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  7ج - )ع(دانشگاه امام صادق/ ي به لذات بندگدني و رسي زندگيها راز عبور از رنج
» حس پرستش «ي دستور اجرا كنياگر مدت/ شود ي مهم مييخوشكوفا 2 باعث »دستور« ياجرا: پناهيان
 تواند ي انسان مكي است كه ي حسنيزتريانگ جاني و هنيباتريز» پرستش«حس / شود ي مداريدر تو ب

 ي برايي، راز خودشكوفا»اطاعت«/ حس مملوك و عبد بودن، باالتر از حس پرستش است/ دتجربه كن
 »عبوديت«آن روي سكة » ابرقدرتي«/ است» ودنحس عبد ب«و » حس پرستش« به دنيرس

تواند آن حس  باالتر از حس پرستش، يك حس ديگري هم در دل انسان هست كه اگر انسان به اوج خودشكوفايي برسد، مي: پناهيان
و هروقت دستوري » چشم« مدام به موالي خودت بگويي بايد... است» حس مملوك بودن، عبد بودن يا برده بودن«را پيدا كند و آن 

تا حاال عبد بودن را تمرين ! كم يك حسي در تو بيدار بشود؛ حس عبد بودن قدر خوشحال بشوي كه حد ندارد، تا كم رسيد اين
  !اي، نه به نيت عبد شدن؟ اي؟ نكند دستورات خدا را به نيت خوب شدن اطاعت كرده كرده
 

 ئـت ي سال است كـه ه نيچند.  با شهدا استثاقي مئتي اول محرم سخنران هة در دهانياالسالم پناه    است كه حجت   ي سال نيامسال نهم 
 هـزار   ني چند يراي شده است و هر شب پذ      ليتبد در شهر تهران     ي دانشگاه ي مجلس عزادار  نيبه بزرگتر ) ع( دانشگاه امام صادق   انيدانشجو

 از  يكـ ي.  هزار عزادار بوده اسـت     20 ششم و هفتم محرم، شاهد حضور حدود         ي در سال گذشته در روزها     كهيطور است به    انينفر از دانشگاه  
 اول محـرم در دانـشگاه       ة دهـ   در انيموضوع امسال مباحث استاد پناه    .  است انيروز استاد پناه     و به  دي مراسم، موضوعات جد   ني ا يها  تيجذاب

ـ  شـب ا   هفتمين از   ييفرازها.  اعالم شده است   »ي به لذات بندگ   دنيس و ر  ي زندگ يها  راز عبور از رنج   «امام صادق     را در ادامـه     ي سـخنران  ني
  :ديخوان يم

 به شتري بها يمذهب/ باالترين نياز انسان، نياز به خوشكوفايي است): انديشمند علوم انساني(آقاي مازلو
  رسند ي مييشكوفاخود

         جـدول «نـام   احتمـاالً  »؟ و به لذت برتر رسيد كردعبورها   از رنجشود يچگونه م«ما در اين بحث، به دنبال پاسخ اين سؤال هستيم كه 
ايـن  . مـازلو خبـر دارنـد   ا از هرم ه و خيلي زبان عرف شده، كي كه االن    كنم ي استفاده م  از آن  لي دل نيبه ا در اينجا    د؛يا  دهي را شن  »مازلو

 بـه احتـرام و   ازيـ  ن،ي اجتمـاع يازهاي ن ت،ي به امن  ازي ن و بعدش  ك،يولوژيزي ف يازهاي اولش ن  كند، ي م يبند  ها را طبقه     انسان يازهاينهرم،  
 ، اسـت يعـ ي و طبي فطـر ازي نكي كه انانسباالترين نياز   « :ديگو يمكه  - هرم قرار دارد    اين  در نوك  كه- ازي ن ني تا آخر  ، مردم نياعتبار ب 

 .رسند ي نمييدرصد مردم به خودشكوفاو نه  كه نود ديگو ي مآقاي مازلو » استييبه خودشكوفا ازين

   و  اسـت،  يي جدول خودشكوفانياوج ا نه   . جدول وارد است   ني به ا  يينقدها ؛رفتي پذ ديرا دربست با  هرم   نياكه   مي بگو خواهم ينمالبته
ـ  بـه ا   ي در روانـشناس   ي علوم انسان  شمندياند كي به عنوان    يول! اند   برشمرده شاني است كه ا   ني چن ني جدول ا  ني ا رينه س   احتـرام   شاني

ـ يمن مـست و د    . گذارم يم ـ  هـستم كـه ا     يا يي مفهـوم خودشـكوفا    ةوان  ة، و دوسـت دارم در همـ       داده اسـت   در رأس قلـه قـرار        شاني
بـه  « مي بگـو مخـاطبينم بعـد بـه      ورا مطالعـه كـرده باشـند،          مـازلو  هرمخصوصاً  ي و    دو واحد روانشناس   ة مخاطبينم  هم ،ميها يسخنران

   » نه؟اي يدي رسييخودشكوفا

 ديگو ي بعد مو.  ام  به دست آوردهيي به خودشكوفادني رسي برايژگي من دوازده و:ديگو ي م-  باشديا ي فرد مذهبنكهيبدون ا- آقاي مازلو 
ـ زد برجـستة    ايشان اسامي افـرا   . ام   كرده   مطالعه اند  دهي رس يي كه به خودشكوفا   ييها   انسان دربارةمن    قيـ  دق ةمـورد مطالعـ   كـه    را   يادي



2 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

 از  شتري ب يزي هم چ  و بنده  »!رسند ي م يي به خودشكوفا  شتري ب ها ي مذهب كه ممن معتقد « :ديگو يبعد م و   شمارد يم، بر روانكاوانه قرار داده  
 !خواهم بگويم نمي نيا

 آورد  ميرونيببودن نفعل انسان را از م و مذهب، نيد /رساند مي يي انسان را به اوج خودشكوفاخدا يبندگ

 ِبسط ي بحث را در روانشناسني هماگر.  برسانديي انسان را به اوج خودشكوفاتواند ي او مي به خدا، و بندگي اتكات،ي پرستش، معنوحس 
بـه  دهـد كـه چـه كـساني      توضـيح مـي   - در ادامـة آن بحـث  - آقـاي مـازلو  !  امر محسوس خواهد شـد كي يدار  ني ضرورت د  ،يمبده

ـ  ا و شود ي م ليتبد موجود منفعل يك   انسان به    خورد، يم كه به انسان     يا   ضربه نيتر   در اثر كوچك   .رسند ي نم ييخودشكوفا  موجـود   ني
 ! دي نخواهد رسي به خودشكوفاهگري د،منفعل

    سعي كنيد  شما   »آورد ي م روني منفعل باشد ب   نكهي انسان را از ا    ديآ ي و مذهب م   نيد« :ديبگذاردر كنار حرف قبلي      حرف را    نياحاال شما
 جاذبه با شـما و      دي اصالً اجازه نده   د،ي به مغز بحث دقت كن     ؛ بلكه  قرار ندهد  ري شما را تحت تأث    ي، سخنران كي ة جاذب  مثالً ،يدمنفعل نباش 

 ين سـخنرا ي دائمـاً پـا  د،يـ  كنهي گريي تنهاي گاهد،ي نكنهي در جلسات دعا گرشهي هم.دي استقالل داشته باش  قدر    ني ا ؛د كن يروح شما باز  
 .دي كني خودتان سخنراني براانخودتو گاهي  د،يداشته باش» هسفْنَظاً لواع «بلكه د،ينرو

  ي داشته باشدي خودت توليبگذار خودت برا ين؛ دائماً نب،دائماً گوش نده

  ـ  ديبرا! دينيدائماً نبهم  را دهد ي مبه شما درس يي كهها لمي فني بهتر حتيد؛يني دائماً نبد،يدائماً گوش نده  دني
سـر  : انـد   دانيد كه فرمـوده     مي. ي داشته باش  دي خودت تول  يبگذار خودت برا  .  بگذار هي سهم  هم  خوب يها  لميف

خواهم ببينم     مي خودت با من سخن بگو،    « :فرمايد  انگار خدا مي  .  مكروه است   اين  نوشته در مقابلت نباشد،    ،نماز
 »؟ييگو ي مه خودت چكه

 را بـه    تو ، خوش ي و نوا  يقي با موس  ي كس اند،يگر ي تو را نم   يسحر كس  وقت عبادت سحر است، كه در        نيتربه 
 ، را ندارم   چيزي چي حال ه  ام و   ه شد داري از خواب ب   !خدا«: گويي  اي، مي   ه شد داري از خواب ب   تازه! آورد ي نم جانيه

اما خدا  » !ميكرد ي با شما مناجات م    كه خيلي بهتر   ئتي ه خُب در ! االن چه بگويم؟  من  ! كشم   مي ازهياش خم   همه
ي، همـان    دار ه هرچ ست،ي ن  چيزي چي كه ه  يآن وقت !  مانده يباقچيزي برايت    ه چ نمي سحر بلند شو بب    :يدگو يم

 حاال خودت جدا    !اند   كرده كي تحر ي، و آنجا حس دعا و مناجات را در تو         ا   رفته ئتيهنه آن وقتي به     ! قبول است 
  ؟ي داره خودت چ؟يكن ي مكار ه چنمي صحبت كن ببايب

 !دي پرجاذبه نرويها ي سخنراني پاهشيهم

 ـ ا« :مييگو ي به رفقا م   »غي تبل ي تخصص ةرشت« از اوقات در     ي ما گاه  !دي پرجاذبه نرو  يها ي سخنران ي پا شهيهم ـ هـا را در        جاذبـه  ني  كي
 هـم باشـد   شيدوتـا يكـي   د،يريبه كار نگدر سخنراني و منبر خودتان ها را     جاذبه ة هم كنم يم خواهش   ي گذاشت، ول  شود ي م يسخنران
 بايـد بـا     جاذبه و دافعه   ، بلكه مي مطلق باش  ة جاذب دي ما نبا  ! تحمل بكنند بس است     و شان سر نرود     كه مردم حوصله   قدر  ني هم ؛ است كافي

تلـخ بـا شـما      و   تند   بندهها     وقت يبعضكه   داي  هديدشما عزيزان هم    . »دياي ب ، خواست  خودش اگر و    تا طرف تعادل داشته باشد     هم باشد، 
  . باشددي مطلق نباة جاذباما مسأله اين است كه. دي شما از من بهتر هستدانم كه  ميموقع همان كه نم، در حاليك صحبت مي
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  اند است كه پيامبران الهي برايش آمده» دفائن عقول«خودشكوفايي همان كشف 
   را اش هيـ بقحاال بگذار  ،هاش را گفت كلمه كاو ي ؟ه چيعني يي خودشكوفاحاال .رسند ي ميي به خودشكوفاشتري ب ها ي مذهب :گويد  ميمازلو 

 يها نهي دفنديآ ي مامبرانيپ: فرمود) ع( ي علنيرالمؤمني است كه أم»دفائن عقول« همان ، خود باز شدنِني خود، ا شكفتنِني ا:ديخدا بگو
 .اند  آمدهني همي هم براي الهامبرانيپيعني  )1خطبه/غهالبال نهج(»  لَهم دفَائنَ الْعقُولرُوايثيو « اورندي برونيها را ب  عقل انسانيبها گران

  به اوج شتري بها ي مذهب:ديگو يرسماً ماو !  استيي به خودشكوفادنيرس، انساناوج  باشد كه   دهيمازلو هم فهم  كه آقاي    دارد   يچه اشكال 
مـؤمن دنبـال حـرف        مؤمن اسـت،   ةشد   گم )مانهيسخن حك ( حكمت ديفرما يم! دي مطالعه كن  دي را برو  ني ا ست؟يرازش چ حاال   رسند، يم

نْ         ( ! ولو از منافق   ، بگيرد اي دن ي سو و آن سو    ني ا اينكه اين حكمت را از     ولو   گردد ي م مانهيحك مـ لَو ةَ وكْمالْح نِ فَخُذؤْمةُ ضَالَّةُ الْمكْمالْح
 كـه بـه او داده       ي حكمتـ  نيخدا هم ! د؟ فرمود بله   مگر ممكن است منافق حكمت داشته باش       : گفت )80حكمت/البالغه  ؛ نهج أَهلِ النِّفَاقِ 

إِنَّ الْعبد إِذَا جاع بطْنُه و حفظَ لسانَه علَّمتُـه الحكْمـةَ و إِنْ كَـانَ كَـافراً     (رديگ يكار م  و بهكند ي احتجاج م خودشهي علامتياست را روز ق 
 )1/205/القلوب رشاد؛ ا حكْمتُه حجةً علَيه و وبالًا  تَكُونُ

حس پرستش را تقويت .1: /رسد ي مييبه خودشكوفادر وجودش  پنهان قتي حقدو در د،دستور اجرا كنانسان  اگر
  كند مي
     دارد كـه  ي نقـش ه دستور چرساند؟  ميها  ما را به اوج لذت و عبور از رنج         چگونهاطاعت  خواهيم به اينجا برسيم كه        ما در ادامة بحث، مي 

 اگر» ؟ باشد  دستور اساساً چرا بايد  «گرديم كه     باز به آن سؤال كليدي برمي     . مي بحث كن  باره  در اين  ديبا؟   آن نقش را ندارد    »خوب بودن «
 حس پرستش  ي، دستور اجرا كن   مدام شما   يوقت. رسد ي م يي به خودشكوفا  ش پنهان در وجود   اري بس قتي حق دو در   د،دستور اجرا كن  انسان  

  . استنسحس اُمثل  است؟ يستش مثل چه حس حس پرشود، ي متيدر شما تقو

خيلي /  تجربه كندتواند يم  انسانكي است كه ي حسنيزتريانگ جاني و هنيباتري زاين /ست؟ي پرستش چحس
 انگيزتر از حسن نزديك شدن عاشقانة يك دختر و پسر به هم هيجان

 هرچنـد از   ( هستند ياشق و ع  يي آشنا ة كه در آستان   ، دختر و پسر جوان    كي  حس لرزشِ  ست؟ي پرستش چ  حس
ـ      - كي از نزد  يي آشنا ي پس از كم   ا ي هي اول يها   در مالقات  )اي  لهي هر وس  ه ب دور يا راه   ـ آال ي اگر حس پـاك ب  شي

 خـدا  ؟كنـد  ي مجادي را در وجود انسان اييباي حس چه لرزش زني است؟ ا  يچه حس -  داشته باشند  يا  عاشقانه
 حس مالقات خدا هنگام پرستش را بتواند تصور كند كه            از ي تجربه به بشر داده است، تا كم       ي حس را برا   نيا
  ؟ستيچ

 و پـاك و     ي عـاطف  اگـر - دو جـنس مخـالف    يا   دختر و پسر،     كي زن و مرد،     كي شدن   كي حس نزد  ني ا يمنته 
ـ  شود، ي م دهي كش ي به هرزگ  ، يا  از آن  شيبو  بار است، فوقش دوبار است،       ك ي - عاشقانه باشد   ي بـه تكـرار    اي

  خـدا   مالقـات  وقت  چيه. شود ي دائماً و دائماً تازه م      پرستش،  آن حس  يول! شود ي منجر م  ي به دشمن  ايبودن و   
چـه  زن و   چـه   -  انسان كي است كه    ي حس نيزتريانگ  جاني و ه  نيباتري حس پرستش ز   ست؛ي قبل ن  ةمانند دفع 

 . تجربه كندتواند ي م- مرد
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 ك كنيمخدا لذائذ دنيا را قرار داده تا بتوانيم لذائذ آخرت را در): ع(علي

 پرستش، يك       اگر   ديببخش حس  به همين اگر شما   . ستي ن ي هم ا ي سطح ؛ هرچند اين مثال، مثال     زدم يمثال سطح براي توضيح حس 
 . كند ي آشنا ميا ژهي احساس وكي انسان را با اين،» ؟اي ه حس را قرار دادني چرا اايخدا« و بگوييد كه دياحترام بگذار

 (! مي خبردار بشو  ي قرار داده است كه از لذائذ رضوان اله        اي خدا لذائذ را در دن     :ديفرما يم) ع( ي عل نيرالمؤمنيأم        ذَّات نَ اللـَّ طَرَفـاً مـ ماهأَر و
 خـدا  دي دانست؛ باديخدا را فقط نبا) 1/207/االحتجاج؛ ليستَدلُّوا بِه علَى ما وراءهم منَ اللَّذَّات الْخَالصةِ الَّتي لَا يشُوبها أَلَم أَلَا و هي الْجنَّةُ              

 . از خدا لذت برددي خدا را مصرف كرد، بادي خدا را حس كرد، بادي باد،ي خدا را چشديبا! ديرا نوش

 ش خود»ييخودشكوفا« بعد از ،حس پرستش /شود ي مداري در تو ب»حس پرستش«ي  كني دستور گوشي مدتكاگر ي
 دهد يرا نشان م

   ة كلمـ  يجـا   بـه  .شـود  ي م داري حس پرستش در تو ب     ني ا ،ي كن ي دستور گوش  ي مدت كاگر ي  شما   نكهي ا يبرا ؟»ردستو« مييگو يچرا ما م 
ـ مثل ا؛ در تو متولد خواهد كرد ي كلمات باالتر، روزگاران» هستيعشق من تو  «يا  » دوستت دارم «  ،پرسـتم  يتـو را مـ  «  كـه  كلمـه ني
 . استيي اوج شكوفاني و ا»!پرستمت يم

  وقـت  چي ه. است فوق دوست داشتن يزي چ »تو را چگونه بپرستم؟   « اينكه. دهد ي را نشان م   ش خود يي، خودشكوفا  بعد از  ،حس پرستش 
 توانـد  ينمـ - كنـد  ي م هيزده گر    وحشت يكن ي م شيتا از مادر جدا   حدي كه     به-  مأنوس با مادر است    وكودك كه محتاج آغوش مادر      يك  
. ستي ن  براي بچه  فرصت گفتن دوستت دارم   اصالً   دوست داشتن است،      فراتر از  چيزي بلكه اين حس،  »  تو را دوست دارم    !مادر« :ديبگو

 .اند گونه نيهمه ابه درگاه پروردگار عالم نيز، ) ع(بيت ية اهلادعو مناجات و 

 ! يرس ي پرستش نم به حسي،تا دستورش را اجرا نكن

        بـا مـن قهـر       ،مامان«: ديگو ي م  اينكه  آن هم  و ندارد   گفتن ي برا شتري كلمه ب  كيحرف بزند،   ش  بچه اگر بخواهد عاشقانه با پدر و مادر 
 يي، شدن و اوج خودشـكوفا     داري ب ني ا »! مرا به عذابت مبتال نكن     اي با من قهر نكن، خدا     ايخدا« سخن كه    ني پر است از ا    هي ادع و» !نكن
 ! يرس يتش نم پرس حسني به اي، تا دستورش را اجرا نكن،يي نگو»شمچ« به حس پرستش است، تا به او دنيرس

 م؟ي باالتر هم دار، پرستشاز حسآيا 

  ي است كه    ستي ن يزي حس پرستش كه چ    ؛ بله م؟ي پرستش باالتر هم دار    از حسهـم  ها     روانشناس ؛ اين حس  
ـ ي« :نـد يگو  ي م ؛ آنها زنند ي حرف را نم   ني ا ، خاص ني د كيها كه براساس       روانشناس !اند     شده  آن متوجه  از  يك

ـ  چ كي دارد   ازي انسان ن  .همين حس پرستش است    ، دارند ازيكه همه ن  ها     آدم يديچند حس كل   ؛  را بپرسـتد  يزي
انـسان   باالخره!  باشد ه هرچ ؛ آدم باشد  حتي يك !  آن خدا باشد    يا خدا باشد، اين  بت باشد،   خواهد    حاال اين مي  
ـ   را به  نيها هم ا     روانشناس يعني»  را بپرستد تا آرام بشوم     يزي چ ك ي دوست دارد  ـ فهم يصورت تجرب ! انـد   دهي

  .ستي نيزي چنكهيا

 ي     حس باالتر    ني ا ازدر وجـود انـسان      ي حس كيهست كه هنوز از آن سخن گفته نشده است؟          هم، يك حس 
ـ آن حـس چ   اما  . شود ي م داريبدر وجود انسان     حس   ني ا »اطاعت« ي بعد از مدت   . پنهان است   كه هست  ست؟ي
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   باالتر از    - يبه نوع - يحتاين حس   ـ  تـو شا   پرستم، ي من تو را م    !خدايا«ر از اينكه    باالت است؛   پرستشحس  پرسـتش   ةستي

 ،پرسـتش  حـس  .كنـد  ي اسـت كـه در نمـاز جلـوه مـ     يزيـ  پرستش آن چ»كنم ي م شي من تو را ستا    كنم، ي تواضع م  تو من به    ،يهست
 او را   نكـه ي نه ا  ؛ه است  در دلش افتاد   خداابهت  خاطر اينكه      به في ترس لط  ك؛ البته ي   ترس  و مي تعظ ش،ي است از تواضع، ستا    يا  مجموعه
 ! نديناك بب وحشت

تواند به حس   مي برسديي به اوج خودشكوفااگر انسان  /ز حس پرستش استباالتر ا؛  عبد بودن ياحس مملوك بودن
 عبد بودن برسد

 كي ، از حس پرستش   التربا دايـ  حـس را پ     آن تواند  ، مي  برسد يي به اوج خودشكوفا   اگر انسان  هست كه  در دل انسان  هم   يگري د حس 
 ة بـرد  خواهم ي من م  !ايخدا«يعني   !است» برده بودن «هم   آن ي فارس كه ،بنده بودن  يا    حس مملوك بودن، عبد بودن     ست؟يآن چ  .كند

 »!تو باشم

   ه  بردةاز كلم« :گفتند ي ما پخش كنند،  ر  ي كه قرار بود آن    ا   را يك جايي مطرح كردم، اما دوستان رسانه        - دربارة عبد بودن  - من اين بحث
هـا    گفتنـد؛ ايـن حـرف       گيـرم، شـايد آنهـا راسـت مـي            ايراد نمي  اي  ه دوستان رسانه  البته بنده ب   »تا ما بتوانيم پخش كنيم     استفاده نكن؛ 

  . نشان بدهم به شما وجود دارد را- نسبت به اين مفهوم- در عوامكه  يحاشي آن استخواهم يمولي . كردني نيست پخش

 مگـر  ،دي فردا سخن بگوة اجازه ندارد درباراو حتي. مال اوست،   مالك دارد  ، عبد است  )ص(ول خدا  رس ! مملوك يعنيعبد  !  برده يعني عبد 
ك غَـدا     ء إِنـى   و لَـا تَقُـولَنَّ لـشَاْى      ( !اگر مالك و صاحب من خواسـت      ، يعني   »شاءاهللا  إن« :دي بگو نكهيا لٌ ذَالـ فَاعـ *    اللَّـه ـشَاء؛ إِلَّـا أَن ي

 )24و23/كهف

 كند يك حسي در انسان هست كه او را متعلّق به يك موال مي/ » يتو مال او هست«ينكه ا يعنيعبد 

   عبـد  ».بكنـد سـؤال  از او  توانـد  ي نمهم ي تو قطع بشود و كس اتي ح يچه زمان كه   كند ي م نيي او تع  ،يتو مال او هست   «اينكه   يعنيعبد 
من حـق نـدارم     اصالً   هستم؟   يراض من از خدا  اينكه   يعنيعبد  آيا  » !؟ چه نداده است   وبه تو چه داده     كه   داند ي م مالك تو «اينكه   يعني

 :اينكه گفتـه شـده    . من مال او هستم   ! ؟ نباشم ي راض اي باشم   ي هستم كه بخواهم راض    ي من ك  ! نباشم ي راض اي باشم   ي راض  كه بخواهم
 نـشان دادن حـس      شي كلمـات گنجـا    ني و اال ا   د،ي عمق مملوك بودن خود را بگو      خواهد ي م در واقع »  تو ي هستم به رضا   يمن راض «

 !  را نداردتيعبود

 خـدا در قـرآن     !  مال بابا و مامـانش باشـد       خواهد ي كه م  يمثل كودك  ؛كند ي موال م  كيكه آدم را متعلق به        در انسان هست   ي حس كي
ـ  مـوال دار   )مـؤمنين ( شما ولي كافران موال ندارند،     ديني بب :ديفرما يم ولَى         « !دي مـ بِـأَنَّ اللَّـه ك لى         ذلـو رينَ ال مـأَنَّ الْكـاف نُـوا وذينَ آم   الـَّ
11/محمد(»ملَه( 

  !ي بشو ابرقدرتاطاعت كن تا مانند من از من :خدا فرمود/»ابرقدرت« يعني ، عبدة سكيآن رو
   البتـه در   » !د كنـ  ارديحس عبد بودن را در ما ب      «: دي تقاضا كن  )ع(ني از امام حس   ،)ع(نيالحس   اباعبداهللا ة درِ خان  ئتي ه يها يكيتارهمين  در

اطاعـت كـن تـا ماننـد مـن           از مـن   ؛لـي ثَ م كلُعني أج عدي أط بع« ديفرما يمخداوند  !  ابرقدرت يعني عبد   ة سك ي آن رو  : هست تيروا
 تي بـه رضـا  ي، يعني  بكن كونيف  كنيعني   ي،مانند خدا بشو  تواني     تو مي  ! شد يمانند من خواه  يعني   )709/كليات حديث قدسي  (» يبشو
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؛  ء كُـنْ فَيكُـون     أَطعني فيما أَمرْتُك أَجعلْك تَقُولُ للشَّي     ( .شود ي نابود م  ي هست ، به اخم تو، به قهر تو      شود، ي و زبر م   ري و زمان ز   ني زم ،تو
   )1/75/القلوب ارشاد

 پـست و    يهـا    و لـذت    انـدك  يها   كه به قدرت   ي كس ، مانند خدا ابرقدرت بشود    خواهد ي كه نم  ي دوست ندارد عبد بشود؟ كس     ي كس چه 
 ني نـدارد عبـد بـشود، او همـ    ازيـ او ن.  بر عالم داشته باشدة بر كائنات سوار بشود و سلطخواهد ي كه نمي كس، داده است  تي رضا يوانيح
 عـالم   ة گرداننـد  تـوانم  يمن نم ؟  گذرد يدر كائنات چه م   كه   ندانم   توانم  يمن نم «اينكه   يعني تشحس پرس ! ستي كه هست كاف   يوانيح

!  نـشت  ي خـواه  ،ام   كه من نشسته   يا ي صندل ي رو ، من شي نزد من، پ   )55/قمر(» مقْعد صدقٍ عنْد مليك مقْتَدرٍ      في«: فرمايد  مي »!نباشم
  ! كارگردان بشوماري دستو  نم،ي كنار دست تو بنش،ي عالم هستي تو برايدر اتاق كارگردانخواهم  من مي! خدايا: بگو! ني ايعنيعبد 

  كند  انسان را به اوج خودشكوفايي رساند، حس عبوديت پيدا ميوقتي اطاعت
ـ  حس عبود  اگر. كند ي م داي پ »تيحس عبود « ، انسا  رساند ييبه اوج خودشكوفا   و وقتي او را      كند، ي انسان را شكوفا م    اطاعت .1  تي

 ! با موالست او انس؛ چونرديم ي مموال ي شد، بداي پيدر كس

 في توص كي بلكه ست،ي سند ن  گويم،  هايي كه مي    ها و داستان    مثالالبته اين   ! ييمثال كربال  كو ي  بزنم،   ي مثال معمول  كحاال ي . 2
 ة مدرسـ ريمـن مـد  : گفـت  مـي  ) بودنـد ي مرحوم قاضاهللا تي شاگرد آو بهجت يبحث آقا همكه (يازي ااهللا تيحضرت آشاگر  . است
ـ  ند،كرد ي م تي من را اذ   ، مدرسه يها  آنجا بچه در  .  بودم -در شمال -شاني ا يةعلم ـ  اشي رفـتم پ ـ هـا مـرا اذ   بچـه «:  گفـتم شاني  تي
ـ  ا »اشـم  نب ري مـد  گـر ي من د  دي؛ اجازه بده  زنم يها م    خود بچه  خاطر  را به ) مقررات مدرسه (ها   حرف ني ا كه من   درحالي كنند، يم  شاني

 ؟يچـرا ناراحـت هـست   «:  گفتندومرا صدا زدند ،  مدرسهاتي حدرآمدند  و بعد .كنم ي صحبت م تو باميآ ي ماًحاال تو برو، بعد  : فرمود
بگذار آنها هـم رشـد      گفتند كه      و مي  كردند ي با من صحبت م    ورط نيهمايشان  »  دارد، دوستانت را متقاعد كن     ي سخت تيريخب مد 

 متوجـه بـشوند،      و بفهمنـد كه خودشان    تو اجازه بده     رسند، ي م جهيكم به نت     بعد كم  ،كنند يكنند، آنها با مخالفت كردن با تو رشد م        
ـ  بعـد ...كردند ي م حتي من را نص   ورط نيهمو   ...را تحمل كن   ها يسخت  كـه داشـتند بـا مـن صـحبت           يورطـ  ني همـ  يا   دفعـه  كي

  نزديك  درخت ةبرد، شاخ باال  دستش را    ايشان   -يك درخت نارنج در حياط مدرسه بود كه دو سه متر از ما فاصله داشت              -كردند يم
يعني !  ببرد شي كارها را پ   ش خود ة با اراد  دي هم انسان با   ي؛ گفت گاه  ذاشت گ  دست من  را در    و آن  ند نارنج از درخت كَ    كيآمد و او    

،  همه را درست كـرد شود يميعني ! ة خودت كارها را پيش ببر با اراد، صالح بود و الزم بود  ي اگر  گاه ي، متقاعدش كن  ينتوانستاگر  
) مـدير مدرسـة علميـه     ( ايـشان  .رشـد كننـد   خودشـان    يمبگذاربراي اين است كه      ست؟ي چ ي برا ميكن ياگر ما همه را درست نم     و  
  !دمي رسي آرامشكياصالً به  ؛ آرام شدمخيلي ي،ازي ااهللا تيآ بعد از اين صحبت: گفت مي

 اهللا  يفنـاء فـ   ! مي بشو يكي يم، من و موال   يعني عبد   )7/الشريعه  مصباح(»جوهرَةٌ كُنهها الرُّبوبيةُ  العبوديةُ  « شود؛ ي ابرقدرت م  ،عبد. 3
 را  جـا   تواند همه   ي كه مي  البته كس . نديب ي هرچه را اراده كند م     ند؛يب يجا را م    همه عبد هم  ،نديب ي م اجا ر   مثل خدا كه همه    د؟اي  هديشن
  !ند؟ي را ببها ي است برود زشتكاري مگر بند،يب يعالم را معميق  يها ييباي زكند، ي نميسركش  مردميها  به خانهنديبب

 »عبد« از قدرت يي مثال كربالكي/ !، نه به نيت عبد شدناي هد خوب شدن اطاعت كرتينكند دستورات خدا را به ن

 ـ « يي خـودت بگـو    ي به مـوال   مدام دي با رساند، ي نم نجاي خوب بودن انسان را به ا      كند؟ ي چه م  اطاعت و  »شمچ 
؛ حس عبد    بشود داري در تو ب   ي حس كيكم     تا كم  ، كه حد ندارد   ي خوشحال بشو  قدر  ني ا دي رس ي دستور هروقت
، نه به   يا  هد خوب شدن اطاعت كر    تي نكند تو دستورات خدا را به ن       ؟يا   كرده ني تمر ؟يا  عبد بوده  تا حاال    !بودن

 !؟نيت عبد شدن
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 اصـغر اصـابت كـرد،       ي عل ي كه به گلو   ري دست گرفت، ت   ي اصغرش را رو   ي عل )ع(نيالحس  اباعبداهللا يوقت بزنم؛   يي مثال كربال  كي 
» !نـب يز« :فرمود ،لش را صدا زد    او اريدست) ع(نيحسبالفاصله  .  و رو بشود   ريز بود كائنات    كينزد!  شكست ي بدجور )ع(نيقلب حس 
 ي گلـو  يهـا    خون ،داد نبيدست ز  به بچه را    »ريبگ بچه را از من      م؛نبيز«: فرمود) ع(حسين. شود ي معلوم م  نجاي ا )س(نبيعظمت ز 

،  مـن  ة به دل شكست   ايخدا! كنم ي صبر م  اي خدا ،كنم ي صبر م  اي خدا :گفت ي م و مدام  ديپاش يدست گرفت، به آسمان م     ه را ب  اصغر يعل
ونَ          (كنم ي صبر م  ايخدا! يكن ي تو نگاه م   دانم ي م كنم، ي صبر م  ،ي و رو نكن   ريكائنات را ز   قَالَ هـ ثُم اءمالس ومِ نَحى بِالدمتَلَأَتَا را امفَلَم

 )117/؛ لهوف علَي ما نَزَلَ بِي أَنَّه بِعينِ اللَّه

 ع(سينح (نِ اللَّه «:صدا زديبِع ا نَزَلَ بِي أَنَّهم لَينَ عوامام باقر! ينيب ي مي چون تو دار؛كنم ي من دارم صبر ماي خدا» ه  )ديفرما يم)  ع : 
؛ طْرَةٌ إِلَـى الْـأَرضِ  فَلَم يسقُطْ منْ ذَلك الدمِ قَ( برنگشتنيها به زم   از آن خون   قطره كي د،يپاش ي را كه به آسمان م      علي اصغر   خون
  )117/لهوف

  عبد بودن است حسو پرستش  به حسدني رسي برايي راز خودشكوفا،اطاعت/ !يرس ي به كجا مي، بشوعبداگر 

 ـ  ا ولي) طعنه زد ( انداخت اي  هبه او تكّ   ي افسر طاغوت  كي،  رفت يم منزلبه  از حمام   داشت   )ره(يآباد   شاه   مرحوم .  نـداد  ش را  جـواب  شاني
 گفتند همان افسر » محل فوت كرده؟ اين در كهستيكاو « :فرمود. كنند را تشييع مي اي  مرده كيند  ردا دي د ،نشسته بود  سر درس فردا  
و  كنـد،  يدرد مـ  م  نوك زبـان   حمام آمد، گفت     وقتي از  : گفتند » رفت؟ اي دن ز شد ا  هچ« :فرمود!  انداخت هكّ به شما ت   روزيدبود كه    يطاغوت

 خاطره را به    ني هرموقع ا  ، تا آخر عمر   .او را كُشت  تا فردا   جراحي كشيده شد و همين درد،        و عمل    مارستانيگاه و ب   كار به درمان   بالفاصله
روز در حمام به او پرخـاش        همان كاش   يا« :فرمود ي م ؟ديشو ي چرا ناراحت م   گفتند يم! شد ي ناراحت م  آوردند ي م ي مرحوم شاه آباد   ادي
 )20ص/عارف كامل(»! بزنداو را  كه خدا محكمكردم نمي او را به خدا واگذار و دادم ي را بروز مم خودي و ناراحتكردم يم

   ـ آ ي باالتر از محبت هم با اطاعـت مـ         د،يآ يمحبت هم با اطاعت م     !يرس ي م ها به كجا  - فقط با اطاعت   - ي بشو عبداگر اطاعـت راز    .دي
وقت ابواب رحمت      آن ،ي كرد دايها را پ     احساس ني ا گر ا ! به حس عبد بودن است     دني به حس پرستش و رس     دني رس ي برا ييخودشكوفا

 .  تو باز خواهد شدي به سو- نهاي اةو هم- و معرفت و حكمت

  ...  خود استي موالة هم هست كه پروانيگري عبد دكيدر كربال 
 هم در   يگري عبد د  كي. تعال و خداوند م   )ع(نيالحس   از اباعبداهللا  ري غ ؛ را در كربال به شما نشان بدهم       يي عبد و موال   كي خواهم ي م حاال 

ـ يربـاب خ  !  ربـاب اسـت  ،اصـغر  ي او مادر علد،يآ ي نمروني بگاه مهي از خشود، ي نم دهي خود است، د   ي موال ةكربال هست كه پروان     زن يل
قـرار   )ع(ني حـس  ي بـرا  رهـا ي بدنش را سپر ت    دياي دوست داشت ب   قدر  نيا رباب.  به رباب عالقه داشت    يليخ) ع( ني بود، امام حس   يا  عارفه
 ربـاب   »!؟ كنـد  ياري هست مرا    ي كس ايآ« فرمود   )ع(ني تا حس  كنم يمن فكر م  . ندياي ن دانيها به م    زنكه   دستور داد    )ع(نياما حس ! بدهد

  كـه  دست و پـا زدن    به   شد، شروع كرد     داري ب صغر ا يعل.  مدهوش شده بود   يتشنگاز   و اال    ؛ شد داري ب اصغر يعل،  دي كش سوز  نهي س  آه كي
   »! قرار بده)ع(ني حسي من را سپر بال! من هستم،مادر«
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 ! خوانده شده سال1400 متفاوت با آنچه يا روضه

  از آنچه كه هزار و چهارصد سال خوانده         ري غ ؛ بخوانم متفاوتي ة روض كي - اند  اي كه به دست من داده       به احترام اين بچه   - ديده ياجازه م 
ـ  هم) ع(ني امام حس  !بخورد  ممكن است به بچه    ؛دي نزن ري گفتند ت  ها  انداز  ري به ت  دند،ي د )ع(ني تا بچه را در بغل حس      !شده؟  را اصـغرش  ي عل

 ! نخوردوقت به بچه كي ؛دي نزنري گفتند ت!بعد به دست ربابش دادو  د،يبوس ريس

   بـه ايـشان   . نمبز )ع(نيالعابد ني از امام زي حرفكي ؟ه چيممكن است بچه را نشانه گرفته باشند؟ برايعني   ؛ديكن ي باور نم  را   اين شمااما
 ...؟فرمود حرمله را هم گرفتند! ردند را همه را اعدام ك)ع(ني حس پدرتانقاتالن« :گفتند

 


