفتم؛

ممنوع است. مطلقا "اینکه چیزی نیست!" استفاده از این عبارت: . اجتناب کنم ه و...،مبالغ شوخی و

چه بزرگ در هر امر جد ى و شوخى بپرهیز و چه كوچك  ،از دروغگویى»حضرت سجاد)ع(فرمود: 

و . 4«کند(.كند)عادت میپیدا مى نیزدروغ كوچك گفت، جرأت بر دروغ بزرگ را  کسیزیرا وقتى 

: خداوند سه چیز را در سه چیز پنهان کرده است: رضا فرمود )ع(در نصیحتی به فرزند )ع(امام باقر

ضاى خدا در همان هیچ عبادتى را کوچک مشمار، شاید ر ؛در پرستش و عبادتو خشنودى خود را 

همان  یهیچ گناهى را کوچک مشمار، شاید به واسطه ؛خشم خود را در گناهان ؛شدعبادت کوچک با

                                                           
کند که کند، غلی در حالت نماز اشاره می. علی)ع( در نماز متوجه سائلی شد که وارد مسجد شده و درخواست کمک می1

 انگشتر او را از انگشتانش بیرون بیاورد!. نزدیک بیاید و 
 ﴾. 20(:12.﴿شوری)2
.این مقوله غیر طبیعی در فرهنگ دینی ما "برکت" نام دارد مانند برکت ساختن کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل، یا برکت خون 5

ی معینی دارند؛ ولی عمل، یک نمره امام حسین)ع( و... . البته ناگفته نماند که اعمال به لحاظ سختی کار و کمیت و کیفیِت خودِ 
شنویم؛ بعضی شود. اینکه گاهی میکننده هم ضرب میی هر عملی در ضرایبی از صفات و فضایِل عملباید توجه داشت که نمره

کنند و در فرش رسند و بعضی دیگر با انجام اعمالی صدها برابر، هیچ رشدی نمیافراد با انجام یک عمل ساده به عرش می
مانند، به جهت آن است که هر عمل نیکی پتانسیل رشد نامحدودی دارد، البته مشروط بر رعایت شرایط و داشتن قی میبا

توان با گفتن یک "ال گذارند. به فرموده امام رضا)ع( حتی میباالیی از صفات و فضایل که در رشد آن عمل تأثیر می ضرایب
عذاب الهی در امان ماند البته به شرطها و شروطها که "والیت" از جمله آن ضرایب اله اال الله" به حصن الهی داخل شد و از 

ی ایمان، تقوی، معرفت و بصیرت، والیت، اخالص، توکل، و شروط است . بعضی از این ضرایب عبارتند از: میزان و درجه
 توجه و حضور قلب، رعایت ادب و آداب آن عمل، مکان و زمان، و... .

دو نفر ممکن است یک عمل معینی را در شرایط ظاهری برابر انجام دهند مثل اینکه نماز خاصی را شبیه هم  به عنوان مثال
ی ظاهر عملشان برابر است اما به دلیل تفاوت ی معینی را به فقیر بدهند. این دو نفر، هر چند که نمرهبخوانند یا مقدار صدقه

ای را جلوی نگاه مردم و اوتی خواهند گرفت. روشن است اگر کسی صدقهی نهایی و متفدر ضرایب عملشان، هر کدام نمره
دهد، تفاوت برای جلب توجه آنان بدهد با کسی که همان مقدار صدقه را به صورت پنهان و تنها برای جلب خشنودی خداوند می

 چشمگیری دارد. 
جدط و هزل فانط الرجل اذا كذب فى الصغیر اجترأ على اتقوا الكذب الصغیر منه و الكبیر فى كلط ». قال السجاد علیه السالم: 4

 ( 53، ص1اصول كافى؛ ج«.)الكبیر
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بندگان محبوب خود را در میان مردم پنهان کرده است، هیچ فردى را  و گناه مورد خشم او واقع شوى

  1محبوب خدا باشد. یحقیر مشمار، شاید همان فرد، بنده

 :عادی و حاصلخیز(زار، ؛)شورهسه زمینه داریم ،(مانند کاشت بذر در زمین؛)فضایلبرای کاشت بذر

 های غیرالهی و به قصد شهوات و حرص و آز و فریب و... انجام شود. کارهای نیکی که با انگیزه1

   2.مانند کاشت بذر در شوره زار است؛)فََوْیل  ل  ْلُمَصل  یَن(

-منفعت طلبی، خجالت، ترس از مالمت و کاشته می عادی اجتماعی، هایبذرهایی که در زمینه. 2

مانند این کارها  !دنرسانبه خدا نمیخیلی را ا م گذارندشوند و روی اعمال به ظاهر نیک ما اثر می

روی نباید ایم ولی ه و بذرها کاشتهانجام داد هااینجا ما خیلی کار .های عادی استدر زمینکاشت بذر 

  کنند.یلی رشد نمیخ ،کنیمگذاری اینها سرمایه

و  به دنبالش است یکه نه منفعت است یهای کوچکهمان فرصت و حاصلخیز های بدون آفتهزمین. 3

دهد روی اینها باید کار ما را رشد می ها، مثل سالم به یک کودک، این کاریمالمت و نه ینه ترس

-های اضافی و صرفههای اهل مسجد، خاموش کردن المپفشجفت کردن ککمک به مادر،  کرد.

رفع موانع از مسیر عبور مردم، برداشتن الشه  ،کنندجویی در آب، تعمیر شیرهای آبی که چکه می

-یک دانه کوچک هم که بکاری رشد میهای حاصلخیز در این زمینهحیوانات از وسط جاده و... ، 

  .کنددر شما رشد می هم کند. اخالص

 ی:های طالیاستفاده از فرصت گام هشتم؛

مثل اینکه کسی را که به من صدمه زده، ظلم طالیی است؛ العاده و فوقهای فرصت ،های سختزمینه

ده عفو کنم، با کسی که قطع رابطه کرده، ارتباط برقرار کنم و... ، و در واقع نمون کرده یا توهی

گویند: می و کنندمالمتت می یا ضرر مادی دارد بَرد و یاآبرو و اعتبار می ،خیرکار جام جایی که ان

های طالیی است که آدمی را به اوج ها فرصتزمینهاین ؛ ...و ندادی؟! ترسیدی؟! جوابش راچرا 

و  مکارم اخالق است. مثل داستان مالک اشتراخالق عادی نیست، اخالق متعالی و ها این 3رساند.می

بریده بپیوند، و به آن که از تو دریغ کرده فرمود: با کسى که از تو امام صادق)ع( 4.مواردی دیگر

بخشش کن، و با کسى که به تو بدى کرده نیکى کن و به کسى که به تو دشنام داده سالم کن و با کسى 

که به تو دشمنى ورزیده انصاف ورز و کسى که تو را ستم ورزیده عفو کن، همچنان که دوست دارى 

ان و بدان هر دو بر نیک برت گیر، آیا نبینى که آفتابدت عکه از تو گذشت شود. به عفو خدا از خو

                                                           
یا بنی إنط اللَّه تعالى خبأ ثالثة أشیاء فی ثالثة أشیاء : خبأ رضاه فی طاعته فال تحقرن من الطاعة شیئا فلعلط رضاه فیه، . »1

فیه ، وخبأ أولیاءه فی خلقه فال تحقرنط أحدا فلعلط ذلک الولیط وخبأ سخطه فی معصیته فال تحقرن من المعصیة شیئا فلعلط سخطه 
 .110، ص1؛ التذکرة الحمدونیة، ج«
 (. 1(:10۶.)ماعون)2
 . البته این کارها باید در مواردی باشد که پشتوانه عقلی هم داشته باشد و عقال آن را تأیید کنند. 5
شناخت، مالك را كرد؛ شخصى كه او را نمىنمود، از بازار عبور مىمی . مالك اشتر كه پیراهنى از كرباس به تن داشت و فقیر4

حقیر و خوار شمرد و كلوخى به او زد. مالك به راه خود ادامه داد. بعضى كه ناظر بودند، گفتند: آیا دانستى به چه كسى اهانت 
م به عذرخواهى گرفت. تا او را در كردى؟! مرد جواب داد: نه! گفتند: این مالك اشتر است. مرد سخت پشیمان شد و تصمی

ام؛ مگر آنكه براى تو رویى گفت: به خدا قسم به مسجد نیامدهخواست، مالك با گشادهمسجد به حال نماز یافت. از او پوزش 
 5۶، ص1، به نقل از اخالق فلسفى، ج2، ص 1طلب آمرزش كنم. مجموعه ورام، ج 
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در روایتی از رسول نیز امام باقر)ع(  1بارد؟!بر شایستگان و ناشایستگان مى تابد و بارانمى

 :گویدهنگامی که قیامت برپا شود، منادی میکند: معرفی می گونهاینهمسایگان خداوند را  ،خدا)ص(

از آنها  یفرشتگان در حالی که خیزندگروهى از جاى خود برمیصابران کجایند؟ در این هنگام 

ما خود را در اطاعت خداوند به صبر واداشتیم و در معصیت او هم  :گویندكنند! آنها مىاستقبال مى

و  حساب را باز كنید تا وارد بهشت شوند! راه آنها :زندصبر كردیم. در این هنگام منادى صدا مى

د: اهل فضل کجایند؟ گروهى از جاى گوی. پس از آن منادی دیگری !براى آنها نیست کتابی

 شدکردیم، به ما بدی میکردند، ولی ما تحمل در دنیا با ما جاهالنه رفتار  :گویندو می خیزندبرمی

 گویند، راهشان را باز كنید تا وارد بهشتگوید: راست میندایی  و...، نمودیمولی ما گذشت می

 2.!حسابى نیستنیز گردند، و برای آنان 

خداوندا! توفیقى به »خواهد: مىچنین االخالق از خداوند السالم در دعاى مكارمامام سجاد علیههمچنین 

من مرحمت فرما كه هر كس نسبت به من ناروایى كرد، من خیرخواه او باشم. هر كس سخن بدى به 

پوشى كنم. هر كس مرا من بدى كرد، من از او چشممن گفت، من او را ستایش كنم. هر كس به 

نیمه شب اگر  3.«محروم كرد، من به او بذل كنم. هر كس مرا از خود دور كرد، من به او نیكى كنم

کاری بس ند دعا کنیم اهکسانی که به ما آسیب زد چهل نفر از برایدر قنوت نماز شب برخیزیم و 

  . ایم!بزرگ کرده

 آفریدی      بغیر از معصیت چیزی ندیدی از آن روزیکه ما را

 4خداوندا بحق هشت و چارت      ز ما بگذر شتــــر دیدی ندیدی

 (شودآغاز می شناخت موانع(بحث) محور چهارماز اینجا استقامت در مقابل موانع. )صبر و  گام نهم؛

)فَاْستَق ْم َکَما  ای از رشد روح است؛مرحلهو استقامت در برابر آن، عبور از هر مانع 

ْرَت...( یَن قَالُوا َربُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فاََل ؛«اي ایستادگی کن!پس، همان گونه که دستور یافته»5أُم  )إ نَّ الَّذ 

ْم َواَل ُهْم یَْحَزنُوَن( ً کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست سپس ایستادگی کردند، »6َخْوف  َعلَْیه  محققا

 همان صبر است. وهمان مقاومت  استقامت همان تقوی و«. آنان نیست و غمگین نخواهند شدر بیمی ب

که موجب  ،در درون استاست. نیرویی  روح داری بهترین سیستم حفاظتیتقوی یا همان خویشتن

 تکبیر قلبی است. استقامت و چهار ،که عالجش یز استموانع چهار چغلبه بر موانع است. 

                                                           
ْن . ِصْل َمْن قََطعََک، َوأَْعِط َمْن َحَرمَ 1 َک، َو أَْحِسْن إِلى َمْن أَساَء إِلَْیَک َو َسلطِْم َعلى َمْن َسبََّک َو أَْنِصْف َمْن خاَصَمَک، َو اْعُف َعمَّ

اِر َو أَنَّ َمَطَرهُ یَْنِزُل  ى االْْبراِر وَ َظلََمَک َکما أَنََّک تُِحبُّ أَْن یُْعفى َعْنَک، فَاْعتَبِْر بِعَْفِو اللطِه َعْنَک أاَل تَرى أَنَّ َشْمَسهُ أَْشَرقَْت َعلَ  اْلفُجط
اِلحیَن َو اْلخاِطئیَن. مستدرک الوسائل، ج  . 11، ص9َعلَى الصط

ق.)...إِنََّما یَُوفَّى 1111، دار الثقافة، قم، چاپ اول، 105. این روایت تلخیص شده است؛ شیخ طوسی، االمالی، النص، ص 2
ابُِروَن أَْجَرُهم بِغَْیِر ِحَساٍب(.)  «. بی تردید، شکیبایان پاداش خود را بی حساب ]و[ به تمام خواهند یافت»(؛10(:59زمر)الصَّ

 . دعای مكارم االخالق، فراز بیستم 5
 ها .باباطاهر، دوبیتی4
 (. 112(:11. )هود)5
 (.15(:10. )احقاف)6



۶1 
 

َم های آن اولین مانع است؛ جاذبه" و نفس" -الف اَرة  ب السُّوء  إ الَّ َما َرح  ي إ نَّ النَّْفَس ألَمَّ ُئ نَْفس  )َوَما أُبَر  

َرب  َي ...(
کنم، چرا که نفس قطعاً به بدي امر می کند، مگر کسی را که و من نفس خود را تبرئه نمی»1

    «.خدا رحم کند،

کنند؛)َوقُل می جن و انس و وسوسه آنان از دیگر موانع است که با تحریک نفس عمل "شیاطین" -ب

) ین  ْن َهَمَزات  الشَّیَاط  ب   أَُعوذُ ب َك م  -ها به تو پناه میهاي شیطانو بگو: پروردگارا، از وسوسه»2رَّ

 «.برم

 نیز و... انفرزند ؛ طواغیت و حاکمان زر و زور و تزویر و یا گاه مردم و گاه همسر و"خلق" -ج

و بدانید »3مانع شوند؛ )َواْعلَُمواْ أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَُدُكْم ف تْنَة ...(یا فریب  توانند با تشویق یا تخویفمی

 «. انداموال و فرزندان شما فتنه

ْنیَا ند؛)شومانع رشد می ریک نفس،با تحکه  "دنیاهای جاذبه" -د ...(َوَما اْلَحیَاةُ الدُّ ب  َولَْهو  إ الَّ لَع 
و » 4

 «.زندگی دنیا جز بازي و سرگرمی نیست

 5کبیر زدم یک سره بر هر چه که هستمن همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق       چارت

 اند:روایات ما نیز صبر و استقامت را سه نوع تعریف کرده

قویت آن برای تداوم صبر بر طاعت)مقاومت و مداومت بر انجام طاعات، حفظ انرژی و ت .1

 نظیر غلبه بر اینرسی یعنی تمایل به ایستایی در اجسام ؛حرکت و اجتنباب از تنبلی و خستگی

 در فیزیک( متحرک

نظیر غلبه بر نیروی  ؛های انحرافیها و جاذبهصبر بر معصیت)مقاومت در برابر جذابیت .2

 گریز از مرکز در فیزیک(

مزاحم و ناگوار پیش روی؛ گاهی برخی حوادث صبر بر مصیبت)مقاومت در برابر حوادث  .3

کند، نای و رمق انسان را از دردناکی که از مقابل با انسان ناگهانی برخورد)اصابت( می

نهایت پناه برد، یاد کند در اینجور مواقع باید انعطاف داشت، به منبع بیادامه حرکت سلب می

د و به هر حال سر خم کرد و حادثه را خدا کرد، توسل و توکل نمود، اجازه دهیم زمانی بگذر

-مانند موج از باالی سر عبور داد واال این موج سهمگین با شدت به صورت ما برخورد می

کند. در فیزیک نیز برای مقابله با نیروی مزاحم کند و استخوان آدمی را خورد می

 سازند(روبرو)هوای مقابل(، اجسام را به شکلی منعطف)آیرودینامیک( می

 

 :است پنج چیز الزم در باشگاه استقامترای تقویت عضالت تقوی ب

  ؛"وسایل و ابزار" .1

                                                           
 ﴾. 35(:12.﴿یوسف)1
 ﴾. 9۶(:25.﴿مؤمنون)2
 ﴾. 25(:5.﴿انفال)5
 ﴾. 52(:0.﴿انعام)4
 . حافظ، دیوان 5
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مدیریت و کنترل  است. "غرایز"برای تقویت استقامت و تقوی همین و ابزار یکی از بهترین وسایل 

ب جتواند مومیغرایز در جوانی اگر چه سخت و سنگین است اما اگر این مدیریت انجام پذیرد، 

رای پیمایش باستقامت و این این قدرت  شود.و افزایش درجه تقوی استقامت چشمگیر قدرت افزایش 

این فرصت طالیی  .است نیازبه شدت مورد مسیر پر فراز و نشیب و پر حادثه در زندگی  پیش رو 

دهد، نتایج آزمون آنان را نیز به دلیل فوران در اختیار همگان قرار میدر دوره جوانی را خداوند 

کند، بخشد و به سرعت عفو میکند، سریع میغرایز در این دوران با ارفاق و نظر لطف بررسی می

به  اند،یی زندگی خود عفاف و تقوی ورزیدهولی به هر حال کسانی را هم که در این دوران طال

حال  به هربرای دیگران دسترسی به آن به آسانی میسور نشود.  رساند که شایدی میاتدرجات و مقام

-وزنهاینها برای رشد انسان دست یافت.  " در نفس،عفافیملکه"توان به مینهرگز غرایز  بدون این

صفت  .است شهوت و غضب)آفت عقل عملی( و وهم و خیال)آفت عقل نظری( .هستندهای خوبی 

کنترل وهم و خیال و شک و و مدیریت آید. غضب به دست می و مدیریت و و بخشش با کنترلعف

  تواند موجب یقین و خوشبینی و حکمت شود.میهم ن گما

استفاده از ابزارهای  ی، روش و نحوهدین " و روش و مراحل و مقدار استقامت؛"برنامه .2

 .دهدمینشان را  استقامت

اند که در هر نماز راه و روش استاد" و مربی و الگوهای استقامت؛ اینان همان کسانی" .3

ْم(نماییم؛ایشان را از خداوند مسئلت می یَن أَْنعَْمَت َعلَْیه  َراَط الَّذ  َراَط اْلُمْستَق یَم . ص  نَا الص   » 1)اْهد 

و اینان عبارتند «. ايشان داشتهما را به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که گرامی

یَن َوَحُسَن أُولَئ كَ  ال ح  یق یَن َوالشَُّهَداء َوالصَّ د   َن النَّب ی  یَن َوالص   راستی پیامبران و » 2َرف یقًا( از؛)م  

 «.و آنان چه نیکو همدمانند! )مقام خلیفه الهی(،و شهیدان و شایستگان پیشگان

  

و  "تغذیه" و تقویت ایمان. ایمان شامل: شناخت)شناخت( و باور)احساسات( و یقین)قلب( .0

مرور در  فکر( وتها را تبدیل به باور کند تکرار و )تواند شناختعاملی که می .عمل است

چراغ راه است و باور و احساسات انرژی و است. شناخت مثل  و تقویت آن تمایالت فطری

خواهی دست  "یقین"گام برداشتی به در مسیر عبودیت اگر  سوخت پیمایش مسیر است؛

ست و پروردگارت را عبادت کن تا به مقام یقین د»3یافت؛) َواْعبُْد َربََّك َحتَّى یَأْت یََك اْلیَق یُن(

های به هدایت یتقویت کننیز یقینت را  و چنانچه  «.یابی)جهان غیب برای تو مشهود گردد(

 4دست خواهی یافت.برتری تکوینی 

 

 

                                                           
 (. 0-۶(:1.)حمد)1
 ﴾.  09(:1.﴿نساء)2
 ﴾. 99(:13.﴿حجر)5
الیقین" یعنی یقینی که بواسطه عقل حاصل گردد)علم حصولی(، و اند نظیر؛ "علم. عرفا برای یقین هم مراتبی ذکر کرده4

قین"، یعنی ادراک حصولی، ادراکی الیالیقین" یعنی یقینی که عالوه بر عقل با حواس هم مشاهده و ادراک شود، و "حق"عین
ای که در آن عالم و معلوم)درک کننده و درک شونده( با یکدیگر متحد شوند و یکی شوند. مثل زمانی که سرما را به گونه

 کنی که انگار اصال سرما خوِد تویی و تو همان سرمایی. ادراک می
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که باید با توجه و تفکر و حضور قلب  است مناسکانجام  ل صالح واعماهمان "تمرین"  .5

و روزه تمرین  نماز تمرین تسلیم و بندگی و آراستگی به فضایل استمثال  ؛انجام شود

 ؛نفس استمشتهیات مبارزه با 

 رودزانک تن پرورد رسوا می               ردار راـم ده این مـن کـچرب و شیری

 1رودتا قوی گردد که آن جا می                چرب و شیرین ده ز حکمت روح را                          

 است. تالش اجتماعیجهاد و  گام دهم؛

چنانکه واجبات مسلمانی است؛  ، ازرشد فضایل در جامعه و "حاکمیت دین در جهان"کمک به 

هر مسلمانی 2«.مسلمان نخواهد بود ،نماید خدمتمردم ه كه ب دكوشنهر كسى »فرمود: )ص(پیامبر

"تمدن الهی" در جهان شکل بگیرد. همچنانکه طواغیت هم در نماید تا  و مجاهده و مبارزه باید تالش

هر حاکمیت و و  هر طغیانگر ،طاغوت .انددر کل جهان نوین یو نظمصدد تحقق "تمدن مادی" 

نفس را کنترل کند ولی بخواهد اگر کسی ، که اذن و رضایت خدا به همراه نداشته باشداست ای سلطه

یا برده ساخته و یا نابود را نستیزد، رفته رفته طاغوت او  کاری به طاغوت نداشته باشد و با او

انحراف  یطاغوت هم زمینه و3کشاندبه کفر می شیطانکند، نفس ما را به حرام آلوده می خواهد کرد.

  کند.ایجاد می

 4و حامل آیات و علوم الهى گشته بودكند كه نخست در صف مؤمنان اشاره به داستان كسى مىقرآن 

با مخالفت پرداخت و طاغوت او را به و سپس از این مسیر گام بیرون نهاده، شیطان به وسوسه او 

ش خود ما او را به اختیارخدا فرمود:  و عاقبت كارش به گمراهى كشیده شد. کشانید )ع(موسی

تا  را طى كرد  مراحل سقوط نفسى ابه پستى گرائید و بر اثر پیروى از هوخود، و او  واگذاردیم 

 5.داشتكاذب  یهار" عطش" سگآنجا که مانند 

 6:طاغوت است شیطان

                                                           
 . مولوی،دیوان شمس، غزلیات. 1
 . 131،ص2الرسول)ص(،ج، مكاتیب«لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم من أصبح و ». عن النبی)ص(:2
نَک إِنطِی أََخاُف اللَّهَ رَ 5 ا َکفََر قَاَل إِنطِی بَِريٌء مطِ چون حکایت »(؛10(:39بَّ اْلعَالَِمیَن()حشر).)َکَمثَِل الشَّْیَطاِن إِْذ قَاَل ِلْْلِنَساِن اْکفُْر فَلَمَّ

-کافر شو! چون ]وي[ کافر شد، گفت: من از تو بیزارم، زیرا من از خدا، پروردگار جهانیان، میشیطان که به انسان گفت: 

 «. ترسم
َ الَِّذي آتَْیناهُ آیاتِنا فَاْنَسلََخ ِمْنها فَأَتْبَعَهُ الشَّْیطاُن فَكاَن ِمَن اْلغاِویَن()اعر4 و خبر آن کس را که (» 1۶3(:۶اف).)َواتُْل َعلَْیِهْم نَبَأ

در «.ود را به او داده بودیم براي آنان بخوان که از آن عاري گشت؛ آنگاه شیطان، او را دنبال کرد واز گمراهان شدآیات خ
اینکه منظور از آیاتی که به او داده شده چیست؟ برخی آن را اسم اعظم، برخی استجابت دعا یا برخورداری از معارف تورات، 

 101، ص2المعارف قرآن، ج رف، اعالم قرآن از دایرةاند. مرکز فرهنگ و معاعلم و حجج دانسته
شود كه منظور از این شخص مردى به نام" بلعم باعورا" بوده است كه از بسیارى از روایات و كلمات مفسران استفاده مى .5

شد، و حتى موسى ع از وجود او كرد و از دانشمندان و علماى مشهور بنى اسرائیل محسوب مىدر عصر موسى ع زندگى مى
رسید، كارش در این راه آن قدر باال گرفت كه دعایش در پیشگاه خدا به اجابت مى كرد، وبه عنوان یك مبلغ نیرومند استفاده مى

ولى بر اثر تمایل به فرعون و وعد و وعیدهاى او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست داد، تا آنجا كه در 
، ۶سفر اعداد. تفسیر نمونه، ج 22، باب صف مخالفان موسى ع قرار گرفت. در تورات نیز ماجراى" بلعم باعورا" آمده است

. در تفسیر" المنار" از پیامبر اسالم ص چنین نقل شده كه مثل بلعم بن باعورا در بنى اسرائیل همانند امیة بن ابى 13ص
 «111صفحه  9المنار جلد » الصلت در این امت است 

 ( و )( و )( جستجو کنید. 20-15ر)(: ( و )حج11-22(:۶های؛ )اعراف). داستان شیطان را در قرآن در سوره6
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برای مانند فرشتگان آنها هم 1.خلق کرد به نام "جن" دیگری پنهانموجودات  وندخدا ،ر از مالئکغی

فرشتگان از و موکلینی و... مأمورانی  ها و دریاها، کوهمعادن ،رودها ،2انسان آفریده شدندبه خدمت 

  دارند. یانجنو 

 را جنیان ولی ،نمود الله فطرتی داد و او را مزین به ملكوت ایصبغهانسان را  دروني ساختارخداوند 

َواْلَجآنَّ ) شد. داده آنها به و اختیار نیز شهوت و عقل انسان مانند و 3آورد پدید( باد و)دود بى آتش از

ن َخلَْقنَاهُ  ن قَْبلُ  م    5.«نمودیم خلق گذرانده آتش از پیشتر را جن یوطایفه»4(نَّار  السَُّموم   م 

این در وجودش تولید احساس  و داعیه حاکمیت داشت 7صاحب فرزندان بود 6،جنیان بود از شیطان

استکبار به معنای تکبر  خواست مدیر عالم ملک باشد.او میبرتری و سروری کرده بود. 

کردن)رفتار( نیست، استکبار خوی و عقیده خود برتربینی است، مستکبر خواهان مقام و جایگاهی 

  چنین بود.است که لیاقتش را ندارد. خواهان علو و برتری است و شیطان این

ابلیس یان، لک اتفاق افتاد، پس از شکست جندر جنگی که میان مالئکه و جنیان طغیانگر در عالم مُ 

را به ملکوت باز کرد تا خودش را  چشمان او داوند به ابلیس فرصت داد وخ 8؛به ملکوت آوردند را

و آنقدر عبادت  پذیرفت که عبادت کند او را در صفوف مالئکه جای داد و او  ، همچنینبازسازی کند

 های بسیارنماز که بود کسى او ،فرشتگان نشست ولی روحش رشد نکرد نمود تا بر کرسی استادی

                                                           
. ریشه این واژه كه از جیم و نون تركیب شده است با مستور بودن هماهنگ است، "جنین" چون در رحم مستور است، 1

وقتى كلمه  ها مستور است.ها و چمنگویند كه زمینش بواسطه درخت"مجنون" چون عقلش مستور است، جنت هم به باغي مي
دار و هاى عجیب و غریب دارند و موجوداتى دمشود؛ از جمله اینكه آنها شكلد، خرافاتی نیز با آن تداعى مىشوجن گفته مى

آید، توز و بد رفتارند. "جن"چنانكه از مفهوم لغوى این كلمه به دست مىدار هستند و همچنین موذى و پر آزار، كینهسم
رآن ذكر شده؛ از جمله اینکه آنها داراى ادراك و تشخیص حق از باطل موجودى است ناپیدا كه براى او مشخصات زیادى در ق

اند. گروهى از آنها مؤمن صالح و گروهى كافرند آنها داراى اند)آیات سوره جن( تكلیف دارند و مسئولو قدرت منطق و استدالل
عدها ممنوع شدند، آنها با برخى ها و خبرگیرى و استراق سمع داشتند، اما بحشر و نشر و معادند، قدرت نفوذ در آسمان

پرداختند، كردند و با آگاهى محدودى كه نسبت به بعضى از اسرار نهانى داشتند، به اغواى آنان مىها ارتباط برقرار مىانسان
(: 2۶ها نیز چنین است،)نمل)گونه كه در میان انسانشوند كه از قدرت زیادى برخوردارند؛ هماندر میان آنها افرادى یافت مى

( یكى از گردنكشان جن به سلیمان گفت من تخت ملكه سبا را پیش از آنكه از جاى برخیزى از سرزمین او به اینجا 59
( گروهى از جن پیش روى 15و  12(: 51توانند برخى كارهاى مورد نیاز انسان را انجام دهند)سبأ)آنها مى« آورم!مى

  كردند.ها، و ظروف بزرگ غذا تهیه مىى او معبدها، تمثالكردند، و براسلیمان به اذن پروردگار كار مى
  35ص  - 1جلد  -. تاریخ طبری2
كنند. آتش هم اگر چه نسبت به . همانطور كه آب نسبت به انسان مهلك است ولی ممکن است حیوانات آبزی در آن زندگي 5

سیرالمیزان هم چنین آمده که اگر جن از نار انسان مهلك است اما ممکن است موجوداتی نارزي در آن زندگي كنند؛ درتف
سموم)آتش گدازنده( خلق شده است معنایش این نیست كه یك دست از آتش خلق شده باشد، همانطوري كه انسان كه از تراب 
است، آب هم ضمیمه دارد، هوا و آتش هم در آن دخیل است.)عناصر چهارگانه آب و باد و آتش و خاک(، آن روز اگر این 

اند. آفرینش جن هم عنصر شناخته شده بود امروز عناصربیشتری كشف شده که همه آنها  در تشکیل بدن انسان دخیل چهار
 همینطور است. 

 (. 2۶(:15)حجر).4
، محمد بن علی ابن عربیر.ک؛ گوید: بین خلقت جن وخلقت آدم شش هزار سال فاصله بوده است؛ الدین ابن عربی می. محی5

مسعودی گفته است موقعی که خدا اراده کرد آدم را خلق کند، هفت هزار سال برجن . و نیز 152، ص1ج الـفتوحات المکیة،
مان علي المسعودير.ک؛ ونسناس گذشته بود وابلیس لعین هم قسمتی از زمان را گذرانده بود.   33 ص.  1 ج، أخبار الزط

یَّتَهُ أَْوِلیَاَء ِمن ُدونِی َوهُْم . َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِکِه اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلیَس َکاَن ِمَن اْلِجنطِ فَفََسَق َعْن أَْمِر َربطِ  6 ِه أَفَتَتَِّخذُونَهُ َوذُرطِ
()کهف) لَُکْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمینَ  سجده  -جز ابلیس-که به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید پس ]همه [ وهنگامی(»30(15بََدالا

کردند، که از]گروه[ جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید. آیا ]با این حال،[ او و نسلش را به جاي من دوستان خود می 
 «.نی براي ستمگرانندگیرید، و حال آنکه آنها دشمن شمایند؟ و چه بد جانشینا

المعارف آدم)پدر اولیه نسل آدم( است. دائرهالجن)پدر اولیه نسل جنیان( است مانند آدم که أب. طبق برخی روایات ابلیس، أب ۶
 305، ص1قرآن کریم،ج

 نشر بوستان کتاب، مراجعه کنید   335، ص1المعارف قرآن کریم،ج. برای مطالعه بیشتر و آشنایی با پیشینه شیطان به دائره5

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://lib.eshia.ir/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://lib.eshia.ir/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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رسید و مالئکه  مالئکه عزیز شد و به مقاماتی بین تا 1طلبانه کردهزارسال عبادت  منفعتشش ،خواند

   نامش را عزازیل)عزیزکرده( گذاشتند.    

ابلیس  2پس از آفرینش آدم، خدا به همهٔ فرشتگان و همچنین به ابلیس دستور داد تا بر آدم سجده کنند.

چه چیز تو را مانع شد که براي چیزي که به دستان قدرت خویش  خدا فرمود: 3از این کار سر باز زد

ملکوت به عالم عالم او از سپس و  آیا تکبر نمودي یا از برتري جویانی؟! !خلق کردم سجده آوري؟

 اگر و برد نخواهم فرمان او از باشد، باالتر من از موجود این اگر: گفتشیطان می 4.!ه شدراندملک 

 5.رسید خواهم شفریاد به مشکالت درو شوم مى دوست او با باشد، ترپایین من از

 تواننداند. آنها مین خطاب شدهبارها در قرآن به عنوان دشمن آشکار آدمیا ،ابلیس، فرزندان و یارانش

انسان با پناه بردن  وسوسه کنند، ولیبه کارهای ناپسند را  هاآن 6بینندایی که آدمیان آنها را نمیاز ج

 قیاسکفر داشت و  که بود کسى نخستین او 7شوند.دور می انساناز  )ذکر(و یاد خدا )استعاذه(به خدا

 نمود و نافرمانى تکبر است، خاک از او و آتشم از من: گفت و دانست آدم)ع( برتر از را خود و نمود

 را لعنت اوکرد و خدا  جدال و با خداوند مخاصمه ناحق شد و به ورشعله حسدش نمود، آتش آشکار

 به است! و قسم جاوید درخت چون بخورید، درخت این از نمود، او در اولین دروغ به آدم گفت:

ط از وهمچنین پس از سق کاری کرد!فریب آموخت و مردم به را آن و کرد سحر، خورد! دروغ

  ،رو پیش   از را آنها من:  گفتبا دلی آکنده از کینه و نفرت و خشم به خداوند  ،جایگاه رفیع خود

 اموال، با سر پشت از و (دهممى جلوهو موهوم  ساده و کوچک)آن را  دارند پیشدر  که یآخرتیعنی 

 و (طمع و حرص و آز وادارشان سازم و بخل به) ،هستند مشغولاند و بدان که ذخیره کرده یثروت و

 طرف از و ،(سازممى ضایع تردید و شک و شبهات با را باورها و معنویاتشان) راست طرف از

 شکرگزار را آنها اکثر تو و دهممى جلوهپر جاذبه  ،آنها نظر در را شهوات و مادى تالذنیز  چپ

                                                           
 (. 192البالغه، خطبه قاصعه).نهج1
و چون فرشتگان را (» 51(2()بقره). َوإِْذ قُْلنَا ِلْلَماَلئَِکِه اْسُجُدوا ِْلَدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبِلیَس أَبَی َواْستَْکبََر َوَکاَن ِمَن اْلَکافِِرینَ 2

 «.  ]همه[ به سجده درافتادند -که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران بود-براي آدم سجده کنید پس بجز ابلیس فرمودیم 
 (۶3(:55. )قَاَل یَا إِْبِلیُس َما َمنَعََک أَن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت بِیََديَّ أَْستَْکبَْرَت أَْم ُکنَت ِمَن اْلعَاِلیَن()صاد)5

سْ  . قَاَل یَا إِْبِلیسُ 4 ْن َحَمٍإ مَّ َْسُجَد ِلبََشٍر َخلَْقتَهُ ِمن َصْلَصاٍل مطِ نُوٍن. قَاَل فَاْخُرْج ِمْنَها َما لََک أاَلَّ تَکُوَن َمَع السَّاِجِدیَن. قَاَل لَْم أَکُن ْلطِ
ِ فَأَنِظْرنِی إِلَ  یِن. قَاَل َربط ی یَْوِم یُْبعَثُوَن. قَاَل فَِإنََّک ِمَن اْلُمنَظِریَن. إِلَی یَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم. فَِإنََّک َرِجیٌم. َوإِنَّ َعلَْیَک اللَّْعنَهَ إِلَی یَْوِم الدطِ

ِ بَِما أَْغَوْیتَنِی َْلَُزیطِنَنَّ لَُهْم فِی اْْلَْرِض َوَْلُْغِویَنَُّهْم أَْجَمِعیَن. إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهمُ  فرمود: اي » (.52-10(:13 اْلُمْخلَِصیَن.( )حجر)قَاَل َربط
ابلیس، تو را چه شده است که با سجده کنندگان نیستی؟ گفت: من آن نیستم که براي بشري که او را از ِگلی خشک، از ِگلی 

اي. و تا روز جزا بر تو لعنت باشد. سیاه و بدبو، آفریده اي، سجده کنم. فرمود: از این ]مقام [ بیرون شو که تو رانده شده
مرا تا روزي که برانگیخته خواهند شد مهلت ده! . فرمود: تو از مهلت یافتگانی، تا روز ]و[ وقت گفت: پروردگارا، پس 

آرایم و همه را گمراه معلوم. گفت: پروردگارا، به سبب آنکه مرا گمراه ساختی، من ]هم گناهانشان را[ در زمین برایشان می
 «.خواهم ساخت؛ مگر بندگان خالص تو از ایشان را

  
 . 20، ص 1؛ و حیات القلوب ، ج 195، ص 05به بعد و نیز بحار، ج  20ذیل آیات  2ر برهان جلد . تفسی5
َن اْلَجنَِّه یَنِزُع َعْنُهَما ِلبَاَسُهمَ 6 ْم هَُو َوقَبِیلُهُ ِمْن ا ِلیُِریَُهَما َسْوآتِِهَما إِنَّهُ یََراکُ . )یَا بَنِی آَدَم اَل یَْفتِنَنَّکُُم الشَّْیَطاُن َکَما أَْخَرَج أَبََوْیکُم مطِ

ندازد؛ چنانکه پدر و مادر شما را از اي فرزندان آدم، زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیا»(؛2۶(:۶َحْیُث اَل تََرْونَُهْم()اعراف)
، شما را از اشهایشان را بر آنان نمایان کند. در حقیقت، او و قبیلهبهشت بیرون راند، و لباسشان را از ایشان برکند، تا عورت

 «.بینند!آنجایی که آنها را نمی بینید، می
ا یَنَزَغنََّک ِمَن الشَّْیَطاِن نَْزغٌ فَاْستَِعْذ بِاللَِّه إِنَّهُ َسِمیٌع َعِلیٌم.إِنَّ الَِّذیَن اتَّقَْوا إِذَ ۶ َن الشَّْیَطاِن تَذَکَُّروا فَِإذَا هُم .)َوإِمَّ ا َمسَُّهْم َطائٌِف مطِ

ْبِصُروَن.( و اگر از شیطان وسوسه اي به تو رسد، به خدا پناه بَر، زیرا که او شنواي داناست. در » (؛200-201(:۶)اعراف)مُّ

حقیقت، کسانی که ]از خدا[ پروا دارند، چون وسوسه اي از جانب شیطان بدیشان رسد ]خدا را[ به یاد آورند و بناگاه بینا 

 «.  شوند
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و  راست راه از و گمراه را آنها یهمه ،سوگند تابزرگواری و عزت به! خدا اى ؛1یافت ىنخواه

 .!کنممى منحرفمسیر تو 

  حکمت وجود شیطان 

 به كس هر است. هستي ی جهانو شاکله نهاد ترینو حکیمانه پاكترینزیباترین،  جهاد، و درگیري

 نباشد، چالش اگر نباشد، وسوسه اگر نباشد، شیطان اگر .ه استرسید و مبارزه مجاهدت با رسید جایي

ی نفس و هوا با نبرد در كه شودمي خدا ولي كسي رسد،نمي یمقام به كسي دیگر نباشد، ریاضت اگر

 گیاه و پزشكي علوم هایپیشرفت یاست. همهو قانون آفرینش  سازماندهي این شود، پیروز شیطان

 یواسطه به ه،انداخت کار به را و متخصص دانشكده صدها كه هاجراحي و داروشناسي و شناسي

با امراض مبارزه کنیم  موظفیم ما گرچه كرد،نمي پیشرفت علم نبود عالم در مرض اگر ،است مرض

 گرچه است، الزم شیطان وجود آفرینش هم هندسه در است، بركت مرض خلقت، یهندسه در ولي

شود معامله كرد، و رهزني هم داري كه اب سوابق آ سمان و زمین نمي ابگوهري داري كه ای انسان! بپرهیزیم.  شیطنت از كه موظفیم

  د.رابیرا از تو ب آ نده كه نمو كمین  حد،قدرت بییممتد و 

سال و یک  میلیون یك و سال هزار ده و دنیا از است؟ سخن شدني تمام مگر او، ابدیت و است انسان
كرد،  تامین ابدي هایامکانات و سرمایه با باید را ابدیت این است ابدیت از سخن نیست میلیارد سال

-میو مجاهدت تأمین  جهاد با ابدي، توشه ره این خواهد،مي ابدي توشه ره ابدي، سیر و ابدي كار

ها را شود. البته در این راه انسان تنها نیست عالوه بر عقل و فطرت و انبیاء و اولیا، این همه فرشته
صفاً صفا در خدمت ما قرار دادند مدبرات را در خدمت ما قرار دادند فرشتگان فراواني در خدمت تو 

یَن ؛)تو هستندهستند یاور  ُم اْلَماَلئ َكةُ أاَلَّ تََخافُوا َواَل تَْحَزنُوا  اللَّهُ  َربُّنَا قَالُواإ نَّ الَّذ  ُل َعلَْیه  ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ
ُروا ب اْلَجنَّة  الَّت ي ُكنتُْم تُوَعُدوَن ﴿فصلت)  پروردگار ما خدا»به یقین كسانى كه گفتند: »﴾31(:01َوأَْبش 

نترسید و غمگین مباشید، و بشارت شوند كه: شتگان بر آنان نازل مىسپس استقامت كردند، فر است!
برای  همیشه كه ایمالئكه نیستند كم 2«.باد بر شما به آن بهشتى كه به شما وعده داده شده است

 دعایند. به دستنگهداری و هدایت تو 

 دارد نگـــه بال از حــال همــــه در خـــداش    دارد      نگـــه خــــدا اهــــل جانـب کــه آن هر

 دارد نگـــــه آشنــــــا سخـــــن آشنـــــا دوست        کــــه حضرتبـه مگر نگویم دوست حدیث

 دارد نگـه دعــــا دســت دو بـــه اتپای         فرشتـــه بلغـــزد گـــر کـه کـن چنــان معاش دال

 دارد نگــــه تــــــا رشتـــــه ســـر دار پیمـــــان         نگـــاه نگسلد معشـــوق که هواست گرت

 دارد نگــه جــا کـه بگـــویش لطــف روی بینـــی         ز مرا دل ار زلف سـر آن بـــر صبـــا

 دارد نگــــه خـدا خیـــزد چــه بنــده دسـت گفـت         ز چه دار نگـــاه را دلــم که گفتمش چو

 دارد نگــــه وفــــا و مهــر صحبـت حـق یاری        کـه آن فــــدای جانـــم و دل و زر و ســر

                                                           
 . 2۶1؛ بحار، ص 10. اعراف آیه 1
قم، چاپ:  -جلد، دار القرآن الكریم )دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسالمى( 1ارم شیرازى، ناصر، ترجمه قرآن)مكارم(، مك 2

 .15۶5دوم، 
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خداوند مدیریت عالم را به انسان سپرد و استکبار ابلیس موجب سقوط او از ملکوت شد. به هر حال 

باورهای او تأثیر  تفکرات و بر سوگند خوده تاو  هانسان را به دل گرفتخدا و ی شیطان کینه حاال

لک خواهد ثابت کند که تمدن و فرهنگ مادی در جهان حاکم خواهد شد و در عالم مُ بگذارد. او می

پوشالی بودن تفکر  و حکمت خداوند بر آن است که 1.حاکمیت داشته باشد یشود تمدن ملکوتنمی

  2.!روزبه امید آن ،و چنین نیز خواهد شد ابلیس اثبات شود

 های تمدن مادیستاره

متصل است.  خداوند است. وقتی کسی عبد شد دیگرصفات  نهایت،راه رسیدن به وصال و لذت بی

ساز و  ،چون عالم مادی است :گویدشیطان می کند.عالیت شیطان استحکاماتی ایجاد میطاغوت برای ف

همه باید بفهمند  زیرا ،رسوایی این تفکر به او مهلت داد خدا برایآن هم باید مادی باشد.  یکار اداره

از دانسته یا ندانسته تمدن مادی و تبلیغ پیشنهاد امروزه است.  باطلو تفکر او  ستبکه راه ابلیس بن

و تمدن مدرنیته است.  به فرماندهی شیطان ،یتسر لطف نیست بلکه به طمع هالکت و نابودی انسان

از زندگی بشر است و پست  نیست بلکه حذف قداست خدا امکانات مدرنو صرفا داشتن ابزار مادی 

  3.های ثابت و مطلق استارزش یبر علیه همهانقالبی برخاسته از دل مدرنیته و نیز مدرن 

های فروزانی به درخشش بشر، ستاره یامروزه در آسمان فرهنگ و تمدن جهان مادی و خودساخته

علمی و فلسفی، چشمان بسیاری را خیره کرده و صرف نظر از معایب و درآمده و در قالب مکاتبی 

درخشند!. اند، میهایی که در جستجوی یافتن تمدنی مدرن و مرفهها در خیال  انسانمحاسن آن

اند. "اومانیسم"، "لیبرالیسم"، "پلورالیسم"، و غیره، از جمله ستارگان فروزان آسمان جهان بشری

 مسائل یزمینه در تحوالتی هم فلسفى، و علمى هاىپاى نهضتپابه بعد، به هفدهم قرن ازهمچنین 

 ژاك گرفت و اندیشمندانی مانند ژان صورت بشر" "حقوق با عناوینی نظیر؛ "دمکراسی"، و اجتماعى

 با بشر، فطرى و طبیعى حقوق باره در را خویش هایافكار و اندیشه  منتسكیو و ولتر روسو،

 بشریت جامعه بر بزرگی حق ،به این سببالبته كردند و  پخش مردم میان در تحسین قابل یپشتكار

  .دارند

های نظری و تکنولوژی و علم، ستارگان فروزان رغم اینهمه پیشرفت و توسعه در حوزهاما علی

 یاند زندگی انسان را به خوبی روشن نمایند؛ و مسئلهنتوانستهتاکنون فرهنگ و تمدن مادی بشری 

بشر جای دارد؛ هنوز هم های عاطفی و خألهای بنیادین در صدر فهرست  پرسش "عنای زندگیم"

کند و یأس و ناامیدی و بشر، رنج و پوچی و افسردگی و بحران هویت انسانی خویش را احساس می

-اضطراب و نگرانی و ترس و تردید در تمامی جوامع سایه افکنده و معنای روشن زندگی، هنوز مهم

ها نیز هنوز از برقراری عدالت، است. حکومت انسان برانگیز  زندگیمجهول  جدی و تأمل ترین

 اند. آزادی، امنیت، آرامش، و... عاجز مانده

 اومانیسم:

                                                           
 . این هم نوعی تفکر سکوالر است.  1
ها َونَْجعَ 2 و خواستیم بر کسانی که »(؛3(:25لَُهُم اْلَواِرثِیَن()قصص). )َونُِریُد أَن نَُّمنَّ َعلَی الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِی اْْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ

 «در آن سرزمین فرو دست شده بودند منطت نهیم و آنان را پیشوایان ]مردم[ گردانیم، و ایشان را وارث]زمین [ کنیم،
کنند. القا می های تمدن مادی راهای هالیودی با چاشنی سکس)شهوت( و خشونت)غضب(، ارزش. امروزه در بسیاری از فیلم5

به نقل از سایت «. ها استروایتهای کبیر به خودمختاری پرتفرقٔه خردهآور روایتچرخش از سلطنت خفقان»پست مدرنیسم:
 پدیا، دانشنامٔه آزاد.  ویکی
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نیازهای بشری و راه حل و رفع آنها را به جای ایمان به خدا، و استفاده از وحی، از طریق  اومانیسم

-ر تفکر اومانیستی؛ بشر با اتکا به خرد یا تجربة حسی خود میکند. دعقل و خرد آدمی جستجو می

اومانیسم انسان را به  بینی و ایدئولوژی خویش را بنیان نهد.تواند عالم و آدم را بشناسد و نظام، جهان

جای آنکه جانشین خدا باشد، جایگزین خدا نمود، انسان خود، خدای خود است و خدای دیگری وجود 

-بختی و فضیلت به بار میخوش ،د که پیشرفت علمی و مادی، خود به خودنکنمی آنان تصور ندارد،

از هدف در نظر آنان  بهشت را در همین دنیا برای خود بسازد. ،تواند از این طریقآورد و انسان می

زندگی، خود زندگی است. شکوه اومانیسم با فجایع و حوادث ناگواری که در نیمة نخست قرن بیستم 

دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد دچار تزلزل گردید. چرا که این فجایع را بشر جدید که  به ویژه

 1تفکر اومانیستی را مبنای زندگی خویش قرار داده بود پدید آورد.

نیازهای  ینهایی یا معیار قطعی اخالقی وجود ندارد. همه چیز بر گرد هستهها نیکوییبرای اومانیست

مدرن تنزل داده و در نهایت  انسان را تا سر حد حیوانیت   چرخد. اومانیسمزندگی دنیوی بشر می

ها یا زنبورهای عسل که در سطح خود، نصاب خوبی از تکنولوژی و تمدنی شبیه زندگانی موریانه

اما این مکتب هرگز  آورد.عدالت و کار و تالش و تولید را دارند، برای جوامع بشری به ارمغان می

بخشی به زندگی، که امروزه بیش از پیش و ناگزیرتر از همیشه گویی به خاستگاه معناقادر به پاسخ

انگاری دربارة در نهایت به نیهیلیسم و پوچور است نیست و بناچار بشر در جوامع انسانی شعله

معنا است، تنها کاری که دنیا در نهایت، بیزیرا در مکتب اومانیسم، رسد. ی حیات انسان میفلسفه

  توان انجام داد این است که تا حدی به آن معنای موقتی بدهیم و سپس به ورطة نابودی برسیم.یم

 :لیبرالیسم

-ها و ملتهایی همچون آزادی برای افراد، اقلیتتأکید بر ارزش بابه زندگی نوین لیبرالیسم نگرشی 

 و رضایت با حکومت وجدان، آزادی فرد، آزادی: کندمی تاکید هاآن بر که مفاهیمی ترینمهم و هاست

های فردی داری از آزادییعنی جانب "فرهنگی" هایکه به گونه حقوق است. برابری و مردم خواست

به این معنا که اصوال دین امری شخصی است و  "،دینی" وو اجتماعی ـ مثل آزادی اندیشه و بیان 

های ی دینی مانند تجربهتجربه و غایب از حواس انسان نیست، بلکه باورهای دینی احساسی درونی

معیار تشخیص دهنده خوب و بد، "یعنی اخالقیو"حسی از احساس زنده و غیرغیبی حکایت دارد. 

خود انسان است یعنی لیبرالیسم اخالقی، اعتقاد به یک آیین تساهل گرا، انعطاف پذیر و اباحی مسلک 

ظ آزادی اقتصادی و دفاع از حریم یعنی حف "اقتصادی"لیبرالیسم و  های اخالقی استدر آموزه

لیبرالیسم و  های اقتصادی افراد،داری، و دخالت حداقلی دولت بر فعالیتمالکیت خصوصی و سرمایه

دولت باید  و باورها و اعتقادات هر کس در حوزه فردی و شخصی محترم استیعنی  "سیاسی"

  2را فراهم کند که هر شخص بتواند برای انجام مراسم مذهبی خود آزادی عمل داشته باشد. ایزمینه

: یعنی فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم "فردگرایی" عبارتند از:3ترین اصول و مبانی لیبرالیسممهم

و ای که دارد، اعم از آزادی جنسی : بر اساس این اصل، انسان هر خواسته"اصالت آزادی؛ "است

                                                           
 پدیا(  . در حدود صد میلیون انسان در این دو جنگ کشته  و ناپدید شدند.)منبع ویکی1
پیرو،"لیبرالیسم معنا و تاریخ آن"، مترجم: محمد سعید حنایی کاشانی ناشر: نشر مرکز، چاپ سوم، جان سالوین شا -. ر.ک؛ 2

1591 . 
، 1539(؛ )تاریخ فلسفه، بهاءالدین پازرگاد، تهران، کتابفروشی زوار، 5ـ  10. ر.ک؛ )لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن، ص5

 (؛330ـ  010ص
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غیره، باید آنها را محترم شمرد و ایجاد هرگونه مانع در این راه جایز نیست! تنها حد آزادی در نظر 

)امانیسم(: باید تمام چیزها ـ حتی اخالق و دین ـ بر "انسان مداری"ها آزادی افراد دیگر است. لیبرال

یدگاه، دین حق ندارد در : بر اساس این د"سکوالریسم"اساس تمایالت و نیازهای انسان توجیه شود. 

ای با )کاپیتالیسم(: لیبرالیسم به گونه"سرمایه داری" مسائل مهم زندگی )خصوصا سیاست( دخالت کند.

داری آمیخته شده که بسیاری از متفکران به ویژه چپ گرایان معتقدند که لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه

و بسندگی خرد  انسانی. همچنین تجربه گرایی،  : یعنی باور به کفایت"گراییعقل" سرمایه داری است.

علم گرایی، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم معرفتی، پیشرفت باوری و تسامح و تساهل، از جمله 

 شوند.اصول لیبرالیسم محسوب می

 مطلق ارزش آزادی اسالم در؛ است آزادی ی مسأله ، لیبرالیسم و اسالم بین چالش یعمده موارد از

بنابراین  .شودمی الهی حاصل فرامین تبعیت   از که است انسان نهایی کمال مطلق، ارزش بلکه نیست

 حدود به محدود هاآزادی اسالم شود. درای که خداوند تجویز کند تعریف میآزادی صرفا در محدوده

ثانیا  است؛افراد  مادی مصالح رعایت لیبرالیسم در آزادی و قانون یکه محدودهدر حالی است الهی

 حقوق و مادی بُعد به فقط لیبرالیسم مکتب در که شده موجب گرایشات اومانیستی  و مداریانسان

 و روح با اصالت که است معنوی و مادی بعد دو دارای انسان اسالم، در اما شود. توجه انسان طبیعی

 و معنویت بدون انسان است و اساسا روح اصیل و ماندگار َمرَکب و حامل مادی، بدن   و است معنویت

 بشری اعم از شئون تمام اسالم در نتیجه در نیست. انسان معبود، و خالق به توجه و دین و اخالق

 مالک و اصل انسان را روحانی و واقعی من   و معنویت وغیره، هنر و فرهنگ سیاست، اقتصاد،

 هاانسان و مردم لیبرالیسم در اما است خداوند به مختص گذاری قانون حق اسالم در دهد.می قرار

 جامعه اکثریت و مردم آن از قانونگذاری حق گوید:می لیبرال .دهندمی اعتبار قوانین به که هستند

و  کنند؟ وضع قانون سایرین برای که دارند حقی چه افراد از اما در برابر این سؤال که بعضی .است

 یریشه اسالم ای ندارد. اما دراسخ قانع کنندهشود؟!، پطریقی این حق برای آنان اثبات می چه یا از

 را موارد جمیع در قانونگذاری حق که اوست و گرددمی بر موجودات حقیقی مالک به قوانین، اعتبار

 .ماندنمی باقی سؤال جای دیگر و دارد

 کند دخالت مردم امور در کمتر چه هر و باشد گسترکه رفاه داندمی دولتی را مطلوب دولت ،لیبرالیسم

 ناموس و مال و جان هم. باشد گستر فضیلت هم و گستررفاه هم باید دولت اسالمی، یاندیشه در اما

 حقوق تعارض، موارد و در بخشد تعالی را جامعه و فرد اخالق و معنویت هم و کند حفظ را افراد

در حالی  اسالم .یابدمی رجحان مادیت و رفاه جانب بر فضیلت جانب و شودمی مقدم فرد بر جامعه

های مذهبی احترام قائل است و شرایط زندگی راحت و آسانی را برای آنان در جامعه که برای اقلیت

 دهد، اما در عین حالسازد و به آنان اجازه انجام مراسمات دینی مخصوص به خود را میفراهم می

ً  جامعه، در که دهدنمی اجازه آنان به  .کنند خواری شراب مثالً  و شوند محرمات مرتکب علنا

 پلورالیسم

                                                                                                                                                                                     
های معاصر، (؛ )درآمدی بر مکاتب و اندیشه33ـ  95ر، ترجمه عباس مخبر، ص)ظهور و سقوط لیبرالیسم، آنتونی آربالست

(؛ )درباره آزادی، جان استوارت میل، 11ـ  15، ص1ها، محمدتقی مصباح یزدی، جها و پاسخ(؛ )پرسش135ـ  101ص
 به بعد(. 151، ص1513ترجمه محمدرضایی، تهران، 
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گذار آن است، مدعی بی طرفی نسبت به ادیان مختلف است. از هیک" بنیانپلورالیسم دینی، که "جان

توانند ادیان درستی باشند. یکی نظر هیک، توافق نهایی این است که همه ادیان به ظاهر متفاوت می

کند، برقراری را ترغیب به پذیرش پلورالیسم دینی میهایی که مسیحیان لیبرال از مهم ترین انگیزه

ارتباط بهتر بین مسیحیان و غیرمسیحیان است . یک لیبرال مسیحی، به جای آن که غیر مسیحی را 

داند که ذاتا با دین به دیده نفرت و به عنوان یک جهنمی بنگرد، با این نگرش، او را مانند کسی می

 1ها تمام ادیان صرفا از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند.آنمسیحی موافق است، زیرا از نظر 

 : از دیدگاه اسالم های صحیح و غلط پلورالیزمصورت

 اند؛ كثرتگرایي به این معنا صحیح است. أ. ادیان متعدد هر یك در موطن خاص خود حق بوده

تند كه گرایش، ب. ادیان الهي داراي خطوط مشترك اعتقادي، اخالقي، فقهي و حقوقي بوده و هس

ها حق بوده و هست و پاداش الهي را نیز به همراه داشته و دارد؛ مانند اصل تخلق، عمل و تعهد به آن

 توحید، تقوا، عبادت خدا و عدل. 

از آمدن شریعت ناسخ آگاه نباشد یا به آن دسترسي نداشته باشد جاهل  ،ج. هرگاه پیرو شریعت قبلي

ی چنین معذوري براساس دین منسوخ، سبب مؤاخذه هاي دیني  قاصر و مستضعف فكري است. برنامه

او در آخرت نخواهد بود، بلكه امید پاداش الهي وی مطرح است، زیرا رحمت خداوند بیش از غضب 

 اوست. 

این معنا كه همه ادیان فعالً حق باشند، به طوري كه مثالً نوجوان در آغاز بلوغ  گرایي بهد. كثرت

هاي مزبور را انتخاب كند، یا كسي كه تاكنون اصالً دیني را مخی ر باشد و بتواند هر یك از دین

؛ مثالً ها را برگزیند، هرگز در دین اسالم نبوده و نیستاكنون بتواند آزادانه هر یك از آننپذیرفته، هم

 2داند.قرآن كریم بعد از نسخ جریان قبله از قدس به كعبه، نماز به طرف قدس را عمل صالح نمي

 دمکراسی

های اجرایی آنچه در گذار دمکراسی کهن به مدرن تغییر کرده، اصل حاکمیت مردم نیست، بلکه شیوه

 الصه کرد:توان در محورهای ذیل خمهمترین اصول دمکراسی را می عمال آن است.و ا  

شود و به جای اعتقاد . نسبی گرایی؛ هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی1

ها معتقد است. در چنین به یک حقیقت مطلق، دمکراسی به پراگماتیسم و نسبیت عقاید و ارزش

به ماورای  ها و محصول عقل و اندیشه است و ارتباطیناشی از خواست انسان ،نظامی، قوانین

ه مشارکت است. در حکومت بمشروعیت مردمی؛ قوام دمکراسی . 2طبیعت و وحی ندارد. 

دمکراسی، عدم شرکت شهروندان در انتخابات، به هر دلیلی که باشد، بیانگر کاستی در دمکراسی 

چ ها است و البته در هی. آزادی؛ آزادی یکی از موضوعاتی است که مورد احترام همه انسان3 است.

ای آزادی مطلق وجود ندارد. دمکراسی مبتنی بر لیبرالیسم مدعی است که دولت باید حداقل جامعه

دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل، شهروندان از حداکثر آزادی برخوردار باشند. کار 

                                                           
 رسی دیدگاه متفکران اسالم، ترجمه: نرجس جواندل. , لگنهاوسن، محمد، بر 25. مجله معرفت، شماره 1
 (. 130(:2.)بقره)2
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آزادی افراد کند که آزادی برخی به ویژه دولت تأمین امنیت است و تنها در صورتی قانون وضع می

 دیگر لطمه بزند.

های تمدن مادی، امروزه در جهان شاهدیم، صرف نظر از معایب و محاسن هر کدام از این ستاره

ها بدل گشته ادعاهایی نظیر دمکراسی، آزادی، لیبرالیسم و...، به فریبی برای استتثمار جوامع و ملت

اند و اصل حاکمیت داران و ثروتمندان جهانیههای حکومتی، تنها تأمین کننده منافع سرماو این سیستم

داران بنا کرده و امروزه به جد طرفدار، ای بیش نیست. نظام سیاسی که سرمایهعموم و مردم، افسانه

توانند به راحتی به قدرتمندان سیاسی تبدیل شوند. ای است که ثروتمندان میگونهحامی و مبلغ آنند به

های گزاف پیکارهای انتخاباتی به روشنی جستجو لیل مخارج و هزینهتوان در داین واقعیت را می

میلیونرهای تجاری  ،هر صد سناتور آن ،کرد. بنابراین جای تعجب نیست اگر در مجلس سنای آمریکا

ثروت و  -ی قدرتگونه جوامع،  چرخهها باشند. در واقع در اینها و تراستو اقتصادی و کارتل

دهد. مردم تنها هنگام ی دمکراسی، انتخابات و رأی مردم را تشکیل میقدرت، ماهیت اصل -ثروت

اند، آراء آنها کاالیی قابل خرید و فروش است و پس از آن، تأمین رای دادن مورد اهمیت و توجه

های بیداری و آگاهی و در نتیجه های آنان تا آنجا مورد توجه و اهتمام است که زمینهنیازها و خواسته

تراض و احیانا شورش و انقالب را از بین برده و مخل امنیت و سودجویی هر چه بیشتر قیام و اع

داران نگردد. آزادی نیز تا آنجا جایگاه و احترام دارد که مخل این سیستم حاکمیتی و حاکمان و سرمایه

 نظام سود و ثروت نباشد.  

وه بر آنکه این مسئله خود توهم دیگر موجود در دمکراسی جوامع غربی حاکمیت اکثریت است. عال

ها باشد، امروزه شاهدیم که دمکراسی موجود در جوامع تواند شاخص حقانیت  حاکمیتبه تنهایی نمی

-غربی نه تنها حاکمیت اکثریت نیست بلکه حاکمیت اقلیتی است که قادرند با زر و تزویر و سیاست

مایل گردانند. عالوه آنکه در بازی و تبلیغات خاص، افکار و سالیق مردم را به سمت خویش 

های این اقلیت، دهند و حال آنکه موکلانتخابات این کشورها غالبا اقلیت  افراد  واجد صالحیت رأی می

تر آنکه اینان وکیالنی هستند که دیگر کسی حق عزل آنان کنند و مهمبر کل افراد جامعه حکمرانی می

های تاریخ باستانی، قرون وزه بشر پس از گذران دورهاگر امر تا پایان دوران وکالتشان را ندارد.

های صنعتی و علمی، اجتماعی و سیاسی، به کیمیای  به ظاهر مترقی وسطایی، رنسانس و انقالب

به سیاست و  ،یونان یداری مدرن دست یافته و اگر با استفاده از فلسفه"دمکراسی" و به واقع برده

گیری از آراء عمومی و انتخابات و قراردادهای اجتماعی، به -حکومت و جامعه مدنی و با بهره

دمکراسی و لیرالیسم و نظم نوین جهانی نایل گردیده، اما به روشنی شاهدیم که هرگز نتوانسته به 

م غیب دست یابد و نظام رابطه گسترده و پیچیده انسان با تمام عوالم هستی اعم از عوالم شهود و عوال

 حکومتی خود را بر اساس آن بنا نهد.

 بشر حقوق

ش. به تصویب رسید. 1327م/ 1908ماده, در اجالس  31اعالمیه حقوق بشر با یک مقدمه و 

های بنیادی است و دربردارنده اصولی چون: وحدت خانواده ی این اعالمیه، دربردارنده اندیشهمقدمه

گسترش  ،آزادی عقیده و بیان ،هابرابری انسان ،شناسایی حقوق ناشمار آن ،نحیثیت ذاتی انسا ،بشری

 ،سه اصل بنیادین و اصلی حقوق بشر یعنی آزادی ،ها است. در ماده یکپیوندهای دوستانه ملت
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های های ناروا تأکید دارد. دیگر مادهدادنبر ناروایی برتری ،برابری و برادری آمده است و ماده دو

 1درخور دسته بندی است. ،به چهار دسته ،اعالمیه

های ای از ویژگیدیدگاه انتقادی منتقدان، برخاسته از این باور است که حقوق بشر بدون توجه به پاره

های دینی که اعتنا به آموزهطبیعی و فطری انسان و نیازهای واقعی برآمده از آنها و در نتیجه بی

ح و مفاسد واقعی و حقیقی را در کانون توجه خود دارد، خداوند برای بشر فرو فرستاده و مصال

سامان یافته است. از همین روی، مبانی فلسفی و معرفتی آن مورد اشکال و انتقاد است. از نظر شهید 

مطهری تکیه گاه این اعالمیه مقام ذاتی انسان است. شرافت و حیثیت ذاتی انسان است. نقطه قوت این 

ین جهت که اعالمیه براساس احترام به انسانیت، آزادی، برابری و احیای اعالمیه همین است و از ا

اما ایشان میان)حیثیت ذاتی  2حقوق بشر، پدید آمده، مورد احترام و تکریم هر انسان باوجدانی است.

نماید های غربی، ناسازگاری آشکاری را بیان میشناسی در فلسفهانسان( به عنوان یک اصل و انسان

ست؛ در فلسفه غرب تا آن جا که ممکن بوده به این جایگاه)حیثیت ذاتی انسان( آسیب وارد و معتقد ا

ماشینی پایین آورده شده است. تفکر غرب، انسان را -شده و مقام انسان در حد یک ترکیب مادی

شده شهوتناک)فرویدیسم( و ای از عواطف سرکوبحیوانی از تبار بوزینگان)داروینیسم( و فشرده

طبیعت)نهیلیسم( و روباه و گرگ  خود)هابز(  یبرای ابزار تولید)مارکسیسم( و زاید و فضله موجودی

تواند از جایگاه و شرافت بیند. حال این تفکر چگونه میهویت)اگزیستانسیالیسم( میو خودبنیاد و بی

 3.!انسانی و حقوق او سخن بگوید

انسان  انسانیت  4های تمدن مادیهایی از جلوهگلولهاسلحه ابلیس وسوسه است که با آنکه  سخن ینتیجه

یَن( یَنَُّهْم أَْجَمع  را نشانه رفته  است؛ )قَاَل َرب   ب َما أَْغَوْیتَن ی أَلَُزی  نَنَّ لَُهْم ف ی اأْلَْرض  َوأَلُْغو 
گفت: » 5

یم و همه را اآرهایی( را در زمین برایشان میپروردگارا، به سبب آنکه مرا گمراه ساختی، من )جلوه

شناسی ی دشمنشروع کرد و آدم اولین تجربه )ع(اولین فریبکاری را از آدم او«. گمراه خواهم ساخت

های ابلیس فریب دیگر در مقابل وسوسهآدم اما را در فردوس)بهشتی در عالم ملک( به دست آورد. 

 الله شد. و صفی نخورد

*      *        * 

 

                                                           
ل: ماده های 1 را تشکیل می دهد که یادآور و دربردارنده حقوق و آزادیهای شخصی, مانند حق حیات است.  11تا  5. دسته اوط

اده, سرزمین و چیزهای جهاِن خارج را در بر می گیرد. حقوق بنیادی فرد را در پیوند با خانو 1۶تا  11دسته دوم: که مواد 
است. آزادیهای عمومی و حقوق بنیادی است و شامل آزادی اندیشه, عقیده,  21تا  15بیان می کند. دسته سوم: ماده های 

مذهب و تشکیل اجتماعات و حق مشارکت در اداره عمومی کشورش از راه انتخابات و حق کار, در کارهای عمومی است. 
را دربرمی گیرد که به نسبت از حقوق جدیدی سخن به میان می آورد و آن حق اقتصادی,  2۶تا  25د دسته چهارم: موا

, اصوِل بنیادین پیوند فرد و جامعه را نشان می دهند. مجله حوزه؛ 50تا  25اجتماعی و فرهنگی است. و ماده های 
 . 129و  125، شماره 1551ور مرداد و شهری -"اندیشمندان اسالمی و اعالمیه حقوق بشر" خرداد و تیر 

 .1503صدرا, 1۶0ـ109. نظام حقوق زن در اسالم, مرتضی مطهری, 2
 . 1۶5ـ1۶0. همان/5
اند نظیر؛ موسیقی، عطر و بو و رنگ، کثرت و تعداد، مزه های ظاهری که مربوط به حواس. جلوه1ها عبارتند از:. این جلوه4

های تخیلی مثل سحر، شانس، سیاست، مکر و . جلوه5ل اسلحه، پول و ثروت.. ابزارقدرت مث2و طعم، شکل و صورت و... ، 

های فرهنگی نظیر؛ شعر . جلوه3های علمی و تکنولوژی. جلوه1ها خیالی است.اند و ارزش آنحیله و رندی که ذاتا فاقد ارزش

 . شودها طراحی میو موسیقی و هنر و دین و معنویت ؛ تبلیغات نیز اصوال بر این محور

 (. 59(:13.)حجر)5
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در همین  را آن ضعف و تقو طنقا وهجز ینا يتقاار جهت لطفا ؛نیست کامل وهجز ینا

فرمایید و پیش از امتحان به  حمطر یددار ديپیشنها چنانچه و ودهنم صفحه)حداکثر در چند سطر( نقد

 بنده تحویل دهید؛ با تشکر: 

........................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................. 

................................................................ 


