
 

 

                                                                                                                                               
  
  
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                            
                                                                       

  
  



 

 ٢

                                                     k  

  » و سقاهم ربهم شَراباً طَهوراَ«المین الحمد هللا رب الع                                         
  

  :» علیه السالم«قال اإلمام الصادق
علیه «أي یطَهرُهم عن کلّ شیء سوي اهللا إذ ال طاهر من تدنّس بشیء من األکوان إالّ اهللا ؛ رووه عن جعفر بن محمد«

ان عرش کشورِ وجود که تا به طهارت از فرش تا فوق عرش طی گردد معارج انسان را مدارجی باید از فرش تا بطن . »السالم
  . شود که او را جز مطهرون مس ننمایند  انسان هم،انسانی قرآنیتا »المطَهرون یمسه إالّ ال«کهو آن مدارج قرآن 

جلّی اسمایی و صفاتی می همه مراتب طهارت به فناي در توحید افعالی و صفاتی و ذاتی منتهی می شود و موجب نیل به ت
 دریافتی که )علیه السالم(محمد رك ساللۀ نبوت،حضرت صادق آل گردد و نهایت مرتبۀ طهارت همین است که از لسان مبا

  . رسالت و نفحه اي از شمیم ریاض امامت است ةمسحه اي از علم الهی و قبسی از نور مشکو
 چنین مرتبه اي را به همگان عطا فرما که به بیان عرشی حضرت موالیم »یهاریا طُهر،یا طاهر،یا طَهور،یا طَیهور،یا طَ« پس 

  :» روحی فداه«
 در )علیه السالم(از عرب و عجم،کالمی بدین پایه که از صادق آل محمد ) صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(من در امت خاتم «

  .» م و نه شنیده امغایت قصواي طهارت انسانی روایت شده است از هیچ عارفی نه دیده ا
آنچه از منظر انور خواننده گرامی می گذرد مجموعۀ عرایضی است که در جمع پریشانی در محفل انس ساالر شهیدان 

     هـ ق تقدیم 1418 در محرّم و صفر سال »أب الطهورا و الصفورا«: یعنی» علیه السالم«حضرت ابا عبد اهللا الحسین 
  .داشته ایم 

بعد ذلک  لَعلَّ اهللاَ یحدِثُ«است که هر یک از موضوعات مطرح شده را شرح و بسط بیشتري الزم است البتّه شایان ذکر 
  .» أَمراً

امید آنکه خداوند سبحان همۀ شما عزیزان را در مسیر تحصیل نهایی کماالت قرآنی و انسانی موفّق فرماید،و از همۀ سروران 
  .و تنظیم این اثر ماندگار زحماتی را متحمل شده اند،کمال تشکّر را دارم گرانقدري که در تهیۀ نوار و پیاده نمودن 

  .» إنّا ال نُضیع أجرَ من أَحسنَ عمالً«: قوله سبحانه 
   هجري شمسی25/8/79
   هـ ق1421 شعبان المعظّم 18

  قم ـ داود صمدي آملی
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    »مجلس اول «

 سرآغاز سخن  
 طهارت فقهیه  
 حقیقت نورانی وضو  
 تاریکی حق مالقات با روشنایی را ندارد  
 نکته اي در فهم قصص قرآنی  
 تطبیق وقایع قرآنی در سیر انسانی  
 تطهیر نمودن تن براي نزدیکی به شجره دنیا  

  
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«
  

  سرآغاز سخن
ل بیته الطّیبین الطّاهرین و علی جمیع االنبیاء الحمدهللا رب العالمین و صلّی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اه

  .و المرسلین و علینا و علی عباد اهللا الصالحین
 قمري است که توفیق تشرف محضر انور بسیاري از خواهران و برادران عزیز به ما روي 1418اولین شب محرم سال 

به عنوان ابتدائی ترین عمل و مرحله  - ان شاء اهللا-دهیم تا  موضوع بحث را به لطف خدا مراتب طهارت قرار می. آورده است
استدعاي ابتدائی این کمترین از محضر عزیزانم آن است که مجلس را به صورت . براي رسیدن به کماالت انسانی باشد

دعاي است. مجلس علم و عمل بپندارند و هم گوینده و هم شنوندگان گرامی سعی نماییم در فکر توفیق عمل آنها قرار بگیریم
بعدي ما این است که سعی کنیم مجلس خود را مجلس انس قرار دهیم تا دلها به همدیگر نزدیک شوند زیرا آنچه اصل و 

  .محور است نزدیکی دلها است نه نزدیکی تن
در قرآن کریم در سوره مبارك حشر راجع به کفار آمده است که ایشان در دنیا به ظاهر با همدیگر جمع اند اما در دل، 
از یکدیگر متفرقند لذا جهنّمیان در قیامت برخالف بهشتیان که همدلند و رویشان به طرف هم است، با هم همدل نیستند و 

قرآن بهشتیان را نسبت به هم همرو  1»یوم یفرّ المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه«: از یکدیگر روي گردانند که
اما در مورد اهل جهنّم . کنند که در دست دارند به همدیگرتعارف می »کأس معینی«ت با ایشان در بهش: فرماید داند و می می
هم از پدر و مادر خود گریزانند و . ایشان در قیامت هم از دست برادرانشان در فرارند و هم از دست خواهرشان: فرمایند می
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این سلسله اشخاص در آیات را باید بیشتر . کنند هم از همسر خود که نزدیکترین فرد جسمی و محرمی با آنها است فرار می
  .توجه کرد

کنند، یعنی  در روز قیامت حتی دو برادر نیز با مشاهدة حال یکدیگر از هم فرار می: خداوند در ابتداي آیه شریفه فرمود
یکدیگرند اما در قیامت  دو برادر خواهان نزدیکی و رویارویی بیشتر با  برخالف آنچه که در عالم دنیا مشهود است و معموالً

کنند، و حتی نزدیکتر از دو برادر نیز که پدر و مادر فردند از  دو برادر پس از ظهور آنچه در باطن دارند از همدیگر نیز فرار می
  .از پدر و مادر نزدیکتر به انسان، همسر انسان است. فرزند خود خواهند گریخت

رادر از برادر و پدر و مادر از فرزند بلکه همسر جهنّمیان نیز با مشاهده در روز قیامت نه تنها ب: در آیه شریفه فرمود
. بعد از همسرتنها کسی که بیشترین انس و الفت را با انسان دارد فرزند انسان است. احوالشان از ایشان گریزان خواهد بود

روزي که این انس با یک طالق منقطع گردد زیرا همسر در ابتدا غیر بود و بعد با انسان انس گرفت که نعوذ باهللا شاید برسد 
، »الولد سرّ أبیه«اما فرزند جگر گوشه انسان است و علْقه و ارتباط فیمابین پدر و فرزند با هیچ امري گسستنی نیست که؛ 

  .بلکه از همسر نزدیکتر به انسان نیز که همان فرزندانند از جهنمی خواهند گریخت: فرمود
 برادر، زن و شوهر، فرزندان و پدر و مادر به هم نزدیکند که اگر قرار باشد هر کدام اینها منزلی در دنیا معموالً برادر و

هایی که به ظاهر  چه بسا همین: فرماید کنند در محیطی کنار همدیگر زندگی کنند اما قرآن کریم می داشته باشند سعی می
کنند و چون رو  ري راه داشت قطعاً این دو دل به هم رو میهر کسی که دلش به دل دیگ.  باهمند، در دل با همدیگر نیستند

هایشان  بینید که بدن و چهره اما اگر دلی به دلی دیگر راه نداشت می. کنند کنند چهره ها و بدنشان نیز به یکدیگر رو می می
 گرچه به ظاهر با هم جمع کنند در این هنگام رسند، از هم پشت می گردانند و هر وقت به هم می نیز از یکدیگر روي بر می

اما اگر دو . شوند اما اگر اهل دلی در بین آنها باشد که چشم دل اوباز باشد خواهد دید که آنها از یکدیگر پشت کرده اند می
اند ولو اینکه یکی مثالً در آمل و دیگري در  دل با هم مأنوس باشند اهل باطن در خواهند یافت که این دو به هم رو کرده

است، باید این را دنبال کرد که اگر دلها به هم  »قلبها«آنچه مالك است رو کردن . قطه از دورترین نقاط کشور باشدفالن ن
زیرا نهایت راه یا همچون بهشتیان . رو کنند قهراً موفقیت هست در غیر این صورت راهی جز افتراق و جدائی نخواهد بود

  .لذا باید در ادامه جلساتمان به این معنی بیشتر عنایت کنیم. اجتماع است ویا همانند دوزخیان افتراق است
  .شویم که راجع به طهارت و مراتب آن است و اکنون وارد بحث می

  
  :طهارت فقهیه

ما در سلسله . است »پاکی«معناي ظاهري طهارت . حاوي یک معناي ظاهري و یک معناي باطنی است »طهارت«
در ابتدا درباره . یم که مباحث مربوط به معناي باطنی طهارت را تقدیم حضورتان کنیم قصد دار اهللا ـ إن شاءـ جلساتمان 

کنیم که این طهارت در سه بخش وضو، غسل، و تیمم حاصل می شود و این طهارتی است که در  طهارت ظاهري عرض می
 نجاستهاي ظاهري پاك کند که فقه طهارت فقهیه را در فقه براي این مطرح فرموده اند که بدن انسان را از. فقه مطرح است
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شریف مربوط به بدن و اعمال قالبیه آن همانند نماز و روزه و احکام شرعی است که با انجام آن انسان در مرتبه بدن به مقام 
شود لذا فقه شریف  رسد و تجلیه مربوط به ظاهر انسان است که مطابق قوانین شرع و احکام شرعی آن آراسته می تجلیه می

  .د در متن انسان و اجتماع پیاده شود تا هر دو را تجلیه نمایدبای
  

  :حقیقت نورانی وضو
وضو گرفتن نور است » الوضوء نور«در یک روایت آمده است که . دهد تشکیل می »وضو«شاخصۀ مرتبۀ طهارت را 

گیرد او نور بر نور افزوده اگر شخص با وضویی قبل از اینکه وضویش را باطل کند، وضوي دیگري ب: در روایتی دیگر آمده
  .»الوضوء علی الوضوء نور علی نور«است که 

  : هزار و یک نکته حضرت موالي مکرّمم آمده است730در نکته 
و مما یجلوا العین و یحدها الغوص فی الماء  «:شیخ رئیس در فصل دوم مقاله اُولی قانون در حفظ صحت عین گوید

کند فرو رفتن در آب صافی  دهد چشم را و حفاظتش می عنی از جمله چیزهایی که جال میی (»الصافی و فتح العین فی داخله
فی کتاب علل الشرایع باسناده إلی :  آن این است127در تفسیر نور الثقلین حدیث .) و گشودن چشم در داخل آن است

یعنی در (  الوضو لعلّها ال تري جهنّم افتحوا عیونکم عند  ـم صلی اهللا علیه و آله و سلـ قال رسول اهللا: ابن عباس قال
  )حین وضو چشمانتان را بگشائید تا بدین طریق چشمانتان از آتش جهنم برحذر باشد

  .أعاذنا اهللا و ایاکم منهاجهنم عین، رمد و عمی و سایر امراض آن است 
کنیم تا بعد به   را تالوت می)روحی فداه( هزار و یک نکته حضرت مولی 365براي اینکه بحث وضو را دنبال کنیم، نکته 

  :شرح و بیان آن بپردازیم، در نکتۀ مذکور آمده است
                                                                                 پیامبر  گفت.امتی الغر المحجلون یوم القیامه من آثار الوضوء )229حدیث ( »فی ترك االطناب فی شرح الشهاب«
امت من از اثر دست و روي شستن روي سپید و دست و پاي سپید باشند بدان که ایزد تعالی :  م ـو سلصلی اهللا علیه و آله ـ 

چون نماز را واجب کرد نخواست که بندگان وي به دنیا آلوده، به خدمت آیند، ایشان را فرمود که وضو کنند و با این چهار 
 اول روي به درخت گندم کرد و به پاي رفت و به دست از درخت گندم باز کرد و بر سر عضو مخصوص کرد زیرا که آدم

  .»شستن به گاه خدمت«: این چهار عضو گناهکار را بفرمود» عزّ اسمه«ایزد . نهاد و بر حوا آمد
  

  :تاریکی، حق مالقات با روشنایی را ندارد
اند لذا  خداوند وقتی نماز را واجب کرد، دید که بندگانش آلوده:  فرمودند م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـجناب رسول 

زیرا بندة آلوده .  شوند»صلوة«دستور داد که بندگان قبل از ورود به نماز، اول روشن گردند و سپس وارد منطقه روشنایی 
که وضو ندارد چون نماز پاك است و حقیقت آن تماماً طهارت است کسی . حقِ مشرف شدن به زیارت نماز را ندارد
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خداوند : پیامبر فرمود. وجودش تاریک است و کسی که تاریک باشد حق مالقات با نماز را که نور است نخواهد داشت
وضو را واجب نمود زیرا که نخواست بندگانش با دنیایی که بدان آلوده اند وارد در نماز شوند زیرا بنده به دنیا آلوده است و 

سازد براي ورود در منطقه نورانی  نتیجه اینکه انسان با وضو گرفتن خود را آماده می. برد ه سر میشبانه روز در این آلودگی ب
  .دیگري به نام نماز

  
  :نکته اي در فهم قصص قرآنی

هر : نمایم که این نکته به عنوان رمزي در فهم قصه هاي قرآن کریم است و آن اینکه به مناسبت بحث نکته اي را بیان می
 که اولین قصه سوره بقره است، گرفته تا قصه هاي حضرت »علَیهِ السالم«خوانید از قصه حضرت آدم  رآن میچه را در ق

 و دیگر »علَیهِ السالم«، حضرت نوح »علَیهِ السالم«، حضرت عیسی »علَیهِ السالم«، حضرت ابراهیم »علَیهِ السالم«موسی 
داختن به یک داستان نیست بلکه رمز این قصه ها در قرآن آن است که هر کسی انبیاء عظام، بدانید که اینها فقط صرف پر

بخواهد از حیوان بودن به در آید و به مقام انسانیت برسد باید مسیري را طی کند که در این مسیر همانند پیغمبران دچار 
خواهم بیایم تا تمام آنچه را که  یا میخدا: مثالً اگر کسی از امشب بگوید. حوادث و موانع شود و با مشکالتی برخورد کند

، یک »علَیهِ السالم«فرمودي، عمل کنم از فردایش خواهد دید که مشکلی برایش پیش آمده است همانند مشکل حضرت آدم
، یک واقعه اي براي او رخ داده است »علَیهِ السالم«حادثه اي براي او اتفاق افتاده است و همانند حادثه حضرت موسی 

فرماید اگر در مسیر انسانیت مشکلی شبیه مشکل  خداوند نیز در قرآنش می...  و »علَیهِ السالم«نند واقعه حضرت عیسی هما
، پیدا کردي اینگونه حلّش کن و یا اگر شبیه حضرت موسی دچار مشکل شده اي راه حل آن »علَیهِ السالم«حضرت آدم 
بوط به مورد خاص نیست که تا قرآن همانند کتاب قصه و داستانی تلقّی گردد، به تعبیر دیگر  وقایع قرآن مر. اینگونه است

. بلکه قصص قرآنی و نقل وقایع و حوادث مهم در امور مختلف براي شرح و بیان اطور وجودي انسان و شئون مختلف اوست
  .یعنی قرآن از بدو تا ختم تفسیر انفسی انسان است

 یک داستانی گفته که حضرت آدمی بود، این حضرت آدم در یک بهشتی زندگی نتیجه کالم اینکه ما نپنداریم قرآن
کرد، به او گفته بودند به گندم نزدیک نشو و او هم نزدیک شد و از آن خورد و از بهشت بیرونش کردند، تا از آن به بعد  می

آن بهشت در کجا بود؟ چگونه به گندم آدم ابتدا در کجا بود؟ چگونه او را ساختند؟ : سوالهاي فراوانی پدید آید که مثالً
نزدیک شد؟ مگر در بهشت گندم و جو هم وجود دارد؟ و مگر آنجا ممنوعیتی هم هست؟ چرا از آنجا بیرونش کردند؟ و 

آید این است که خیال کرده اند قضیۀ حضرت آدم و مانند آن  سرّ تمام این سؤاالتی که براي افراد پیش می... دهها سؤال دیگر
به عنوان پرداختن به یک قصه در قرآن است و حال اینکه عرض کردیم اینگونه نیست بلکه همه قصص قرآنی بیان اطوار صرفاً 

وجودي انسان در سیر تکاملی او است که سفرنامه هاي انبیاء در مقام شهود حاالت ما است وگرنه انسانهاي کامل همانند 
ه را روح دیگري است که براي اهل آن با تدبر تام معلوم است که انسان کامل سفراي الهی منزه از خطا و اشتباهند و این لطیف
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اي به جانب خلق است که اطوار وجودي آنها را به آنها نشان  اهللا است و چهره را روي به جانب حق است که مظهر اسماء
  .دهد  تا در مسیر تکامل، شوق به کمال یابند فافهم می
  

  :نسانیتطبیق وقایع قرآنی در سیر ا
به . همچنانکه گفتیم باید تمامی آیات قرآن را از بدو تا ختم آن در نفس و اطوار وجودي و شئون اطوار آن پیاده نمود

عنوان مثال یکی از آیاتی که اشارة مستقیم به ذبح خُلق و خوي هاي ناشایست و کندن و نابود نمودن آنها از حریم دل دارد 
و اذ قال ابراهیم رب أرنی کیف «نماید که  ست که از جانب ابراهیم خلیل چنین حکایت می از سوره مبارکه بقره ا260آیۀ 

تحیی الموتی قال أولم تؤمن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعه من الطیر فصرهنّ إلیک ثم اجعل علی جبل 
  .»منهنّ جزءاً ثم ادعهنّ یأتینک سعیاً و اعلم انّ اهللا عزیز حکیم

باور : ون ابراهیم گفت بار پروردگارا به من بنما که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد، خداوند فرمودو چ: یعنی
چهار مرغ بگیر و گوشت آنها : خداوند فرمود. خواهم تا به مشاهدة آن، دلم آرام گیرد نداري؟ گفت آري باور دارم لکن می

ر پس آن مرغان را بخوان تا بسوي تو شتابان پرواز کنند و آنگاه به هم درآمیز نزد خود، آنگاه هر قسمتی بر سر کوهی بگذا
  .بدان که خداوند بر همه چیز توانا و به حقایق امور عالم داناست

در این کریمه خواست تا حقیقت اسم شریف  »علَیهِ السالم«همانگونه که در ظاهر آیه شریفه آمده است جناب ابراهیم 
رب أرنی کیف تحیی «م شهود آن برآید لذا از حق متعال چگونگی احیاء را طلب کرد که  را مس نموده و در مقا»محیی«

لذا به حضرتش گفته شد چهار مرغ که عبارتند از کرکس و اردك و طاووس و خروس را بگیر و پاره پاره کن و  »الموتی
  .را بخوان تا به سوي تو شتابان پرواز کنندگوشتهاي آنها را در هم بنما و باالي هر کوهی قسمتی از آن را بگذار، سپس آنها 

حضرت این چهار مرغ راتهه کرد و آنها را در هم کوبید و با هم مخلوط کرد و باالي ده قلّه کوهی نهاد، سپس آنها را 
صدا زد و این ذرات درآمیخته از هم تفکیک شدند و هر یک از آن چهار تا بار دیگر تشکیل شده و به سوي حضرتش پرواز 

  .دندکر
اگر چه اکنون درصدد انکار تحقّق چنین قضیه اي در خارج نیستیم چرا که از نظر عقلی وقوع قضایایی از این قبیل 

  .ممکن بوده و استحاله عقلی ندارد زیرا انسان کامل صاحب والیت کلیه است و وي را دست تصرّف بر ماده کائنات است
نسان کامل است و تمامی آیات آن حکایت از احوال گوناگون سالک اِلی اما با توجه بدین اصل که قرآن صورت کتبیۀ ا

  .اهللا در سیر صعودي دارد، عمده آن است که اهتمام وافر به دریافت تفسیر انفسی آیات داشته باشیم
ات صور و حیوان: آقا فرمودند خوانیم که  می م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـبه عنوان مثال در حدیثی از صادق آل محمد 

  .مثُلِ اعمالِ شما هستند
فی المثل باید دید هر . این حکم حکیم صادر از لسان عصمت مبین بسیاري از حقایق در آیات وروایات خواهد بود

یک از انواع اربعۀ مذبوحه که عبارت بود از کرکس و اردك و طاووس و خروس حاوي چه خصائصی است که در آیۀ شریفه 
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به تعبیر دیگر هر یک از این حیوانات بیانگر چه خُلق و خوي زشتی هستند که حق متعال به پیغمبر . شده استامر به ذبح آنها 
شود که هر کدام  با مطالعه و تأمل در خصوصیات این حیوانات دانسته می. نماید خود دستور ذبح و نابودي آنها را صادر می

ن رذیله به حساب آمده و او را مستحقّ عقاب خواهد ساخت مثالً صفت از اینها حاوي صفاتی هستند که وجود آنها در انسا
آید و یا اینکه خصوصیت  بارز خروس شهوترانی است که وجود آن که افراط در شهوت است، در انسان رذیله بشمار می

 باز هم وجود آن غالب بر طاووس میل به زر و زیور و نقش و نگار و زیبایی و تجمالت دنیایی و کبرو خودخواهی است که
همچنین است صفاتی چون لجن خوري و مرده خواري که به ترتیب در حیواناتی . آید در انسان از خصائص ناپسند بشمار می

لذا باید . شود چون اردك و کرکس نمودِ بیشتري دارد و هریک از آنها در انسان مانع از رسیدن او به کماالت الیق انسانی می
  . در خود کشت تا بالهاي طیران به عالم قدس گشوده شودهر یک از این صفات را

  :فرمایند در باب دوم دفتر دل اشاره به حقایق مذکور دارند، آنجا که می) روحی فداه(حضرت مولی 
  یــدایش کیف تحـیــد از خـبخواهــــی                م محیــــرّ اســـراي مس ســ  ب                
  ون راـونه گـرغ گـار مــرد چهــ بگی    ـــون را           ـابد رهنمـــــاذن او بیــــ بـ                 

  روسیــط و طاووس و خـر و بـ        ز نسـی        ر فسوســــان شگفـت پـ چه مرغ                 
  زئی دوبارهـد جــکـوهی نهـ هــرــاره                بـهاره پـی را پــر یکـد هـــایـ   نمــ               
  روازـــه پــد بـار آیـ            که در دم هر چهـــه آواز   ــان را بـــام آنــواند نــــ   بخـ               

  ادستـروجش اوفتـت از عـ       که روحـار مرغ انــدر نهادست        ـرا هر چهــ   ت                
  ر و شطّیـاالي و لجن، در بحـ  کـه بـ             یــس است، بطّـــا خست نفــرا تـ ت                  

  ـیــارف آنِ طاووس است و آنـخـ   زهمی جـو شد ز شهوت، دیک، دانی                                
  ود چه داريـاد خــــدر نهـببیـن انــ چـو نسري، کــرکس مردار خواري                                  

  ـابی حیــات بوالعجب راـا یــکه تــ ار مرغ بی ادب را              ــن چـــــش ایـکُ                    
  ...شود که بدین نکته علیا دانسته می

 بلکه باشد قضیۀ حضرت آدم یک قضیۀ شخصی هفت یا هفتاد هزار سال قبل که آن جداعالي ما آدم دچار آن شده است نمی
به عنوان مثال . جناب عالی هم اگر بخواهی همانند آدم به سوي آدمیت حرکت کنی، براي تو هم چنین مشکالتی وجود دارد

حضرت آدم آمد تا به سوي آدمیت حرکت کند اما همین که همجنس دارد و باید با همجنسش همبستر شود، این اولین 
ه از جملۀ آن میل به مجامعت با جنس مخالف است تعلّق به عالم مادون گرفتاري اوست چرا که جوابگوئی به قوة شهوت ک

عرش و فوق عرش من منتظر «: فرماید بشمار آمده و تعلّق با توحد سازگار نیست، از طرفی همین خدایی که به من و تو می
ازدواج نصف دینت را : مودههمین خدا به من و تو دستور داده که همسر بگیرید و فر »توست بیا و خود را بدان جا برسان

این را باید چه کار کرد؟ آیا به . دهد همین است اتفاقاً اولین مشکلی هم که در سیرانسانی بر هر فردي رخ می. کند حفظ می
اگرکسی همسر داشته باشد و چهار شب با همسرش در بستري بخوابد و به : آن رو کند یا نکند؟ در جاي دیگر فرمودند
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اگر کسی همسري دارد و چهار ماه با همسرش مواقعه ننماید، او حرام : حتی فرمودند. د، خالف استهمدیگر پشت کنن
بر شما واجب است خرج و مخارج همسرتان را نیز تأمین : در جاي دیگر فرمودند. شرعی مرتکب شده و باید توبه کند

  ...ري وکنید، غذا و لباسش رابدهی، به اندازة کافی او را تفریح و زیارت هم بب
حال باید با این همسر و حواي در منزل چه کرد؟ با او باشیم  یا نباشیم؟ خواهید دید به محض اینکه به دامن ازدواج افتادید، 

خواهد آدم بشود باید بداند که آدمیت با  و صد البته کسی که می. اید اید و به تعبیري به گرفتاري افتاده از بهشت به درآمده
اگر کسی از ال بهالي . کنیم یعنی انسان را در سختی بزرگ می 1»لقد خلقنا االنسان فی کبد«ست که گرفتاري همراه ا

کنم تا هنگامیکه خود را خوب بسازم، چنین فردي  من ازدواج نمی: اگر کسی بگوید. شود سختیها باال نرود اصالً بزرگ نمی
 هم »علَیهِ السالم« و امیرالمؤمنین م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ رمخطا رفته است براي اینکه تمام انبیاء و ائمه حتی پیغمبر اک

بینید که ازدواج  شما هیچ پیغمبر و امامی  را نمی. ازدواج هم سیرة پیغمبر است و هم سیرة انبیاء و ائمه. ازدواج کرده اند
  .نکرده باشند

طلبد که انسان تمام دستورات ایشان را عملی کند اگر چه  نتیجۀ کالم این هم سیره بودن با پیغمبر و آل او این شرط را می
  .براي جامۀ عمل پوشاندن آن فرامین، مشکالت و سختیهاي بسیاري در مسیر حرکت پدید آید

  
  :تطهیر نمودن تن بخاطر نزدیکی به شجرة دنیا

گام نماز دستور دادیم که صورت وقتی دیدیم حضرت آدم رو به دنیاي آلوده کرد، براي تطهیر او در هن: در روایت فرمودند
و در ادامه چون با دست از . و از آنجا که با پا به طرف دنیا رفت به او امر کردیم که پایت را نیز باید بشویی. خود را بشوید

آن درخت کسب و کار، میوه و روزي زن و فرزند را کند و آن را بر سر گذارد و براي حوایش آورد، به او دستور دادیم که 
  .دست و سر خویش را هم شستشو کن

روي در حقیقت با صورت خود به طرف دنیا رو  جناب عالی هم که به طرف کشاورزي و کارمندي و کسب و کارت می
زیرا که صورت تو دنیایی را . وقتی رو به طرف دنیا و شجره اش نمودي باید در هنگام نماز، صورت را بشویی. کرده اي

روي، پس در هنگام  وقتی به طرف دنیا روي آوري قطعاً با پا به طرف آن می. باشد ه آلوده میزیارت کرده است که هموار
تو نیز   »و به دست از درخت گندم باز کرد«: در ادامۀ روایت فرموده است که. وضو، پایت را نیز باید مسح کنی تا پاك شود

.  خواهی داد پس در وضو دستهایت را هم باید بشوییهنگامی که به محل کارت رفتی، مطمئناً با دست کارهایت را انجام
وقتی که رفتی و زحمت کشیدي و خون جگر خوردي و صبح تا به غروب کار کردي،   »و بر سر نهاد و بر حوا آورد«

کنی پس  گذاري و تقدیم همسر و منزلت می مقداري را که حاصل کارت است به عنوان احترام و عرض ادب روي سرت می
دل به دنیا داده اي و رو به آن کرده اي، پا به سوي دنیا برده : حاصل کالم اینکه.  وضو، سرت را هم باید مسح کنیدر هنگام
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خواهی  به نماز رو  حال اگر می. اي  و دست و سرت را نیز به واسطه آن آلوده کرده اي بنابراین از پا تا به سر به دنیا آلوده اي
. تو را تطهیر کند و بعد از آن در پیشگاه خداوند حاضر شوي و یکپارچه در طهارت باشیکنی باید وضو بگیري تا این وضو 

حاصل آن که دنیا استغال است و نماز توحد و توحد با تعلق سازگار نیست پس از وحدت بسوي کثرت رجوع کن و از 
  .یت و جایگاه وضو در نظام عالمکثرت بسوي وحدت روي بنما تا از دنیا به نماز برسی که این عرضی بود مختصر از موقع

  »والحمد هللا رب العالمین  «                                                         
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  »مجلس دوم«
  
 وضو، طهارت از آلودگی قهري در محیط  
 وضو، محو کننده اثرات تکوینی آلودگی  
 وضو، حافظ حاالت روحی انسان  
 کند و دل را حرم خدا میوض  
 وضو در حین کار به مثابه تطهیر در حین عبادت است  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  :وضو، طهارت از آلودگی قهري در محیط
 نقل گردید که اگر اجازه فرمائید لطیفۀ در آن  م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ در مجلس قبل روایتی از جناب پیغمبر اکرم 

شوند و خداوند نیز شایسته  چون امت من به واسطه رو کردن به دنیا آلوده می: حضرت فرمودند. نبال کنیمروایت را د
داند که ایشان با آلودگی به زیارت نماز مشرف شوند، لذا دستور فرمود که ابتدا دست و روي خود را بشویند و سپس به  نمی

انسان در اجتماع با بسیاري از . اهی براي طهارت از آلودگی استشود که وضو ر از این لطیفه معلوم می. طرف نماز بروند
افراد در ارتباط است در نتیجه قهراً همانند حضرت آدم رو به طرف آنان خواهد کرد و به محض رویارویی مطمئناً آلوده 

آمد و در اجتماع قرار کند اما همین که از منزلش بیرون  چه بسا انسان با یک دعا خواندن حال خوشی پیدا می. خواهد بود
شود که این آلودگی را خودِ جانِ  انسان به انسان  گرفت، به محض نگاه کردن به چهرة مردم آن حال خوش از او گرفته می

  .اما فرموده اند وضو از بهترین راههاي بر طرف نمودن آلودگیِ قهريِ در محیط است. کند دهد و اعالم سقوط می گزارش می
  

  :اثرات تکوینی آلودگیوضو، محو کننده 
از آنجا که انسان در اجتماع آدمی مسلک بوده و همیشه با دیگران در ارتباط است، لذا همیشه آلودگی هاي اجتماع 

فروشد اگر چه شما هم ندانید آن  به عنوان مثال زمانی که فردي یک مال دزدي شده را به شما می. دامنگیرش خواهد بود
حال اگر چه . توان بر طرف نمود ی تهیه کرده است، با این حال باز اثرات تکوینی آن مال را نمیشخص این متاع را از چه راه

چون پولی را که در مقابل آن متاع پرداخت نموده اید، مالک بوده اید پس در برابر آنچه به دست : از جنبه فقهی به ما بگویند
مثالً . کنید همچنان اثرات تکوینی آن ادامه خواهد داشت استفاده میآورده اید نیز مالک هستید، اما تا زمانیکه از این متاع 

بینید تا زمانیکه آن لباس خریده شده را بر تن دارید روحیۀ حاکم قبلی خود را نداشته و حال نماز خواندن و خلوت کردن  می
ت و آمد در اجتماع و با یک نگاه چه بسا گاهی با یک خوردن و نوشیدن در خانۀ دیگران یا با یک قدم زدن و رف. را ندارید
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وضو و . کردن به چهرة مردم، آن اثر مطلوب معنوي از بین برود و باز برگرداندن حالی که از دست رفته خیلی مشکل است
  .نماید کند و انسان را نورانی می طهارت تمام اثرات این آلودگی را بر طرف می

  
  :وضو، حافظ حاالت روحانی انسان

تواند آن را به قفس تن  رنده اي است که وقتی از آسمان دل فرار کرد، آدمی دیگر به این راحتی نمی همانند پ»حال«
ممکن است دهها جاي دیگر نیز سیر کند، اما به این زودي باز . آن قدر باید منتظرش بماند تا شاید روزي برگردد. برگرداند

این ! گونه باید از این میهمان پذیرائی کند تا بار دیگر برنخیزد؟و اکنون هم که بعد از مدتی آمده است، صاحبخانه چ. نگردد
از صبح تا غروب دائماً وضو داشته باشید و براي رفتن به پیشگاه نماز ابتدا خود را با وضو طاهر : است که به ما فرموده اند

 متعبد ما، به محض اینکه بزرگان. تا آنجا که فرموده اند مستحب است با وضو به رختخواب بروید و بخوابید. کنید
گیرند که البته این وضو  چشمشان به نامحرمی بیفتد و یا کمترین دگرگونی در حاالت روحانی شان پدید آید، فوراً وضو می

لذا اگر چه اهل فکر شدن به آسانی حاصل . لذا در دین تأکید فراوانی براي وضو گرفتن شده است. بسیار کارساز است
  . شدن خون دل خوردن خواهدشود اما اهل دل می

    که هر یک قطره اش زهر هالهل               به باید خون دل خوردن چه خونی              
حاال باید آنقدر زمینه سازي کند و جان به لب . آنچنان باید مراقب باشد که مبادا با ورود غیر حق، حق را از دل براند

افتد که به کرّات  چه بسا اتفاق می. شد، تا بار دیگر او را به آشیانه اش برگرداندشود، آنقدر خدا خدا کند و نازش را بک
صد بار اگر توبه «: فرماید دهد و باز هم خداي متعال به او می نعمت ورود حق در دل را به خاطر ورود غیر حق از دست می

  . اهللا حرم براي صاحبدلی چون خدا گرددکند تا ان شاء  این است که وضو گرفتن، منطقۀ دل را صاف می»شکستی باز آي
  

  :دارد وضو دل را حرم خدا می
به عنوان مثال اگر دوستی دهها بار به انسان بد کند باز انسان در مقام تفکر با . بسیار رقیق است »فکر« بر خالف »دل«

و بدین » توانم با او قهر کنم نمیمن که ... چون او دوستم بود و من هم رفیق اویم، این بار هم عیبی ندارد«: گوید خود می
زیرا . توان قانع کرد ولی دل را نمی. کند تا اینکه مبادا به خاطر حرکت او کینه اي در دلش پدید آید ترتیب خود را قانع می

آنچنان رقیق است که روي آوردن دوباره اش بعد از برگشتنش از کسی، کار مشکلی است لذا راه دل گر چه نزدیکترین راه 
راه فکر مسیرش طوالنی و پر پیچ و خم است اما در عین حال طریقش . ت اما بسیار باریک و تاریک و پر زحمت استاس

آید و جاي   به حق توجه کند او نیز می»دل«بسیار آسان تر است در مقابل، راه دل نزدیک است چون به محض اینکه 
خواهد در دل آشیانه کند و  زیرا حق می. رود  می»حق«آلودگی، گیرد،  اما آن قدر رقیق و باریک است که به کوچکترین  می

القلب « : فرموده است» علَیهِ السالم«چنان که امام صادق. پذیرد  است لذا براي خود در دل شریک نمی»واحد«از آنجا که او 
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 زیرا چه بسا انسان در مرحلۀ  فکر حرم خدا نیست»العقل حرم اهللا«:  و نفرمود1»حرم اهللا فال تسکن فی حرم اهللا غیر اهللا
  . بر خالف دل که یا باید با خدا باشد و یا با غیر خدا. فکر هم با خدا باشد و هم با غیر خدا

           :در باب هفتم دفتر دل حدیث مذکور را چنین به نظم در آورده اند) روحی فداه(حضرت استاد عالمه 
   زصاحبدل که دل حق راست منـزل  بیــا بشنــو حـدیــث عـــــالم دل        

                                                       چنین در وصف دل بوده است ناطق  امـام صـــادق آن بحــــر حقـــایق      

    پس انـدر وي مده جــا ماســـوا را   که دل یکتــا حــرم بــاشد خدا را      
در دل مؤمن جا براي غیر نیست زیرا دلدارِ مؤمن غیور است که با تجلی غیرتش : مدر شرح ابیات فوق چنین گفته ای

  .غیري را در جهان دل مؤمن نگذارد
سرّ اینکه در دل مؤمن غیر حق را جایی نیست آن است که او با غیرت الهی و ظهور عزت و سطوت و عظموت حق در 

ود الیتناهی وصول یافته است که سلطان وحدت شخصی سعی همه کلمات وجودي که محل تجلی انوار حقه اند، به یک وج
 این دولت را قاهر و خلق را که سراب »هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن«گر است که  و صمدي وجود واجب را نظاره

  .»یحسبه الظمأن ماء«بیند که  اند مقهور می
 و این نور »!یا نور السموات و االرض انعمت فزد«. غرقمالهی از پاي تا فرقم، در نور تو : در الهی نامه موالیم آمده

  .همان نور وجود است که یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاده است
صاحبان دل از ضاللت کوکو به حیرت هو هو دست یازیده اند که در دارالتوحید محضر عالم، سخن افسانه از تکثیر و 

م شهر رجب االصب سنۀ هزار و چهارصد و هفده با کسب اجازه از محضر لذا این کمترین در روز هشت. ممکن ندارند
و این مقتبس از کالم موالیم در الهی نامۀ تحفۀ الهی . نام نهد» دارالتوحید«خواهد اسم این نظام هستی را  حضرت حق می

توحید یعنی چه، حسن گوید الهی از من پرسند «، »الهی از من برهان توحید خواهند و من دلیل تکثیر«: اش است که فرمود
  »!تکثیر یعنی چه؟

الهی اگر چه درویشم، ولی «: این صاحبدالن عرش اعظم اله درویش وار، روز و شب را در حضور دلدارند که گویند
  اینان دائم بر بساط.»برد و دل از لقاي ذوالجمال الهی دیده از دیدار جمال لذت می«، »داراتر از من کیست که تو دارایی منی

تن به سوي کعبه داشتن چه «: قرب حق آرمیده اند که بساطی جز آه ندارند لذا دلی شکسته دارند و تنی خسته که گویند
؛ لذا دل به جمال مطلق داده اند هر چه بادا باد، و به دیدن او عالین وار »سودي دهد آن که دل به سوي خداوند کعبه ندارد

کنند؛ و از خراب  لذا در جهان پر از هیاهو هوهو می. اند م و اراذل و اوباش حرام نمودهمرزوقند و حرم دل را بر نامحرمان اوها
  .آباد به عشق آباد سفر کرده اند و به دیدار جمال یار، عبد الجمال شده اند

                                                
  جامع االخبار شیخ صدوق-1
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ت گردند آنان که در حرم دل جا براي غیر نگذاشته اند، شعله اي تنور آسا با آه آتشین دارند تا قربانی در مناي قرب دوس
  .که تا چون ذبیح ابراهیم چهره بر زمین نهند و بیماران امیدوارند که تا طبیب عیسی دمش آید و مرهمی بر آن نهاد

اند و گه بی قرار، گه  دل اینان مست وار در شست یار است که بر اساس قبض و بسط اسمائی دلدار گاهی آرمیده
ده باران و گاهی از فروغ رخ دوست روي شکفته دارند و گه از نسیم همچون برق رخشندة خندان اند و گه چون ابر بارن

  . کویش در خمار و در مقام ال یقفی قلبشان فیض حق را هستند امیدوار
خواهم، اگر آن یکی را  من هم فقط یک حرم می: فرماید پذیرد و خداوند نیز می غرض اینکه حرم دل جز یک دلدار نمی

 اگر سر سوزنی خواستی در آن حرم مرا با غیر شریک کنی، من از آنجا خواهم رفت و جایگاه آیم و به من اختصاص دادید می
  .دهد وضو در این بین آن است که قلب را دائما حرم امن الهی قرار می

  :وضو در هنگام کار به مثابه تطهیر در حین عبادت است
روید قبل از آن وضوئی بگیرید و رو   کارتان میلذا صبح که به سوي مزرعه و محل. کار شما نیز عبادت است! عزیزان

توان به نماز  توان عبادت کرد، همچنان که بی وضو نمی وضو نمی چرا که بی.  بگوئید و سپس به راه بیفتید»یا اهللا«به قبله 
قی که در زیرا مزرعه ومحل کارتان کعبه و قطرات عر. روي آورد و یا بی احرام رو سوي خانه کعبه کرد و حج بجاي آورد

ریزید، خودتان را صاف  هر مقدار که در حین کار عرق می. شود کفاره گناهان شما است آنجا از جبین و بدنتان سرازیر می
 به عدد »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم« نوزده بارخیزید وضویی بگیرید و بعد از آن  کنید پس هر صبح که براي کار بر می می

 آفات و بلیات و شعله هاي اشتغاالت جهنّمی »بسم اهللا« تطهیرتان کند و آن »وضو«نید تا آن حروف این آیۀ مبارکه تالوت ک
که جناب رسول اهللا  این قدر به زورِ بازویتان متکی نباشید، رزق را باید از جاي دیگر بدهند همچنان. دنیا را از شما دور نماید

 شما دائماً اهل طهارت و پاکی باشید، رزقتان 1»الطهاره یوسع رزقکدم علی « :فرمایند  می م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ
  .ان شاء اهللا عرض خواهیم کرد که اصالً یکی از راههاي به دست آوردن روزي، وضو است. وسیع خواهد شد

  »و الحمد هللا رب العالمین«                                                                  
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 »مجلس سوم«

  
 گذارند ظاهر و باطن عالم بر یکدیگر اثر می  
 تفاوت بین مال و روزي  
 کنند؟ آیا از روزي سؤال می  
  است» بدن«معیار تنظیم روزيِ ظاهري  
 نقش طهارت در تنظیم رزق  
 آلودگی در نظام عالم راه ندارد  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

 راجع به طهارت فرمایشاتی را پیاده کرده اند که »وحدت از دیدگاه عارف و حکیم«در رسالۀ شریف حضرت آقا 
  :دهیم عنوان همین رساله را متن مباحثمان قرار می

در مراتب طهارت گوئیم که طهارت ارواح و قلوب موجب مزید رزق معنوي و قبول عطایاي الهیه : مراتب طهارت«
 به حکم تبعیت عالم صور مر ارواح را در وجود و -و طهارت صورت.  من حیث ال یحتسبعلی ما ینبغی است و یرزقه

  .»لذا هم طهارت ظاهره باید و هم طهارت باطنه. احکام مستلزم مزید رزق حسی است
  

  :گذارند ظاهر و باطن عالم بر یکدیگر اثر می
در نظام عالم بین نشئۀ ظاهر .  اثر و تأثیري دیگرطهارت و پاکی در بدن را اثر و تأثیري است و طهارت در مرتبۀ روح را

که عالم طبیعت است با عوالم وجودي ما فوق که عالم فرشته هاي الهی و مجردات است ارتباط برقرار است که هر اندازه 
ه کنند آسمانیها اگر مردم گنا: کنند، مثل اینکه در باب گناهان فرموده اند این ارتباط تنگتر شود، در همدیگر تأثیر بیشتري می

که تمام اینها داللت دارد بر اینکه بین این عالم . بر زمین غضب خواهند کرد و فرشته ها در آن محیط قدم نخواهند گذاشت
کنند  هر اندازه ایجایی ها عمل می) اما نحوه ارتباط چگونه است در جاي خود قابل گفتگوست. (و عوالم باطن رابطه است

بدین بیان بین بدن انسان و بین روح . پذیرند کنند اینجائی ها تأثیر می یرند، و هر اندازه آنجایی ها اثر میپذ آنجائی ها تأثیر می
بینید بدنتان سالم است اما چون غمی از ناراحتی دوست به شما روي آورده و یا اینکه چون  گاهی می. انسان هم رابطه است

که از  و در مقابل هنگامی. کرده، بدن شما هم کدر و پژمرده شده استدر شهري غریب شده اید و آن دوري شما را نگران 
بینید که در آن لحظه بدن شما نیز از شادي روح شما، مبتهج است که این از  شوید می دیدن دوست یا رفیقی خوشحال می

ن، اما چون به بدن شما گاهی از جنبه روحی نه راحتید و نه ناراحت، نه شادید ونه غمگی. جمله تأثیرات روح در بدن است
کند، که این از  شود و آن را نیز منفعل می ضربه اي وارد شده و زخم گردیده، این مریضی بدن باعث تأثیر در روح شما می
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 اگر ظاهر بدنِ .»ظاهر« است و بدنِ عالم »باطن« نیز بدن و روحی دارد که روحِ عالم »عالم« .تأثیرات بدن در روح است
پس تأثیر و تأثر بین ظاهر . شود پذیرد و متأثر می  دهد که مطابق با طبع عالم نباشد، باطن عالم نیز تأثیر میعالم کاري انجام

اگر روح و جان ما طهارت پیدا کند رزق : در مورد طهارت نیز فرموده اند. عالم و بین باطن عالم یک امر مسلّمی است
پس هر کسی روزي و . شود ر باشد، رزق حسی و مادي ما هم زیاد میشود چه اینکه اگر جسم ظاهري ما طاه معنوي زیاد می

  .خواهد باید پاك و طاهر باشد مال هم می
  

  :تفاوت بین مال و روزي
یعنی روزي هر کسی  »روزي و رزق، مقسوم است«: در روایات فرموده اند. رزق و روزي غیر از مال مادي است

در امور مادي و چه در امور  چه ـ افراد به مقدار وسعت وجودي هر شخصیدر باطن عالم روزي را براي . تقسیم شده است
 تقسیم کرده اند، که اگر شخصی بیش از آن اندازة معین پرسه بزند و مانند مورچه مال به دست بیاورد، آن مقدار معنوي ـ

ر از روزي به دست آوردن دیگر روزي اش نیست بلکه فقط مالی است که به دست آورده است، زیرا مال به دست آوردن غی
همانند تنفس که بدن فقط آن مقدار . (گویند که شخص براي زنده ماندن به آن محتاج است  آن مقداري را می»روزي«. است

همانند اینکه فردي خانه اي به طول هزار متر مربع براي خود بسازد در ) کند نه بیشتر و نه کمتر از آن را الزم را جذب می
در این صورت باطن عالم این خانۀ هزار متري را منزل آن . به قسمتی از آن براي زندگی کردن نیازمند باشد که فقط  حالی

داند و مابقی را اضافه به حساب  داند، بلکه فقط آن مقداري که شخص براي زندگی و به آن نیاز دارد را منزل او می فرد نمی
عمر هر شخصی معین شده است به همان مقدار هم رزق و روزي او تنظیم همان طور که در باطن نظام عالم، میزان . آورد می

مکد رزقش است و  شود آن مقداري که از شیر می آید و پستان مادر به دهانش گذاشته می وقتی کودکی به دنیا می. شده است
ندارد کسی صدسال زنده امکان . آید بنابراین رزق و روزي هر گز کم نمی. ریزد رزق کودك نیست مابقی که از دهانش می

  .باشد اما خداوند روزي هشتاد سال او را تأمین کند وبیست سال دیگر را بدون روزي باشد
  

  !کنند؟ آیا از روزي سؤال می
طهارت ارواح و قلوب، موجب مزید رزق معنوي و قبول عطایاي الهیه علی ما ینبغی « :حضرت آقا در عبارت فرمودند

دهند و آن  یعنی آن مقداري که سزاوار یک شخص است به او می.  سرّ فراوانی وجود دارد»علی ما ینبغی«در لفظ  »است
ثم لتسئلنّ یومئذ عن «: در سورة تکاثر آمده است. آورند است و هرگز به حسابش نمی »من حیث ال یحتسب«مقدار نیز 

منظور :  در ذیل این آیه فرمودند»علَیهِ السالم«ادق امام صکنیم ـ   به شما داده ایم، سؤال می در آنجا از نعمتهایی که ـ1»النعیم
کنند که چرا این غذاها را خورده اید؟ زیرا دور  اند سؤال می از این آیه این نیست که در روز قیامت از غذاهایی که به ما داده
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. مصرف کرده، بازخواست کنداز شأن خدا است که انسان را محتاج به غذا بیافریند، سپس در انتها او را به خاطر نعمتی که 
در آنجا . کنند، ما اهل بیت هستیم آن نعمتی که در روز قیامت از شما سؤال می: فرمایند  می» علَیهِ السالم« در ادامه امام صادق

  شما با آنها چه کردید؟ : پرسند ما اهل بیت را براي شما فرستادیم، و سپس می: گویند به شما می
است و هرگز آن را مورد حسابرسی قرار  »من حیث ال یحتسب«یت جسمانی شخص باشد رزق اگر به مقدار ظرف

آفریند و آن را  خداوندي که موجودي را می: این است که »من حیث ال یحتسب«بنابراین یکی از لطایف معناي . دهند نمی
 و الّا سزاوار نیست خدایی که علت دهد، باید به مقدار احتیاجش به او رزق و روزي برساند محتاج به غذا خوردن قرار می

مگر در جایی . موجودات است موجودي را بیافریند و به مقدار احتیاجش به او غذا نرساند و او را از نرساندن روزي بمیراند
  .که مدت عمر شخصی پایان پذیرد و خداوند او را به واسطه نرساندن روزي بمیراند که آن بحث دیگر است

کند که او به مقدار  اگر کسی پاك باشد خداوند متعال کاري می. کند انسان را نیز تنظیم میطهارت، روزي ظاهري 
روزي ظاهري خود و زن و فرزندانش کار انجام دهد و مرزوق گردد و هرگز خود را در برابر دیگران به واسطه طلب روزي 

ولی اگر . نویسد  را به حساب انسان نمی است و هرگز خداوند آن»من حیث ال یحتسب«کوچک نکند، که این همان روزي 
دهند که چرا  کمتر از آن کار کند و جسمش را در گرسنگی اندازد معلوم است که تنبل است و او را مورد محاسبه قرار می

ین و اگر بیش از آن مقدار مع! ما که به تو قوت و جوانی دادیم، چرا به دنبال کار نرفتی تا جسمت را اداره کنی؟! کم کردي؟
زیرا ما تو را فقط براي ! پرسند که چرا وقت را تلف کردي؟ نیز وقت خودش را براي روزي ظاهري صرف کند باز از او می

براي اینکه تو روحی داشتی و روح تو هم غذا ! این نیافریدیم که شبانه روز پرسه بزنی و براي جسمت غذا تهیه کنی؟
  .دکن خواست و غذاي روح با غذاي جسم فرق می می

  :معیار تنظیم روزي ظاهري، بدن است
جسم انسان همانند . باشد تنظیم کند انسان باید روزي را مطابق با کارخانه دستگاه الهی که همان بدن مادي اش می

خداوند . باشد که خودش براي مقتضیات و احتیاجات خود برنامۀ منظمی دارد شکمش که دیگ بدن اوست، محدود می
گرسنه ام و غذا : گوید کند و می انسان را به گونه اي آفرید که به هنگام گرسنگی خود اعالم نیاز میمتعال کارخانۀ جسم 

خواهم و اگر شما هم به مقدار احتیاجش به او غذا دهید و سیرش کنید، در همان حین خود او به شما اعالم سیري و رفع  می
اما قبل از اینکه شکم گزارش گرسنگی دهد، انسان حق غذا . است »من حیث ال یحتسب«کند، که این همان روزي  نیاز می

دادن به او را ندارد زیرا آن مقدار روزي اش نبوده و همینطور بعد از اعالم سیر شدن هم، انسان حق غذا دادن را ندارد زیرا 
 لذا عالوه بر . است، روزي انسان است1»علی ما ینبغی«آن مقدار از مال که . شکم، خود اعالم بی نیازي کرده است

است در » صادق«و از آنجا که بدن . کند گرسنگی و سیري، بدن انسان خودش خستگی و خواب و مریضی را نیز اعالم می
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باید بگذاریم تا بدن مطابق با بافتی که خدا . کند شبانه روز آنچه را که به واقع مورد احتیاجش است به من و شما اعالم می
  . شویم  گزارش دهد اگر مطابق با گزارش و فرمان او عمل کنیم، هرگز گرفتار نمیبرایش قرار داده است به ما

یکی از دالئل عمده بیشتر امراض وناراحتیهاي جسمانیمان این است که خودمان براي بدنمان سه وعده غذا تنظیم کرده 
گردد و از آنجا که ما  انسان میشود، لذا بدن مقهور  گذارد حاکم بر شکم می برنامه اي که انسان براي شکمش می. ایم

دانیم به چه مقدار غذا نیاز داریم و قدرت برنامه ریزي آن را نیز نداریم، و همچنین از جزئیات آالت قواي جسمانیمان هم  نمی
  .آفرینیم بی خبریم بدین ترتیب با برنامه ریزي خود مشکالت عدیده اي را براي بدنمان می

رزقِ . ست خود بدن سپرد در غیر اینصورت رزقی که به دست آمده، بی طهارت خواهد بودریزي بدن را باید به د برنامه
انسانی که از جسم و بدن خود بی اطالع باشد هرگز نخواهد . با طهارت آن است که از ناحیۀ طبیعت بدن تنظیم شده باشد
تور کشاورزي را از کارخانه اي همانند شخصی که یک مو. توانست براي آن برنامه ریزي دقیق و صحیحی داشته باشد

از آنجا که من مالک این موتور هستم، هرگونه که خواستم «: تواند بگوید خریداري کرده است، این شخص هیچ وقت نمی
ریزم، و لو اینکه باك آن از روغن  براي آن برنامه ریزي کرده و از آن استفاده خواهم نمود و هر زمان خواستم در آن روغن می

تواند مدعی برنامه ریزي درست و صحیحی براي یک مصنوع باشد که اوالً به تمامی جزئیات آالت و  کسی می» باشدپر بوده 
  .ادوات آن مصنوع احاطۀ علمی داشته و ثانیاً به تمام اسرار جعل یکایک آنها علم فکري و شهودي داشته باشد

باشد، لذا هیچ   تکوینیات که از جملۀ آنها بدن اوست نمیبدین ترتیب از آنجا که انسان هرگز قادر به رسیدن تمام اسرار
گاه قادر به برنامه ریزي صحیحی براي نازلترین مراتب وجودش هم که جسم طبیعی اوست نخواهد بود چرا که تمام اسرار 

  !مکنونات را ذات الهی تشکیل داده و محدود را توان احاطه به نامحدود نیست فافهم
  

  :زقنقش طهارت در تنظیم ر
اگر : ببینیم چرا در روایات فرمودند! حال بینیم آیا بین طهارت و تنظیم رزق نیز، رابطه اي حقیقی برقرار است یا نه؟

دهیم و اگر طهارت باطنی داشته باشید، رزق شما توسعه  طهارت ظاهري داشته باشید مطابق با رزق شما، به شما روزي می
  . ست که باید در مباحث عرفانی مطرح شوداینها از جمله مسائلی ا! کند؟ پیدا می

اما طهارت هرگز رزق مادي را زیاد . طهارت هم تنظیم کننده رزق ظاهري است و هم موجب افزایش رزق معنوي
لذا . براي اینکه بدن که کارخانۀ تنظیمی حق است بیش از مایحتاج رزق مادي خویش نیازي ندارد تا طلب کند. کند نمی

نفس : اما در معرفت نفس راجع به جان انسان فرمودند. شود  ظرفیت هر بدنی تنظیم شده و به او داده میرزق مادي به مقدار
  .شود ناطقۀ انسانی ظرفی است که هر چه در او غذاي علم بریزید، به مقدار همان غذا وسیع می

 ریختن یک لیتر آب در آن، پر شما اگر یک ظرف مادي داشته باشید که به مقدار یک لیتر آب در آن جا بگیرد، بعد از
. شود خواهد شد و دیگر پذیراي مقدار بیشتري نخواهد بود و اگر هم بیشتر از ظرفیتش در آن آب بریزید، از ظرف سرازیر می
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وسیعتر گشته و : اما جان انسان که ظرف معنوي است قابلیت آن را دارد که به محض اخذ غذا که علوم و معارف است
  .  آن گرددخواهان بیشتر از

بینید  وقتی فرزندانتان را به سال اول دبستان بردید و معلم در طی یک سال، غذاي علم را در جان کودك شما ریخت، می
خواهد که او را به کالس باالتري  شود و در سال آینده از شما می که ظرف جان او توسعه پیدا کرده و تحملش بیشتر می

برخالف زمانی که شما بخواهید از . وسیعتر گردیده و آمادة ورود به کالس باالتر شده استزیرا در این مدت جان او . ببرید
نفس انسان به . همان ابتدا او را وارد کالس دوم ابتدایی کنید خواهید دید او هرگز تحمل چنین کالسی را نخواهد داشت

 تعبیر »ال یقفی نفس«شود که این را به مقام   میگونه اي است که هر چه در آن علوم ومعارف بریزید به همان مقدار وسیعتر
  .فرمایند می

دلیل آن نیز این است که چون در . خالصه این که طهارت تنظیم کنندة رزق ظاهري و موجب ازدیاد رزق باطنی است
م و رزق ظاهري، بدنِ مرزوق، محدود است طهارت، وضو و پاکی، این مقدار رزق راتنظیم کرده و به مقداري که معلو

رساند و از آنجا که نفس غیر متناهی است و هر چه بیشتر مرزوق گردد بیشتر  مقسوم اوست در مقام دل و جانش به او می
تا آنجا که نفسِ طهارت، موجب تأمین رزق زن و . کند لذا طهارت موجب زیادي رزق در مرتبۀ ظاهر نیز هست طلب می

چنین . طهارت است و یا وضو ندارند الف افرادي که دائماً بدنشان بیبر خ. گردد فرزند و مهمانهاي فرد طاهر نیز می
شود انسانی شب تا به صبح با بدن جنب بخوابد و فرداي آن شب نیز از خدا طلب غذاي  مگر می. اشخاصی دائماً گرفتارند

ال به دست آوردن چنین فردي مجبور است براي فراهم کردن غذا، با هزاران زحمت به دنب!  کند؟»من حیث ال یحتسب«
  .مال برود

  
  :آلودگی در نظام عالم راه ندارد

به جز در یک مورد و آن هم . فرمایند که سالک حق ندارد بعد از جنابت با بدن جنب بخوابد لذا در دستورهاي خاص می
قل تا دو ساعت یابند که در این صورت بهتر آن است که زن و مرد حدا زمانی است که زن و شوهر پس از مجامعت انزال می
در غیر این صورت شخص جنب باید هر چه سریعتر این نجاست را از . عورت خود را نشویند و براي غسل به حمام نروند

  .خودش برطرف کند
درختان را ببینید که .نگاهی به نظم نظام عالم کنید. عالم آنچنان پاك است که هرگز در نظام هستی نجاست راه ندارد

نان دقیق تنظیم شده اند که اگر بخواهی به او آب ندهی و یا اینکه بیش از اندازه به او آب بدهی آنچ. چه قدر پاکند
میرد اما اگر بیش از مقدار الزمش غذا در  شود و می همچنین اگر به حیوان خانگی ات غذا ندهی مریض می. خشکد می

هیچ حیوانی نیست که نسبت به ظرفیت . خورد دارد و می اختیارش قرار دهی او فقط به مقدار ظرفیت وجودي خود برمی
همچنین غیر از . به تعبیري باید غذا خوردن را از حیوانات آموخت. غذایی بدن خود بی تفاوت باشد و به آن ضربه وارد کند

. ردنغذا خوردن، کارهاي دیگري نیز هست که انجام آنها را باید از حیوانات بیاموزیم همانند خانه ساختن و النه درست ک
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سازند که فقط بتوانند جوجه هاي  آنها همیشه النه هاي خود را به اندازه اي می. سازند حیوانات را ببینید که چگونه النه می
  . خود را در آن به دنیا آورند و آنها را اداره کنند نه بیشتر و نه کمتر

تواند  ایران ما با تمام امکاناتی که دارد می.  دهیمما در امر خانه سازي باید پرندگان و النه سازي آنها را معیار خود قرار
ده برابر جمعیت فعلی را نیز در خود جا دهد و هرگز دچار مشکل نگردد به شرط اینکه ما به اندازة نیاز خود خانه سازي 

لذا اگر جمعیت . اما متاسفانه همیشه همت بر این بوده که چندین برابر نیاز خود خانه سازي کنیم. داشته باشیم نه بیشتر
  .بینید باز هم کفایت نخواهد کرد ایران، نصف جمعیت فعلی هم بشود، می

توانند درسهاي بسیاري را به ما بیاموزند  چرا که حیوانات می. ما درامور معیشتی خود باید از حیوانات بهره بگیریم
 بایزید بسطامی سالهاي سال در سیر و سلوك به عنوان مثال جناب. ایشان حتی به انبیاء و اولیاء عظام نیز درس داده اند

روزي اندوهگین . خواستند نرسیدند بودند، سالهاي متوالی برایشان گذشت اما هیچ چیز برایشان متمثل نشد و به آنچه می
روم  یبایزید با خود گفت به پیش او م. زند در بین راه کشاورزي را دیدند که زمین را شخم می. شده و سر به بیابان گذاشتند

بایزید نگران : همین که به او رسید، آن کشاورز به او گفت. شوم تا شاید کمی از ناراحتی ام کم شود و با او همصحبت می
نباش که چرا نرسیدي و بدان اگر اینطور در نظر بگیري که انباري به وسعت این عالم وجود داشته که در آن پر از دانه ارزن 

ه ارزن را مصرف کند و بخورد و به شما بگویند شما باید آنقدر صبر کنی تا انبار بدین ترتیب باشد و روزانه کبوتري یک دان
  .رسی صبر کن که به نتیجه خواهی رسید چندین بار خالی و پر شود آنوقت شما به نتیجه می

  :شیخ فرید الدین عطار در منطق الطیر حکایت مذکور را چنین به نظم درآورده است
          شـد بصحرا دیده پر خون دل دونیم   بـود در قبـض عظیــمشیــخ مهنـه    

  ریخت نـور بست و از او می         گاو می  دیــــد پیــــر روستــــایی را ز دور     
          شـرح داد آن حـال قبض خود تمـام   شیـخ سـوي او شد و کردش سـالم   
    از فــرود فــرش تــا عـــرش مجیـد          پیـر چـــون بشنید گفت اي بوسعید  

          نـی به یک کـرت بصد کـرت مدام  گـو کنند این جمله پـر ارزن تمـــام    
  ور بـود مـرغــی که چینــــد آشکار                 دانــــۀ ارزن بســـی ســــال هــــزار     
  انـــرغ صـد بـــاره بپـــرد از جهـ       مدر زبعـد آنـــکه تــا چندین زمـــان                
          بوسعیــدا زود بـــاشــد آن هنـــــوز  از درش بویـــی نیـــابد جــان هنـوز     
  ر کسـی     طالــب صبـــر نبــــاشد هـ     بـــاید بسـی طالبـــان را صبــــر می     
  اید پدیـد      مشـک در نـــافه ز خـون نـ        ـاید پدیـــد    ,تــا طلـب در اندورن نـ     
  ـون رود       گر همـه گــردون بود در خ  از درون نی چون طلب بیـرون شـود     
  وار اوست      زنـــده نبـــود صـورت دیـهـر که را نبـود طلـب مردار اوسـت                

  ـودــورت بیجـــان بــ   حــاش لِلّه صـ      ودــ هـر که را نبــود طلـب حیــران ب   
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  ـرـی گرمتـد که بــاشــ       در طلـب بــای  ـرـ گــر بدســت آیــد تـرا گنج و گه   
  دـد شـــر در بنــ       هم بدان گنـج و گه  دـآنـکه از گنج و گهـر خورسنـد ش     
  ازـا بت بســو بـ  شد بتـش آن چیــز گهـر کـه او در ره به چیــزي ماند باز                     
  ويـل شـــرابــی مسـت الیعقـــ        از ش  چون تنـک ظرف آمدي بیــدل شوي     

  ایت هست نیزـی نهــون بـطلب چ         می  نـی مشو آخـــر به یک جو مست نیز      
. الهی گریه زبان کودك بی زبان است«: ایندفرم حضرت آقا در الهی نامه می. توان یافت آري ز هر بازیچه رمزي می
بینید که چه طور یک عالمِ چندین  می »پس از کودکی راه کسب را به ما یاد داده اي. کند آنچه خواهد از گریه تحصیل می

خدایا تنها زبان کودك گریه است، اگر : فرماید گیرد و می سال در حوزة علمیه درس خوانده، از گریه یک کودك درس می
دارد، و هرگز با کالم ظاهري خواسته خود  رسنه، تشنه و یا مریض است، تنها با زبان گریه این نیاز خود را به مادر ابالغ میگ

کند پس از همان کودکی راه کسب روزي را به ما آموخته اي که فقط باید با گریه از خداوند طلب  را به مادر اعالم نمی
  .روزي مادي و معنوي کنیم

به نکته اي باید توجه کامل داشته باشیم و سعی کنیم آن را در جان خود پیاده نماییم و آن این که خدا ! ز منمنتهی عزی
کار را  »شاید از آن طرف به ما بدهند و شاید هم ندهند! معلوم نیست«: اگر بگوییم. را صادق بدانیم و به او اطمینان کنیم

کند، طهارت است و آن در صورتی ناظم امور است که مخلوق، به خالقِ  میخراب کرده ایم، آنچه که رزق ظاهري را تنظیم 
حال اگر انسان غیر از این . تو پاك باش من خودم روزي ات را میدهم: فرماید خداوند نیز می. رازقش اطمینان داشته باشد

تا مالش افزون گردد، در  را در دل خود راه دهد و به دنبال کسب مال بیشتر حرکت کند »ممکن« و »شاید«عمل کند و 
کوشد  بینید می اینجاست که می. این صورت است که برنامۀ تنظیمی خود را خراب کرده و باید خود مسئول کارهایش باشد

اي عدم اطمینان به پروردگار  تنها دلیل چنین نتیجه. آورد اما باز یکی را دارد ده تا را ندارد و شبانه روز جان را به لب می
خداي متعال نیز . استه فقط به زورِ بازوي خود متکی بوده و سعی کرده است برنامه هایش را خودش تنظیم کنداو خو. است

  .»خواهی برو و خودت برنامه هایت را تنظیم کن حال که چنین می«: فرماید او را رها کرده و می
  »رب العالمینو الحمدهللا   «                                                         
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  »مجلس چهارم«  
  
 طهارت بدنی-طهارت ظاهري: مراتب طهارت   
  زبان-طهارت حواس   
 طهارت چشم  
 طهارت در هنگام انعقاد نطفه  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  :مراتب طهارت
  »طهارت بدن«طهارت ظاهري 

پذیرند، بین روح و بدن   ظاهر و باطن از هم تأثیر میهمانطوري که بین ظاهر و باطن عالم مناسبت وجود دارد و این
اگر طهارت هم در مرتبۀ بدن . کند و هم روح در بدن انسان نیز ارتباط تام و کاملی برقرار است که هم بدن در روح تأثیر می

طهارت ظاهري این است که براي آدمی هم . و هم در مرتبۀ روح مراعات شود، تأثیر بسیار زیادي در انسان خواهد داشت
 و هم طهارت باطنی که طهارت در مقام نفس، عقل، خیال، وهم، سِرّ و باطن است، نیاز )مانند طهارت بدن و لباس(

  .باشد می
طهارت بدن از « :طهارت بدن را باید مقدمۀ پاکی روح قرار داد و لذا حضرت آقا در ابتداي بحث طهارت فرموده اند

طهارت بدن از دنسها و  »ز اطالق و رها کردن آنها در ادراکاتی که بدان نیاز نیستادناس و قاذورات و طهارت حواس ا
  .قاذروات، همان طهارت بدن از نجاسات ظاهري است یعنی انسان بعد از دفع کثافات و نجاسات باید خودش را تطهیر کند

تر طهارت بدن و لباس را رعایت کنند و با کنند بیش الحمدهللا اکنون مردم اجتماع ما به سمتی سوق پیدا کرده اند که سعی می
  .رشد بهداشت، مشکالتی که در گذشته بر اثر عدم رعایت نظافت و پاکی وجود داشت، تا حدودي رفع شده است

  
  :چند نکته مهم در طهارت ظاهري بدن

ن از جنابت است تا انسان باید در چند مورد از اقسام طهارات ظاهري توجه زیادي داشته باشد؛ یکی از آنها طهارت بد
بعضی از عزیزان رزمندة ما در ایام جنگ خاطرات بسیار . جائیکه مواظب باشد حتی با بدن جنب به رختخواب نرود و نخوابد

امکان نداشت رزمنده اي شب جنب شود و تا صبح با جنابت به سر . خوشی را در این بخش از خودشان به یادگار گذاشته اند
  .کردند  زمستان منطقه بهمنشیر، خود را در آن رودخانه تطهیر میحتی در هواي سرد. ببرد
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شود که بدن معتدل شود و انسان درامور ظاهري بدن افراط و تفریط نکند تا آنجا که  طهارت ظاهري بدن باعث می
خص بسیار شدید آنچه مهم است این است که تأثیر نامطلوب جنابت بر روح ش. شود نفس نیز به اعتدال راه پیدا کند باعث می

  .است لذا در رفع این ناپاکی باید خیلی دقت شود
دیگر اینکه انسان سعی کند خود را در مقابل اشیاء عالم برهنه نکند، در مقابل آفتاب و ماه و حیوانات و نظائر اینها خود 

  .دة شهودي نیز دارندزیرا عالوه بر اینکه این موجودات شعور دارند همچنین با انسان مراو. را عریان نگاه ندارد
مجامعت پدر و . همینطور پدر و مادر نیز باید آگاه باشند و مراعات بسیاري از مسائل را در مقابل فرزندانشان بکنند

به همین دلیل . باشد مادر در کنار گهوارة فرزند یا کودك خردسال و یا فرزندي که در خواب است، بسیار تأثیر گذار می
چه بسا فرزند در دوران کودکی حتی در لحظاتی که خواب . شود ان از همان دوران ابتدائی خراب میروحیه بسیاري از فرزند

است روحیه و حالی را از پدر و مادر بگیرد که دیگر نشود با هیچ معلمی در دبستان و دبیرستان و با هیچ منبري در مسجد و 
  .ر و مادر استاینجا دیگر مسئولیت آن بر گردن پد. حسینیه آن را تطهیر کرد

مادري که قصدبه مستراح بردن فرزندکودك خودرا دارد باید مواظب باشدکودك رو به قبله و یا پشت به قبله نباشدکه اگر 
البته در روایات آمده است که اگرکودکی . چنین ذقتی نکند  فعل حرامی را مرتکب شده و این فعل بر کودك تأثیر گذار است

فهمد، اما اگر صالح دیدید راهنمائیش  سمت قبله نشست، کاري به او نداشته باشید چون او نمیبراي ادرار کردن، خود به 
  .گردد که نفس کودك معتدل شودو آهسته آهسته جان او به طرف طهارت روحی پیش برود همۀ اینها باعث می. کنید

  
   

  : زبانطهارت حواس ـ
 یعنی پاك بودن چشم و گوش و بینی و زبان و لمس از هر شود بعد از طهارت بدن از نجاسات، طهارت حواس مطرح می

  .باشد چه که زائد است که این مرحله مرحلۀ بسیار سنگین و دشواري می
از آنجا که زبان و دهان نیز . دانید انسان براي دست زدن به قرآن و تالوت کردن آن باید وضو بگیرد همانطور که می

به عنوان مثال اگر کسی بخواهد . ین مس زبان و دهان نیز باید بر اساس طهارت باشدکنند، لذا ا براي تلفظ، حرف را مس می
رساند اگر بدون علت، آن را ادامه دهد و با ده جمله مطلبش را تمام  حرفی بزند که با دو جمله، مفهوم کالمی خود را می

  .ه اینکه انسان حرف گزاف و بیهوده بزندشود که این زبان در حرف زدن طهارت نداشته است تا چه رسد ب کند، معلوم می
نفسِ حرف زدن از رحمت رحمانیۀ حق است اما خوب حرف زدن و حرفهاي خوب زدن جزء رحمت رحیمیه و خاصه 

الهی به رحمت رحمانیه ات نطقم دادي، به رحمت «: که حضرت آقا در الهی نامۀ خود فرموده اند. باشد خداوند می
به خصوص کسانی که با حیوانات سرو . خواهد باز کند  نباید دهان را براي هر حرفی که میآدمی »ات سکوتم بده رحیمیه

کار دارند همانند چوپانان و آنان که با گاو و گوسفند در ارتباطند، ایشان خیلی باید عفّت زبان داشته باشند که در غیر 
  .آوردند اینصورت اسباب نجاست زبان را فراهم می
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ند نجاست همیشه همین بول و غائط است که انسان باید آن را از خودش دفع کند و حال اینکه کن ها تصور می خیلی
گردد و قابلیت  شود و دهان به واسطۀ آن نجس می نجاست معناي عامی دارد که حرف بیهوده و گزاف را نیز شامل می

دن و حرفهاي گزاف و بیهوده زدن باز دهانی که به غیبت کردن، دروغ گفتن و فحش دا. دهد خواندن قرآن را از دست می
گاهی . دارد زیرا نجاست درون، نجاست بیرونی را نیز در پی. شود فاقد طهارت است و نشان از یک نجاست باطنی دارد

گوید باید گفت  ممکن است ظاهر بدن نجس باشد اما درون بدن نجس نباشد، اما در مورد بد دهان و آنکه حرف لغو می
با کسی که بد دهان است رفیق : به خاطر همین در روایات فرموده اند. که به بیرون سرایت کرده استدرونش نجس بوده 

  .آورند نشوید زیرا دوستان بد دهان انسان را بد بار می
زبان مبارك انسان همانند دیگر اعضایش موجودي است که خداوند آنرا پاك و طاهر خلق کرده که اگر انسان در حفظ 

شود، گوش مخاطب  خواهد بگوید عالوه بر نجاست زبان و صوتی که از دهانش خارج می  نباشد و هر آنچه میپاکی آن کوشا
به خصوص شما جوانان باید سعی . در همه جا جاري است 1»ال یمسه إالّ المطهرون«و لذا آیۀ . کند را نیز آلوده و نجس می

پدر و مادر نیز باید زحمت . خوانید به الفاظ خوش صدا بزنید  را میوقتی همدیگر. کنید از همین حاال زبانتان را مؤدب کنید
  .زیادي بکشند تا به فرزندان خود نیکو حرف زدن را بیاموزند

  
  : چشمطهارت حواس ـ

روید، توجهی به اشیاء و لوازم آن خانه نداشته  هنگامیکه که به منزل یکدیگر می: در مورد طهارت چشم فرموده اند
  ! ار دارید که در طاقچۀ اتاقشان چه نهاده اند و در اتاقشان چه گذاشته اند؟باشید شما چه ک

باشند،  یکی از اساتید بزرگوار حوزة علمیه، آقاي انصاري شیرازي هستند که از شاگردان مرحوم عالمه طباطبائی می
ه از ابتدا تا انتهاي کالس تدریس یکی از حاالت بسیار خوش ایشان این است ک. ایشان بسیار مرد متواضع و افتاده اي هستند

خودم چند بار در مجلس . کنند تا ببینند چه کسی در کالس حضور دارد و چه کسی حضور ندارد شان اصالً سر را بلند نمی
کنند و اصالً نگاهی به  همیشه برایم سؤال بود که چرا ایشان فقط کتاب خود را نگاه می. درس ایشان شرکت کردم

روزي خودشان ! نند تا ببینند در پاي درسشان یک نفر نشسته، یا ده نفر نشسته و یا پانصد نفر نشسته است؟ک شاگردانشان نمی
اندازم تا اگر روزي شخصی به کالسم آمد و آنرا نپسندید، روز بعد به راحتی بتواند در  سرم را پائین می«: فرمودند که می

رت او را دیده و بدین ترتیب او را شناخته باشم، ممکن است از زیرا اگر من صو. کالسم شرکت نکند و خجالت هم نکشد
بزرگانی چون جناب آقاي انصاري شیرازي در ساختن خود زحمت کشیده اند، آن وقت آقایی دیگر به  ».من خجالت بکشد

ما . ندیده اي استاین بسیار کار زشت و ناپس. خواهد همه چیز را شناسائی کند تا ببیند چه خبر است رود و می خانه مردم می
یا ! رویم تحقیق کنیم تا ببینیم مثالً در کتابخانه اش چند تا کتاب وجود دارد؟ چه حق داریم که وقتی به خانۀ دوستمان می
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به خصوص کسی که مشغول نوشتن چیزي است و داعی بر این دارد که هنگام نوشتن ! البالي دفترش چه نوشته شده است؟
 هرگز کسی که کنار او نشسته، حق نگاه کردن به دست و نوشتۀ او را ندارد که اگر نگاه کند .کسی به دست او نگاه نکند

  .طهارت چشمش را از بین برده است و این چشم و صاحب چشم هرگز مؤدب نخواهد بود
شته ام را کرد تا نو آقایی کنار من نشسته بود و خیلی سعی می. نوشتم روزي براي دوستی نامه می: فرمود بندة خدایی می

من هم نامه را رها کردم و در . من نیز برگه را طوري نگه داشته بودم که ایشان نبیند اما با این حال او دست بردار نبود. ببیند
در . نگرد که از نوشتن باز ایستادم ادبی به دست من می اآلن که در حال نوشتن هستم یک بی! دوست عزیزم: ادامۀ آن نوشتم

. همین که دیدي یعنی بی ادبی: گفتم» !من بی ادب هستم؟«:  ناراحت شد و با عصبانیت به من گفتهمین لحظه آن شخص
  :جناب مال احمد نراقی قضیۀ مذکور را در خزائن چنین حکایت نموده است. تو چه حق داري نوشتۀ مردم را نگاه کنی

دید،    نشسته بود به گوشۀ چشم نامۀ او را مینوشت شخصی در پهلوي او فاضلی به یکی از دوستان صاحب راز خود نامه می«
خواند همۀ اسرار خود را بنوشتم، آن  بر وي دشوار آمد بنوشت اگر نه در پهلوي من دزدي زن نمردي نشسته بود و نوشته مرا می

  . »گویی گویی از کجا می اي نادان پس این را که می: گفت. واهللا نامۀ تو را مطالعه نکردم و نخواندم: شخص گفت
پشت در مردم نشستن و آهسته به حرفشان گوش دادن خالف طهارت . همینطور استماع تلفن دیگران نیز خالف ادب است

این وقت است که حواس از هر چه که زائد بر فهم و ادراك ! طوري باشیم که هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. است
  . شود است پاك می

. ادب-2طهارت -1ر علمی و عملی وارد شود باید به دو مطلب دقت کافی داشته باشد خواهد در سی اگر کسی می
انسان باید بدین دو امرتوجه کامل داشته باشد تا چشم و گوش و همگی اعضاء و جوارح اومودب شده و در مسیر تکامل 

  .قرار گیرند
  

  :طهارت در هنگام انعقاد نطفه
اگر شوهري در حین مجامعت با همسرش در : اند در روایت فرموده. ی حفظ شودطهارت باید در تمام حاالت و شئون انسان

انسان باید به گونه اي متولد . شود فاقد طهارت خواهد بود همان حال، به فکر ناموس مردم باشد فرزندي که از آن لحظه متولد می
اصلها « نحوي از آن استفاده کند، آنگونه کهدرختی که هر کس زیر آن نشیند به . گردد و رشد یابد که شجرة طیبۀ طوبی گردد

به طوري که یکی از حرف زدنش لذت ببرد، دیگري از راه رفتنش درس بیاموزد و آن دیگري . باشد »ثابت و فرعها فی السماء
  . از اخالق خوشش بهره بگیرد

 زمین را حرث و آن که 1»لکمنساءکم حرث «پدر کشاورز است ومادر مزرعۀ آن : فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می
شما در زنان خود . زنان شما کشتزار شما هستند: فرماید خداوند می. کند را حارث و خود زمین را کشتزار نامند زمین کشت می

                                                
 224 سوره بقره آیه -1



 

 ٢٦

 هست که آبش کم نشود، یا بیش از اندازه 1»تیم جارش«همانگونه که کشاورز مراقب . کنید کارید و بذر افشانی می کشت می
آورد تا بذرهایش از بین نرود به همان اندازه بلکه به مراتب بیشتر از آن مرد باید  ه باشد و مراقبت هاي دیگري را بعمل میآب نداشت

مواظب زنش باشد و زن نیز خیلی باید حواس خود را جمع کند و از زمینی که در آن تخم ریزي شده خوب نگهداري کند و آن را 
زن . در این مدت زن نباید بد دهان باشد، دروغ بگوید، سوء ظن داشته باشد و بی طهارت باشد: بپروراند تا جایی که فرموده اند

  . شجره اي که میوه دهد و همگان از آن استفاده کنند.  تحویل اجتماع دهد»شجرة طیبه«باید تالش کند تا از مزرعۀ خویش 
  »و الحمد هللا رب العالمین«                                                           
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  »مجلس پنجم«  
  
 اعتدال و میانه روي در امور عملی  
 تطهیر لسان  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  :اعتدال و میانه روي در امور عملی
 تصرفات خارج از طهارت اعضاء از اطالق و رها کردن آنها در« :اند حضرت آقا در ادامه بحث طهارت ظاهر فرموده

  .»دائرة اعتدال که به حسب شرع و عقل معلوم است
آن سیر عملی که در امور انسانی به عنوان معیار شناسانده شده، حد وسط در امور است که از آن تعبیر به اعتدال و میانه 

را به عنوان غایت و نهایت فعل افراط و تفریط، در تمامی امور مبعدِ انسان از حقیقتی است که آدمی آن . کنند روي نیز می
خویش در نظر گرفته بود یعنی  در امور روزانه نه افراط حق است و نه تفریط بلکه اعضا و جوارح انسان یک حد اعتدالی 

حال به مثالهایی که نوعاًبا افراد جامعه . دارند که انسان باید آن را مراعات کند، در غیر این صورت بی طهارت خواهد بود
  .پردازیم  است میمرتبط

اگر یک کارگر اصالً کار نکند تفریط کرده است و همچنین اگر آنچنان کار کند که به اعضا و جوارح بدنش فشار 
معناي طهارتِ در کار آن است که انسان اوالً به طور کلی . وارد شود افراط کرده است که هر دو صورت بی طهارتی است

و عزلت نشینی در گوشۀ منزل بدین عنوان که اجتماع دنیا زده است و دنیازدگی مرا از بی کار و بی شغل نباشد که بیکاري 
و . دارد و یا به عناوین دیگر، تفریط است و تفریط در امور مانع از رسیدن آدمی به اهداف واالي انسانی است توجه باز می

 چنان مشغول کسب مال و درآمد نباشد که از امور یعنی روزانه. ثانیاً بیش از حد کار نکند و بر خودش فشار وارد نیاورد
 ساعت درسی براي خود باز 2دیگر همچون رسیدگی به امورات معقولِ همسر و فرزندان و یا از اموري چون تنظیم حداقل 

ع بماند که این افراط است و افراط در امور به هر عنوانی که باشد مذموم بوده و مانع از رسیدن سالک به کماالت متوقّ
  .خویش است

اعتدال در امر کسب مال و منال براي آسایش اهل و عیال آن است که طبق فرمایش معصوم انسان روزش را به سه قسم 
تقسیم کرده و یک قسم آن را به کسب روزي مادي و مابقی را به اموري چون رسیدگی به همسر و فرزندان، تحقیق و 

 عبودیت در پیشگاه حقیقت نظام هستی و استراحت اختصاص دهد و مراد تفحص علمی، تفکر در نظام احسن عالم، اظهار
  .از طهارت نیز رعایت همین حد اعتدال مذکور است

دانیم  چه چیزهایی را در مرتبۀ  از آنجا که ما در مقام دیدن نمی. به عنوان مثال چشم یکی از اعضاي بدن ما است
جاز به دیدن نیستیم شارع مقدس محدودة دیدن چشم را براي ما بیان انسانیت مجاز به دیدن هستیم و چه چیزهائی را م
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فرموده است که چشم مجاز است فقط آنچه را که در محدودة شرع قرار گرفته، بنگرد و در مقابلِ آنچه که دیدنش مخالف 
 همانند بعضی از چشم را ببندید و هیچ چیزي را نگاه نکنید: شرع مقدس نفرموده است. شرع مقدس است خود را حفظ کند

و همین طور نفرموده است که چشمانتان را باز . کردند سیر و سلوك کنندگان قدیم که در ابتداي راه چشمانشان را کور می
شرع که مبین حقائق اسرار نظام هستی است محدودة دیدن را براي ما روشن کرده . خواهید نگاه کنید کنید و به هر چه می

با دیدِ بصیرت به موجودات نظام طبیعت شبیه حیوانات، جمادات و آسمان و زمین بنگرد و در اگر انسان بخواهد . است
آفرینش آنها تفکر و تأمل کند، مجاز است هر چه را که خواست ببیند، زیرا این دیدن نه تنها براي او ضرري ندارد بلکه براي 

 کند، زیرا اگر نگاه کند نفس از حالت اعتدال خارج در عین حال چشم نباید بعضی چیزها را نگاه. باشد او مفید هم می
مانند نگاه کردن به نامحرم، نگاه کردن به عورت مرد، نگاه کردن زنها . شود اگر چه فقط یک نگاه کردن ظاهري باشد می

زة یک شخصی که چشمش را پاك نگاه ندارد خود را از اساس انسانیت دور ساخته است و فقط به اندا... به عورت زنها و 
تواند آدم شود ولی این فرد  حیوان ارزش وجودي دارد، منتهی فرق بین این شخص وآن حیوان در آن است که حیوان نمی

  .تواند به مقام انسانیت نائل آید می
  

  :تطهیر لسان
ت و به خصوص لسان رادو طهار«: حضرت آقا در ادامۀ بحث طهارت عبارتی را در خصوص لسان آورده اند و آن اینکه

یک صمت از ماال یعنی و دیگر مراعات عدل در آنچه که از آن تعبیر می کند که نه به نقص بیان دربارة آن جائز باشد، . است
  .»و نه وصفش بدانچه که موصوف بدان نیست

دهانی که باز است و هر چه می خواهد می گوید به همراه . یعنی سکوت از آنچه نباید بگوید »صمت از ماال یعنی«
حتی زن و شوهر نیز «: مرحوم نراقی در معراج السعاده می فرماید. ی که این دهان و زبان آلت اوست فاقد طهارت اندنفس

زیرا حیف است از حقیقتی که باید از آن نور خارج شود،  ».حق ندارند در خلوت، حرفهاي زشت و رکیک به همدیگر بزنند
عنی که در عبارت آمده است نیز همین است که انسان نباید آنچه را که حرفهاي نامربوط بیرون آید مراد از صمت ازماال ی

  .مورد قصد انسانی اش نیست بگوید
ما باید محسوسات حواس پنجگانه مان را به واسطۀ باال رفتن یا پائین آمدن نفس . نفس معیار خوبی براي انسان است

باید ببینیم آنچه را . اگر پائین آمد از آن دوري کنیم. ر بشنویماگر نفس به واسطۀ شنیدن کالمی باال رفت، آن را بیشت. بسنجیم
چه بسا افرادي که با شنیدن یک حرف تا ! ما را از حد انسانیت می اندازد یا نه؟! که می شنویم سنگین مان می کند یا نه؟

  .سالیان دراز پشیمان هستند
د که این روایت بیانگر شرح تکوینی ارتباط بین زبان و در معراج السعاده روایتی را نقل فرموده ان) ره(مرحوم نراقی 

اعضا و جوارح هر شخصی روزانه یک گفتگوي تکوینی با زبان دارند : در این روایت آمده است. اعضا و جوارح انسان است
  . که اگر قوي شویم می توانیم این گفتگو را بشنویم
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یعنی چگونه داخل صبح شدید و حالتان چطور !  اصبحتمهر روز صبح زبان به اعضاء و جوارح انسان می گوید، کیف
  !است؟

اگر تو ما را به حال خود بگذاري امر ما به خیر و خوبی است، به تعبیر دیگر : اعضاء و جوارح در جواب می گویند
مراه فک باال و ما تو را در بهترین جاي بدنمان قرار دادیم و همۀ ما به ه! اي زبان: اعضا و جوارح در جواب زبان می گویند

فک پائین جمع شده ایم تا دژ محکمی برایت فراهم آوریم تا تو در آن راحت باشی و در این دژ هیچ ضربه اي به تو اصابت 
خواهشی که از تو داریم این است که در عوض این . نکند که اگر ضربه اي وارد آمد یا دندان بشکند و یا چانه از بین برود

کرده ایم تو مردانگی داشته باش و سکوت کن و حرف نزن که اگر تو ساکت باشی ما هیچ همه خدماتی که در حقت 
پس توجه دارید گه . مشکلی نخواهیم داشت، چرا که خیلی وقتها تو کلمه اي می گویی و به جاي تو ما را کتک می زنند

  . همین سکوت استلذا زبان باید سکوت کند که طهارت آن در. بسیاري از مشکالت را زیر سر زبان است
همانگونه که عرض شد این روایت بیان یک مثال نیست، بلکه به واقع هر روز صبح اعضا و جوارح با زبان صحبت می 

 در »علَیهِ السالم«حدیثی از امیر المؤمنین ! حال اگر خواستیم صحبت کنیم چه باید بکنیم؟. کنند و از او سکوت می طلبند
 یعنی زبان جاهل »الجاهل عقله و راء لسانه و العاقل لسانه وراء عقله«: ه امام فرمودند نقل شده است ک»درر الکلم«

لسان العاقل و راء قلبه و قلب «:  فرماید»علَیهِ السالم«و نیز امام علی . جلوي عقلش و زبان عاقل پشت عقلش قرار دارد
ن تأمل ننماید به زبان نیاورد و دل نادان در پس زبان  یعنی دانا تا اول به مشورت نکندو در آن سخ؛»االحمق و راء لسانه

پس زبان مرد عاقل تابع دل . تفکّر سخن گوید و هرچه به دلش رسد بی تامل به زبان آورد اوست، یعنی بی مشورت دل و بی
  .اوست و دل احمق جاهل پیرو زبان او

دلیل فرمودة امام .  و عقلش امام اوستزبان شخص جاهل امام و عقلش مأموم اوست برخالف عاقل که زبانش مأموم
وقتی دید خوب است می ! این است که عاقل وقتی بخواهد حرفی بزند ابتدا فکر می کند که آیا این حرف را بگویم یا نه؟

گوید و وقتی دید خوب نیست سکوت می کند به خاطر این که حرف گفته شده مانند آبی است که از کاسه ریخته شده و 
لذا اگر انسان عاقالنه حرف بزند و ابتدا حرف خود را بسنجد و بعد . ان آنرا جمع کرد و به کاسه برگردانددیگر نمی تو

اما جاهل بر خالف عاقل بدون فکر و تأمل، سریع حرف . بگوید، خیال او همیشه آسوده است و هیچگاه پشیمان نمی شود
  . که امکان دارد یک عمر پشیمان از گفتۀ خویش باشدکند وبدون فکر صحبت می کند این است را از دهانش پرتاب می

این معیار ! خواهیم بدانیم که جاهلیم یا عاقل، باید در خودمان بنگریم که آیا قبل از گفتن اندیشه می کنیم یا نه؟ اگر می
جاهل بسیار خوبی است که هر کسی که اول فکرکرد بعد حرف زد عاقل است و هر که اول حرف زد و بعد فکر کرد 

 :این است که در روایت آمده. حتی اگر بخواهد حرف حقّی را بیان کند اما قبل از آن فکر نکند باز هم جاهل است. است
بلکه هر  »عالم فرزانه کسی است که وقتی از او سؤالی پرسیدند سریع جواب نگوید، اگر چه جواب سؤال را بلد باشد«

حریم جوابِ « :عالمۀ بزرگوار نیز در جائی فرموده اند. نگاه کواب سائل را بدهدعاقلی باید صبر نموده و مقداري تأمل کند آ
در نتیجه اگر از عالمی سؤالی کردید و دیر جواب شنیدید نباید ناراحت بشوید، بلکه بدانید او بدین  ».سؤال، تأمل اولیه است
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اما در مورد (و .  سریع پشت سؤال او بگویندترتیب عاقالنه جواب شما را خواهد گفت زیرا عاقالنه نیست جواب سائل را
مسابقاتی که در آنها براي سریع جواب گفتن جایزه اي در نظر می گیرند باید گفت که آنها، براي تقویت قوة حافظه بوده و 

  .) با مطلب مورد بحث فرق می کند
قاً اینگونه که من می گویم درست نظر من این است و مطل: نکتۀ دیگر اینکه بعد از تأمل، هنگام جواب گفتن نگوئید

البته این نکته . (یا اینگونه به نظر می رسد شاید هم در واقع چنین نباشد. احتمال دارد که اینگونه باشد: بلکه بگوید. است
در همه جا صادق و نیکونیست زیرا بعضی موارد اقتضا می کند که انسان محکم و استوار حرف خود را بیان کرده و کلمۀ 

در جواب سؤال همیشه ابتدا باید فکر کنید و بعد تمام .)  و احتمال را به زبان نیاورد که این نیز جداي از بحث ما استشاید
در جوابتان این چند احتمال وجود دارد، خودتان فکرکنید و آنچه « :احتماالتی را که به نظرتان می رسد بیان کنید و بگوئید

 اینگونه جواب گفتن باعث می شود که مخاطبتان همیشه از سفرة شما غذا نخورد ».دبهتر است را بیابید و بدان عمل کنی
  .بلکه خودش نیز زحمت بکشد و از دسترنج خویش تناول نماید

البته الزم به تذکر است که تمام نکته هاي یاد شده غیر از گفتگوي استاد و شاگرد وموال و بنده و خدا و خلق است که 
  . آنهائی را که بیان کردیم مربوط به گفتگوهاي متعارف بین انسانها می باشد. داینها بحث دیگري دارن

 می شود، یعنی »ما یعنی«خالصۀ بحث اینکه اگر انسان فکر کند و بعد از فکر کردن حرف بزند، به این حرف اطالق 
اما اگر حرفی بدون فکر رها . حرفی که بر اساس قصد و اراده است که آن نیز حرفی است که از زبان عاقل جاري می شود

 می شود، یعنی حرفی که بدون قصد و اراده بر زبان آید که آن نیز مخصوص جاهل »ما ال یعنی«شود به آن حرف، اطالق 
اگر چنین است پس جاهل باید در تمام امور دهانش را ببندد، حتی در مورد حرف حق، مگر اینکه ابتدا در مورد . است

  .آن را بیان کند، که در این صورت به او عاقل می گویند نه جاهلحرفش فکر نموده و بعد 
اینجاست که آن بزرگوار در ! توانید پیدا کنید؟ حال با توجه به این ضابطه در اجتماع بگردید، ببینید چند نفر عاقل می

به دست می گیرم و در وسط روز آن هنگام که آفتاب به تمامه نظام عالم را روشن کرده است شمعی : شعرش می فرماید
به دنبال انسان می گردم تا ببینم به حرف زدنش دقت : وقتی می پرسند به دنبال چه می گردي؟ در جواب می گویم. گردم می
  ! کند یا نه؟ می

   »   کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست          دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر     «
ل است در آنچه که به زبان می آورد یعنی انسان هر حرفی که می خواهد بیان کند طهارت دوم زبان، رعایت کردن عد

گاهی ما منبري ها را براي صحبت کردن در مجلس ترحیم دعوت می کنند و دلشان می . حد وسط آن را مراعات نماید
و حال . ا وصل بوده استخواهد آنچنان از میتشان تعریف کنیم که همگان باور کنند میت در دوران حیاتش به عرش خد

اینگونه حرف زدن خالف عدل است و نشان از جاهل بودن سخنگو دارد چرا که انسان در . اینکه در واقع چنین نبوده است
اینجاست که می بینید به واسطۀ یک انتخابات چه قدر . گوئی مقام بیان احواالت کسی نه حق زیاده گویی دارد و نه حق کم
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اگر . هر کسی را که دلشان خواست باال می برند و هر کسی را که نپسندیدند به زمینش می کوبند! وداز دهان ها نجس می ش
  . در خودمان دقت داشته باشیم رذائل و معایب بسیاري را در خودمان کشف خواهیم کرد

ف زدن و حرف شنیدن عمده آن است که بدانیم همه ما باید سالیان درازي فقط در مقابل استادي زانو بزنیم تا از او حر
صحیح را بیاموزیم که اگر آدم  بتواند حداقل درست حرف بزند، در بسیاري از امور موفق خواهد بود و برکات زیادي 

او جمله اي را بیان می کند که حاوي . چنین شخصی با یک کلمه حرف زدن، اجتماعی را متحول می کند. نصیبش می گردد
  .فهم آن باید دانشمندانی بیایند و روي آن جمله فکر کنند و نظر بدهند و حرفها بزنندکد و رمزهاي بسیار است که براي 

معموالً کسانی که دیر به حرف می آیندحرفهاي پخته می زنند و در مقابل کسانی که تند تند حرف می زنند و هر چه 
نج کلمۀ خوب هم نتوانی در آن پیدا دلشان خواست می گویند اگر حرفهاي پنجاه سالۀ ایشان را غربال بکنی شاید حتی پ

کردند که حضرت آقا صد معنی را فقط براي یک  ائمۀ اطهار دیر حرف می زدند و به هنگام صحبت ابتدا فکر می. کنی
ذکر کرده اند که به عنوان رساله اي در هزار و یک کلمه گنجانده شده  1»من عرف نفسه فقد عرف ربه«: حدیث شریف

اي از قرآن را باطنی است و آن باطن را باطنی دیگر تا هفت  هر کلمه: گونه است که خداوند می فرمایدقرآن نیز همین . است
حال که اینگونه است . باشد بطن و هر کدام از این هفت بطن را هفتاد بطن است و هر کدام از این هفتاد را هفتصد بطن می

  . هارت زبان استپس باید حرف زدن را نیز از قرآن بیاموزیم که این همان ط
گوش کانال واردات و زبان کانال صادرات ما است و چشم هم کانال صادرات و هم کانال واردات ما می باشد، یعنی 
ما اگر بخواهیم آنچه را که در درون داریم ابراز کنیم باید از مجراي زبان خارج کنیم و اگر بخواهیم آنچه که در بیرون است 

  . ق گوش داخل می کنیم و چشم عضوي است که این هر دو کار را با هم می کندبه درون وارد کنیم از طری
آنچه مهم است این است که بدانیم محدودة ادراك این سه کدام است یعنی از ناحیۀ شرع مقدس براي هر یک، ادراك 

  .چه اموري مجاز و ادراك چه اموري غیر مجاز شمرده شده است
  .اي را به محضر مبارکتان تقدیم نمایماجازه دهید به مناسبت بحث خاطره 

بعد از مدتی ماشینی بدون اینکه دستم را براي توقفش . شبی در قم در کنار جاده اي ایستاده بودم و منتظر ماشین بودم
وقتی سوارش شدم، راننده دست به پیچ صداي ضبط برد و صداي نوار موسیقی پائین آورد، اما ضبط . دراز کنم، کنارم ایستاد

اندکی که گذشت خود راننده از من سؤال کرد که آقا گوش .  خاموش نکرده بود و مقداري زمزمۀ آن به گوش می رسیدرا
فرض بفرمائید گوش دادن : دادن موسیقی چه حکمی دارد؟ حرام است یا حالل؟ من مقداري سکوت کردم و بعد به او گفتم

شما دارم و آن اینکه آیا حیف نیست گوش مبارك شما به چنین به این صداها حالل است و حرام نیست من فقط سؤالی از 
صدایی گوش دهد و چنین صوتی را بشنود؟آیا حیفتان نمی آید که گوش پاك و طاهر شما با شنیدن چنین صداي ناپاکی، 

دیگر دستش را اینجا بود که دیدم راننده شرمنده شد و بار ! نجس و آلوده گرددو شما را از مقام شامخ انسانیت تنزل دهد؟

                                                
1-رَفغررو درر واژة ع 
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 ما باید بدانیم که خیلی از چیزها حالل است اما حلیت شیء دلیل بر انجام آن نمی .دراز کرد و کالً ضبط را خاموش کرد
مثالً براي ما جفتک زدن در خیابان حالل است اما با این حال هیچ وقت به ذهنمان خطور نکرده که یک بار این کار . باشد

 دقّت کنیم می بینیم که این عمل تا حد زیادي آبروي انسان را به خطر می اندازدو دیگران می گویند زیرا اگر. را انجام دهیم
  .فرمائید حلیتِ فعل، دلیل انجام آن نیست پس تصدیق می. با اینکه جفتک زدن هم کار حرامی نیست. فالنی دیوانه شده است

 شارع مقدس انجام بعضی از کارها را بر ما واجب کرده در شریعت اسالمی حدود بعضی از افعال معین شده است مثالً
و نیز انجام بعضی از کارها را بر ما حرام کرده ... است همانند نماز و روزه و زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر و 

افعال را همچنین بعضی از . است همانند دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن ونگاه به نامحرم کردن و دزدي کردن
مستحب برشمرده است، مثل اینکه فرموده نگاه به آیات قرآنی مستحب است و در مقابل آن بعضی از افعال را مکروه داشته 

... است همانند این که به ما فرموده در مسیري که به واسطۀ قدم نهادن در آن برایتان سوءظن حاصل می شود گام ننهید و 
اح مقرر داشته است یعنی افعالی که انجام دادن و ندادن آنها فرقی براي شارع مقدس نمی همینطور بسیاري از کارها را مب

  . کند
اما آنجاها که شارع انجام یا ترك فعل را به . در آنجاها که خود شارع حدود را مشخص فرموده تکلیف ما روشن است

اینجاست که عقل عاقالن و جهل جاهالن مشخص ! هعهدة خود ما گذاشته باید ابتدا فکر و تأمل کنیم که انجامش بدهیم یا ن
  .می گردد

آقاي کشاورز تو که از صبح تا غروب مواظب زمینت هستی و دقت داري که پر آب یا کم آب نشود پس چرا در مورد 
گویی؟ به چه دلیل گوش نازنین خود را باز می کنی و هر چه را می شنوي؟ مگر جان  زبانت دقت نداري و هر چه را می

نابعالی مزرعه ات نیست؟ مگر حقیقت و نفس ناطقۀ تو بذر و مزرعۀ خدائی نیست؟ چرا موقع بذر افشانی این زمین بی ج
دقتی می کنی؟ اگر ما به همان مقدار که مواظب کِشت خود هستیم به فکر خودمان بودیم، از جان خود استفادة بسیاري می 

چرا آنها را مرزبانی نمی کنیم؟ ! رها و عقربها دارند آن را از بین می برند؟چرا مواظب جانمان نیستیم در حالی که ما. بردیم
را نشنیده  »و ال تکونوا کالّذین نسوااهللا فانسیهم انفسهم«چرا در این گونه امور فراموشــی داریم؟ مگــر تــاکنون نـداي 

  چرا اینقدر خود را فراموش کرده ایم؟! ایم؟
ذکر دهم آن است که طهارت و نجاساتی که در اینجا مطرح است غیر از نجاست و طهارتی بینم ت نکته اي را که الزم می

وقتی می گوییم هر کس زیاده گوئی کند دهانش نجس است و آنکه با عقل شروع به . گیرد است که در فقه مورد بحث قرار می
اینها نجاسات اخالقی و . دودة فقه استحرف زدن کند دهانش پاك است، این طهارت و نجاست غیر از طهارت و نجاست در مح

اگر خداي . انسانی هستند که اگر کسی چشم دلش باز شود دهان زیاده گو را می بیند که نجس شده، اگر چه حرف حقی بزند
 ناکرده شخصی صبح تا غروب دهانش را براي حرفهاي بی مفهوم و بی معنا بچرخاند چه بسا در هنگام نماز، اهل دلی او را ببیند

زیرا . و یا چه بسا فرشته اي در همان جا نازل شود و نماز او را به حساب گناه بنویسد. که از دهانش بوي کثیف بیرون می آید
وقتی که به نماز می . فرشته ها نیز آن بو را حس می کنند لذا نمازگذار خیلی باید مواظب دهانش باشد تا آن را همیشه پاك نگه دارد



 

 ٣٣

زیرا گاهی آب پاك است اما . گوید این کالم او باید از کانال پاك و صحیحی عبور کند می »لرّحمن الرّحیمبسم اهللا ا« ایستد و
پاك است اما از  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم «.چون مجرا و کانالی که آب از آن عبور می کند آلوده است، آب نیز آلوده می شود

لذا .  این آیۀ شریفه نیز با گذر کردن از آن مجرا از پاکی به درآمده و آلوده می شودآنجا که دهان و زبان نمازگذار آلوده است، حتی
اینجا است که معلوم . نمازش هیچ نتیجه نمی دهد و یا یک ماه هم روزه می گیرد اما حال روز اولش با روز عیدش تفاوتی نمی کند

خداوند . دار حق غیبت کردن و دروغ گفتن و تهمت زدن نداردروزه: لذا فرموده اند. می شود مجري آلوده بوده و طهارت نداشته
  .سبحان به همگان توفیق علم و عمل عطا بفرماید

  »و الحمدهللا رب العالمین «                                                       
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  »مجلس ششم«  
  
 طهارت قواي عملیه نفس  
 ه در طهارت قوانقش دستورات شرعی  
 فقه مقدمه تهذیب اخالق  
 ظهور طهارت در بدن و شکل گرفتن ملکه تسلیم در نفس  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  :طهارت قواي عملیه نفس
آخرین مرتبه اي که در طهارت ظاهریه مطرح می  »وحدت از دیدگاه عارف و حکیم«حضرت آقا در کتاب شریف 

زیرا نفس داراي قوه هاي فراوانی همانند قوة باصره، قوة ذائقه، قوة شامه، . ي عملی نفس استفرمایند طهارت در مراتب قوا
طهارت «: در این بخش کتاب چنین آمده است. است که با این قوا کارهایش را انجام می دهد... قوة غضبیه، قوة شهویه و 

اعضاي بدن را به مراقبت کامله در تحت انقیاد و ظاهره در مراتب قواي عملیه نفس مرتبه تجلیه است که نفس، قوي و 
اطاعت احکام شرع و نوامیس الهیه وارد نموده که اطاعت اوامر و اجتناب از منهیات شرعیه را به نحو اکمل نماید تا پاکی 

حقق گردد صوري و طهارت ظاهریه در بدن نمایان شود و در نفس هم رفته رفته خوي انقیاد و ملکه تسلیم براي اراده حق مت
فقه مقدمه تهذیب . و براي حصول این مرتبه علم فقه بر طبق طریقه حقه جعفریه کافی و به نحو اکمل عهده دار این امر است

  ».اخالق و اخالق مقدمه توحید است
  

  :نقش دستورات شرعیه در طهارت قوي
مثالً یکی از اسرار دستور .  نمایددستورات شرعیه در مسائل فقهی براي این است که نفس را در تمامی قوایش تطهیر

  .نماز و روزه تطهیر قواي ظاهریۀ بدن است و همچنین براي اینکه اعضاي بدن در هنگام عبادت کردن مؤدب گردند
از نحوة ایستادن گرفته تا نحوة نشستن و . اگر در نماز دقت کنید می بینید که این عمل چقدر موجب تأدیب بدن است

در این بخش به کتابهایی که در مورد نماز نوشته شده مراجعه ... فتن و حمد و سوره خواندن حرکت کردن و تسبیح گ
نوشته اند که اگر شخصی بخواهد نماز بخواند چگونه باید » آداب الصلوه«به نام ) ره(بفرمائید همانند کتابی که حضرت امام 

  ! نماید تا حق نماز را در مرتبۀ ظاهر اداء فرماید؟ادب را مراعات کند و به چه نحوي باید اعضاء و جوارحش را تأدیب
زیرا رسیدن دائمی غذا به . روزه باعث می گردد تا قوة شهویه انسان کنترل شود. همچنین روزه هم براي خود آدابی دارد

غذائی را که اگر انسان بخواهد هر . و روزه باعث تعدیل قوة شهویه است! نفس همان و دائم غلیان یافتن قوة شهویه همان
باعث شکوفایی قواي نفسیه اش می شود تهیه نموده و مصرف کند به سختی می تواند جلوي نفس را در مقابل خواسته هایش 
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بگیرد اما اگر آن غذاها به واسطۀ دستورالعمل شرعیه کنترل گردد نفس در آن قوا کم کم تنزل می کند و در این وقت 
  .خواهد بودایستادگی در مقابل آن، کار مشکلی ن

نفس آنچنان سرکش است که اگر تمام یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر را جلوي او سر : حضرت آقا بارها می فرمود
ببرند و از او خواهش کنند که حاال دیگر رهایمان کن باز هم دست نمی کشد و انسان را رها نمی کند مگر اینکه فرموده 

حکام شرعیه براي تأدیب و طهارت قواي نفس به خصوص قوة شهویه و قوة غضبیه لذا ا. روزه نفس را مهار می کند: اند
  .جعل شده اند که اگر انسان این دو قوه را کنترل کند می تواند به مقدار زیادي بر خود فائق آید

براي همانگونه که بعضی از احکام براي نزدیک کردن رابطۀ انسان و آفریدگارش تشریع شده، بعضی از احکام نیز 
نزدیکی انسان با افراد همنوعش آمده است؛ همانند دستوراتی که در مورد پرداخت کردن خمس و زکات و کمک به فقراء و 

بعضی از احکام شرعیه براي تنظیم روابط شخص با نظام هستی می باشد که باعث . چگونگی معاملۀ بین دو نفر وجود دارد
 هر طوري که دلش می خواهد عمل نکند؛ همانند احکامی که در مورد وقت می گردد او خودش را با عالم هماهنگ کند و

وقت نماز ظهر و عصر موقع . وقت نماز مغرب و عشاء هنگام غروب آفتاب است: نماز و روزه می خوانیم که فرموده اند
ز غذا کرد و یا اینکه فرموده براي روزه داشتن از ابتداي صبح تا غروب باید امساك ا: زوال آفتاب است و یا اینکه فرموده اند

اند هر کس به دنبال توفیق بیشتري است سحرگاهان را بیدار باشد، که مجموع اینها داللت بر هماهنگی شخص با نظام عالم 
می کند زیرا انسان جهت برقراري ارتباط بیشتري با نظام عالم و نیز براي تشخیص زوال، براي تشخیص صبح، براي تشخیص 

و دیگر مسائلی که در رابطۀ نظام هستی است، سعی می کند خود را با عالم آشنا کند، گاه براي دریافتن این مغرب و عشاء 
اگر ما به طور دقیق در پی انجام احکام شرعیه .  روابط به تفکر می نشیند که تمام اینها در ساختن انسان تأثیر بسزایی دارند

  .باشیم قواي نفس تعدیل می گردد
اصل .  تجلیه جال دادن نفس است»طهارت ظاهره در مراتب قواي عملیه نفس، مرتبه تجلیه است«: ودنددر ادامه فرم

نفس موجودي نیست که به واسطۀ نماز خواندن یا روزه گرفتن پدید آمده باشد بلکه نفس حقیقتی است که از جانب خداوند 
.  که به واسطۀ احکام شرعیه رنگ گرفته و جال داده شودمتعال آفریده شده و به وجود آمده است و بعد از آن نیز قرار است

پس ساختن ساختمان بخشی . سازند و بعد از آن به ما می گویند تزئینش کنید و رنگش بزنید همانند اینکه ساختمانی را می
ام هستی ارتباط دانیم چگونه باید با عالم و آفریده هاي در نظ ما چون خود نمی. است و تجلیه و زیبا کردن آن بخشی دیگر

برقرار کنیم الزم است آفریدگار نظام عالم با همان قلمی که عالم را آفریده براي ما دستور بنویسد و رابطۀ بین آدم و عالم و 
تا برسیم به اصل شریف علم و عمل (تنظیم ارتباطات به منزلۀ رنگ آمیزي نفس ناطقه است . آدم و خداي عالم راتنظیم کند

  ). ن سازندکه دو جوهر انسا
داللت بر این دارد  »الحج نور«، »الصوم نور«، »الصلوه نور«، »الوضوء نور« :در روایاتی همچون »نور«پس تعبیر 

که چراغانی کردن و آراستن منزل دل و جال دادن ساختمان نفس ناطقه تنها به واسطۀ مراعات کردن احکام شرعیه متحقق 
لذا می . در خصوص انسان بوده و براي زیبا کردن آن است »تشریع«یند و اصل ایجاد موجودات را گو »تکوین«. است
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احکام شرعیه باعث می گردند که قواي نفس به اطاعت  »مرتبۀ تشریع در خصوص انسان و در مرتبۀ تجلیۀ اوست«: فرمایند
ر خالف کسی که هر ب. کند و بر او مسلّط می شود اگر کسی روزه گرفت، قوة شهوت را مطیع خود می. شخص در بیایند

. چنین شخصی هرگز نمی تواند قوة شهوتش را کنترل کند. کند و تا آنجا که می تواند می خورد روز شکمبۀ خود را پر می
همین که چاقوئی . نزن که خطرناك است: زیرا عاقالنه نیست که انسان چاقوئی را به دست دیوانه اي بدهد و بعد به او بگوید

نفس نیز قبل از اینکه ساخته . را برداشته اید زیرا او دیوانه است و می زند و نهی شما را ادراك نمی کندبه او داده اید، نهی 
براي . شود همانند یک دیوانه است که اگر انسان بدون دستورات اسالمی بخواهد چاقو را به دستش بدهد، خطرناك است

بهترین راه آن روزه گرفتن و گرسنگی کشیدن است . گیریمخلع سالح کردن نفس ناطقه باید قوة غضب و شهوت را از او ب
  .زیرا نفس اگر گرسنه باشد مطیع می شود

زیرا فرق است بین دفع کردن ! نکتۀ قابل عرض دیگر این که شارع مقدس احکام را براي دفع گناه فرستاده نه رفع گناه
وبراي تداوم سالمتی خود از او دستورالعمل بگیرد یا اگر انسان قبل از عارض شدن بیماري به نزد پزشک برود . و رفع کردن

اینکه در آستانۀ مریضی قرار گیرد و پزشک به او بگوید اگر می خواهی مریضی در تو وارد نشود باید این کارها را انجام دهی 
کردن کودکان همانند آنچه که در واکسینه .  می گویند»دفع«در اینجا عالج قبل از وقوع گرفتاري را در اصطالح عرب 

اما اگر انسان صبر کند تا مریضی بر او . رخ می دهد که به منزلۀ قوي کردن بدن بچه و دفاع اودر برابر امراض بعدي است
پس دفع، عالجِ قبل .  مرض است»رفعِ«اوبه دنبال : عارض شود و بعد به فکر عالج آن بیفتد در این صورت عرب می گوید

  .ز مرضاز مرض است و رفع عالجِ بعد ا
شریعت مطهره به دنبال این است که از انسان دفع امراض روحی کند و نگذارد جان او مریض شود و لذا از همان ابتداي 
پدید آمدن نطفه براي پدر و مادر دستورالعمل صادر می کند که اگر می خواهید بچه دار شوید نباید در فالن شب مجامعت 

نباید رو به قبله باشید، و نیز باید در حال سیري و یا گرسنگی شدید باشید و دهها نمائید و یا اینکه فرموده در آن حال 
اگر هر کدام از این دستورات مراعات نشود در آینده در روحیه فرزند . دستورالعمل دیگر که در این بخش عنوان شده است

  .تأثیر منفی می گذارد و براي اومشکالتی پدید می آورد
. رحم تو عرش خدا و لوح محفوظ حق می گردد.  ماه حمل، زهدان تو امانتدار نظام عالم استدر مدت نه! مادر عزیز

به تعبیر حضرت آقا خداي عالم سراسر عالم را مشک زنی می کند و نطفه اي را به عنوان عصاره و زبدة نظام آفرینش به 
 نظام هستی روشن می شود که خداوند، عالَمِ بدین گونه جایگاه مادر در. دست می آورد و آن را به مادر عزیز می سپارد

  . خلق شده را خالصه می کند و تحویل زن می دهد و به او می گوید که از این خالصه، انسان بساز
تو نیز بیا و در طی نه ماه حاملگی با وضو باش و ذکر خدا بگو و غیبت نکن و خود را به دروغ گفتن ! پس اي مادر

  .جودي جان تو و همسرت، فاسد به بار ننشیند و فرزند سالم به دنیا آوريعادت مده، تا نهال درخت و
همان گونه که به عرض رسید نوعاً دستورات شرعی جهت دفع امراض انسانی است اما اگر احیاناً انسان دچار خطا و 

توبه جهت رفع گناه است نه دفع که .  باز کرده اند»توبه«اشتباهاتی شد و احکام فقهیه را مراعات نکرد، براي او راهی به نام 
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فقه فقط عهده دار مسائل تشریع است که اگر انسان به واسطۀ دستورات فقهیه نتوانست جلوي نفس خود را بگیرد از . گناه
فقه فقط می . آنجا دیگر فقه نمی تواند جوابگو باشد. آن به بعد علم کالم متکفّل او می شود و راه توبه را برایش باز می کند

همانند اینکه معلم به شاگردش می . د من دستور خود را صادر کردم اما اگر عمل نکردي از آن به بعد به عهدة من نیستگوی
گوید براي قبول شدن دستور من این است که اینگونه درس بخوانی و این مقدار به کالس بیایی که اگرمراعات نکنی من 

  .لذا فقیه هیچگاه متکفّل گناه مردم نمی شود.  هستیعهده دار تو نخواهم بود، بلکه خود متکفّل خودت
نتیجه آن که اگر انسان تن به احکام شرعی دهد هم قواي نفس را مطیع نفس می کند و هم نفس را مطیع خودش قرار 

  .وبر اساس انقیاد قواي نفس براي نفس، طهارت در نفس ظاهر می شود. می دهد
  

  :فقه، مقدمه تهذیب اخالق
و براي حصول این مرتبه علم فقه بر طبق طریقۀ حقۀ جعفریه کافی و به نحو اکمل عهده دار  ...«: ه استدر عبارت آمد

 بیان » علَیهِ السالم« یا امام محمد باقر» علَیهِ السالم«از آنجا که اکثر مسائل فقهی ما از زبان مطهر امام صادق ».این امر است
 فقط این دو امام بودند » علَیهِم السالم«زیرا در میان ائمه.  می کنند»فقه باقري« یا »ريفقه جعف«شده است فقه ما را تعبیر به 

که به واسطۀ قرار گرفتن  در شرائط زمانی مناسبی، توانستند احکام شرعیۀ بیشتري بیان کنند، و حوزة علمیه تشکیل دهند و 
نام گذاري کردند چه اینکه  »فقه جعفري«اس فقهِ ما را به بر همین اس. حدیث بیاموزند» زراره ها«طلبه تربیت کنند و به 

  .معروف شده است »مذهب محمدي«مذهب ما به 
براي راه یافتن به بارگاه توحید و » فقه مقدمۀ تهذیب اخالق و اخالق مقدمۀ توحید است«: در ادامه آورده اند

خالق نیکو شد و بعد از آن وارد بحث حکمت و توحید خداشناسی ابتدا باید به دستورات فقهیه عمل کرد و بعد باید صاحب ا
پس در حقیقت، فقه فرع اخالق و اخالق فرع بر حکمت و حکمت فرع بر توحید است و اخالق اصل فقه و توحید . شد

اصل حکمت و حکمت اساس اخالق است زیرا همیشه آنچه مقدمه است فرع و آنچه ذي المقدمه است اصل می باشد لذا راه 
  .ولین مرتبۀ سیر انسانی استشریعت ا

البته الزم به توضیح است که احکام شرعیه بعد از راه یافتن انسان به مرتبۀ تهذیب اخالق و خداشناسی، همچنان باقی می 
انسان باید دستورات فقهیه را به عنوان نردبان . ماند و تا آخرین لحظات زندگی انسان، جاري است واز او دست بردار نیست

این بحث را بسط وافري نیاز . تعالی نفس و جان و براي تطهیر حقائق درونی و مراتب وجودي خود دائماً رعایت کندترقّی و 
  .»لعل اهللا یحدث بعد ذلک امراً«است که 
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  :ظهور طهارت در بدن و شکل گرفتن ملکه تسلیم در نفس
او هم ظاهر می شود که می بینید اگر شخص وقتی انسان در ذات و نفس خود طهارت پیدا کند، همین طهارت در بدن 

حقیقتاً نماز خوان و روزه گیر باشد، در چهرة او تأثیر گذاشته و روي اورا زیبا می کند و به همین منوال نیز چهرة افراد و 
  .اشخاص اجتماع مطابق با گناهانشان برمی گردد

سیماهم فی وجوههم منّ اثر « :فرماید می) 29 آیۀ(خداوند متعال در سورة فتح . همیشه چهره خبر از درون می دهد
گردد و  که اگر کسی در پیشگاه حق متعال به برنامه هاي شریعت الهیه عمل کند صورت او مطابق اعمالش زیبا می »السجود

  .نشان می دهد که در درون چه دارد
 »گردد یم براي اراده حق متحقق میدر نفس هم رفته رفته خوي انقیاد وملکه تسل«: حضرت عالمه در ادامه می فرمایند

تمام هدف انسان این است که خود را تسلیم خدا کند و تا شخص قواي خود را تسلیم خود نکند نمی تواند خودش را تسلیم 
  .خدا کند و باید آنقدر در عمل به احکام شرعیه تثبت به خرج دهد تا آن اطاعت و تسلیم براي او ملکه شود

اگر کسی آنقدر سیگار بکشد که دیگر نتواند خود را از آن جدا کند، به چنین .  نفس را گویندصفت راسخۀ در »ملکه«
برخالف کسی که تازه شروع به سیگار کشیدن کرده است، او به  »سیگار کشیدن براي او ملکه شده«: شخصی می گویند

ی کند که برداشتن و قطع کردن آن، به صفت ملکه شده آنچنان در نفس ریشه م. راحتی می تواند سیگار را کنار بگذارد
. در امور معنوي هم همین گونه است »ترك عادت موجب مرض است«: به تعبیر خودمان می گوئیم. راحتی ممکن نیست

یا . کند که اگر او روزي را بدون بخشش بگذراند، ناراحت است گاهی صفت جود و بخشش چنان در شخص رسوخ می
نفس نیز با رعایت متداوم . ست است که اگر روزي در منزلش مهمان نیاید، ناراحت می شوداینکه شخصی آنچنان مهمان دو

احکام شرعیه، قوایش را به تسلیم خود در می آورد و طهارت ظاهریۀ بدن را تأمین می کند اما اگر عمل کردن به احکام 
  .آورند ست ظاهر او را فراهم میشرعیه را ترك گوید قواي او نیز از تسلیمش سر باز می زنند و بار دیگر نجا

  »و الحمدهللا رب العالمین«                                                         
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  »مجلس هفتم«
  
 طهارت خیال-طهارت باطنی   
 کنترل کردن قوه خیال از دوران کودکی  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«
  : طهارت خیال-»طهارت باطنی«

اما طهارت خیال از اعتقادات فاسد و از تخیالت ردي، و از جوالنش در «: آقا در ادامۀ بحث طهارت آورده اندحضرت 
  .»میدان آمال و امانی

طهارت باطنی را مراتبی است که از طهارت خیال . انسان باید مراتب طهارت ظاهري را بگذراند تا به مرتبۀ باطنی برسد
. مهمترین و مشکلترین مرتبۀ طهارت و پاکی، مرتبۀ قوة خیال است.  سِرّ پایان می پذیردآغاز می گردد و به طهارت روح و

  .جا نجات بخشد چرا که انسان باید آن را از تخیالت بی خود و سوء ظن هاي بی
در باب سوء ظن وتهمت و غیبت و امثال ذلک روایات بسیاري وجود دارد که تأکید بر بدگمان نبودن انسانها با 

اعتقادات انسان حتماً باید بر اساس عقل محکم شود در غیر این صورت قطعاً اعتقادات او را قوة خیال . ر دارندیکدیگ
شبیه اینکه انسان نظام عالم را همچون ساختمانی ببیند و آفرینندة این نظام عالم را چونان بنّاي این . مستحکم می کند

ي می گیرد و می گوید همانگونه که بنّاي ساختمان، خود ساخته شدة اینجا است که قوة خیال، او را به باز. ساختمان
دیگري است پس آفرینندة نظام هستی هم باید مخلوق دیگري باشد و سؤال به میان می آورد که این خدا از کجا آمده و 

اهه کشانده است و از این سؤال و سؤاالتی شبیه این، فهمیده می شود که قوة خیال شخص را به بیر! ساختۀ چه کسی است؟
بر اساس این نظم سؤال، سائل هر چه هم جلوتر رود و در مسائل علمی پیشرفت کند باز هم این قوة خیال است که او را به 

  .اي که دل بیارمد نمی رسد بازي گرفته، لذا هرگز به نقطه
اینجا نیز به واسطۀ قوة » .زل کردیمما قرآن را از آسمان نا«: در قرآن می خواند. گاهی نیز مشغول خواندن قرآن می شود

خیالش تصور می کند همانگونه که باران از آسمان فرود می آید، کتابِ جدایی به نام قرآن نیز از پشت آسمان که خدا در آن 
آن وقت به دهها اشکال بر می . جاي گرفته، به واسطۀ فرشته اي براي پیغمبري که در نشاة طبیعت است، فرود آمده است

اساس تمام این سؤاالت بر این است که ...  که خداي این گونه در کجاي آسمان قرار گرفته؟ چه کسی او را دیده؟ و خورد
زیرا عقل وحدت بین است و هرگز به نظام عالم به دید . اعتقادات او بر پایۀ قوة خیال محکم شده است نه از روي عقل

  .ل که فقط کثرات را می بیندکثرتِ جداي از علت تامه نمی نگرد برخالف قوة خیا
اند زیرا آنچه دارند خیال است و  اکثر مردم عاقل بالقوه و متخیل بالفعل«: مرحوم صدر المتألهین در اسفار می فرماید

هر کس را دسترسی به عقل نیست و اوحدي از مردم که زحمت کشیده اند و . آنچه می توانند به دست بیاورند عقل است
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صبیان « ایشان از کسانی که سنشان باال رفته و عقل پیدا نکرده اند تعبیر به »ند می توانند به آن دست یابندجان به لب آورده ا
  .کنند یعنی کودکانی که هنوز عاقل نشده اند  می»العقول

 همانند این که اگر اآلن. از آنجا که مردم با کثرات مأنوسند خیلی زود می توان قوة خیال ایشان را به دست گرفت
اینها زیر . معرکه گیري بیاید به راحتی می تواند همۀ ما را از این جایی که نشسته ایم بیرون کرده و به خودش مشغول دارد

یا مثل اینکه اگر استاد بخواهد مطلب درسی سنگین خود را به شاگردش تفهیم کند آنرا در غالب . سرانس ما با کثرات است
نوعاً براي فهم مسائل عمیق از مثال استفاده می شود زیرا دست .  او ترسیم می کندمثال و هیئت و شکل و مجسمه اي براي

معلوم می شود » نفهمیدم، مثالی بزنید تا بفهمم«اگر شخصی مطلبی را شنید و گفت . اکثر مردم از فهم عقلی کوتاه است
پس . خواهد ل وحدت می بیند و مثال نمیچنین شخصی هنوز در مرتبۀ قوة خیال به سر می برد و به عقل نرسیده است زیرا عق

  حال تطهیر قوة خیال از اعتقادات چگونه است؟. انسان باید قوة خیالش را از اعتقادات فاسد تطهیر کند
اگر کسی بخواهد در این بخش خود را تقویت کند باید آن هنگام که به مبداء و معاد، وحی و انزال و یا قرآن و رسالت 

به درآمدن و رها کردن قوة خیال در این بخش سالها حرف شنیدن از . به طور کلی از قوة خیال به درآیدو امامت می اندیشد، 
در این بخش اگر شخصی بعد از بیست سال قوة خیالش را تطهیر کند باز . استادِ زحمت کشیده و خونِ دل خورده می خواهد

بعد از سی و چهار .  سال قوة خیال را تطهیر کردی و چهارس بعد از سید مهدي بحر العلوممرحوم جناب . هم هنر کرده است
مرحوم مال . خدایا تو را شاکرم که توانستم زود قوة خیال خود را تطهیر نمایم: سال دو رکعت نماز شکر به جا آورد و فرمود

  . سال زحمت کشیدن آن را تطهیر کردبیست و چهارحسینقلی همدانی بعد از 
باید قوة خیال را از تخیالت ردي و پست نیز پاك کند همچنین باید قوة خیالش را از سوء عالوه بر این بخش، انسان 

اگر ما قوة خیال را تطهیر کنیم نه نیازي به نیروي  نظامی . ظن هایی که موجب کدورت او با رفیقانش می شود تطهیر کند
 قهر و غضب فقط براي این است که قوة خیال مردم را قوة قضائیه و نیروي. وانتظامی خواهیم داشت و نه نیازي به قوة قضائیه

. تطهیر کند که اگر همگی مردم به کالس درس بروند و این قوه را پاك گردانند دیگر هیچ قوة غضبیه اي الزم نخواهد بود
ر مردم آتش جهنم براي تطهی. حتی اگر مردم موفق به تطهیر قوة خیال خود می شدند خداوند هرگز جهنم را خلق نمی کرد

آفریده شده است زیرا در روایات آمده که آتش جهنم مانند آتش دنیا سوزنده است اما سوزندگی آن سازندگی را به همراه 
مثل اینکه پزشک با چاقوي جراحی اش شکم مریض را . سوزاند تا بسازد جهنم نمی سوزاند تا فقط زجر دهد بلکه می. دارد

  . آري جهنم ادبستان حق است.پاره می کند تا مرض او را عالج کند
  

  کنترل کردن قوه خیال از دوران کودکی
-1در مورد کودکان فرموده اند ایشان را تا هفت سالگی رها کنید تا خود را در سه بخش تقویت کنند به گونه اي که 

یاده روي نکنندو فقط پدر و مادر باید دقت کنند تا فرزندان آنها ز. خوب بازي کنند-3. خوب بخوابند-2. خوب بخورند
همانند اینکه باغبان درخت را می کارد و رهایش می کند تا نفس بکشد و غذا بخورد و رشد کند اما بیش از حد به او آب 
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پدر و مادر نیز باید مواظب . نمی دهد که ریشه اش بپوسد و یا اینکه بیش از حد به او کود نمی پاشد که آن را بخشکاند
معموالً بیش از حد نمی ـ  البته کودکان در این سنین ـ از تولد تا هفت سالگی. نکننده خوري باشند تا کودکانشان زیاد

اگر نوزاد فطرت پرخوري داشته باشد آن هنگام که به او پستان . کودك عموماً از هفت سال به بعد پر خور می شود. خورند
 می بینید در این حال اگر چه به زور هم به او شیر دهند او پر از شیر داده می شود باید آنقدر بخورد تا شکمش دریده شود، اما

پرخوري کودکان معموالً از . طبیعت کودك کامالً تنظیم شده است. فقط به اندازة نیاز خود می مکد و بقیه را قبول نمی کند
  . مصرف کندروزهایی آغاز می گردد که او به خیال خودش عقل پیدا کرده و خود می فهمد که چه مقدار غذا باید

تا هفت سالگی کودکانتان را رها کنید تا خوب بازي کنند البته فقط مواظب باشید تا آنها در این مدت : فرموده اند
هرگز جلوي بازي بچه را نگیرید که اگر بچه در این مدت آنچه را که در توان دارد، اعم از قوة . حرفهاي بد یاد نگیرند

.  نریزد این قوه در او ریشه میکند و آن هنگام که بزرگ شد بازیگر و پرخور می شودبازیگري و پرخوري و غیر آن بیرون
همین حاال اگر شما عزیزان بروید و مشغول . تواند آن را رها کند زیرا تا انسان آنچه را که در درون دارد بیرون نریزد نمی

توانید و خسته می شوید اما کودکان را مشاهده   آن نمیبازي کردن شوید می بینید تا اندازه اي می توانید بازي کنید و بیش از
سرّ آن این است که یک قوة بازیگري در . می کنید که اگر از صبح تا انتهاي شب هم یکسره بازي کنند خسته نمی شوند

وران کودك وجود دارد که او باید تا هفت سالگی تمام آن را مصرف کند و بیرونش بریزد که اگر ریخت از آن به بعد د
این است که می بینیم کودکانمان بعد . متأسفانه ما اآلن جلوي بازي کودك را می گیریم. بازیگري اش به اتمام رسیده است

تا قبل از هفت سال اگر به او می گفتیم بازي نکن حرف ما . از هفت سالگی همچنان به بازي مشغولند و آن را رها نمی کنند
لذا کودك اگر در این . ما اکنون که بزرگ شده حرف گوش نمی کند و شیطنت می کندرا گوش می کرد و بازي نمی کرد ا

سنین خوب بخورد و خوب بخوابد و خوب بازي کند بعد از آن دیگر بازیگري و پرخوري و زیاده خوابی کودك تمام می 
.  آن را ذره ذره به دیگري بخورانیدهمانند این که شما مقدار زیادي غذا تهیه کنید و بخواهید. شود و او متعادل بار می آید

در این صورت اگر چه شما خروارها غذا هم به او بدهید او آهسته آهسته همه را می خورد، اما اگر کل غذاها را جلوي او 
ه همچنین اگر ب. تا جان داري بخور، او وقتی به مقدار نیازش خورد بعد از آن دیگر از آن غذا بدش می آید: بگذارید و بگوئید

کودك بگوئیم یواش یواش بازي کن او تا هفتاد سالگی هم بازي می کند و سیر نمی شود، اما اگر تا هفت سالگی به 
  .اوبگوئیم هر چه می توانی بازي کن او بعد از هفت سالگی دیگر از بازي کردن بدش خواهد آمد

بعضی از کودکان را می بینید .  می شودکنترل قوة خیال کودك تا قبل از هفت سالگی آسان است اما بعد از آن مشکل
معموالً این بچه ها وقتی پا به سن باالتر . که بیش از حد شلوغ می کنند و کسی نمی تواند جلوي شلوغی آنها را بگیرد

یا اینکه بیشتر . گذاشته اند آرام می شوند، به خاطر اینکه هر چه از شلوغی و شیطنت در خود داشته اند بیرون ریخته اند
ودکان را می بینید که زیاد با یکدیگر قهر می کنند و زود آشتی می کنند، معلوم می شود که قوة خیال در آنها به سر حد ک

کمتر کودکانی هستند که تا هفت سالگی در میدان بازي بیش از حد قهر کنند و قهرشان دوام داشته . کمالش نرسیده است
  .برخالف کودکانی که بیشتر از هفت سال دارند. تقهر می کنند اما قهرشان مستدام نیس. باشد
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وقتی هم که کج شد اوالً . نتیجۀ کالم اینکه وقتی اساس نهال کودك خوب چیده نشد، این نهال کج رشد می کند
  .روند، ثانیاً اگر هم بروند باید جان به لب بیاورند تا خود را مستقیم کنند بسیاري از آنها به دنبال خودسازي نمی

هر کجا دیدي که داري نسبت به دیگري بدبین می . و هم باید قوة خیال را از گمانها و سوء ظن ها تطهیر کنیپس ت
. عقل به فکر تصحیح است نه به فکر مغلطه. چون عقل هرگز بدبین نمی شود. شوي بدان که قوة خیال به میدان آمده است

که این بازیگري . او چون قصد سوئی داشته به آنجا رفته است«ی اگر کسی را دیدي که به جانبی می رود نباید با خود بگوی
  »...قطعاً او قصد انجام فعل خیري داشته که به آنجا رفته و «: عاقل باش و با خود بگو. »قوة خیال است

. متأسفانه گاهی اوقات آنچنان قوة خیال شخص مریض است که نمی تواند به خود تلقین کند و جهت مثبت را اخذ کند
به دیگري سالم می کند اما چون دیگري کمی دیرتر جواب . اینجا است که هم خود و هم دیگران را دچار مشکل می کند

. و چند روزي به خاطر همین مسئله خود را معطل می کند» چرا دیر جواب سالم مرا داد؟«. سالم او را داده با خود می گوید
اما او این کار را نکرده و همچنان » .حتماً حواسش نبود«: ت کند و بگویددر حالی که می توانست با یک جمله خود را راح

معلوم می شود فالنی اصال از من خوشش نمی آید و با این گونه رفتار می خواهد به من : به قضیه دامن زده و با خود می گوید
  .بفهماند که مرا دوست نداشته و حاضر به برقراري ارتباط با من نیست

فرداي آن روز به هم می رسند و این آقا سالم نمی .  است از فردا که او را دیدم اصال به او سالم نمی کنمحال که چنین
آید به من که  مثل اینکه این آقا عارش می! عجب«: بیند با خود می گوید طرف مقابل هم که برخورد این آقا را می. کند

تمام اینها داللت بر این دارد که قوة خیال ما را به بازي . ا پیش می آیدو می بینید چه چیزه» ...و ! بزرگتر از اویم سالم کند
  .گرفته است

کردند، اما امام رو برمی   می ایستادند و او را لعن می»علَیهِ السالم«رو در روي امام علی : در روایت آمده است که
علَیهِ «شخص دیگري به امام سجاد . قل استاین حرف، حرفِ ع. گویند حتماً یک علی دیگري را می: گرداند و می فرمود

آقا : امام جلو رفتند و فرمودند.  رسید و جسارت بزرگی به حضرت ایشان کرد که اصالً آن جسارت گفتنی نیست»السالم
این مطلبی که نسبت به محاسن من فرمودید اگر در روز قیامت محاسنم را بسوزانند بدتر از آنی خواهد بود که تو ! جان
طرف مقابل با شنیدن این حرف امام، خیلی خجالت . اما اگر نسوزانند، این گونه که شما فرمودید نخواهد بود. وده ايفرم

علَیهمِ «در این مورد تحقیقی در روایات داشته باشید تا ببینید ائمه. عقل: این را می گویند. کشید و سرش را پایین انداخت
  .د چه سفارشاتی به ما کرده ان» السالم

اگر کسی می خواهد بداند که در مسیر خودسازي قرار گرفته یا نه، باید ببیند که نسبت به اطرافیانش بدگمان است یا 
اولین پله اي که انسان را در مسیر خودسازي قرار می دهد، خوش . اگر بدگمان بود باید بداند که در سیر انسانی نیست! نه؟

جیم که خود را نسبت به دیگران بدبین یافتیم باید تصمیم بگیریم در اولین پلّۀ از همین اکنون خود را بسن. بینی است
روایت شریفی . هر کجا دیدیم سوء ظن پیدا کرده ایم خالف آن را در نظر بگیریم. خودسازي قدم گرفته و خوش بین باشیم
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 یعنی فعل برادرت را حمل بر احسن 1»سنهضع امر اخیک علی اح« : است که امام می فرمایند» علَیهِ السالم«از امام صادق
نکته اي در این بیان امام است که به عرض شما می .  نفرمودند»علی حسنه« فرمودند و »علی احسنه«امام در روایت . کن

  .رسانیم
 -1به عنوان مثال اگر شخصی جواب سالم شما را نداد، شما می توانید این جواب ندادن او را سه گونه تفسیر کنید 

 با خود بگویید او -2. ینکه به صورت منفی تفسیر کنید و بگوئید اوبا من کینه کرده و نمی خواهد جواب مرا بگویدا
 اینکه با خود -3.  است»علی حسنه«حواسش نبوده که جواب مرا بدهد وگرنه جواب مرا می داد، که این حمل فعل برادر 

علی «این حمل فعل برادر . رگشایی دیگران بوده جواب مرا ندادهبگوییم او نه تنها حواسش نبوده بلکه چون در فکرکا
  . است و امام فرمودند فعل برادرتان را به نیکوترین وجه حمل کنید»احسنه

 چه بسا ممکن است آن .یک بار که من از ایرا پیاده به اسک می آمدم در بین راه غزلی گفتم: حضرت آقا می فرمودند
ز کنار آقا گذشته و سالم کرده باشند اما چون آقا در این عالم نبودند اصالً متوجه سالم کردن آنها روز در بین راه پنجاه نفر ا

نشده باشند حال شما بفرمائید آیا سوء ظن در اینجا جائز است یا نه؟ تصدیق می فرمایید که در اینگونه مسائل نه تنها سوء ظن 
 امر دیگران را حمل بر احسن کنیم نه فقط حمل بر حسن، یعنی ما جایز وصحیح نیست بلکه مطابق با واقع آن است که ما

باید سعی کنیم آنچه از دوست و همسایه وپدر و مادر و دیگر اطرافیان وحتی دشمنان به ذهنمان می رسد حمل بر درست 
 به منزلۀ آیینه اي چرا که قوة خیال. آنگاه است که برکات و نعم زیادي بر ما نازل می شود. ترین و صحیح ترین وجه کنیم

لذا باید سوءظن ها را که همچون زنگاري بر روي آیینه می نشیند بر طرف کرد . است که می تواند باطن عالم را نشان دهد
و بدین ترتیب است که در . و این آیینه را صیقلی داد تا ملکوت عالم در آن متمثّل شود و در شب، خوابهاي خوشی ببیند

اما اگر نسبت به همان فرد .  از کنار او گذشت و جواب سالمش را نداد به بهترین وجه می بینیدخواب همان شخصی را که
تمام خوابها صور تمثالت . بدگمانی و سوءظن داشته باشد در خواب جز مارها و عقربها و گرگها چیز دیگري نخواهد دید

ابهایمان از حیوانات وحشی می بینیم زیر سر سوءظن اکثر آنچه در خو. ملکات خیاالتی هستند که در نفس او جاي گرفته اند
اگر کسی سوءظن را از ذهنش برطرف کند خواب دیدنش کم می شود و دیگر خواب پریشان نمی . ما نسبت به دیگران است

می تا آنجا که خواب تور شکار او .چه بسا از آن به بعد در شب حقایقی را به صورت خوابهاي خوشی به او نشان دهند. بیند
شود و او با خواب به شکار عالم می رود، امام معصوم را می بیند و در خواب براي دهها مریض شفا می گیرد و گرفتاري 

اما متأسفانه از بس که سوءظن ها ذهن ما را پر کرده است، اگر کسی مریض شود هزاران نفر . صدها نفر را برطرف می کند
  .جی براي او پیدا کنندهم به دور اوجمع شوند نمی توانند راه عال

طهارت خیال از جوالنش در میدان آمال « .بخش دیگر طهارت قوة خیال، طهارت آن از پروراندن آرزوهاي بیهوده است
می بینید شخصی آرزو می کند که به جایی برسد تا بتواند از این راه انتقامش را از .  آمال به معنی آرزوها است»و امانی
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. یا اینکه آرزوي ساختن ساختمانی می کند وبراي تحقق خواسته اش به حرام می افتد. بر سرش بیاورددیگري بگیرد و بالیی 
اساس تمام این آرزوها کج است و انسان را به انحراف می کشاند و یا پدر و مادران را می بینید که آرزومی کنند عروسی 

ن آنها را هم می بینند اما همچنان دلشان ناآرام است و دلشان اتفاقاً عروسی کرد. کردن فرزندانشان را ببینند و بعد بمیرند
چه کنیم که . معلوم می شود که قوة خیال، ایشان را به بازي گرفته است. خواهد عروسی کردن نوه هایشان را هم ببینند می

: مناجاتشان می فرمایند در »علَیهِ السالم«در این مورد امام سجاد ! آرزوي بد نداشته باشیم و عمر بیخود نخواهیم؟
اگر عمر من در راه طاعت توصرف می شود هر چه می توانی درازش کن تا به برکات نفس ناطقه ام افزوده ! پروردگارا«

خواهم زودتر جان مرا بگیري که بیش از این خود را بیچاره  اما اگر قرار است این جان من چراگاه شیطان شوداز تو می. شود
   ».نکنم

حریص می . تی مردم پیر می شوند دو چیز در آنها تازه می شود، یکی حرص است و دیگري آرزوهاي طوالنیمعموالً وق
شما که زور ندارید، ما وقتی به اندازة شما بودیم با چوبی می : کنند و مثالً به آنها می گویند شوند وفرزندانشان را سرزنش می

ادب آن است که به . نمی داند که این حرص است نه ادب و ادب آموزيدیگر ... توانستیم ده، بیست نفر را کتک بزنیم و 
آن زمان من قدرت داشتم به گونه اي که با چوبی می توانستم عدة زیادي را بزنم ولی دهها فحش و ! فرزندم: آنها بگوییم

که این . ر آنها پدید می آیدهمین طور آرزوهاي فراوانی نیز د. چوب را بر خودم پذیرفتم و دستم را به سوي کسی دراز نکردم
  .هر دو را باید از وجود خود دور کنند

 از آرزوهاي -2.  سوءظن ها را برطرف کنیم و قوة خیال را از هر چه نامطلوب است پاك گردانیم-1نتیجۀ کالم اینکه 
  .بیهوده و خالف صرف نظر کنیم تا قوة خیال تطهیر شود

  »و الحمدهللا رب العالمین«                                                       
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  »مجلس هشتم«
  
 طهارت قوه خیال از اعتقادات باطل  
 انگیزه تطهیر قوه خیال  
 طهارت قوه خیال از گمانهاي ناروا  
 سهولت تطهیر قوه خیال در بعضی از انسانها  
 بصیرت بعد از تطهیر قوه خیال 

  
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  طهارت قوة خیال از اعتقادات باطل
یکی در بخش اعتقادات فاسد، دیگري در بخش تخیالت فاسد و : طهارت قوة خیال را در سه بخش مطرح فرموده اند

  .آورد سوم در بخش جوالن قوة خیال در میدان آمال و آرزوها، که هر کدام از این سه مورد براي قوة خیال آلودگی می
عتقدات خود تعبد دینی دارند، بر اساس آن اصل تعبد کمتر به بازیگري قوة خیال در بخش عموم مردم چون به م

زیرا تعبداً مبداء و معاد و وحی و نبوت و رسالت و امامت را پذیرفته اند و هر چه هم دیگران . اعتقادات میدان می دهند
اما . کنند بحث دیگري است س اعتقادات خود عمل میحاال به چه اندازه بر اسا. بگویند آنها از اعتقادشان برنمی گردند

  .معموالً عموم مردم شبهات علمی را در بخش عقاید از مبداء تا معاد نمی شنوند
نوعاً کسانی دچار شبهه هاي علمی می شوند که راه تحصیل پیش گرفته اند و می خواهند در اعتقادات خویش تحقیقی 

داشتن ذهنهاي متفرق دچار این اشکاالت می شوند و باید قوة خیالشان را تطهیر کنند و ایشان معموالً به خاطر . داشته باشند
راه تطهیر قوة خیال ایشان در این بخش آن است که اول ریاضیات بخوانند، بعد وارد مباحث منطقی شده و سپس مباحث 

این مربوط .  نظري وارد عرفان عملی شوندفلسفی را طی کنند و بعد از آن نظري به عرفان نظري را و افکنده سپس از عرفان
در این مسیر عقل خود به خود قوي می . به محصلینی است که می خواهند در مسیر تحصیل، قوة خیالشان را تطهیر کنند

اما اکثر مردم که در پی تحصیل نیستند نیازي به طهارت قوة خیال در بخش اعتقادات . شود و قوة خیال مقهور عقل می گردد
ما هرگز . پرستند و شک و شبهه اي در این زمینه ندارند رند آنها از پدران خود نمازي را یاد گرفته اند و خدایی را میندا

اگر عالم دو خدا داشت چه می شد؟ این اشکال و امثال این اشکاالت هم هرگز به ذهن : پدرانمان را ندیده ایم که بگویند
قوة خیال عوام مردم در بخش اعتقادات پاك است آنها براي طهارت قوة خیال معلوم می شود که . آنها خطور نکرده است

یکی سوء ظنها و تخیالت بد و گمانهاي ناروا و دیگري دور کردن آرزوهاي . باید فقط به دو بخش دیگر توجه کافی بکنند
در .  اعتقادات فاسد نیز تطهیر کننداما خواصی که در مسیر تحصیلند عالوه بر این دو بخش باید قوة خیال خود را از. طوالنی
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غیر این صورت به انحراف کشیده می شوند زیرا طریق تحصیل براي ایشان نه تنها راه نجات نیست بلکه مشکالت بیشتري را 
  .براي قوة خیال آنها فراهم می کند

  
  انگیزة تطهیر قوة خیال

اگر قصد خوابیدن کنیم قوة خیال باعث خوابیدن . می دهیمما از صبح تا شب با قوة خیال در ارتباطیم و با آن کار انجام 
چه اینکه زنها نیز . می شود، اگر بخواهیم صبح به محل کار و تحصیلمان برویم بر اساس قوة خیال این کار را انجام می دهیم

ه با صورتی خاص می به طور کلی انجام تمامی امور جزئیه اي که همرا. بر اساس قوة خیال در خانه مشغول به کار می شوند
باشد به معاونت قوة خیال صورت می گیرد نه قوة عاقله، زیرا عقل قوه اي براي ادراك کلیات است و در جزئیات دخالتی 

این زمین است، آن آسمان است، این خورشید است، آن دیگري ماه است، اینجا محل کار : عقل هیچ گاه نمی گوید. ندارد
لذا قوة خیال را به . عقل فقط یک برنامۀ کلی می دهد. این کارها را قوة خیال می کندتمام ... و تحصیل من است و 

همانگونه که عکاس به واسطۀ دوربین عکاسی اش از درخت و حیوان و .  تعبیر می کنند»عکاسی نفس ناطقه دستگاه«
 واقع گرفته یا نه، قوة خیال هم به انسان و دیگر موجودات عکس می گیرد و بعد به عکسها نگاه می کند تا ببیند مطابق با

قوة خیال . منزلۀ دوربین عکاسی نفس انسان است که انسان از این طریق عکس موجودات را می گیرد و با آن ادراك می کند
عقل از طریق قوة خیال عکسبرداري می کند و با آن ادراکات عقلی انجام می دهد، . واسطۀ بین نشاة ماده و عالم عقل است

اي براي ادراکات عقلی قرار دهند از قوة خیال در بخش و همیات  تأسفانه عموم مردم؛ پیش از اینکه قوة خیال را واسطهاما م
برند همانند این که ما سالیانی از کنار  کنند ونوعاً به جهت انس با کثرات کمتر از ادراکات عقلی بهره می استفاده می

                                                               : هرگز به ذهنمان نرسیده که بگوئیمبرزیگران و کشاورزان عبور کرده ایم اما

                                                                                       برزیــگرونه بدیمـه بینجــه جار       بینجه جاره و جین کردنه خوار خوار    
  1شه دکاشته و جین ها کن و خوار دار   مــره بوتنــه اي جـــــان بـــــرار       

آن حقیقتی را که با مشاهدة کشاورزان در زمین کشاورزي بدین نکته دست می یابد که باید کاشته هاي در جان 
یک عکس از بیرون می گیرد و بر اساس قوة عاقله بر .  می گویندداري کرد، عقل انسانی را وجین کرده و از آنها خوب نگه

  .روي آن احکام عقلی پیاده می کند
که از این امر به مراقبت در مرتبۀ قوة خیال . هر چه قوة خیال تطهیر شده تر باشد تمثیالت نفس نیز زاللتر خواهد بود

وءظنها و گمانهاي ناروا و آرزوهاي طوالنی وجود دارد و تعبیر می کنند و آن بسیار کار سخت و مشکلی است زیرا همیشه س

                                                
آنچه را =  شه دکاشته-برادر= برار-گفتند=  بوتنه-مرا= مره- خیلی خوب= خوارخوار-شالیزار= بینجه جار-دیدم= بدیمه-کشاورزان=برزیگرون- 1

 .بخوبی داشته باش=  خاردار-بکن= هاکن-کاشته اي
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از طرفی چون نوعاً مردم غرق در امور اجتماعی متعارف بوده و هر کس به دنبال نفع مادي . باعث آلودگی قوة خیال می شود
  .خودش است، قوة خیال در این بخشها دیر تطهیر می شود

  
  طهارت قوة خیال از گمانهاي ناروا

. ه راه تطهیر قوة خیال در سوءظن ها این است که انسان همیشه جهت مخالف گمان خود را اخذ کندعرض کردیم ک
تا دید نسبت به دوست و رفیق وهمکار و همسایه و فامیل و هم محلی و همشهري و هم وطن خود بدگمان شده است زود 

بوده، من بد برداشت کرده ام ان شاء اهللا او آدم کنم ن ان شاء اهللا اینگونه که من فکر می«: طرف مقابل را بگیرد و بگوید
  .شود فقط در این صورت است که قوة خیال زود تطهیر می» ...خوبی است و از این کار قصد خیري داشته و

. هر کس براي طی سیر انسانی چند کار باید انجام دهد، یکی اینکه اصالً خوبیهاي خود را نبیند: در روایات فرموده اند
او باید ... عجب نماز خوشی خواندم، چه حالی بود و چقدر اشک ریختم و : ي خوانده بعد از نماز با خود نگویداگر نماز

اگر ماه رمضان . همیشه بعد از نمازش ناراحت باشد که چرا چنین نمازي به جاي آورده، چرا نتوانسته بهتر از این نماز بخواند
ن عید فطر خوشحالی کند اما باید از طرفی ناراحت باشد و خود را سرزنش کند تواند براي فرا رسید را به روزه گذرانده می

که چرا احیاناً در این ماه غیبت کرده، سوءظن داشته، چرا از روزه گرفتنش لذتی نبرده، و چرا حاال که ماه رمضان به اتمام 
اً به دوستی برگزیند از فراق و جدایی این رسیده، از تمام شدن آن دلگیر و ناراحت نشده است زیرا اگر انسان کسی را واقع

دوست محبوب، بد حال و غمگین خواهد شد حال که چنین است پس چرا وقتی به من گفتند این ماه یک روز زودتر تمام 
پس معلوم می شود من هنوز آن انس و عشق کامل به ماه ! می شود از کوتاهی آن خوشحال شدم و احساس ناراحتی نکردم؟

  . خالصه بعد از انجام هر کار خیري خود را سرزنش کند که چرا بهتر از آن را انجام نداده است... یدا نکرده ام و رمضان را پ
میبدي در فتح ثالث فاتحۀ ثانیه آورده است که شیخ سعد الدین حموي «:  هزار و یک نکته آمده است141در نکته 

ر کرد که آب را تیره ساختند و به گل آلوده کردند و اسب در حال گذشت ام سوار بود و به رودخانه رسید و اسب از آب نمی
  ».تا خود می دید از این وادي عبور نمی توانست کرد: بگذشت، فرمود

من آدم خوش اخالقی نیستم، همیشه نسبت به «: بگوید. دیگر اینکه در خود فرو رود و عیبهاي خودش را پیدا کند
خالصه به جاي » ... بند ندارد و هر چه می خواهد می گوید، گناه هم که می کنم و دیگران سوءظن دارم، زبانم نیز قفل و

شود که قوة خیال در متن ذات نفس تحقیق  این عمل باعث می. اینکه عیب جویی دیگران را بکند به دنبال عیوب خود باشد
همانند این که آقاي . معالجه آن می افتداگر نقائص شناسایی شود قطعاً انسان به فکر . کرده و نقائص خود را شناسایی کند

  .پزشک ابتدا باید درد مریض را تشخیص دهد و بداند که کجاي مریض درد می کند و بعد به فکر درمان آن بیفتد
یعنی این که اوالً خوبیهاي دیگران . اما نسبت به دیگران فرموده اند عکس آنچه را که در خود عمل می کنی، عمل کن

. اي اینکه مانند مگس روي زخم بنشینی و به دنبال عیوب دیگران بگردي کارهاي خوب آنها را مشاهده کنرا ببین و به ج
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. ، چون اگر او در آنجا یک اشتباه کرده در جاي دیگر هم چهار تا کار خوب کرده است»فالنی آنجا یک اشتباه کرده«: نگو
  ! ؟چطور آن چهار خوبی را نمی بینی و همین یک نقص را می بینی

. این مطلبی که از روایت به عرض شما رساندم و مقداري هم به شرح آن پرداختیم راهی بود جهت تطهیر قوة خیال
عکس قضیه نشود که اگر مثالً دوستی را دیده که . انسان باید به گونه اي باشد که اگر مثالً فقیري را دید ناراحت شود

این طور بودن باعث می شود که نفس ! پس من چرا ضرر کردم؟: ود بگویدمعاملۀ خوب و پر نفعی کرده ناراحت شود و با خ
اگر عقل بین دو مسلمانی که دعوا کرده اند حکومت کند، خیلی . هیچگاه آرام نگیرد و عقل دائماً گرفتار قوة خیال باشد

باعث شعله ورتر شدن این اما در این بین کسانی هستند که بر اساس داشتن قوة خیال آلوده . زود موجب اصالح خواهد شد
 وقتی او را به آتش افکندند دو حیوان مشغول به کار شدند یکی »علَیهِ السالم«در جریان حضرت ابراهیم . آتش می شوند

زنبور عسل به محض دیدن افروخته شدن آتش تند تند می رفت و در دهان خود آب می . زنبور عسل بود و دیگري مارمولک
می دانی که آتش عظیمی بر پا شده، تو چگونه : در روایت آمده که جناب جبرئیل از او پرسید.  ریختکرد و بر روي آتش می

من فقط به وظیفه ام عمل . من بناي خاموش کردن آتش ندارم: می خواهی با این دهان کوچکت آن را خاموش کنی؟ گفت
 کاري ندارم که خدا آن را خاموش می کند یا نمی کنم و به مقدار حجم دهانم آب می برم و بر روي آتش می ریزم، دیگر می

اوزمین را می کند و به زیر زمین می رفت و از زیر، آتش را فوت می . در این جریان مارمولک نیز دست به کار شده بود. کند
عی دارند به جاي اینکه خود را تطهیر کنند همیشه س. بعضی ها در اجتماع مارمولک صفتند. کرد تا آن را شعله ورتر کند

اما بعضی دیگر همچون زنبور عسل هستند، عالوه بر اینکه . آتش نهفتۀ زیر خاکستر مشکالت دیگران را شعله ورتر سازند
  .عسل می دهند، همیشه به دنبال رفع مشکالت دیگرانند

  
  سهولت تطهیر قوة خیال در بعضی از انسانها

 شود می تواند دستگاه عکسبرداري نفس نسبت به ماوراي همانگونه که به عرض رساندیم قوة خیال اگر درست تطهیر
اینجاست که شخص خوابهاي خوش می بیند و تمثّالت شیرین زاللی پیش می آید، حقائق آینده را می بیند، . طبیعت باشد

عنی عقل به واسطۀ قوة ی... باطن افراد را می بیند، می تواند با بو کردن انسانها را بشناسد و بعد با ایشان ارتباط برقرار کند و 
انسان هر وقت دید نمی تواند آن را که در ذات افراد . خیال می تواند اسرار عالم و اسرار درون مردم را عکسبرداري کند

لذا در موردانبیاء آمده است . نهفته است ببیند و عکسبرداري کند، معلوم می شود که هنوز قوة خیالش را تطهیر نکرده است
ض پا گذاشتن در اجتماع و وارد شدن در جمع مردم می توانستند تشخیص دهند که چه کسی سر به راه است که ایشان به مح

شان درون افراد را می بینند و اعالم می دارند که این  ایشان به واسطۀ دستگاه عکسبرداري. و چه کسی منحرف شده است
ات پاکی دارد ولو اینکه شرابخوار باشد یا حجابش را درون خراب است ولو اینکه نماز شب خوان هم باشد و آن دیگري ذ

 همیشه به دنبال اوباش بود و سعی داشت از بین همین التها صحابه »علَیهِ السالم«این است که حضرت عیسی . رعایت نکند
. »صحابه بگیرآقا مگر دیوانه شده اي؟ به دنبال ما بیا و از بین ما «: بعضی از خواص به ایشان می گفتند. انتخاب کند
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اتفاقاً آن حواریونی که از . »در بین همینها کسانی هستند که قابلیت دارند و باید به دام من بیفتند! نه«: حضرت می فرمود
  . بودند نوعاً از بین یاغیهاي بیابانها به شکار حضرت در آمده بودند»علَیهِ السالم«خواص حضرت عیسی 

فقط . یکی در بین رانندة کامیونها.  می تواند شکارهاي خوبی داشته باشداگر کسی شکارچی باشد در چندین شغل
اگر کسی اهل دل باشد و بخواهد حقایقی را به دیگران بدهد، یکی از . خدا می داند که این دسته چه بافت عجیبی دارند

هللا را سراغ داریم که ایشان نوعاً در بعضی از اولیاء ا. بهترین راههاي آن است که در بین رانندة کامیونها تحقیقی داشته باشد
کنند آنقدر عصبی  چون راننده هاي عمومی که از صبح تا غروب مردم را سوار و پیاده می. شوند مسافرتها سوار کامیون می

  .هستند که انسان به سختی می تواند از بین هزار هزار آنها اهل دل پیدا کند
شته باشد وهمین طور کسانی که در لب دریاها زندگی می کنند و یا آنها در بین ماهیگیرها هم می شود انسان شکار دا

  .که قایقرانی و کشتیرانی می کنند و در دریاها مسافرت دارند
چون . در بین خلبانها نیز افرادي که صاحب قابلیت باشند فراوانند و افراد بسیاري را می توان در بینشان شکار کرد

ع عامۀ مردم و روزمره گی ایشان و برخوردها و معاشرتها و رفت و آمدها به دور باشد قوي عموماً هر کس از این دائرة جم
معلوم می شود افراد نامبرده داراي بافتی هستند که خداوند مطابق آن، این شغل را به آنها داده . می شود و قابلیت پیدا می کند

  .نها تنظیم می شود که این بسیار عجیب استچون در عالم تمام شغلهاي افراد مطابق با چینش درونی آ. است
اینگونه که شما می فرمائید نیست زیرا خود من خیلی اتفاقی به این شغلی که دارم روي آورده ام و :  اگر کسی بگوید

هیچ برنامه ریزي براي آن نداشتم بلکه روزي از محل تحصیلم برمی گشتم که یکی همان جا جلوي مرا گرفت و پیشنهاد این 
ر را به من داد و من هم قبول کردم، پس می بینید من به شخصه در انتخاب شغلم، تصمیم و برنامه ریزي قبلی نداشتم و کا

  ...مانند این امور
شما هرگز نمی توانید بفرمایید که من نمی دانستم، زیرا تو بافتی داري که ! نه خیر: در جواب چنین شخصی می گوییم

همۀ عالم تشکیل یافته از اجزاء به هم پیوسته اي است که نظم عمومی آن مطابق با هر . ده استنظام هستی مطابق آن پیاده ش
یعنی بین چشم و . مثالً چشم وظیفۀ دیدن و گوش وظیفۀ شنیدن دارد. جزئش، براي آن جزء، کار خاصی معین کرده است

  ! فافهم. دیدن و همین طور بین گوش و شنیدن مناسبت وجود دارد
زیرا معلمان که وظیفۀ . از مشاغلی که در بین آنها می شود افراد صاحب قابلیت پیدا کرد، شغل معلمی استیکی دیگر 

البته معلم زمانی می تواند مجراي فیض حق باشد که بتواند حقیقت معلّمی . تعلیم بر عهده دارند مجراي فیض حق می گردند
  .اینگونه از بخشها تا حد زیادي تقویت شده استرا خوب ادراك کند که الحمدهللا بعد از پیروزي انقالب 

  
  بصیرت بعد از تطهیر قوة خیال

منتهی . عرض کردیم که قوة خیال براي عکسبرداري حقائق نظام هستی و اسرار درون مردم در انسان تعبیه شده است
بگشاید و حقائق نظام هستی را خداوند راه تطهیر قوة خیال را بسیار سنگین کرد تا ابتدا جان انسان قوي شود و بعد چشم 
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و در عین حال آنقدر  1».الهی، همه، ددان را در کوه و جنگل می بینند و حسن در شهر و ده«: مشاهده کند تاآنجا که بگوید
. و دست تصرف به چیزي هم دراز نکند» خداست دارد خدایی می کند«: جان قوي پیدا کند که بعد از دیدن حقائق بگوید

اگر قوة خیال تطهیر شود اسرار مردم براي او . شد و با آنها معاشرت کند اما در عین حال با هیچکس نباشددر بین خلق با
به تعبیر شریف حضرت آقا بو می کند بعد حرف می زند، بو می کند . مکشوف می شود و دیگر از اجتماع ضربه نمی خورد

 خداوند این قوة بویایی را بعداز تطهیر قوة خیال به انسان عطا که... بعد به مهمانی می رود، بو می کند بعد دعوت می کند و
  .می کند

همانند . امااگر قوة خیال تطهیر نشود و یا آنگونه که شریعت فرموده پاك نگردد، انسان را به انحراف می کشاند
 از آنها را شریعت مرتاضان هندي که مقدار زیادي از عمر خود را صرف آموختن بعضی از اعمال می کنند که هیچ کدام

امضاء نفرموده است، و بعد وارد اجتماع می شوندو مردم را به بازي می گیرند و به واسطۀ راههاي مرموز آنها را به اشتباه می 
  .شبیه آنچه را که فالگیرها و شعبده بازان انجام می دهند. اندازند

ائمه است که علم به درون واسرار مردم دارند اما مسیر تطهیر قوة خیال از طریق دستورات شرعی همان مسیر انبیا و 
تو : به عنوان مثال اگر شخصی را به شکل کفتار دیدند هیچ وقت به او نمی گویند. هرگز اسرار آنها را فاش نمی کنند

 فالن اگر انسان چنین صفتی راداشته باشد به: بلکه جهت تهییج یا تحریک به او تذکر عمومی می دهند و می گویند. کفتاري
هرکس صفت مکر و حیله در خود داشته باشد به صورت شغال در می « :همانند اینکه امام معصوم فرمود. صورت در می آید

 اینجاست که قوة خیال باید در مسیر الهی طهارت یافته و در خدمت عقل باشد تا »آید و واقعاً چهرة باطنی او شغال می شود
لذا باز شدن چشم دل را مشکل قرار داده اند و هر کسی نمی تواند به آن راه . فاش نکندآنچه را که از اسرار مردم می بیند 

و براي رسیدن به این مقام باید .  حق گردد تا بعد از آن به او این مقام عطا شود»ستّار العیوب«انسان ابتدا باید مظهر . یابد
وآنقدر بر روي عیب دیگران سرپوش گذارد تا کم کم این اسم  صدا بزند »ستّار العیوب«روز دعا کند و خدا را به نام  شبانه

شریف بر او دمیده شود و البته راه سرپوش گذاري عیب دیگران و ندیدن و توجه نکردن به آنها همان است که از روایت به 
  .عرضتان رساندیم

هر دو مجتهد . ن شیخ مفید بودند  با هم برادر و از شاگرداالمه سید مرتضی و عالمه سید رضی ـ صاحب نهج البالغه ـع
سید مرتضی در مسجدي امام جماعت بودو برادرش سید رضی هم می آمد و در آنجا به او اقتدا . مسلم و صاحب کمال بودند

آمد به خانمی رسید که آن زن سوالی در مورد عادت زنانگی  روزي سید مرتضی در راهی که براي نماز به مسجد می. می کرد
اکنون من جواب را حاضر ندارم، اجازه دهید تا شب مراجعه اي به رساله بکنم و فردا : سید مرتضی به او گفت. از ایشان کرد

در بین نماز حواسش به جواب آن سوال مشغول . بعد به مسجد آمد وشروع به خواندن نماز جماعت کرد. جوابتان را بگویم
لذا سریع . ش در محرابِ غرق خون، مشغول نماز خواندن استدر این هنگام چشم دل سید رضی باز شد و دید برادر. شد
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این نمونه اي بود از تطهیر قوة خیال، که اگر این قوه درست تطهیر شود هم از . نماز خود را رها کرد و از مسجد خارج شد
ین مختصري از مطالب ا. حال مردم آگاه می شود و هم مجاز است در مواردي باذن اهللا از گذشته و یا آیندة آنها اخبار دهد

الزم به ذکر است که .  در جلسات بعدي ادامۀ آن را به عرضتان می رسانیم-ان شاء اهللا–موجود در بحث قوة خیال بود که 
  .مباحث مربوط به تمثالت ماوراي طبیعت، تنزل قرآن، تنزل وحی و نزول مالئکه به یک معنی باید با همین مبحث حل شود

  »و الحمدهللا رب العالمین  «                                                          
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  »مجلس نهم«
  
 قوه خیال تجلیگاه قوه عاقله در نفس  
 نقش استاد در تطهیر قوه خیال  
 احادیث برزخیه 

  
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  قوة خیال تجلیگاه قوة عاقله در نفس
همانگونه که نفس انسان می تواند به واسطۀ قوة . رسید که قوة خیال دستگاه عکسبرداري نفس استبحث به اینجا 

خیال از موجودات نشأه طبیعت عکس بگیرد، همین طور می تواند آن را به منزلۀ آینه اي در دست عقل قرار دهد تا حقائق 
  .ارت قوة خیال است که باید صورت گیردمنتهی راه این عمل صحیح، همان طه. ملکوت عالم را به تصویر کشاند

 اهللا تعبیر مالئکۀیا این که موجودات مجرد عقلی را ادراك می کند که ما از آنها به : عقل در عالم دو نوع ادراك دارد
ین و یا ا. متحقق اند »عالم مالئکه«یا  »عالم عقل«می کنیم، زیرا مالئکه موجودات عقلی هستند و در عالم وسیعتري به نام 

  .که معانی کلی عقلی را در ماوراي عالم ادراك می کند
کند وآنچه را که عقل ادراك کرده بود در  قوة خیال به عقل رو می. قوة خیال محل ظهور عقل در نفس انسان است

 دیگر را اگر قوة خیال تطهیر شود می تواند ادراکات قوة عاقله از مالئکه و موجودات عقلی. نماید مرتبۀ ظاهر صورتگري می
به همین خاطر گاهی . به صورت انسان تجلی دهد و یا اینکه آن معانی کلی دریافت شده عقلیه را به بهترین عبارت درآورد

چه این که اکنون اگر بخواهید آنچه را که . انسان در خواب می بیند که عبارت زیبایی نوشته و یا عبارت خوشی شنیده است
عقلیه براي دیگران اظهار کنید باید آن را به صورت شکلی درآورید و به دیگران بنمایانید و یا در عقل دارید به عنوان ادراك 

منتهی اگر عقل . قوة خیال اگر تطهیر شود، آینۀ تجلی عقل می گردد. به صورت عبارتی درآورید و به دیگران نشان دهید
 خیال می تواند آن را به بهترین صورت که صورت انسان ادراك کرده باشد، قوة) ذاتهاي مطهرة عالم عقل را(ذوات نوریه را 

  .است تجلی دهد و اگر معانی کلیه باشد، می تواند آن را به زیباترین عبارت درآورد
  نقش استاد در تطهیر قوة خیال

. سپردبراي دریافت حقائق ملکوتی به بهترین شکل و براي جهت دهی قوة خیال باید آن را به انسانی که استاد راه است 
. وقتی قوة خیال انسان در دست استاد تطهیر شد، از آن به بعد تمام حقائق ملکوت عالم را در قالب استادش مشاهده می کند

اگر استاد . چه اینکه این شاگرد لیاقت پیدا می کند تا خداوند حقائق ملکوتیۀ عالم را به شکل و قامت او براي استاد بنمایاند
 معلوم می شود که حقائق ملکوتی به او روي آورده و اگر شاگرد استاد را در خواب ببیند باز هم شاگرد را در خواب ببیند
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در اینجا شاگرد باید دیده هاي خوداعم از خواب وصور تمثّلیه را به . معلوم می شود که درِ فیوضات الهی بر اوباز شده است
  .تعبیر کندخدمت استادش عرضه دارد تا استاد به عنوان معبري آنها را 

این خواب « : مثالً به او می گوید. برد مراد از تعبیر عبور دادن است و استاد او را از آن اشکال به ماوراي طبیعت می
و اگر قوة  ». حقائق علمی بر تو روي خواهد آورد علم هستی و به زودي ـ ان شاء اهللا ـنشان می دهد که تو به دنبال تحصیل

 استاد است معانی علمیه را در ملکوت عالم شکار کرده باشد قوة خیال او آن معانی را به صورت عاقلۀ این شخص که در نزد
حال . کلمات و عبارات استادش تحویل او می دهد که تمام معیار او استاد می شود و در خواب و بیداري با استاد خواهد بود

  . به روایتی که در این زمینه وجود دارد توجه کنید
تمام چیزهایی که در عالم عائد من شده است از « : می فرماید»علَیهِ السالم«لمؤمنین علی بن ابیطالب حضرت امیرا

کسب کردم همه به  من آنچه را که در معراج«: همینطور پیامبر در این زمینه می فرماید .»کانال وجودي پیامبر بوده است
.  دیده ام»علَیهِ السالم«ت را در قالب جناب امیر المؤمنین علی یعنی در شب معراج تمام حقائق ملک و ملکو »شکل علی بود

 را زیارت کرده ام و همچنین  »علَیهِ السالم«اگر حضرت عیسی .  را دیده ام به شکل علی دیده ام»علَیهِ السالم«اگر موسی 
  .اي من صف بسته بودند براي من صف کشیده بودند همه به صورت علی بر» علَیهِم السالم«اگر تمام انبیا 

با آنها مأنوس است، نزدیکترین شکل و بافت و هیکلی که به  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ در بین اشکالی که پیغمبر
 است و لذا پیامبر هر چه را که در شب معراج مشاهده »علَیهِ السالم«ایشان نزدیک است و حشر دارد، صورت ظاهري علی 

رابطۀ بین استاد و شاگرد باید آنقدر تنگاتنگ باشد که تمام کانال وجودي استاد را شاگرد و . می بیندمی کند به شکل علی 
شاگرد باید آن چنان در استاد فانی شود که تمام شبانه روز فکر و ذکر او را استاد . تمام صفحۀ جان شاگرد را استاد پر کند

شنود با نور استاد   به نور استاد حرف بزند، می بیند با نور استاد ببیند، میراه می رود به نور استاد برود، حرف می زند. پر کند
بشنود و همچنین اگر در پیشگاه استاد زانوي ادب زده و خود را تحویل داده است، هیچگاه نباید مستقیم از خدا چیزي 

استادي را به من عطا داشتی ! اي پروردگار من«: به حضرت حق عرضه دارد. بخواهد، زیرا اینگونه بودن خالف ادب است
از تو می خواهم آنچه را بر من مقرر داشتی تا به عنوان برکات و نعم بر من روا داري ابتدا به استادم . که واسطۀ فیض من است

  ».بدهی واگر صالح بود بعد از آن از ناحیۀ او به من عطا کنی و اگر صالح نبود به من ندهی
امکان . فانی شد قوة خیال او هر چه را که می گیرد از کانال وجودي استاد می گیرداگر شاگردي اینچنین در استاد 

 _ صلی اهللا علیه و آله و سله_  ندارد جناب امیرالمؤمنین در پیشگاه حق چیزي را طلب کند که آن چیز را جناب رسول اکرم
 و این موجب جاري شدن برکات و فیوضات پس شاگرد هر چه را طلب می کند از کانال استاد طلب می کند،. نداشته باشند

زیرا ممکن است آن هنگام که شاگرد مستقیماً از خدا چیزي می گیرد لیاقت ادراك فیض را نداشته . الهی در شاگرد می شود
باشد اینجا است که استاد باید به عنوان مجراي فیض او صفحۀ جان شاگرد را بررسی کند و آنچه را که الیق اوست به 

لذا شاگرد باید از کانال وجودي استاد طلب .  زیرا استاد هرگز دست امساك و بخل ندارد و مظهر جود حق استاوبدهد
  .کند
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مردي است که هم به دانشگاه رفته و . امسال توفیقی بود که در نجف آباد به محضر یکی از اولیاي الهی مشرف شدم
و نیز بیش از پانزده سال در محضر حضرت آقا بوده . خوانده استدکترا دارد و هم به حوزه رفته و تا سر حد اجتهاد درس 

ما شبانه روز با نور آقا راه می رویم و با نور ایشان « :فرمود. در آنجا جمله اي به من گفت که بسیار مرا متحول کرد. است
ح تا ظهر در آن کارگري می  باغی دارد که از صب»اگر به باغ می رویم باایشان هستیم. است که می خوابیم و حرف می زنیم

اي است هنگام ظهر بر دوچرخه  در حالی که پیرمرد هفتاد ساله. کند کند و عرق می ریزد و با دسترنج خود روزي کسب می
وضو می گیرد و عبایی بر دوش می گذارد و عرق چینی بر سر، در مسجد . اي سوار می شود  و از باغش به منزل می آید

وقتی وارد . غروب بعد از نماز مغرب و عشاء براي آنها کالس دارد و حرف می زند. می گزاردمحل، جلوي مردم نماز 
بسیاري از پیران و جوانان از او . مسجد و مردم آنجا می شوید می بینید که نماز خواندنشان بر اساس دستورات است

شاگردانش یا . و تحصیل است و هم شاگردانشهم خود اهل کار . روند دستورالعمل می گیرند و همه با برنامه ریزي پیش می
بزّاز هستند یا بقّال، یا کشاورزند یا کارگر و کاسب، یا معلمند یا دانشجو و طلبه و خالصه اینکه همه گونه افراد در میان 

بسم اهللا « تمام این شاگردان صبح وقتی می خواهند از منزل بیرون بیایند، با وضو هستند باید نوزده بار . شاگردانش هستند
نحوة اذان گفتن و نماز خواندن آنها با اذکار مستحبی اش، . براي خود ذکر و دستور دارند. بگویند »الرّحمن الرّحیم
 »علَیهِ السالم«من به سفر مشهد رفته بودم وقتی به زیارت حضرت امام ثامن الحجج «: بعد ایشان می فرمود. مخصوص است

خواهم عیدي من را به من ندهی، به   راه دوري آمده ام و از شما عیدي می خواهم اما میآقا من از: مشرف شدم عرض کردم
آقایم بدهی و اگر ایشان صالح دانستند به من بدهند از سفر مشهد برگشتم و به قم آمدم دیدم هدیه اي که می بایست از ناحیۀ 

این هدیه را به ما داده اند، ما نیز به : سید و ایشان فرمودند به من برسد از طریق حضرت آقا به من ر»علَیهِ السالم«امام رضا 
  . و این تطهیر قوة خیال است »شما می دهیم

بین شاگرد و استاد آنچنان رابطۀ روحی و قلبی وجود دارد که اگر استاد مریض شود، شاگرد نیز مریض می شود، اگر 
اگر نظام عالم مزاج استاد را . نیز در غرب عالم به درد می آیددندان استاد که در شرق عالم است درد بگیرد، دندان شاگرد 

. می توان گفت استاد به منزلۀ قلب می شود و شاگرد به منزلۀ بدن. به هم بزند، مزاج شاگرد هم به هم می خورد و بالعکس
ور کلی تأثیر متقابلی بین به ط. اگر بدن ضربه ببیند، قلب ناراحت می شود و اگر قلب در عذاب باشد بدن نیز صدمه می بیند

 "اصل"در آن وقت رابطۀ بین استاد و شاگرد به گونه اي کار را تنظیم می کند که استاد . این دو قوة خیال برقرار می شود
آنها که اهل کارند از . بدین ترتیب هر چه را که می خواهند از کانال وجودي همدیگر می گیرند. "فرع"می شود و شاگرد 

  .حقائق دست می یابنداین طریق به 
لذا تمام شاگردان در .  و اصحاب و فرزندانش نیز رابطۀ استاد و شاگردي بوده است)علیه السالم (ارابطۀ بین سید الشهد

هیچ شاگردي در حین احتضار و شهادتش .  طلب می کردند)علیه السالم (کربال قدم به قدم فیض را از ناحیۀ امام حسین
همه اول حسین را صدا می زدند و او نیز آنطور که خود با خدا در ارتباط است، رابطۀ آنان . نمی کردمستقیماً با خدا گفتگو 

را تنظیم می کرد و فیض را از حق می گرفت و در دامن خود به ایشان عطا می نمود این است که همه دوست دارند روي 
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 محفوظ مانده است که ما باید در قضیۀ کربال بیشتر این دامن استاد جان دهند و این رابطۀ بین استاد و شاگردي در کربال
  .بخشها را بیاموزیم

  
  احادیث برزخیه

اگر قوة خیال شخص تطهیر شد، در خواب صورتهاي خوش و عبارات شیرینی خواهد دید که از این عبارات تعبیر به احادیث 
  .برزخیه می کنند

 به صورت قرآن متمثل شد، همان  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ تمام حقائق نظام عالم در قوة خیال جناب رسول اهللا
نظام .  درآمد»علَیهِ السالم« اهللا اند در قوة خیال ایشان به شکل علی مالئکۀگونه که تمام حقائق ماوراي نظام طبیعت که 

م این معانی را در نشاة طبیعت اگر بخواهی. توان آنها را به صورت معانی کلیه مشاهده کرد عالم داراي حقائقی است که می
 نیز به  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ قوة خیال تطهیر شدة رسول اهللا. تنزل دهیم باید آن را به صورت کتاب یا عبارتی درآوریم

م قوه عقالنی آن حضرت رو کرد و آن معانی کلی مرسل ماوراي طبیعت دریافته از اسرار عالم را به صورت عبارات قرآن کری
قرآن تمثلّی است از رسول . تنظیم نمود و در مقام تبلیغ براي دیگران نقل فرمود، لذا قرآن یک کتاب جداي از انسان نیست

به تعبیر دیگر قرآن حدیث .  نسبت به تمام اسرار عالم که به بهترین عبارات درآمده است م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ اکرم 
حال اگر کسی در خواب دید که قرآن می خواند معلوم می شود به او نیز .  است م ـه و آله و سل اهللا علیی صلـبرزخی پیامبر

 گونه که بر پیامبر تنزل کرد، از ناحیه رسول اهللا  چیزي از حقائق ملکوت عطا کرده اند و حقائق و معانی کلی عالم عقل همان
زیرا درست است که قرآن به معناي اَتَم آن بر پیامبر نازل .  کرده است براي ایشان نیز تنزل پیدا م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ

اگر ما هم قوي شویم و از نظر ایمان و . شده است، اما من و شما نیز براي این که باال برویم باید قرآن رادر خودنازل کنیم
خداوند سبحان می . ر ما نیز نازل می کنند در خواب یا بیداري خواهیم دید که قرآن را بان شاء اهللا ــ عقیده باال برویم 

لیلۀ « را به یک معنی »قوة خیال تطهیر شده«.  یعنی ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم »اِنّا اَنْزَلْناةُ فی لَیلَۀِ الْقَدرِ« :فرماید
حقائق نظام عالم خود را نشان  می گردد و قرآن در آن نازل می شود و لیلۀ القدراگر قوة خیال تطهیر شود .  می نامند»القدر

  !فافهم. البته با توجه به این نکته که قوه خیال همه افراد جداول خیال مطلق رسول اهللا اند. دهند می
  : دیوان آمده است225در صفحه . حضرت آقا نیز در دیوان خود ترجیع بندي دارند که به مانند تنزل حقائق قرآنی است

  ـریه بود و حضور و اذکاريـگـــداري               بیـدر شبی حال بود و            
  رون بــاريــــدم بــرا آمـاز سـ      ـرگه آن شبـدر خجستـه سح           
  ــاريــــت بـــر ز صنعـ متحیــ     ـوده ام نــاگاهــر به باال نمــس           

  ـداريـردشان علمــاه می کـ مـ  ـار اسـتــاره             ـــر بیشـمـــلشـک           
  داريـــول غـامل رأس غـــ حــ      ـاوشدیـده ام کهکشـان بـر س           

  :تا به اینجا می رسندکه. بعد می فرمایند که به ستارگان نگریستم و چینش آنها را نیز به شعر در آوردم
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  یـز روز پیکـاريـونرـه خـ  همــ        ــاالکیـا لشـکري و چـهمه ج         
   همــه در حد خـاص و معیاري         ـرتیبیاص و تـــه با نظـم خـهم         
  ـرداريــــالت خبــ  همــه در ح        ـــر بستـهه صف بسته و کمـهم         

 : آماده اند کههمه در پیشگاه حق. تمام نظام عالم را به یک لشکر آماده در دست فرماندة نظام هستی تشبیه کرده اند
  . تا فرمانده چه طلب کند.1»و هللا جنود السموات و االرض«

  اريـــی کــی پــر یکـــمتّفق ه          متّحــــد رو بـه جــانب واحـــد 
  اريـــــاده بسـیـــــاره ستــنظـب          من درویــش ره نشیــــن گـــدا 

  .ستاده یعنی ایستاده. یین به آنهاآنها از باال به من نگاه می کنند و من از پا
  اريــــــد بیمـــــاامیــدة نـــدیـ         ـــدنـد دیدگـانم از دیـــ تا که ش

که از بس به :  می فرماید.»دیدة ناامید بیماري«: اگر بیماري از بهبودي خود ناامید گردد، به نحوة دیدنش می گویند
اري دارند و من از آنها غافل هستم، از آنها خجالت می کشیدم و همانند یک آسمانها نگاه کردم و می دیدم  که همه اسر

  .بیماري که از خود مأیوس شده، فقط به آنها نگاه می کردم
   هسـت شاهـی ترا سزاواري       گفتـم اي پاك آفریننـده        

تویی که به آنها عظمت داده . ه ايتویی که ستارگان را تنظیم کرد. تویی که آسمانها را نظم دادي. پادشاهی حق توست
  . اي

   شـب ندارد حضور و بیـداري  ر آنـکه این درگاهــدل ندارد ه   
  :در ادامه می فرمایند! مگر می شود شب بر انسان بگذرد و او اهل حضور و بیداري نباشد؟

  دمــ  به مصـلّاي خود روانـه ش  س از آن رو بسـوي خانه شدمپ          
یا ایستاده بودند . تمام موجودات عالم را در پیشگاه الهی دیدم که مشغول قیام و رکوع و سجود بودند. ممن انسان هست

  پس چرا من بیکار باشم؟. و ذاکر، یا کمر خم کرده بودند و راکع و یا سر به زمین گذاشته بودند و ساجد
  نـه شـدم    پـی تحصیل آب و داـــنه        رغ گرسنـه و تشـو مــهمچ        

  .مراد از این آب و دانه همان حقائق ملکوتی است که باید انسان در شب بگیرد
  ـدمــ عاشقانــه سر دوگانه ش    ــمـوقـــور یگانه معشــدر حض         

  . می گویند»دوگانه«نمازهاي دو رکعتی را 
  ـدمــقانه شـر شوق عاشــ                 از س در رکوع و گاه سجودـگاه ان          

  دمـا آتش و زبـانه شـــر و پـ س      ــردـانم کــآتـش عشـق آنچن            

                                                
 4سوره فتح آیه- 1



 

 ٥٧

  همچـو کـودك پی بهانه شـدم         ـــد دلـاب آمـــــاز در التهــب        
  ـدمــاودانـه شـ  واصـل مِلـک ج                ی تابــیــان بــکاش در آن زم         

نفرمائید که چرا بزرگان این . عزیز من آن حال اگر دست دهد بسیار شیرین است. التم بر نمی گشتماي کاش از آن ح
 اولی و م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ حرفها را به ما می زنند اگر قرار بود از حقائق ملکوتی به ما خبر ندهند خود پیامبر اکرم 

این بیان . اند و دوست دارند به ملکوت عالم دست یابند م و تحصیلاین حقایق براي کسانی است که مشتاق عل. احق بود
ما «: در جواب بفرمایند» کی رفته و دیده است؟. من اینها را قبول ندارم«: باعث تهییج آنها می شود که اگر کسی گفت

  . »شما نیز بیایید و دستتان را به ما بدهید تا باالیتان ببریم. رفته ایم و دیده ایم
فرمایید، چه کسی  این حرفهایی که شما می«: ایی آمد به خدمت مرحوم جناب آقاي محمد حسن الهی و گفتبندة خد

تو یک هفته اي دستت را به اخالص «: ایشان فرمودند» .رفته و آنها را دیده است؟ ما که خبر نداریم، پس اصالً واقعیت ندارد
یک هفته نه، اگر راست می گویی تو یک شب «: به آن آقا گفتم: ترند دیگري گف» .به من بده تا به تو بگویم چه خبر است

  .اما حیف که نمی رویم و دست به آنها نمی دهیم ».دستت را به من بده تا برایت بگویم چه خبر است
   مست چنـگ و می و چغانه شـدم       د آمد چنانکه پنـداريوجـ        

  دمــانـه شـــوي آشیـپــر زنـان س  بگسسته و ز قفس رسته            بند       
 .»الهی درویشان بی سر و پایت در کنج خلوت، بی رنج پا سیر آفاق عوالم کنند که دولتمندان را گامی میسر نیست«

  :حضرتشان در ابیات طبري فرموده اند
  1هکمه چی پـروازها با اینکه بی پـر هسمـ        نصف شو که پرسمه گیـرمه وضـو خومه نمـاز 

ماشینها، هواپیماها، آپولوها، همه و همه در پیشگاه یک انسان کامل طی االرض کننده، سر به رکوع و سجود می 
  .گیرند

      غـرق نـورش در آن میانـه شـدم     ـورة انبیـا به پیش آمـدس           
  . نظام هستی پیش می آیدو این یکی دیگر صور برزخی انسان است که به واسطۀ تطهیر قوة خیال و فکرکردن در

  مـن بی پا و سـر نشانه شـدم         ـانـان راـال جـــوي از جمــرتـپ    
    وز همه روي بر کـرانه شـدم       ــــق آوردمـلیــم عشــرو به اقـ    

  ـدمــرانـه شــن تـ                 متـرنّـم به ای  چون به سلطـان عشـق رو کردم   
  واحدي جلوه کرد و شد بسیار                   یست غیر از یارنهمه یار است و   

  :تا آن هنگام که در نشاة طبیعت هستی در کثرات به سر می بري می بینی که همه می گویند

                                                
  خوانم گیرم و نماز می یعنی نصف شب که برمی خیزم وضو می-١

 پر هستم کنم با اینکه  بی و بسیار پروازها می        



 

 ٥٨

    واحدي جلوه کرد و شد بسیار      ر   همه یار است و نیست غیر از یا            
  . می بینی که حرف همین یک کلمه استو وقتی هم که به ماوراء طبیعت می روي باز

  دــدا شــاه پیــد و سـیــ  تـا سـپی      ـد آشــکـارا شـــــرگـپـس دم گ            
  . نیز معروف است»صبح کاذب« به همان روشنایی قبل از اذان صبح می گویند که به »دم گرگ«

  ا شدــ ها دسته دسته احیـردهـ   م      ــــی دمـاي عیســم صبــاز نسیــ            
  دـــا شــر پـ  رستـخیـز بـزرگ ب        ـــرافیلد اســــورش دمیــیا به ص            

همۀ مابه این فکریم که چه زمانی قیامت بر پا می شود و مردم به اشکال . و صبحگاه مردم از خواب بیدار می شوند
  .قیامت دارند آن هنگام که از خواب بر می خیزندمختلف در می آیند و حال این که هر روز صبح مردم 

     همـه اشـجار باغ و صـحرا شد       ـرزه از یکسـوـاز نهیبـش به ل           
باد صبا، بادي است که از شرق می وزد و در اصطالح شاعران . است »نهیب باد صبا» «نهیبش«منظور حضرت آقا از 

  .ن روي می آوردآن فیضی است که از ملکوت عالم به انسا
                 کـایت زلـزِلـَت هـویـدا شـد کاندر آن حال بوالعجب گفتی         

به هنگام اذان صبح گویا زمین به لرزه در می آید و همگان را از خواب بلند می کند تا آنها به سمت کار و بازار و 
  .مزرعه و تحصیل خود حرکت کنند

  ـدــر ز غـوغا شـ     پـر ز آوازه و پ  و وحوش   سوي دیگر هم از طیور        
       همچو و الشمس و ضحـیها شد  ـرـــرت تـکـویــــوش حشــالـوحـ       

و باید دانست که اگر انسان از شب تا به صبح بخوابد و بعد از طلوع آفتاب بیدار . تمام حیوانات نیز از خواب برخاستند
  .گذشته است، او هم حیوانی بیش نیستشود و هیچ نداند که در عالم چه 

                  کز فصـول اذان دل از جا شـد  دو مـؤذن اذان می گفتنـد            
  دـ                ویـن بصحن سـراي خوانا ش  آن ببـاالي مـأذنـه گـویـا             

ر باالي مأذنه اذان می گوید و دیگري هم یکی آقاي مؤذن است که د: وقتی که صبح می شود دو اذان گفته می شود
  . گوید خروس است که در النه اش اذان می

و عجب از حیوان است که وقت اذان صبح را می داند و در شب در النۀ تاریک خود اصالً صدا در نمی دهد، اما همین 
  .که وقت نماز صبح می رسد، او نیز شروع به خواندن می کند

   بهـر اعـالم خلـق باال شد          گفتـن و تهلیـل بـیـرآن به تک          
                      با طیـور دگر هـم آوا شد وین به سبوح گفتن و قـدوس          

  . است و هر صبح این ذکر را سر می دهد»یا سبوح، یا قدوس«ذکر خروس 
  خروس تـنها شد نی خروش از                نـی مــؤذن فقـط بذکـرش بود        



 

 ٥٩

  دــاز ســر عقـل تـا هـیــوال ش                ــوالـم امـکـانـغـلـغـلـه در ع    
  دــ بـا زبـان فـصیــح گویــا ش               هـر یـکی از کمـال تـوحیـدش      
   واحدي جلوه کـرد و شد بسیار                و نیست غیر از یارهمه یار است    
  ـاـــۀ بـیـضــوع طـالیــ از طـلــ               ـداــر پیـــده رایــت ظـفـپـس ش    
  ـؤ الالــس لـؤلـــی جــنـــ رایـتـ               راــۀ حـمـــــوع اللــــی نــرایـت    
  ـر و مرئیـــد چنـدي ز منـظـبـع                ــرئیرگ گـشت نامـچـون دم گـ    
  اــــن آهــوي فلــک پـیمــآتـشی               ـقام افـــ  ازکنــــردـسـر برون ک     
  یـی مجـلـــور را یـکــــآیــت نـــهر              ـی مظــور را یکـطلـعـت حـ     

  راـــره از رخ غـبــــــــردة تــیــ پ               ا بـگرفتــور تـــد بیـضـاي هـیـ     
  اءــــر اشـیــرائـــلی الســـوم تـبـی                 ــودهــــمــــام بـنــارا قـیـآشـکــ    

شب، تاریکی را بر روي زمین می گستراند و صبح، خورشید از . گویند »غبرا« و تاریکی شب را »هور«خورشید را 
مام حیوانات بیدار می شوند جز دسته قبل از این قیام، ت. افق بیرون می آید و این پردة تاریک غبرا را از روي زمین برمی دارد

آنها صبر می کنند تا خورشید طلوع کند، آنگاه از خواب . اي که به ظاهر انسان هستند و در باطن از هر حیوانی پست ترند
آن هم چون از شب تا صبح . لذا در روایت آمده که تمام حیوانات قبل از اذان صبح بیدار هستند جز سگ. برمی خیزند
  .هبانی است نزدیکیهاي صبح خوابش می بردمشغول نگ

            فـهـو ظـلّ داره االخــري    مــا تـراه بهـذه النـشـأة               
قبل اذان صبح می بینی که یک قیامت بر . اگر می خواهی بدانی که قیامت کبري یعنی چه؟ شب را تا به صبح بیدار باش

بینی که تازه  و هنگام طلوع خورشید قیامت عده اي را می. ازگذاران بر پا می شودبعد از اذان صبح، قیامت نم. پا می شود
  .بیدار شده اند

  ـحراـدامـن ارغوانـی ص        ــکسـوـود از یـا نمــریـهـدلـب    
   قـامـت زعفـرانی کـوها                  ز سوي دگرگردن افراشت هم    

   زره سیـم خـام بـر دریـا       ــدـانـیـاد پوشـدســت داود بــ     
   فـیـه آیـات ربـه الکبـري       رـــري و ما یـبصــکــل مـا ال ی    

  :فرمایند  هر چه را نگاه می کنی همه دلیل حق هستند تا می آیند به اینجا و باز می
  واحدي جلوه کرد و شد بسیار               نیست غیر از یارهمه یار است و     

  : شخص بی نمازي هم که وقت طلوع خورشید برخواسته و اکنون به دنبال غذایش می رود را یافته ام کهآري حتی آن
    واحدي جلوه کرد و شد بسیار              و نیست غیر از یارهمه یار است     

  »الحمد هللا رب العالمین «                                                       
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  »مجلس دهم«
  
 سخنی با حاضران 

  
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  سخنی با حاضران
نظام ! ببینید که هستید و در کجا قرار دارید؟. اولین و آخرین عرض ما به شما عزیزان این است که به خودتان بپردازید

تمام مقصود ! به کجا برویم؟عالم نیز اولین و آخرین حرفش با ما این است که خود را دریابیم و ببینیم چه کاره ایم و باید 
فرزند جناب میر سید شریف در هنگام مرگ پدر از او خواست تا موعظه . آفرینش نیز انسان است تا او بیاید و خود را بشناسد

خواهند همین است که  آنچه را که  از ما می.  باید به جان خودت برسی،»فرزندم خودت را باش«: او نیز فرمود. اي کند
حسابی براي اعمالمان داریم یا ! آیا در طول شبانه روز اندوخته اي براي خودداریم یا نه؟! ستیم و چه می کنیم؟ببینیم چه ه

همانطور که دارائیمان را ومال بیرون از جانمان را شمارش می کنیم و به حساب می کشیم آیا جان خود را نیز ! نه؟
  ! حسابرسی می کنیم؟

الهی تا کعبۀ وصلت فرسنگهاست و در راه خرسنگها، و این « :ۀ شریف الهی نامهبه تعبیر شریف حضرت آقا در رسال
با این راه روش : گفتند. به چین و ماچین: به کجا می روي؟ گفت: خرچنگ را گفتند. لنگ به مراتب کمتر از خرچنگ است

ان نمی خوري می خواهی اهل تویی که شبانه روز هیچ تک! می خواهی با این بیچارگی ات ملکوت عالم را طی کنی؟ »تو؟
تمام . بیند که چقدر بیچاره است اگر انسان حقیقتاً به خود بنگرد، می! باطن عالم شوي و سفرها کنی و آسمانها را طی کنی؟

دانشمندان مادي و طبیعی درصدد فهم ظاهر عالمند و هر روز که به مکشوفاتشان افزوده می شود درمی یابند که در مقابل 
مکشوفاتشان در مقابل مجهوالت عالم به منزلۀ نقطه اي است در مقابل بی .  نهایت نظام عالم جاهلی بیش نیستندیک علمِ بی

  . این عمر نازنینمان را همینطور بسته بسته هدر می دهیم و چیزي گیرمان نمی آید-روحی فداه–به تعبیر استاد عزیز . نهایت
چون قلب دائماً در انقالب و .  بخوانید که بیان سرگذشت انسان است حضرت آقا را بگیرید و»الهی نامۀ«عزیزان من 

  . تقلب است
  »    گهی تا پشت پاي خود نبیند       گهی بر طارم اعلی نشیند    «     

الهی نامه مشتمل بر عباراتی است که از دهان مبارك انسانی صادر شده که تمام حاالت را دیده و تمام مراحل را طی 
الهی نامه باید . و مطابق با هر حالتی که براي حضرتشان پیش آمده، این جمالت از ایشان تراوش کرده استکرده است 

باید به عنوان یک کتاب جیبی آنرا همیشه با خود داشته باشی تا از خودت . باید کتاب حضر تو باشد. کتاب سفر تو باشد
  .غفلت نکنی
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به راستی ما از شب عاشوراي سال قبل تا امشب چه .  محاسبه کنیمباید خودمان را به دقت. امشب شب عاشورا است
ما که کاره اي نیستیم و حرفی براي . باید دستورالعمل امشب تا سال آینده رااز حضرت سید الشهداء بگیریم! کرده ایم؟

  .گفتن نداریم، جز اینکه از گلستانِ نحوة زندگی بزرگانمان شاخه اي بچینیم و توشه اي بگیریم
حضرت سیدالشهداء به آقا ابوالفضل . ر امروز که عصر تاسوعا بود آمدند ابی عبداهللا و یارانش را محاصره کردندعص

نه براي این بود  امام این فرمایش ».بروید و به این مردم بگوئید که یک امشب را به ما مهلت بدهند«:  فرمودند»علَیهِ السالم«
من به قرآن و نماز و دعا عالقه مندم، آخرین شب را می خواهم با قرآن «: ت فرمودکه یک شب دیگر زنده بمانند بلکه حضر

مخصوصاً . دوستان مناجات با خداي سبحان لذت و شیرینی خاصی دارد ».خواندن و اداي نماز و ذکر مناجات بگذرانم
کنید از ابتداي هر ماه قمري تا پانزده سعی .  که در مفاتیح آمده است»علَیهِ السالم« امام زین العابدین »خمس عشره«دعاي 

سعی کنید به . آورد این دعا انسان را حرارت می دهد و به حرکت در می. روز آن هر روز یکی از این پانزده دعا را بخوانید
ه مفاتیح هر وقت خواستید بدانید امروز چندم ماه است ب. ریزي کنید که اصالً این مناجات تقویم روز شما باشد اي برنامه گونه

برنامۀ خوشی هم حضرت آقا فرموده اند که براي هر کسی قابل . خود نگاه کنید و ببینید نوبت چندمین دعاي روز شماست
اگر وقت و توانش را دارید هر ماه را به سی روز تقسیم کنید و هر روز یک جزء از قرآن . قرآن سی جزء دارد. عمل است

توانی، روزي یک  اگر این اندازه نمی. ی گردد قرآن تقویم روز شمار انسان شودراتالوت کنید که این روش نیز موجب م
من نمی دانم ! قرآن کریم«: صفحه قرآن بخوان اما با همین یک صفحه انس بگیر و خود را تحویل آن بده و عرضه دار که

ل تو می دهم و تو هر طور که من خود راتحوی. چهرة دالراي تو چقدر شیرین است و چگونه باید به زیارت آن نائل شوم
براي این منظور کثرت صفحات مهم نیست، مهم عرضه کردن خود بر قرآن » .صالح می دانی خود را به من بنماي تا ببینمت

  .است
این موجب می . سعی کن هر روز صبح بعد از نماز یا آن هنگام از شب که می خواهی بخوابی، صفحه اي قرآن بخوانی

آیا این انسانیت . متأسفانه سالها بر ما می گذرد و چهار تا خواب خوش نمی بینم.  با قرآن تنظیم شودشود که خواب انسان
ببینید که آیا در خواب مار و عقرب و کوچه هاي پر از . بهترین راه شناسایی هر کسی خودش را، خواب اوست! است؟

  .برایتان مکشوف ساخته اندجنجال می بینید، یا ملکوت عالم را می بینید که از آنجا حقائقی 
روزي در کنار درختی نشسته بودم و چشم دوخته بودم تا ببینم چه درسی می توانم از این «: حضرت آقا می فرمودند

متوجه شدم اکنون سه موجود متفاوت کنار هم . در همین حین حیوانی را دیدم که بین من و درخت حائل شد. درخت بگیرم
در ذهنم خطور کرد که اصل و ریشۀ . نبات بود، حیوان که حیوان بود و من هم که انسان بودمدرخت که . قرار گرفته اند

بعد دیدم حیوانی که بین من و درخت حائل شده، . درخت که سر آن است در زمین فرو رفته و از این طریق غذا می گیرد
پس به خودم گفتم تو که انسان هستی و سرت به . گیرد غذا میافقی است، یعنی سرش نه آسمانی بود و نه زمینی و بین این دو 

  ».باال است غذایت را نیز باید از آسمانها بگیري
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زیرا هر چه بر اساس حال باشد انسان را . یکی دیگر از چیزهایی که باید دائماً زمزمۀ ما باشد دیوان حضرت ایشان است
حقیقت انسان یک طائر قدسی است . عنی همان نفس ناطقۀ انسانیاست، ی »غزل طائر قدسی«اولین غزل دیوان . می سازد

  :که
  مـن ملـک بودم و فـردوس بـرین جایـم بود            

   آدم آورد در ایـن دیـر خـراب آبـادم   
اکنون در قفس بدنی و  »چند روزي قفسی ساخته اند از بدنم«: حقیقت تو یک پرندة ملکوتی است که به قول شاعر

واي بر .  آن وقت بال و پر نداشته باشی ی کشد که باید از این قفس پرواز کنی و به ملکوت عالم سفر نمایی مبادا تاطولی نم
  .ما اگر راه ملکوت باز شود و ما هنوز اهل پرواز نشده باشیم

  اال اي طائـر قدسـی در ایـن ویـرانه برزنـها    
  رهزنها بسی دام است و دیـو و دد بسـی غول است و        

مواظب باش، چرا که در این ویرانه برزنِ نشاة . اي انسان تو پرندة ملکوتیِ عالمی و باید به طرف ملکوت عالم بروي
  آیا خود را براي امشب که شب عاشورا است آماده کرده اي؟. طبیعت دهها رهزن داري و باید از همۀ آنها عبور کنی

  باشیدر این جاي مخوف اي مرغ جان ایمن کجا     
  گـذر زین جـاي نا امن و نما رو سوي مأمنها      

انسان عاقل هیچ وقت در جاي خطرناك و ترسناك خانه نمی سازد و زندگی نمی کند و سعی می کند از آن منطقه فرار 
ی دنیا را براي اهل دنیا باشید اما دنیا را نردبانی براي تعالی روح خویش قرار دهید، به عبارت. نمی گویم اهل دنیا نباشید. کند

  .خودتان بخواهید اما خودتان را براي دنیا نخواهید
  در این کوي و در این برزن چه پیش آمد ترا رهزن   

  به یـک دو دانـۀ ارزن فـرو مـاندي ز خـرمنها      
ف شب در ابتداي راه انسان فقط نص. دهند همان حقائق ملکوتیه هستند که آنها را نیمه شبها به انسان می »خرمنها«

حقایق را می گیرد اما وقتی مقداري زحمت کشید و در مسیر انسانی به حرکت درآمد، روز و شب و دیگر ابعاد نظام عالم 
شکارگاه او می شود، بدین ترتیب انسان شکارچی عالم می گردد و قوة عاقلۀ او دامِ شکارش می شود نه اینکه خود، شکارِ 

  .عالم شود
   و در ایـن ویرانه گلخنهادر ایـن الي و لـجنها     

   شـد از یـاد تو آن ریحـان و روح و بـاغ و گلشنها    
مبادا .  در اینجا به معنی رفت است»شد« .»تینَک حمام« همان آتشکده است و به تعبیر ما مازندرانی ها »گلخن«

 چه کنیم تا از این گرفتاریها به خوب حال. آتشکده اي داشته باشی که با آتش آن جان خود را بسوزانی و خود را نابود کنی
  در آییم؟
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  سـحر گـاهی که می آیـد نسیـم کـوي دلـدارت    
   تـرا بایـد که بر کـویش بـود هـر دم نشیمنـها                              

انند، هم از  آري بی سحران بیخبر»الهی آنکه سحر ندارد از خود خبر ندارد«: به قول حضرت استاد. باید اهل سحر باشیم
  .خود، هم از نظام هستی و هم از خداي عالم

تنهایی بسیار لذت دارد، به خصوص تنهایی در تاریکی را لذتی دیگر . امشب را سعی کن تا صبح بیدار باشی! عزیز من
حقیقت سحرگاهان در کوي . تاریکی و تنهایی و سکوت، قیامت انسان را بر می انگیزانند و انسان به دردش می رسد. است

سحرگاه باید . تمام اجتماع را باید فداي لذت سحر کنی. دلدارت بنشین و آنجا را محراب عبادت و نشیمنگاه خود قرار بده
  . دست کشی و به حقیقت نفس خویش بپردازي»غیر«از 
  حـجاب دیـدة دل گـرددت آمـال دنیـاوي         

  اکجـا دیـدن توانـی تا بـود اینگونـه دیـدنه      
تا موقعی که این خوي و روش توست نمی توانی زمزمۀ شبانگاهی و . در اینجا خوي و روش است  »دیدنها«منظور از 

  :اینگونه نمی توانی حجاب دیدة دل را کنار بگذاري و دل را بینا سازي که. سوز سحري داشته باشی
  بـه هـوس راسـت نیایـد به تمنـی نشـود«    

  »کـاندرین راه بسـی خون جـگر باید خورد                                            
  هـمه خوهـاي ناپاکـت تـرا گـردند اژدرها   

  تـرا گـردند نشتـرها تـرا گـردنـد سـوزنـها               
یش باید راه عاشقی در پ. تمام صفات رذیله وملکات نفسانی ات اژدر می شوند و چون سوزن در جان تو فرود می آیند

  .گیري که عاشق قرار ندارد
     عـشقبازي و عار یعنـی چـهعـاشقی و قـرار یعـنی چه                        
  ـهــ دل شـب راهـواریعنـی چ            عـاشق صـادق و نباشد در           

 -3 سکوت -2گرسنگی  -1. هر کس می خواهد در مسیر انسانی قرار گیرد باید به پنج اصل عنایت کافی داشته باشد
  :اند که فرموده.  ذکر-5 خلوت -4بیداري 

  صـمت و جـوع و سهـر و خلـوت و ذکر به دوام     
  نـاتمـامان جـهان را کنـد ایـن پنـج تمـام             

 یک وقتی در زمین کشاورزي ات هستی آنجا باید به اندازة کافی. نباید همیشه شکم خود را پر داشته باشی! عزیز من
اما در دوران بیکاري چرا روزي چند وعده غذا می خوري؟ غذا خوردن زیاد، . غذا بخوري تا انرژي کار کردن داشته باشی

چه بسا از ملکوت . گرسنگی درون را بر می انگیزاند »الهی آزمودم تا شکم دائر است دل بائر است«کند که  دل را تیره می
  .ه ببینند شکم او پر است برگردندعالم براي انسان غذا بیاورند اما همین ک
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  :نمی گویم اصالً حرف نزنی اما. اصل دیگر به اندازة ضرورت حرف زدن است
        کـز انـدك تو جهـان شود پر           کـم گـوي و گـزیده گوي چون در    

  .کم بگوییم و خوب بگوییم نه زیاد و ناخوب
.  از اذان صبح را گویند اما سهر با هاء هوز به معنی بیداري استسحر با حاء حطی، زمان قبل. اصل سوم، سهر است

ومِنَ الّیلِ فَتَهجد به نافلۀً لَک عسى اَنْ « :بیداري در اینجا به معناي نخوابیدن در شب نیست که البته آن نیز الزم است
در محل کسب و کارت بیدار باش .  نبودن استمنظور از بیداري در اینجا هوشیاري و غافل 1»یبعثک ربک مقاماً محموداً

  .تا غفلت نکنی و پشیمان نشوي
دائماً باید ذاکر باشی . و اصل پنجم ذکر به دوام است. چهارم، خلوت است و گوشه گیري و حسابرسی به اعمال

اندام خود را با حق عجین ومنظور از ذکر این نیست که فقط تسبیح به دست بگیري و یا اهللا یا اهللا بگویی، بلکه باید تمامی 
  .خالصه اینکه در دارالتوحید نظام عالم جز حق نبینی. حق بشنوي، حق بگویی، حق بروي. سازي

  »و الحمدهللا رب العالمین«                              
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  »مجلس یازدهم«
  
 طهارت موجب فزونی رزق می شود  
 انگیزه صحیح براي انجام کار نیک  
 توجه به یک نکته اخالقی در ارتباط با تصرفات 

  
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  طهارت موجب فزونی رزق می شود
اگر طهارت ظاهري باشد بر رزق ظاهري . طهارت انسان در هر دو بخش ظاهري و باطنی آن موجب افزایش رزق است

منتهی باید به نکته اي در بحث رزق توجه کرد و . ددافزوده می شود و اگر طهارت باطنی باشد بر رزق باطنی افزوده می گر
آن اینکه در اصطالح عامه، آن مقدار از امور مادي که صرف خرج ظاهري بدن انسان می گردد که مورد نیاز اوست و کم و 

اگر زیرا باید حساب رزق و روزي را از حساب مال و مالداري جدا دانست، چون . زیادي ندارد، تعبیر به رزق می کنند
انسانی کمتر از نیاز ظاهري خود مال به دست آورد و یا بیشتر از نیاز خود مال جمع آوري کند آن مقدار دیگر رزق او 

  .نخواهد بود، مگر اینکه انسانها رزقِ از باال آمده را از هم راهزنی کنند
به همراه آن دست بخشش اگر رزق ظاهري افزوده گردد معلوم می شود که خرج ظاهري شخص هم افزوده می شود و 

او نیز نسبت به غیر باال می رود، در این صورت او عالوه بر اینکه خرج خودش را تأمین می کند، خرج آنهایی را هم که در 
مثل اینکه شما بزرگِ منزلید، گر چه غذاي خودتان در شبانه . این نیز به منزلۀ رزق است. تحت تکفل اویند تأمین می کند

ر کمی است اما چون همسر و فرزند در منزل افزوده شد، وروزي آنها هم از ناحیۀ شما تأمین می گردد، آن روز به یک مقدا
حال اگر کسی منزلش را وسعت دهد تا بتواند همسایۀ فقیرش را نیز تأمین کند در . مقدار رزق آنها هم به حساب شما می آید

اما اگر بیش از مقدار خاص خود مال جمع .  اوست نه افزایش مال اواین صورت اگر بر مالِ او افزوده شود این افزایش رزقِ
معناي افزایش رزق ظاهري آن است که اگر شخص اهل طهارت باشد، . کند، این دیگر افزایش مال اوست نه افزایش رزق او

ي آن است و نه رزق  ندهزیرا مال حرام نه رزق بدست آور. حلّیت مال او اقتضا می کند که دیگران نیز از آن بهره مند شوند
  .کسی که این حرام را به او می بخشد

هر چه طهارت باطنی باال رود بر رزق باطنی هم : اما رزق باطنی را هیچگاه مفید به اندازه اي نکرده اند، بلکه فرمودند
خوب چرا نباید به ! رسمافزوده می شود تا کسی نگوید من اعمال عبادي را انجام می دهم تا مثالً به درجۀ پنجم از ایمان ب

مرتبۀ ششم برسد و اصالً چرا نباید به در جۀ دهم ارتقاء یابد؟ چرا توقف کند؟ چرا باال نرود؟ اینجاست که فرموده اند راه 
لذا هر چه . ازدیاد رزقِ باطنی باز است، زیرا رزق باطنی مربوط به جان شخص بوده و جان نیز یک حقیقت غیر متناهی است
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همانند اینکه یک درخت هر چه از آب و خاك و غذا بگیرد، . ی افزوده شود همه غذاي روح و جان می شودبر رزق باطن
  .بزرگتر می گردد و وسیعتر می شود ومی تواند براي افراد بیشتري سایبانی کند

 بعد .نکتۀ دیگر اینکه سایبانی کردن درخت مقصود اصلی رشد درخت نیست، بلکه مقصود درخت توسعه یافتن است
. غذا می گیرم براي اینکه به دیگران بدهم: درخت هرگز نمی گوید. از آن دیگران خود از وسعت درخت بهره مند می شوند

وقتی قوي شدم و قوت نفسانی پیدا کردم خود به خود دیگران از وسعت . من غذا را براي خودم می گیرم: بلکه می گوید
سانی نیز مرزوقِ رزق باطنی است و هرگز در حد خاصی مقید نمی شود، بلکه نفس ناطقۀ ان. وجودي من بهره مند می شوند

انتهاست و به واسطۀ گرفتن روزي باالتر می رود و آمادة گیرایی بیشتر می شود و بعد از گرفتن، دیگران خود به  موجودي بی
  .خود از او انتفاع می برند

  انگیزة صحیح براي انجام کار نیک
در رزق ظاهري هم اگر چه دیگران از آن بهره مند می شوند اما در .  مربوط به خود شخص استگفتیم که رزق باطنی

زیرا رزق ظاهري از جود و سخاوت و دیگر صفات انسانی شخص سرچشمه . نهایت باز بهرة آن به خود شخص برمی گردد
داد یافته و ما به ازاي آن را دریافت می گیرد و شخص بعد از انجام این افعال، مشاهده می کند که جوهر نفسانی اش اشت

  . مانند اینکه امروز می بخشد و روز دیگر خود بخشیده می شود. خواهد کرد
من می : توان به امید دریافت ما به ازاء کار خیري، کار نیک انجام داد؟ مثل اینکه شخصی بگوید حال ببینیم آیا می

متأسفانه در ما اگر انجام کاري به ازاء دریافت چیز . ازایش به من بدهدیا می دهم تا خداوند در . بخشم تا خدا مرا ببخشد
انگیزة اکثر مردم از انجام فعل نیکو این . دیگري نباشد، هیچ صفت خیري صادر نمی شود و کسی جود و بخشش نمی کند

آنها . زرگان هرگز چنین نبوده است و دیگر ب»علَیهِ السالم«اما انگیزة امیر المؤمنین . است که ازایش را از خداوند بگیرند
جود، « :جناب شیخ الرئیس در نمط ششم اشارات می فرمایند »ما می بخشیم همانگونه که خدا می بخشد«: گویند فقط می

خداوند نیز چنین است، می بخشد اما هرگز در مقابل آن چیزي طلب نمی کند و  »بخشیدنی را گویند که بال عوض باشد
سرشت ذاتی من بر دیدن : مثل اینکه چشم بگوید. سرشت ذاتی من بر بخشش است: بلکه می گوید. رداحتیاج به عوض ندا

. بافت حقیقی من بر نور دهندگی است: بافت حقیقی من بر شنیدن است، یا این که خورشید بگوید: است و گوش بگوید
ی ما بر این است که به کار خود مشغول سرشت ذاتی تکوین: تمام موجودات عالم از حق درس گرفته اند، همه می گویند

در این میان فقط انسان است که کارهایش را در مقابل دریافت عوض، انجام می . باشیم و در مقابل آن چیزي طلب نکنیم
نه می گوییم بد است و نه می گوییم خوب . البته نمی گویم اینگونه بودن بد است بلکه این یک نظر متوسط است. دهد

ی گوییم اینگونه افراد اگر بخششی هم کنند،جواد حقیقی نمی باشند زیرا جواد حقیقی در مقابل جود خود فقط م. است
مرد آن است که هزار مرتبه دست مردم را  1»انما نطعمکم لوجه اهللا ال نرید منکم جزاء و ال شکوراً«. چیزي طلب نمی کند
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 به ما آموخته علیهم السالم ــ این را آیات قرآن و سیرة ائمه. اشته باشدبگیرد و وقتی هم که افتاد، هیچ انتظاري از دیگران ند
 مریض شده بودند و » علَیهِ السالم«به عنوان مثال آیۀ فوق اشاره به آن قضیه دارد که روزي امام حسن و امام حسین. اند

 که اگر فرزندانشان بهبود یافتند سه روز روزه  نذر کرده بودند»علَیهاِ السالم« و حضرت فاطمه »علَیهِ السالم«حضرت علی 
  .بگیرند

الزم به ذکر است که این مطلب شما را به یک دستورالعمل قرآنی و یک نکته اخالقی توجه می دهد و آن اینکه جناب 
اند و تمام عالم را در  وده با اینکه معصوم بوده و از اولیاء اهللا ب» علَیهِا السالم« و صدیقۀ کبري»علَیهِ السالم«امیرالمؤمنین 

توانستند با یک اشاره مریض را خوب کنند، اما باز دست تصرف دراز نکردند و نذر سه روز روزه کردند تا  اختیار داشته و می
زیرا آنها براي شفاي مریض اصالً نیاز . معلوم می شود با این عمل خواسته اند به ما دستورالعمل بدهند. مریضشان خوب شود

بلکه آنها این کار را کرده اند تا به ما برنامه دهند که شما نیز براي شفاي مریضتان می . فتن سه روز روزه نداشته اندبه گر
  . کردند و گرنه آنها به راحتی می توانستند با اشاره اي مریض را خوب می. توانید نذر کنید که سه روز روزه بگیرید

  
  صرفاتتوجه به یک نکته اخالقی در ارتباط با ت

نکتۀ دیگر این که در مباحث قبلی عرض کرده بودیم هر کس از جهت نفسانی قویتر شود دستِ تصرّفش در نظام عالم 
حال که من ولی اهللا ام و کسی هستم که پیامبر در شب :  نمی فرماید»علَیهِ السالم«مثالً حضرت امیر وصی . کمتر می شود

د، چرا باید معطل باشم و حسن و حسین را با اشاره اي شفا ندهم؟ نه خیر این معراج هر چه را می دید به شکل من می دی
او می گوید، همانطور که دیگران براي برآورده شدن حاجات خود نذر می کنند ما نیز براي بهبودي . کار را نمی کند

آموزند براي ادامۀ راه به ما  ا ادب میاینها عالوه بر اینکه به م. خدا اگر بخواهد خود شفا می دهد. فرزندان خود نذر می کنیم
همانند اینکه شما شخصیت بزرگی را ببینید که براي رفتن به نقطه اي به جاي اینکه از هواپیما یا ماشین . دهند دلداري نیز می

ر  به شخصی خود استفاده کند به ایستگاه ماشین سواري بیاید و مانند یک فرد معمولی با دیگران همسفر شود و با این کا
  .آنها آرامش دهد

زیرا می دانستند .  نیز در کربال که مریض بودند براي بهبودي خود هیچ تصرف نکردند» علَیهِ السالم«امام زین العابدین
بینید شخصی  اگر می. ارادة خدا بر مریضیشان تعلق گرفته و دلیلی ندارد از خدا بهبودي خود را از راه تصرف طلب کند

اگر مقرر شده که این . دارد حتماً نباید به دنبال این باشید که شفاي او را به هر طریقی از خداوند بگیریداش ادامه  مریضی
شخص مریض بماند بگذارید بر همین حال باقی باشد، البته او را دعا کرده برایش دلسوزي بکنید، و زحمت کشیده او را اما 

  . زیرا ما نمی توانیم براي خدا دستورالعمل صادر کنیم. یدا کندبه این معنا نباشد که حتماً این مریض باید شفا پ
ایشان باید امر کند و ما تابع باشیم نه اینکه ما امر کنیم و خدا امرمان را «: حضرت آقا در این مورد تعبیري دارند که

به . ن روش را به ما آموخته اندائمۀ اطهار ای. ما در این موارد خیلی ناقصیم و توجه زیادي به این مسائل نداریم »اجرا کند
 نذر کردند اگر عزیزانشان شفا پیدا کردند »علَیهِ السالم« و حضرت صدیقۀ طاهره »علَیهِ السالم«خاطر همین حضرت علی 



 

 ٦٨

 هنگام افطار.  هر دو شفا پیدا کردند و همگی سه روز روزه گرفتند»علَیهِ السالم«امام حسن و حسین . سه روز روزه بگیرند
خدا هم . (آنها نیز غذاي خود را به او دادند. روزة روز اول، مسکینی آمد و در خانۀ ایشان را زد و مقداري غذا خواست

درست همان موقعی که انسان خود نیازمند است او را امتحان می کند، ببیند آیا . خوب جاهایی انسان را امتحان می کند
ن خود گرسنه باشد و به دیگران بدهد نه اینکه داشته باشد و بخشش کند که بخشد؟ هنر آن است که انسا بخشد یا نمی می

امشب هم نان : فرمودند. روز بعد هم روزه گرفتند و هنگام افطار یتیمی در خانۀ آنها را زد.) البته آن نیز کار آسانی نیست
ز سوم هم اسیري در خانۀ آنها را زد و آنها رو. خود را به او می دهیم و خود کمتر می خوریم تا از گرسنگی از پاي در نیائیم

حتی . با اینکه گرسنه بودیم به ایشان دادیم اما هرگز از آنها چیزي طلب نمی کنیم: بعد می فرمایند. غذاي خود را به او دادند
 این بسیار فرمایش بلندي است .1»کُوراًإِنَّما نُطْعِمکُم لِوجهِ اهللا ال نُرید مِنْکُم جزاء و ال شَ «.نمی خواهیم از ما تشکري کنند

ن اگر این آداب انسا. که انسان هزاران خدمت به دیگران بکند اما هرگز انتظار یک تشکر کردن از ایشان را هم نداشته باشد
  .شویم  در ما پیاده شود ما یک پارچه نور میسازي اهل بیت ـ علیهم السالم ـ

از .  در خود تقویت کنیم و آن اینکه مطلقاً از غیر خدا انتظاري نداشته باشیمبه طور کلی باید یک خصلت پسندیده را
به . دوستانمان، از همسایگانمان، از هم محلی هایمان، از برادران و پدرانمان، حتی از فرزندان خود نیز انتظاري نداشته باشیم

این خصلت انسانی و مردانگی . مان را بگیرندخود القاء نکنیم که فرزندانمان را بزرگ می کنیم تا در هنگام پیري دست
این امر باعث می شود انسان همیشه راحت و آرام . مردانگی آن است که سر سوزنی از دیگران انتظاري نداشته باشیم. نیست

ان خدمت باشد و توقعی از دیگران نداشته باشد و اگر احیاناً در ازاي خدمتِ او، خدمتی شد باز سعی کند در ازاي آن به دیگر
انسان باید . رسیدن به این مقام کار یک سال و دو سال نیست. کند واگر خدمتی ندید در دلش کینه اي نکند و ناراحت نشود

  .خیلی اهل همت باشد تا به این مقام راه یابد
باشیم و اگر اگر در ازاي خدمتی از ما تشکر کردند ممنونشان . بیائید همۀ ما از امروز تصمیم بگیریم اینگونه باشیم

بلکه باید باالتر رویم که نه تنها توقع خدمت نداشته باشیم بلکه خالف آن را و نقطۀ مقابل آن را . تشکر نکردند ممنونتر باشیم
این باعث می گردد که بر رزق معنوي انسان افزوده گردد و آنگاه است که می بینید چه وقایعی براي شما . در انتظار بنشینیم

  .رخ می دهد
، کلمه اي دارند که آنچه تا حال دربارة بیوگرافی اینجانب گفته شد هر کدام جلددوم هزار و یک کلمهرت آقا در حض

گوید او  دیگري می. یکی می گوید ایشان عالم ذوالفنون است. بر حسب ظن و گمان کسی است که آنها را بیان داشته است
گمان افرادي است که نسبت به من داشته اند اما هیچ کس نمی تواند هر کدام از اینها بر اساس ظن و . عارف آنچنانی است

  :حقیقتاً آنچه را که دارم بیان کند که به قول مولوي
  از درون من نجست اسرار من  سی از ظن خود شد یار منهر ک       
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  :حال گوشه اي از آنچه دارم را بیان می کنم که: بعد می فرمایند
  چـو حق مردم پـاکیزه کردار   حق بسیــارا هست بر ما بدان ر        

مثالً اگر . این بسیار حرف بلندي است. افراد بد اجتماع بر گردن ما همان اندازه حق دارند که افراد خوب حق دارند
 به عنوان بهترین »علَیهِ السالم«کسی بگوید فردي همچون یزید به عنوان بدترین فرد، و فرد دیگري همچون حسین بن علی 

نسان، به یک اندازه بر گردن ما حق دارند شما چطور این مسئله را حل می کنید؟ تا انسان بخواهد به سرِّ و حقیقت این کالم ا
  .حال براي اینکه ظاهر این کالم را تا حدودي بفهمیم جمله اي را به عرضتان می رسانیم! برسد چقدر طول می کشد؟
ونه اي است که اگر کسی فحش و ناسزایی به ما بگوید و یا یک بی احترامی بافت و مزاج ما به گ: حضرتشان فرموده اند

  !خوب این کم خدمتی است؟. به ما بکند، سریعاً از آن طرف درِ رحمت را به رویمان می گشایند
ونه نیست؟ مگر این گ. برادرِ من آدم باید آنقدر نماز بخواند و جان به لب بیاورد تا بتواند آن در را به روي خود باز کند

اگر کسی بخواهد درِ آن سوي عالم به روي او گشوده شود و چشمِ دلش باز شود تا حقائق را ببیند، چقدر باید زحمت 
بکشد؟ اما می بینید ناگهان کسی به انسان جسارتی می کند و دلِ او را می شکند بعد خداوند به حرف در می آید و می 

حال می بینید که در یک انتخابات، اگر یکی از .  من در نزد دلهاي شکسته جاي دارم»قُلُوبهماَنَا عِنْد الْمنْکَسِرة «: فرماید
کاندیدا به ظاهر شکست بخورد و منزوي شود چقدر مردم به او خدمت کرده اند و او اگر اهل کار باشدچقدر می تواند از 

بات می بینیم آن کسی هم که در انتخاب پیروز شده آنقدر در انتخا مثالً. این فرصت استفاده کند، عموماً ما این گونه نیستیم
در حالی که وقتی مردم به درِ خانۀ حضرت امیر المؤمنین . در جشن پیروزي خود سرگرم می شود تا اینکه دلمرده می گردد

روز حاضر نمی اگر شما ام: آمدند و اظهار ارادت کردند و عرضه داشتند شما را به خالفت برگزیده ایم، آنجا حضرت فرمود
شدید و خداوند وظیفه و تکلیف و حجت را بر من تمام نمی کرد که اگر مردم به تو روي آوردند، امورشان را در دست گیر، 

  .من افسار شتر حکومت را بر پشتش می انداختم و رهایش می کردم
آنکس هم .  تمام فرصتها استفاده کردباید از. جشن بر پا کردن بعد از پیروزي انتخاباتی دل را تیره می کند! آري برادر

علَیهِ «درست است که حضرت علی . که در انتخابات شکست خورده باید از شکسته شدن دلش استفاده کند و راه بیفتد
من بیست و چهار سال استخوان در گلو داشتم، اما همان استخوان باعث شد که ملک و ملکوت به : فرمود  می»السالم

بدانید . که در روز عاشورا همین دشمن بود که سید الشهدا و اصحابش را به مقامات بلند رسانید  چنان.خدمت حضرت درآید
هر وقت مردم به شما پشت کردند و روي گردانیدند، آن وقت است که برکتی به شما روي می آورد و درهاي رحمت بر 

  :شماباز می شود که
  چو حـق مردم پـاکیزه کردار            بدان را هست بر ما حق بسیار        

          براي فیض حق بـودي     بر آن زخمی که دیدم از زمانه       
  »و الحمدهللا رب العالمین«                                                              

  



 

 ٧٠

  »مجلس دوازدهم«
  
 جامعه خیالی و جامعه عقلی  
 خواب نشان دهنده صورت واقعی انسان  
 در همه جا راه رشد را گنجانده اند  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  جامعۀ خیالی و جامعۀ عقلی
قوة خیال، در نفوس عامۀ مردم قوه اي است که . عرض کردیم که اولین مرتبۀ طهارت باطنی، طهارت قوة خیال است

اگر انسان این قوه . ، معاشرتها، را برعهده داردتدارك تمامی اعمال روزمرّگی انسان اعم از دوستیها، دشمنیها، کسب کردنها
. ها بر اساس قوة خیال است چه اینکه امروزه نوعاً دوستی. را تطهیر نکند در تمام امور ظاهریۀ خود دچار مشکل می شود

تی خیالی متأسفانه بیشتر ازدواجها هم بر اساس دوس. کمتر افرادي پیدا می شوند که همدیگر را عقالنی دوست داشته باشند
گونه ازدواجها و دوستیها به جدایی  انجام می گیرد و چون خیال بدون عقل بازیگري بیش نیست، طولی نمی کشد که این

نه بر اساس عقل، و لذا نه به دوستی هاي . بیشتر دشمنی هاي مرسوم بین مردم نیز بر اساس قوة خیال است. منجر می شود
مدتی . دشمنی هاي ایشان می توان صحه گذاشت همه را قوة خیال بازي گرفته استعوام الناس می توان دل بست و نه به 

  .اساس اجتماع ما را قوة خیال تشکیل داده است. کنند و بعد به اندك چیزي برمی گردند و دشمنی می کنند دوستی می
شتر حوزویان و دانشگاهیان را  که اذهان بی»جامعۀ مدنی«امروز بحث دامنه داري مطرح شده و بر سر زبانها آمده به نام 

باید بدانیم فقط یک جامعه است که می تواند انسانی باشد و آن جامعه اي است که براساس عقل . متوجه خود کرده است
غیر از . مردم این جامعه همانند فرشته هاي آسمانی هستند و هرگز در بین آنها اختالف و نزاع نخواهد بود. الهی استوار باشد

امعه اي که تشکیل می شود خیالی خواهد بود و اصالً به عنوان یک جامعۀ انسانی مطرح نمی شود تا انسان در این این هر ج
زیرا تا زمانی که عقل حکومت نکند اصالً مدار انسانیت تحقق ! مورد بحث کند که آیا این اجتماع مدنی است یا غیر مدنی؟

زمانی جامعه اي عقلی خواهد بود که افراد آن جامعه قوة خیال خود را . چون انسانیت روي عقل استوار است. کند پیدا نمی
در غیر این صورت اگر بخواهیم نام . هم در بخش اعتقادات و در بخش تخیالت و هم در میدان آمال و آرزوها تطهیر کنند

ات جنگل نیز براي خود آنها یک زیرا جامعۀ حیوان. این جامعه را مدنی گذاریم باید بگوئیم این یک جامعۀ مدنی حیوانی است
و لذا اگر در این بین اهل دلی باشد و چشم باز کند می بیند که تمام . جامعۀ مدنی است و حیوانات آن نیز به هم پیوسته اند

 منتهی فرق بین 1»الهی، همه، ددان را در کوه و جنگل می بینند و حسن در شهر و ده«: مردم به وزان حیوانات جنگلند که
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ۀ حیوانی در جنگل و جامعۀ حیوانی شهري این است که حیوانات در جنگل هرگز استعداد رسیدن به جامعۀ عقلی را جامع
اما حیوانات شهري استعداد رسیدن به کماالت انسانی را داشته . ندارند زیرا موطن تحقق آنها فقط در مرتبۀ وهم و خیال است

لذا جامعۀ حیوانی شهري به مراتب پست تر از جامعۀ حیوانی . کرده انداند و هرگز نرسیدند و در سر حد حیوانیت توقف 
می بینید بعضی اوقات گرگهاي درنده اي در خیابانها کارهایی انجام . 1»اولئِک کَالْاَنعامِ بلْ هم اَضَلّ«. جنگلی است

رده و زیر پاي یکدیگر را خالی دهند که هیچ حیوانی در جنگل جرأت انجام آن را نداشته است خیانت و پارتی بازي، ک می
قوة خیال تطهیر نشده رهزن عقل می شود و او را به اسارت ... می کنند، و براي رسیدن به ریاست همه را عقب می زنند و 

  .عقلی هم که مشوب به قوة خیال باشد شیطان بوده و مورد سرزنش آقایان اهل معرفت است.  آورد درمی
آنجایی که فرد اگر قدرت فرماندهی هم داشت . ان به عنوان جامعۀ مدنی انسانی یاد کردجبهه هاي دفاع مقدس را می تو

اما اکنون فرد براي رسیدن به ریاست هزاران نفر باالتر از . آن را به دیگري می سپرد و به تک تیراندازي در خط مقدم قانع بود
  امعۀ مدنی انسانی است؟آیا این ج! خود را هم کنار می زند و به آنها بی اعتنایی می کند

اکنون کتابهاي جامعه شناسی بسیاري در دانشگاهها و مراکز علمی موجود است و همه در بیان این هستند که جامعه 
در هیچ کدام از این کتابها نیامده است که ریشه و اساس ... اي دیگر وجود دارد آنچنان و  اي وجود دارد این چنین، جامعه

اگر قرار باشد اساس اجتماع بر عقل چیده شود ما در نظام هستی . فراد است یا قوة خیال و وهم افراداین اجتماع آیا عقل ا
 و دیگر بعد از این جامعه شناسی کردن براي اجتماع .2»اِن الذین عند اهللا االسالم«. بیش از یک اجتماع نخواهیم داشت

که این . این مباحث شود تا افراد این اجتماع را منکوب کندمگر این که کسی بر اساس قوة خیال خود وارد . معنایی ندارد
  .در حقیقت جنگ قوة خیال است با قوة خیال دیگر

در جایی مانند . یا از یک طرف یا از دو طرف. نوعاً هر جا جنگ و نزاعی صورت می گیرد پاي قوة خیال درکار است
قل با قوة خیال جنگی نیست چون عقل یک حقیقت از طرف ع. کربال یک طرفِ جنگ، عقل است و در طرف دیگر خیال

خمیرة کسی که در باال قرار . مافوق است و آنکه در مرتبۀ باالست هرگز با موجودي که در پائین است جنگ نمی کند
 این اساس تکامل و اساس ارزش انسانی است که به این مقام راه یافته. گرفته این است که به پائینی بگوید تو هم باال بیا

اما چون پائینی ها نمی دانند در باال چه خبر است قوة خیال آنها را بازي می گیرد و نفس اماره آنها را به طرف دنیا می . است
گذارد، اما عقل  مبادا این شخص به دنیاي تو ضرر بزند و پست تو را بگیرد و لذا بناي جنگ می: قوة خیال می گوید. کشاند

. لذا جنگ بین عالم و جاهل همیشه از یک طرف است. ل است تا به او دستورالعمل بدهدهمیشه در صدد تعدیل قوة خیا
حقیقت علم نور است و نور و روشنایی هرگز با . خواهد جهل جاهل را از بین ببرد و او را مانند خود عالم کند عالم فقط می

و در .  اما دنیا ظلمتکده و تاریکی است.و لذا در قیامت هم که مظهر علم حق است جنگی نیست. تاریکی سرجنگ ندارد
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طهارت قوة خیال این تاریکی را برمی . آئیم تاریکی چون همدیگر را نمی بینیم با یکدیگر برخورد می کنیم و سرجنگ می
 اما متأسفانه اکثر مردم در این مورد موفق نمی شوند مگر تک تک مردانی که می توانند این مسیر سنگین را طی کنند و. دارد

  .باال بروند
  

  خواب نشان دهندة صورت واقعی انسان
خواب بهترین . اگر می خواهیم ببینیم که در مرتبۀ عقلی قرار داریم یا در مرتبۀ خیال، به خوابهاي خود رجوع کنیم

ا نفس در خواب به توسط قوة خیال هر چه در درون دارد اعم از صور و اشکال و بافتهاي مختلف همه ر. معرف انسان است
حتی اگر صور و اشکال دیگران را بد و نامربوط می بینی . همۀ اینها مربوط به خود توست. بیرون می آورد و مشاهده می کند

یعنی اگر کسی بیدار شد و گفت فالنی را به شکل گرگ دیدم باید بداند که خودش را با رنگ . باشد باز مربوط به خود تو می
  .فالنی در چهرة گرگ دیده است

 ممکن است بعد از چند سال یک خواب خوب ببیند و آنقدر این خواب را براي دیگران تعریف کند که اثر آن را گاهی
تعریف کردن و کتمان نکردن آنچه را که دیده ایم، زمینۀ » یبدل الحسنات بالسیئات«. نیز از بین ببرد و تبدیل به تاریکی کند

تا دوباره چقدر جان به لب بیاورد و یک خواب خوش .  به خطر می اندازدبدست آمده از خوبی را از بین برده و انسان را
  .دیگر ببیند

دیشب بیش از : فرمودند. روزي محضر حضرت آقا تشرف پیدا کردیم. خواب نیز ممکن است خیالی و یا عقلی باشد
 حال اگر ما این خواب را .)دخوابم آنچنان عقلی نبو. (اما آنچه می خواستم نبود. یک ساعت در خدمت عالمۀ شعرانی بودم

ثانیاً اگر هم ببینیم سریع خوابمان را براي . ببینیم چه می گویم؟ اوالً اینکه سالیانی بر ما می گذرد و چنین خوابی نمی بینیم
اگر این خیال شماست، « :ما هم در جواب حضرتش گفتیم. گوئیم حتماً خواب ما عقلی بوده است هم تعریف می کنیم و می

  .»شما از هزاران عقل باالتر استخیال 
  

  در همه جا راهِ رشد را گنجانده اند
راهِ انسان شدن این . در هر شغلی هستی باش اما عاقل باش. اما نگوئید که نمی توانیم. استبه عقل رسیدن خیلی مشکل 

ه اگر فردي به حوزه هم بیاید به منِ کمترین به شما می گویم ک. نیست که ما حتماً به حوزه و دانشگاه برویم و درس بخوانیم
این فقط یک حجابی است براي ما که فکر می کنیم براي . دل خوش نکنید. همین زودي ها نمی تواند راهِ آدم شدن را پیدا کند

زمین کشاورزي محل آدم شدن کشاورز، . کل نظام عالم محل آدم شدن توست. آدم شدن حتماً باید به فالن مرکز رجوع کنیم
اگر تمام مردم . لمیه محل آدم شدن طلبه، کارگاه مکانیکی محل آدم شدن میکانیک و باغ، محل آدم شدن باغبان استحوزة ع

اعم از پزشک و بقال و کشاورز و راننده و دیگر افراد جامعه براي آدم شدن بخواهند به حوزة علمیه بروند، دیگر کسی در 
از خداوند رب حکیم هم بعید است که در کل نظام هستی فقط یک نقطه .  کنداینجاها باقی نمی ماند تا به کار مردم رسیدگی
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به یکی ذوق . خداوند طوري برنامه را تنظیم کرده که مسیر زندگی هر کسی روشن شده است. را محل آدم سازي قرار دهد
ده، به پنجمی ذوق طلبگی داده کارگري داده، به یکی ذوق بزازي داده، به سومی ذوق بقالی داده، به چهارمی ذوق کشاورزي دا

که اگر طلبه درس نخواند کار لنگ می شود، کشاورز . به اندازة تمام شغلهاي موجود در اجتماع، برنامه تنظیم کرده است... و 
  ...شود و  کار نکند زندگی لنگ می شود، کارگر از کار کردن دست بکشد ساختمانی ساخته نمی

اگر ما بخواهیم چند روزي تنظیم . کوت عالم است و من و شما از آن سر درنمی آوریمتنظیم تمام اینها با مل! عزیز من
حال به راستی از این خدایی که طوري استعدادها را . برنامۀ نظام هستی را به دست بگیریم همۀ عالم را به هم می ریزیم

م شدن را فقط یک نقطه برنامه ریزي کرده مختلف قرار داده تا سر سوزنی کار مردم اجتماع لنگ نماند، ممکن است مرکز آد
به عنوان . دست والیت در سراسر نظام تکوین سریان دارد و همه جا مشغول کار است. می بینیم که این طور نیست! باشد؟

 به ظاهر می بینیم. مثال نفس ناطقه بر کل کشور بدن والیت دارد و این دست والیت همۀ اعضا و جوارح را به کار می اندازد
بیند گوش می شنود و بینی استشمام می کند اما در حقیقت این نفس ناطقه است که از افق اعلی همه را به کار  که چشم می
زیرا اگر لحظه اي جدا شود همگی از کار می . شنود و با سومی استشمام می کند با اولی می بیند، با دومی می. گرفته است

و این دست والیت طوري برنامه ها را تنظیم کرده که هیچ کدام از این . می گوینداین را والیت نفس در کشور بدن . افتند
حال اگر چشم بخواهد خودسازي . اعضا و جوارح نمی دانند که دیگري آنها را تنظیم کرده و مشغول کارشان کرده است

ی گوش به شنیدن، سالمتی پا به همینطور سالمت. کند سالمتی و کمال آن در چیست؟ تأئید می فرمائید که به دیدن آن است
هر کسی در اجتماع در هر شغل و مکانی هست همان جا محل آدم شدن . رفتن و سالمتی دست به انجام دادن کار است

در زمین کشاورزي آنقدر اسرار قرار داده که اگر . خدا هم در همان جا برنامۀ انسان سازي او را تنظیم کرده است. اوست
 خود را هم بگذارد و بخواهد حقائق موجود را در شغل و زمین کشاورزي خود پیدا کند، باز نمی آقاي کشاورز کل عمر

  .تواند به تمام اسرار آن برسد
در اینجا دو نمونه از مواردي که بیانگر این است که در همه جا امکان رشد و رسیدن به کماالت انسانی وجود دارد را 

  .عنوان می نمائیم
ناگهان . بنایی را در حال چیدن بناي ساختمان دیدم. روزي از خیابان عبور می کردم: یی فرمودندجناب عالمۀ طباطبا

دیدم بنا پایش لغزیده و دارد از آن باال به پایین می افتد در همین حال، کارگرِ او که پایین ساختمان بود نگاهی به بنا کرد و 
جناب عالمه می فرمایند به دنبال کارگر به راه افتادم تا ببینم این . ددیدم که بنا از همان باال آرام پایین آم. نیفت: گفت

بعد فهمیدم آن فرد کسی است که هر روز به محضر مقدس ولی . شخص کیست که خود را به کارگري مشغول کرده است
  . مشرف می شود)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(عصر 

البته این تمایل . ارباب دختري داشت که امیر عاشق او می شود. د بودجناب امیر پازواري باغبان ارباب خو: نمونه دیگر
در نظام عالم این طور تدوین شده است که مرد به زن و زن به مرد عالقه پیدا کند و به . داشتن مرد به زن خالف نیست

بینید که در سورة مبارك  میاگر به قرآن هم مراجعه کنید . این میل، طبیعی نفس است و برداشتنی نیست. یکدیگر مایل شوند
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در اینجا . یوسف آمده است که وقتی زلیخا درها را بست و یوسف را به سوي خود خواند، هر دو به یکدیگر مایل بودند
 : حضرت آقا می فرمایند

کار سرّ این بیان در این است که مبادا کسی بگوید یوسف عقیم بوده و میل نداشته و اگر کسی عقیم باشد و گناه نکند 
 . یوسف نیز به زلیخا میل داشت: لذا براي رد این توهم قرآن می فرماید. بزرگی انجام نداده است

غرض این که امیر نیز عاشق دختر ارباب خود شده بود که گوهر نام داشت و این دختر هر روز براي امیر غذا می 
 دیگر افسار اسب را به دست گرفته و پیاده به یک روز امیر در حین کار دید اسب سواري به سویش می آید و مردي.آورد

آیا در باغ خود خربزه اي داري : جلو آمدند و سالمی کردند و فرمودند. همراه چوپانی دیگر به سمت باغ در حرکت است
 و از با این حال داخل باغ برو: آن سواره فرمود. امیر گفت خربزة باغ ما تازه کاشته شده و نارس است. که براي ما بیاوري

امیر رفت و در گوشۀ باغ دید که تمام . آن گوشۀ باغ که خربزه ها را کاشته اي یک خربزه را به اینجا بیاور تا با هم بخوریم
دو قاچ را به امیر دادند . آن آقا خربزه را گرفته و چند قاچ کردند. خربزه ها رسیده اند و یکی را از بوته چید و نزد سواره آورد

امیر .  چوپان و یکی را به آن فردي که افسار اسب در دست داشت دادند و یکی را خودشان میل نمودندو یکی را به آن
سواره خداحافظی کرد و رفت و چوپان . پازواري هم یکی از دو قاچ را براي گوهر نگه داشت و آن دیگري را خودش خورد

و چه شیرین . ( بوده است»علَیهِ السالم« امیرالمؤمنین داند که آن سواره حضرت حال هنوز امیر نمی. نیز مشغول چوپانی شد
این یکی امیر پازواري و آن دیگري حضرت امیرالمؤمنین .  نام امیر دارند»علَیهِ السالم«اینکه هم ایشان و هم حضرت علی 

گوهر از خربزه سؤال کرد . و داد پس از چندي دختر ارباب غذاي امیر پازواري را آورد و امیر خربزه را به ا1.)»علَیهِ السالم«
 و آنکه افسار در دست داشته »علَیهِ السالم«آن سواره حضرت امیرالمؤمنین : گوهر گفت. و امیر ماجرا را برایش تعریف نمود

  .جناب قنبر بوده زود به دنبالشان برو
 بر حول محور والیت بگردد، و. تصدیق می فرمائید که اگر عشق و عالقه یک دختر و پسر، صادقانه و عقالنی باشد

همین ارتباط و همدلی، هادي آنها به غایت تقواي انسانی خواهد بود لذا می بینید که همین میل به دختر، امیر را به سوي 
خواهد؟ امیر پازواري در ظاهر عاشق دختري  خالصه باید دید سِر انسان چه می.  هدایت می کند»علَیهِ السالم«امیرالمؤمنین 

  . می باشد»علَیهِ السالم«ام گوهر است اما در باطن عاشق امیرالمؤمنین به ن
علَیهِ «گویا حضرت . امیر سریع به راه افتاد و بعد از مدتی دویدن به آن چوپان رسید و از چوپان سراغ سواره را گرفت

چوپان گفت از این طرف . یر را راهنمایی کند قاچی از خربزه را هم به چوپان داده بودند تا او در چنین جائی بتواند ام»السالم
امیر هم با سرعت خود را رساند و ناگهان دید در مقابلش نهري از آتش قرار گرفته و آن طرف نهر، حضرت در . رفته است

  :زبان امیر در همان حال به این دو بیتی مترنم شد که. حال رفتن است

                                                
 .نین بوده استبه حضرت امیرالمؤمنین امیر گفته اند زیرا ایشان طعام دهندة علوم و معارف به مؤم. امیر از میر گرفته شده که به معناي طعام دهنده است.  1
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  1 شومـه به آتش اگـر آتــش آینه        من  ته چـهره بخـوبی گل آتشینه        
  نه چرخ فلک ته خرمن خوشه چینه         دهن حلقه میم و لب انگبینـه       

همان جا بود که شاعر شد و جانِ معشوقش که . و خود را به آتش زده و از آن گذشت و دستش را به آقایش رسانید
به فرموده . پیدا کرد و هر دو به علوم و معارف رسیدند نام داشت نیز با خوردن خربزه جوشان شد و طبع شعري »گوهر«

  :حضرت آقا
  منم آن تشنه دانش، که گر دانش بود آتش 

  مرا انــدر دل آتش همی بـاشد نشیمنـها            
علم به شکل هر حقیقتی دربیاید، باید دنبال آن را گرفت، ولو اینکه به صورت گرفتاري و ضعف مادي و عقب افتادگی 

لذا بارها به محضر .  است و به عشق او از رود آتش نیز می گذرد»علَیهِ السالم«امیر پازواري تشنه امیرالمؤمنین . دها درآی
  :ایشان می فرماید. انور حضرت مشرف شده است

  2قنبر به جلو شاه مردون سواره       دریا کنـار بدیمـه یک ستـاره  
  ـا رهـبزنـم قبر امام رضکشـه       یا شاه مردون هاده مه مدعا ره  
در تاریخ نوشته اند که بعد از این واقعه چون گوهر .  در تمام اشعار امیر تمثالت جداگانۀ حضرت است»شاه مردون«

 شد و گوهر معشوق امیر بوده، لذا امیر هر کجا می خواست حضرت »علَیهِ السالم«باعث وصل شدن امیر به امیرالمؤمنین 
حال یک محقق چقدر باید دقت کند که نام گوهر در .  را نام ببرد به نام گوهر نام برده است»هِ السالمعلَی«امیرالمؤمنین 

البته مقصود هر کدام باشد صحیح است و حقایقی .  است یا آن دختر معشوقه»علَیهِ السالم«اشعار امیر مربوط به امیرالمؤمنین 
متأسفانه گروهی از مردم که طبع شعري داشته اند تغییراتی در اشعار .  کنددر اشعار امیر است که انسان را مات و مبهوت می

غرض این که امیر یک باغبان است و به این مدارج . امیر ایجاد کرده اند و گاه اشعار ساختگی خود را به امیر نسبت داده اند
  .و ضجه می زد تا آقایش را می دیدداد  امیر وقتی دلتنگ می شد آن قدر بی قراري می کرد و ناله سر می. رسیده است

مگر در واقعۀ کربال سپاهیان حضرت همه درس خوانده و تحصیل کرده . »هر کجا هستی به فکر خودت باش«! عزیز من
بودند؟ اتفاقاً بسیاري از درس خوانده ها و دانشمندان آن دوره نه تنها حضرت را یاري نکردند بلکه در مقابل حضرت نیز 

توانی به بندگان خدا خدمت کنی و ثانیاً هرگز از ایشان انتظار پاسخ  می خواهی به درد خودت برسی باید اوالً تا میاگر . ایستادند
  .نداشته باشی

                                                
  من به آتش می روم اگر آتش همین است   یعنی چهره تو به خوبی گل آتشین است     -1

 نُه چرخ فلک خوشه چین خِرمن توست            دهن حلقه میم و لب انگبین است

  قنبر در جلو و شاه مردان سوار بود   یعنی کنار دریا یک ستاره دیدم    -٢
 تا در آغوشش بگیرم قبر امام رضا را  ـرا بـــدهاي شاه مردان جواب مـ       
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یعنی در مقابل خدمت خود از دیگران توقع تشکر و سپاس و مزد و پاداش نداشته باش، در یک کالم، سعی کن همیشه 
  .آقا باشی

بیشتر آنها در پیش روي شخصی اظهار چاکري . ري می کنند در واقع نیز چاکر تو هستندفکر نکن آنها که اظهار چاک
هر کجا هستی به فکر خودت . زنند ایشان تو را گول می. او چار پاي ماست: و ابراز تواضع می کنند و پشت سر او می گویند

  .باش که دیر می شود
آنان که اهل حقیقتند چه بسا کارهایی در پیش گیرند تا . شتربان بود، »علَیهِ السالم«صفوان جمال از یاران امام صادق 

روزي صفوان در بصره . حقیقت خود را در پشت پرده محفوظ دارند، چه بسا همانند بهلول عاقل تظاهر به دیوانگی کنند
مدینه بودند که از مدینه تا امام نیز در .  اظهار دلتنگی میکرد»علَیهِ السالم«شخصی را مشاهده نمود که براي امام صادق 

البته که می : آیا می خواهی اکنون به خدمت آقایت برسی؟ گفت: صفوان به او گفت. بصره حدود هزار فرسخ فاصله است
.  بگو و چشمانت را باز کن»بسم اهللا الرحمن الرحیم« .دستانت را به من بده و چشمانت را ببند: صفوان هم گفت. خواهم

آن مرد .  است»علَیهِ السالم«برو آن در را بزن که درِ خانۀ امام صادق : صفوان گفت. ید در مدینه استهمین که باز کرد د
حال، این صفوان به ظاهر یک . دید صفوان جمال همان جا در کنار آقا نشسته است. جلو رفت و در را زد و داخل منزل شد

  . مبین احوال دردي افراد نیست، مهم جوهرة اشخاص استشتربان ساده است اما می بینی شغل و سِمت اعتباري هرگز
  .هر کجا هستی به فکر خودت باش که در همه حال می توان طهارت قوة خیال پیدا کرد

  1   زر ره که دارمه سنگ و سفاله کورمه             توره که دارمه مال و مناله کورمه   
  هـ   حـرف زیــادي و قیل و قاله کورم              ـرم باینهــــاد بایــاونـی که وسه یـ   

  
  »والحمدهللا رب العالمین«        

  
  
  
  
  
  

                                                
     یعنی تو را که دارم مال و منال را می خواهم چکار؟  -١

  طال را که دارم سنگ و سفال را می خواهم چکار؟
      آنرا که باید یاد بگیرم گرفتم

  حرف زیادي و قیل و قال را می خواهم چکار؟
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 »مجلس سیزدهم«

  
 تسخیر قوه خیال به واسطه قوه عاقله  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  تسخیر قوة خیال به واسطۀ قوة عاقله
 باید در پی رعایت آن باشیم این است که یکی از نکاتی که در بحث طهارت قوة خیال داراي اهمیت بوده و ان شاءاهللا

انسان نباید قوة خیال را همچون سگی در آورد تا به همنوعانش حمله ور شود، بلکه باید آن را همانند سگ شکاري تربیت 
 به بیان دیگر براي تطهیر و پاك نمودن قوة خیال باید آن را تحت نظر عقل درآوریم و.  گردد»مکلب معلَّ«کند تا مصداق 

  .بهترین راه تسخیر قوة خیال به واسطۀ عقل، تفکرکردن است
اینها سگهایی هستند . معروفند) دیوار (سگ حائطدر فقه می فرمایند که ما چند نوع سگ داریم؛ بعضی سگها به نام 

گر اجازه گرفت ا. که دروازه و دیوار منازل را پاسبانی می کنند تا کسی از دیوار منزل شخصی انسان بدون اجازه وارد نشود
و صاحب منزل هم به سگ خطاب کرد که پارس نکن چون من به او اجازة ورود داده ام، می بینید که سگ حائط ساکت می 

این سگ به یک معنی تعلیم دیده است و شعور و . گردد و به گوشه اي رفته و می نشیند و فقط به میهمانِ صاحبش می نگرد
  .آگاهی دارد

این سگها هم . ت که به عنوان سگ چوپان باید گلۀ گوسفندان را از دست گرگها نجات دهد اسسگ گلهنوع دیگر، 
شبانه روز در اختیار صاحبان خود هستند و هر که در محیط گله آنها ظاهر شود بر او پارس می کنند مگر در جایی که 

د، سگهاي گله در شب بیش از روز که نوعاً چون صاحب گله در شب به کسی اجازة ورود نمی ده. صاحب گله اجازه دهد
  .ناآرامند و احساس خطر می کنند

این سگها صاحبی ندارند و به نام . اما دسته اي دیگر از سگها هستند که نه مربوط به منزلند و نه مربوط به گله اند
ند، هر کسی را سگهاي ولگرد به در خانۀ هر کسی می روند، غذاي هر کسی را می خور. معروفند) ولگرد (»کلب هِراش«

. چرا که صاحبی نداشته اند تا به آنها تعلیم دهد که به چه کسی پارس کند و در کجا سکوت نماید. بخواهند دنبال می کنند
. قوة خیال را نباید مانند این سگهاي ولگرد رها کرد در غیر این صورت از صبح تا غروب به دنبال نقشه و توطئه خواهد بود

  . امر قوة عاقله باید خیال را تحت اختیار خود بگیردبراي جلوگیري از این
یعنی انسان از دور پرنده اي را شکار می کند و با تیر می زند و بعد سگ . بعضی دیگر از سگها سگهاي، شکارچی اند

 سگ هم به طرف پرندة شکار شده می رود و مطابق خصلت امانت داري خویش بی. را روانه می کند تا شکارش را بیاورد
منتهی شکارچی ها هم باید مردانگی کنند و از هر . آن که بهره اي از آن ببرد مستقیماً شکار را به خدمت شکارچی می آورد

چون نوعاً شکم گرسنه هر موجودي را . تا مبادا گرسنگی باعث دزدي کردنش شود. چند شکار، یکی را به خود سگ دهند
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در صورت قحطی و کمبود و گرسنگی فراوان هرگز دست کسی : ه فرموده انددزد بار می آورد و از این رو در شریعت مطهر
  .را که دزدي کرده قطع نکنید

قوة خیال به منزلۀ سگی است که اگر عقل آن را رها کند ولگرد می شود و اگر از آن محافظت کرده و تطهیرش کند 
 فقط گله ها را حفظ کند، و یا مانند سگ منزل تعلیمش می تواند آنرا سه گونه بار بیاورد؛ یا مانند سگ گله بار می آورد تا

می دهد تا منزل را محافظت کند اما بهترین راه این است که عقل قوة خیال را همانند یک سگ شکاري تعلیم دهد تا آن 
هم است و زیرا سراسر عالم، علم انباشتۀ روي . بتواند حقائق نظام عالم را شکار کند و با حفظ امانت تحویل صاحبش دهد

قوة خیال باید در شکارگاه عالم آنچه را که با تیر عقل در . تمامی کلمات و موجودات نظام هستی به عنوان شکارگاه انسانند
آنها . حیوانات برخالف انسانها در صدد فهم عالم نیستند. مقام تفکر شکار کرده است، بی کم و کاست تحویل انسان دهد

او . اما انسان آفرینش متفاوتی با تمام موجودات دارد. م در پی شکار و دشمنی با یکدیگرندفقط می خوابند و در بیداري ه
عالوه بر اینکه باید لقمه اي به بدنش برساند تا از پا درنیاید باید مابقی وقت خود را در شکارگاه جهت تغذیه جانش مصرف 

  اما. کند
  یبت زده را خواب گرفته دهقان مص         افسوس که این مزرعه را آب گرفته  

. متأسفانه ما شبانه روز فقط در فکر پرکردن شکمهاي خود هستیم و عجیب آنکه هر چه تالش می کنیم پر نمی شود
: هر چه از آتش جهنم به جهنمی می خورانند باز هم سیر نمی شود و می گوید«: فرماید یکی از بطون معانی این روایت که می

همین است آري شکم، مظهر جهنم است که هر چه در آن بریزي پر نمی » تر هست که بریزید؟ آیا بیش1 »هل من مزید؟«
او مقداري می خورد و می گوید .  مقصر نیست»شکم«البته در حقیقت . شود و دم به دم تقاضاي غذاي لذیذتر می کند

  .رام بگیرداما این مائیم که چون عطش خوردن داریم نمی گذاریم که آن شکم آ. دیگر نمی خواهم
غرض این که باید قوة خیال را کلب شکاري قرار داد تا براي انسان تمثالت نیکویی در بیداري و خوابهاي خوشی به 

قوة خیال باید براي انسان تمثالت فراهم کند و فهم به حقائق را نصیب او . ارمغان آورد همۀ اینها مخصوص قوة خیال است
ر خواب به واسطۀ قوة خیال به نمایش درمی آیند و صبح که بیدار می شود چندین ساعت تمام اعمال روزانۀ انسان، د. سازد

تمام فحشها و ناسزاها و حرفهاي بد و ناروا در خواب به صورت مار و کژدم به سراغ . فیلم نفس خویش را به یاد می آورد
  :انسان می آیند که به تعبیر جناب مولوي

                 مار و کژدم گردد و گیرد دمت    آن سخنهاي چو مار و کژدمت     
به محض اینکه چشم و گوش را بستی و قوة المسه و چشایی و بویایی ات را . خواب تلویزیون نفس ناطقۀ انسانی است

هر چه را مشاهده می کنی در خودت وجود . رها کردي و خوابیدي قوة خیال شروع به پخش کردن فیلم درونی ات می کند
: می بینی چند نفر آمده اند و دست و پایت را بسته اند و می گویند. ا نمایش اعمالی است که روزانه مرتکب شده اياینه.دارد
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آن افراد را هم خود به . این همان ریسمانی است که خود ساخته اي» می خواهیم تو را از باالي این کوه به پایین بیندازیم«
تمام اینها اعمال خود تو . پس با دست خودت به پایین پرت می شوي. اخته ايکوه و دره را نیز خودت س. وجود آورده اي

چرا براي . ما باید بیشتر به فکر خود باشیم. قوة خیال باید در اختیار قوة عاقله قرار بگیرد تا چیزي از او بیاموزد. است
 کی می خواهیم اینجا بمانیم؟ چرا کنیم؟ مگر ما اهل کجائیم و تا ساختن یک ساختمان چندین سال عمر خود را تلف می

باید . حال چگونه و از چه راه می توانیم از اسرار عالم سر در بیاوریم. شویم؟ ما آمده ایم تا به شکار عالم برویم بیدار نمی
  ! باید ببینیم این خواست حقیقی ماست یا لقلقۀ زبان؟! اول ببینیم تصمیم آنرا گرفته ایم یا نه؟

همانند شخصی که به زمین . هی به شکار عالم بروي باید ابتدا خود را تحویل شکارچی ها بدهیاگر واقعاً می خوا
اگر این کالم فقط لقلقه زبان . بنده نشاکاري بلد نیستم، حقیقتاً آمده ام یاد بگیرم: کشاورزي می رود و به کشاورز می گوید

اورز هم عیوب کار او را نگیرد، آیا خواهد توانست باشد و شخص داخل زمین کشاورزي نشود و شروع به کار نکند و کش
مثل اینکه شخصی براي . او باید به حقیقت بخواهد و دنبالش برود. فرمائید که نمی تواند تصدیق می! نشا کردن بیاموزد؟

مانطور ه. مهندس شدن باید سالها درس بخواند و سر کالس حاضر شود و جان به لب بیاورد تا بتواند به خواست خود برسد
اگر بخواهی آدم شوي اما . که براي مهندس شدن باید زحمت کشید براي آدم شدن هم باید سختی کشید و جان به لب آورد

اگر هم بگوئی هیچ چیز حقیقت ندارد حتی به مجاز هم نخواهید . خودت را تحویل استاد الهی ندهی به جایی نمی رسی
  :در دیوان می فرمایند) روحی فداه(سیدن به حقیقت که حضرت استاد هم پلی است براي ر) راه مجاز(چون آن . رسید
  بـه حقیقـت برسیـدم ولی از راه مجــاز    

    وه چه راهی که بسی سخت و بسی دور و دراز                                   
و  1»ون من المؤقنینو کذلک نري ابراهیم ملکوت السموات واالرض و لیک« :خداوند در سورة انعام می فرماید

بعد می فرماید او ابتداً از پلۀ . همچنین ما به ابراهیم ملکوت و باطن آسمانها و زمین را ارائه دادیم تا به مقام اهل یقین برسد
 2»فلما جن علیه الیل راي کوکباً قال هذا ربی فلما افل قال ال احب االفلین« .اول شروع کرد و بعد به مقام یقین رسید

) و افول(پس چون آن ستاره غروب . این پروردگار من است: گفت. ن شب تاریک نمودار شد، ستارة درخشانی دیدپس چو«
فلما راى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم » .من چیزي را که افول کند به خدایی نخواهم گرفت: کرد گفت

ازغه قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بريء یهدنی ربی الکونن من القوم الضالین فلما راى الشمس ب
  .انی وجهت وجهی للذي فطر السموات واالرض حنیفاً و ما انا من المشرکین. مما تشرکون

وقتی که آن هم افول کرد ماه پرستان . این خداي من است: پس چون ماه تابان را دید باز براي هدایت قوم گفت«یعنی 
پس چون خورشید درخشان . اگر مرا هدایت نکند از گمراهان عالم خواهم بود: ن نیز خدا نباشد و گفترا متذکر شد که آ
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من از همۀ آنچه : چون خورشید نیز ناپدید گردید گفت. این از ستاره و ماه روشنتر است. این است خداي من: را دید گفت
 این ».خدایی آوردم که آفرینندة همۀ آسمانها و زمین استمن با ایمان خالص روي به سوي . دهید بیزارم شریک خدا قرار می

مقصود انسان، . مقصود انسان، خدا است. باید راه افتاد تا آهسته آهسته غذا بدهند و قوي کنند. سیر صعودي انسان است
باید براي یک . به یک سال و ده سال و بیست سال نباید اکتفا کرد» رسیدن«براي . رسیدن به تمام حقائق نظام هستی است

  .عمر خود برنامه ریزي کنیم
  

  »الحمد هللا رب العالمین«          
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  »مجلس چهاردهم«
  
 تفکر در نظام عالم از بهترین راههاي تطهیر قوه خیال  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  تفکر در نظام عالم از بهترین راههاي تطهیر قوة خیال
یر قوة خیال آن است که انسان بخشی از شبانه روز را به تفکر بنشیند و به موجودات اطراف خود یکی از راههاي تطه

فکر کند تا آنجا که می تواند موضوع تفکر را شخص خویش و افکار و اعمال و کردار خود قرار دهد و آنچه را که انجام 
  .داده است حسابرسی نماید

هاي تطهیر قوة خیال آن است که انسان آنچه را در مورد غیر خودش بد می قبالً عرض کرده بودیم یکی از بهترین راه
و این نکته اي که اکنون به عرض رساندیم مکمل آن بحث است که . پندارد همه را برعکس نموده و مقابل آن را اخذ کند

ر فکر کردن را براي ما صادر به همین خاطر است که در آیات فراوانی دستو. انسان شبانه روز در اندیشه نظام آفرینش باشد
  .نموده اند

در جمادات، در آفرینش زمین و آسمانها، در ستاره ها و دیگر موجودات نظام . فکر کردن محدودة خاصی ندارد
آفرینش می توان تفکر کرد، که چه کسی آنها را پدید آورده؟ و اینها چطور به وظایف خود عمل می کنند؟ ظاهراً می بینیم 

ام موجودات نظام هستی بدون علم و شعور صورت می گیرد اما وقتی فکر کنیم می بینیم درست برعکس این که حرکات تم
. در تمام حاالت خود مشغول فکر کردن باشید. قضیه بوده و تمام موجودات بر اساس علم و شعور و آگاهی حرکت می کنند

که زنده اید، حرکت می کنید، می بینید، می شنوید و فکر  نیدر خود فکر کنید که چه قوه و نیرویی در درون دارید که تا زما
و خیال دارید، اما همین که نفستان  از بدن جدا شد و مردید نه می توانید حرکت کنید، نه می توانید حرف بزنید و نه می 

وئید، بچشید، ببوئید، چگونه موجودي هستید که در آنِ واحد می توانید بگ! این چه حقیقتی است؟. توانید فکر و خیال کنید
بشنوید، ببینید و در همان لحظه راه هم بروید و فکر و خیال بکنید؟ همیشه با خود بگویید من کیستم؟ از زندگی کردن چه 
می خواهم؟ از کجا آمده ام و به کجا خواهم رفت؟ چه هدفی از گذشت شب و روز و کار روزمره وجود دارد؟ تمام این 

  .ان در مقام تفکر گرم شود و از درونش چشمه ها جوشش کندسؤاالت موجب می شود انس
رسد اما پس از مدتی نفس از این طریق  در ابتداي راه، فکر کردن به اموري محدود تعلق گرفته و زود به اتمام می

در . شویم زمستان از چشمه هاي ییالقی دور می: حضرت آقا در درسهایشان تمثیل می فرمودند. جوششهاي در خود می کند
وقتی بهار برمی گردیم و راه چشمه ها را بسته می بینیم، با بیلی امالح و . آن زمان یخ و برف و سرما راهِ چشمه ها را می بندد

معلوم می شود در این مدت آب در زیر امالح و رسوبات موجود بوده است اما . رسوبات را گرفته و آب را سرازیر می کنیم
عادت کردن ما به آفرینش دنیا نیز باعث شده همچون آن باران ها و سیالبها، خار و . ه بودفقط مسیر جریان آن بسته شد
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اما پس از کمی تالش و زحمت می تواند مسیرِ آبراه تفکر را باز . خاشاك و سنگ و چوب در مسیر تعقل انسان قرار گیرد
رت ملکه اي در می آید اما تا رسیدن به آنجا بعد از مدتی، فکر کردن براي او به صو. کند و از چشمۀ جوشان خود بچشند

  .خواهد کار زیادي می
بهره بمانیم و حقیقت مطلب را  عقائد عوامی ما به مسائل اعتقادي همچون قیامت و معاد باعث شده از فیض حقیقت بی

کشیم که این  زیرا اکثر ما مسئلۀ قیامت را مربوط به آینده می دانیم و انتظار روزي را می. از روي تعقل، مورد فهم قرار ندهیم
این . دهد بلکه موجب بیچاره گی ما نیز می شود ها ما را در مسیر انسان سازي قرار نمیاین اعتقاد نه تن. واقعه انجام گیرد

باید کتاب وجودي . باید معناي بهشت و جهنم را واقعاً بیابیم. اعتقاد باعث بسته شدن راه رشد و تعالی روح ما می گردد
لی با این حال همین عقائد متعارفی که راجع به با این که بهترین دین و کتاب و سخن از آنِ ماست و. خود را بررسی کنیم

حتی بسیاري از علما و دانشمندان ما نیز گرفتار . دین و اسرار آن در خود داریم عامل عقب افتادگی ما مسلمانها شده است
  .لذا نتوانسته اند حقائق را بیابند و آنها را به مردم القاء کنند. چنین اعتقاداتی هستند

باید توجه داشت که بحث نبوت و رسالت و امامت در مرحله . م مهمتر از اصل مبدأ و معاد نیستهیچ اصلی در اسال
فهم ما از فشار قبر، همان . ولی متأسفانه این دو در ما بیش از یک اعتقاد عوامانه، چیز دیگري نیست. بعدي قرار می گیرد

 مورد عالم برزخ فکر می کنیم از شب مرگ شروع می و در. گودالی است که پس از مردن، جسم ما را درون آن می گذارند
خوب اگر چنین است این مدت زمان را چگونه باید پیاده کرد؟ مگر غیر از این است . یابد شود و تا هنگام قیامت ادامه می

لم این مدت زمانِ عا. که شخص مرده جسم خود را رها کرده و فقط نفس مجرد دارد که ازل و ابد براي آن یکسان است
اگر در جسم است، که می بینیم بعد از مدتی جسم پوسیده می شود ! برزخ را در جسم او باید پیاده کنند یا در نفس مجرد او؟

چگونه باید آنرا . شود، آن هم که مجرد است و زمان و مکان ندارد و چیزي از آن باقی نمی ماند و اگر در نفس مجرد پیاده می
  !حل کرد؟

 مبدأ، اعتقادات عوامی بسیاري داریم که هیچ یک از آنها مطابق موازین و معیارهاي دینی و قرآنی همچنین ما در مسئلۀ
به تصور ما خدایی جداي از زمین و آسمان و ماه و خورشید، مستقل از اینها در باال قرار دارد که همگان را زیر . ما نیست
ائمه است و ما را توانایی آن نیست، و این گونه خود را راحت می بعد می گوئیم علم پیدا کردن به خداوند از آنِ . نظر دارد

ولی . شما هم مثل باال بیایید تا بفهمید: خوب چرا ما نباید بتوانیم به حقیقت آن راه پیدا کنیم؟ مگر ائمه نفرمودند. کنیم
البته نمی گویم ! باید رو به کعبه کنیم؟سالها نماز می خوانیم و هنوز نمی دانیم چرا براي نماز . متأسفانه ما بیراهه رفته ایم

اعتقادات ما تماماً باطل است نه خیر، اما همۀ اینها در مرتبۀ نازلۀ تفکر قرار دارد که اگر کمی قویتر بشویم آن خدا و قیامت 
  .در مراتب باالتر نیز براي ما تجلی پیدا می کند

نماز را به خاطر رسوا نشدن در مقابل . ی ما شده استغرض این که توقف کردن بر چنین اعتقاداتی باعث عقب افتادگ
در . خوانیم خوانیم و یا چون می ترسیم قیامت و جهنمی که از آن تعریف می کنند حق باشد نماز می دوستان و فامیالنمان می

  :تش جواب نمی دهند کهحتی این نعلین و عبا و عمامه هاي ما نیز در وق. نماز هم از ابتدا تا انتها با همه هستیم غیر از خدا
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  واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند    
    چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند                  

مانند کارگري که تا نگاه صاحب کار و . می بینی همین که در تنهایی افتاد، هر چه از دستش برمی آید انجام می دهد
خواند به  آن که نماز شب می. کند اما همین که روبرمی گرداند، دست از کار می کشد استادش متوجه اوست خوب کار می

چرا چنین . رود، اما به وقتش کار دیگر می کند دهد، حج هم می خمس و زکات هم می. وقتش مثل حیوان درنده می شود
منتهی باید . کنند همه تزویر میعارف و صوفی و شیخ : اینجاست که حافظ هم دیگر طاقت نمی آورد و می گوید! می شود؟

  .زمانش برسد تا آشکار گردد
اآلن در این تکیه اي که نشسته ایم همه به ظاهر خوبیم اما آنگاه که از تکیه بیرون می رویم و حالتی همچون گرسنگی 

چند نفرمان فداکاري می در ما پدید می آید که اتفاقاً غذاي موجود به اندازه اي نیست تا به همه برسد، آنجاست باید ببینیم 
خیلی خوب است و بارها هم آنرا پاي منبرها » ایثار«در کتابها خوانده ایم که . کنند و از غذاي خود به دیگران می دهند

کنیم  مان را می شنیده ایم اما همینکه زمین کشاورزي خود و دیگر زمینهاي اطراف را در حال خشکیدن می بینیم، تمام سعی
چرا براي رسیدن کمی . به وقتش انسان می تواند خود را خوب بشناسد. هاي دیگر به زمین خود برسانیم ینتا آب را از زم

دهیم؟ مگر نماز  بیشتر آب کشاورزي، سر یکدیگر کاله می گذاریم و دعوا می کنیم و به ناموس یکدیگر فحش و ناسزا می
دارد  نماز خواندن انسان را از بدیها باز می 1»حشاء و المنکران الصلوة تنهى عن الف« نمی خوانیم؟ مگر غیر از این است که

 عیب کار در کجاست؟ چرا تا به مقصد رساندن کاري که به فرض صد شاخه بوده، نود شاخۀ آن را قطع می کنیم؟ چرا در .
  محیط کار خود به جاي دوازده ساعت کار کردن پنج ساعت کار می کنیم؟

چه کنیم تا دیگر گناه نکنیم، امام !  رسید گفت آقاجان»علَیهِ السالم«امام حسین  در روایت آمده شخصی به خدمت -
چند امر را مراعات نما بعد از آن هر چه خواستی گناه کن؛ یکی این که جایی گناه کن که زمین خدا نباشد، دوم : فرمودند

با : آن شخص به امام گفت.  از نعم الهی گناه کنبدون استفاده: و سوم اینکه. طوري گناه کن که خداوند تو را نبیند: اینکه
  .آري، اینچنین است: و امام فرمود. ماند این حساب دیگر جایی براي گناه کردن نمی

ما هرگز حق نیت خالف و گناه را هم نداریم زیرا آن که نیت گناه کرده است هر چند به فعل آن دست نیافته، اما بدین 
اگر به فعلش هم دست یافت فقه براي او حکمی دارد، سارق که به نیت سرقت از خانه اش نیت دل را از دست داده است و 

بیرون شد و به هدف پلیدش نرسید، احکام سارق بر او جاري نیست و لکن عذابی و نکالی شدیدتر از قطع ید بر جان خود 
  .وارد نموده است

  2»و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اهللا«
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   ـر آنچه را که در نفس شما است آشکار کنید و یا پنهان بدارید، خداوند شما را بدان محاسبه می کند اگـ
. نگاه به گناه نکنید که کوچک است، ببینید گناه چه کسی را می کنید:  در روایتی فرمود»علَیهِ السالم«امام صادق 

  .غیره به قیاس و نسبت بعضی از آنها با بعضی دیگر استهمۀ گناهان، ذنوب کبیره اند و ص: علماي ما نیز فرموده اند
خالصه این که ما باید اشکاالت و عیوب خود را پیدا کنیم و ببینیم آیا در تهِ این غربال خداوند باقی می مانیم یا نه؟ باید 

ی و نظامی و انتظامی داشته با این دینی که من و شما داریم اصالً نباید نیازي به نیروي قضای. علت لنگ ماندنمان را بیابیم
ما دین نازنینی . مدینۀ فاضله متحقق شود حضرت حجت ـ عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ـباید همچون زمان ظهور . باشیم

داریم که می گوید اگر در جنگ هستی و زخمی شده اي و تشنگی آنچنان بر تو فشار آورده که نفست به شماره افتاده، آبی 
ما . آن شخص زخمی دیگر مقدمتر از من است: ند سعی کن به دیگري بدهی و همانند جعفر طیار بگوییکه برایت آورده ا

. دینی داریم که در تمام شئون زندگی برایمان برنامه هاي تام و مفیدي دارد حتی براي دستشوئی رفتن ما هم برنامه دارد
 مو به آنها عمل شود شخص را به باالترین و عالیترین درجات هاي فراوانی در روایات ما آمده که اگر مو به حقایق و برنامه

ولی ما یا به این برنامه ها عمل نکردیم و یا به خاطر حیثیت اجتماعی و ترس از گرفتاریهایی که از عمل . رسانند انسانی می
 بودن ما به احکام شرعیه یعنی کسب منافع شخصی باعث مقید. نکردن آنها، عائد انسان می شود به این اعمال رو آورده ایم

نماز را براي احترام و عرض ارادت در پیشگاه عظمت الهی به جا نمی آوریم بلکه آنرا براي شفاي مریض و . شده است
البته خداوند هم به خاطر بزرگواریش به تقاضایمان عمل می کند و رفع بال می نماید . بدست آوردن چیزي در دنیا می خوانیم

به جاي اینکه ذاکر و شاکر حقائق و نعم الهی بوده باشیم، .  غفلت فرو رفته ایم و متوجه حقائق نمی شویماما ما همچنان در
. از این رو در اعتقادات خود دچار مشکل شده ایم. دهها غرض و نیت شخصی را در اعمال عبادي خود دخیل می سازیم
ل در مقام تفکر جلوه گري نمی کند و باعث گرفتاري اگر این بخش تصحیح نشود و اعتقادات ما اصالح نگردد حقیقت عق

  .بیش از پیش انسان می شود
                                                           
  »والحمدهللا رب العالمین«                                                        
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  »مجلس پانزدهم«
  
 می شودتفکر موجب کشف اسرار   
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  تفکر موجب کشف اسرار می شود
چه خوب است که انسان .  قوة خیال را از پراکندگی و افسار گسیختگی نجات می دهد»تفکر«به عرض رساندیم که 

این کار باعث . در اوایل کار وقتی را براي تفکر در نظر بگیرد و در اطوار وجودي خود و موجودات عالم به فکر بنشیند
اگر انسان با نظام عالم محرم شود و با او رابطۀ دوستی برقرار کند . حشر پیدا کردن و محرم شدن انسان با عالم می شود

  .اینجاست که می تواند به اسرار آن راه یابد زیرا دوست هرگز سرِّ خود را پنهان نمی دارد
رومیت نکنید ولی اسرار خود را با کسی که غیر است و گاه ممکن است شما نیز نسبت به نزدیکان خود احساس مح

: فرمایند در آنجا می. البته محرمیت فقهی مقوله اي دیگر است. آري معیار محرمیت است. محرم شما شده در میان گذارید
اما نمی توان . نگاه کرد) غیر از فرج(خواهر، مادر، عمه، خاله، همسر و مادر همسر محرم انسان است و می توان به بدن آنها 

به بدن غیر اینها نگاه کرد، زیرا بدن زن، عورت زن است و همچنانکه غیرت انسان موجب می گردد تا شخص عورت خود 
را جز در مقابل همسر خود مکشوف نسازد، کل بدن زن هم نسبت به نامحرم سرّي است که انسان عاقل آن را براي ایشان 

یز اسراري دارد که حاضر نیست آن را براي اغیار مکشوف سازد و آنها را تنها براي انسان در جان خود ن. کند مکشوف نمی
ما وقتی به ظاهر زمین و آسمان نگاه می کنیم، فکر می کنیم تمام حقیقت آنها . کسی آشکار می کند که محرم سرِّ او باشد

  :به تعبیر جناب مولوي. همین است که می بینیم و حال اینکه آنها اسراري دارند و ما از آنها غافلیم
  با شما نامحرمان ما خامشیم                 ما سمیعیم و بصیریم و هشیم     

اما در واقع این سنگ است که . ما خیال می کنیم سنگ و چوب و گل خاموشند و نمی بینند و نمی شنوند و نمی فهمند
نامحرم بودن شما با ما . ا ما در حال حرف زدن و دیدن هستیمزیر. شنوید و نمی فهمید شما نمی بینید و نمی: به ما می گوید

همچنان که اگر خودتان نیز در بین یکدیگر نامحرمی پیدا کنید او را از خود . باعث شده نه گوشتان بشنود و نه چشمتان ببیند
  .دور می کنید و حرفش را نمی شنوید و اسرار خود را براي او فاش نمی کنید

شود که موجودات عالم اسرار خود را براي   باعث محرمیت انسان با عالَم می شود و موجب میتفکر در نظام هستی
چگونه است که دستگاه ضبط تشکیل یافته از چند سیم و لحیم می تواند حرف ما را بگیرد و پس بدهد، اما . انسان بنمایانند

  _م  صلی اهللا علیه و آله و سل_ ی از صحابۀ رسول اهللادر روایتی یک! زمین با این عظمت توان این یک ضبط را نداشته باشد؟
روزي با ایشان از بیابانی عبور می کردیم، ناگهان دیدیم، تمام موجوداتی که در آنجا هستند، اعم از سنگ و : فرماید می

  »السالم علیک یا رسول اهللا«: همه به حضرت عرض می کنند... چوب و خاك و درخت و 
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  : می فرمایندمیردامادمحدث محقق در اینجا 
 باید دید آیا پیغمبر در سنگ و چوب معجزه کرد و آنها را به سخن درآورد؟ یا اینکه ایشان گوش صحابه را با معجزه 

  !خود شنوا گردانید؟
  : و در ادامه می فرمایند

همیشه  حق این است که حضرت گوش اصحاب را شنوا کردند تا صداي سنگ و چوب بشنوند و گرنه سنگ و چوب 
  .در حال گفتن و شنیدن هستند، تمام موجودات بینا و شنوا و آگاه هستند

زیرا سنگ می تواند . تواند تمام اسرار عالم را بیابد  اگر کسی با یک تکه سنگ یا چوب حشر پیدا کند و محرم شود می
 می تواند سالیان سالیان بعد به آیندگان همانند اینکه این ساختمان حسینیه. هر چه اسرار و اخبار در عالم شنیده، بازگو کند

  !بگوید، چه افرادي را دیده و چه جلساتی را شاهد بوده و چه حرفهایی را شنیده است
موجودات عالم اسرار انسانهاي اولین و آخرین و موجودات دیگر را ضبط می کنند و در اختیار محرمان خود قرار می 

 حقیقت هستی، فقط کافی است دست خود را به اهل فن بدهی تا بینی که همۀ به تعبیر شریف حضرت آقا اگر منکر. دهند
  .این امور ممکن است تنها مشکل نامحرم بودن خود ما است

در شب عاشوراي سال : ایشان فرمودند. یکی از عزیزان و سروران من فرمایشی داشتند که من از آن بهره بسیار بردم
وقتی شیر آب . شغول شستن ظروف شام بودند و من نیز در کنار حیاط قدم می زدمگذشته، اهل منزل در کنار حوض خانه م

  :را باز کردند ناگهان دیدم که آب به حرف زدن درآمده و می گوید
من به کربال رفتم و سعی کردم خود را به ابا عبد اهللا برسانم، اما خدا لعنت کند کسانی که مانع رسیدن من به حسین «

  .» شدند»علَیهِ السالم«
نه بجز شرشر آن چیزي : گفت! جلو رفتم و از همسرم پرسیدم آیا صداي صحبت آب را می شنوي؟! خیلی تعجب کردم

  آري،. نمی شنوم
   با شما نامحرمان ما خامشیم         ما سمیعیم و بصیریم و هشیم          

علیه (عالمه طباطبائی .  عالم استتفکر از بهترین کدهاي کشف اسرار. تفکر موجب جاري شدن فیض حق می گردد
عارفی قوي، عالمی زبردست، مفسر کبیر قرآن، مهندسی زبر دست و باغداري قوي بود که ده سال هم در تبریز ) الرحمه

. ایشان در باغبانی آنچنان مهارت داشتند که هیچ کدام از باغبانان آن زمان، به پاي ایشان نمی رسیدند. باغداري کرده بودند
: حتی نقشه ساختمان مدرسه حجتیه قم را نیز ایشان رسم کرده بودند آن جناب می فرمودند. ندسی بسیار کارآمد بودنددر مه

آري اگرگوش جان . می گویند »اهللا«، »اهللا«روزي در باغ بودم و ناگهان متوجه شدم تمام کالغهاي روي درخت یکپارچه 
آن در این مورد  »ترجیع بند« دیوان حضرت آقا را می گشائیم و بار دیگر از باز شود، انسان می تواند حقائق را بشنود، اکنون

  :بهره می جوئیم
  گریه بود و حضور و اذکاري      شبـی حال بود و بیداريدر 
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  دم بـرون باريــرا آمـــــاز س    در خجسته سحرگه آن شب      
  اريـــــّر ز صنـعـت بـــمتحی      ببـاال نمــوده ام نـاگاهســر

به چهرة دل آراي آسمان نگاه می کردم و .  از منزل بیرون آمدم1347ایشان می فرمایند در شبی از شهریور ماه سال 
  .و این احساس لذت و شادمانی چنان تقویت شد که خاطره اي خوش از آن شب را برایم به یادگار گذاشت. لذت می بردم

در جاده با . روزي از تهران به قم می رفتم. آورد ی به انسان روي میمهم آن حال خوشی است که در مناسبات! آري برادر
! حاج آقا«: ایشان به من فرمود. در میانۀ راه سر صحبت باز شد و کم کم وارد وادي خوشی شدیم. راننده اي مواجه شدم

من هم براي » نگونه نباشم؟چه کنم که دیگر ای. در نماز کاهلی می کنم. ظاهر من همانطور که می بینید چندان مقبول نیست
نصف شب در حال برگشت بودم که در میان . روزي مسافري را به کرمانشاه برده بودم«: به من گفت. او صحبتهایی کردم

 چشمانم اشک همانند سیل از. شروع به نماز خواندن کردم. همانجا پیاده شدم و وضویی گرفتم. بیابان حالی به من دست داد
        »سبحان ربی االعلی و بحمده«وقتی . سجده می کردم، گریه می کردم. گریه می کردم کردم،رکوع می. جاري بود

در حال حاضر هم آنقدر خدا خدا می کنم تا باز چنان . می گفتم تمام کشور وجودم به لرزه در می آمد و ازجا کنده می شد
حاضرم تمام نمازهاي خود را به شما بدهم و شما «: تممن هم گف. حالی به من دست دهد و دوباره چنین نمازي را بجا آورم

من تمام ائمه را دوست دارم اما نمی دانم چرا هرگاه به یاد مظلومیت ! آقا«: بعد از آن گفت» .آن یک نماز را به من بدهید
بندة خدا با همین دو چیز  خالصه آنکه دیدم این ». می افتم، نمی توانم طاقت بیاورم و خود را کنترل کنم»علَیهِ السالم«علی 

البته مقصود من این . چنین کسی اهل نجات است و با همان یک نماز کارش سر و سامان پیدا می کند. در حال عروج است
بلکه نماز خواندن باید به عنوان یکی از برنامه هاي اصلی سالک، در ! نه خیر. نیست که می توان نماز را رها کرد و نخواند

همانند این که جنابعالی یک سال کشاورزي می کنی و خوب نفع می بري و سپس در سالهاي .  گرفته باشدشبانه روز قرار
اما این به این معنی نیست که اگر نفع نبردي . بعد آرزو می کنی که اي کاش مثل آن سال در کشاورزیت سود ببري

خالصه اینکه باید . ي پر نفع و سودي داشته باشیدبلکه باید سعی کنید تا همچنان کشاورز! نه خیر. کشاورزیت را رها کنی
گاهی می بینید یک آیه چند روز انسان را زیر و رو کرده و شخص هر چه سعی می کند نمی تواند خود را . پیش بیاید »حال«

  .کنترل نماید
  مــاه میکــردشـان علمــداري    لشکــر بی شمــار استــاره

شبیه اینکه ابوالفضل عباس . ان صف بسته اند و ماه آنان را علمداري می کنددیدم ستارگان همانند لشکري در آسم
  . را از فرط زیبایی قمر بنی هاشم خوانده اند و علمدار لشکرش کرده اند»علَیهِ السالم«

  همه در حد خاص و معیاري    همـه با نظم خاص و ترتیبی
  ـرداريـهمـه در حــالت خب     همه صف بسته و کمر بستـه

  ر یــکی پی کـاريــمتّفـق ه   ـــــدمتّحـد رو بجــانب واح  
  .دیدم همۀ ستارگان خبردار و مشغول انجام فرامین الهی اند
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  به نظـاره ستـاده بسیــاري     من درویـش ره نشیـن گدا
هم من رو به . دمی کنن  »ستاده«این را در عرب تعبیر به . من چون به پشت دراز کشیده بودم، صورتم رو به باال بود

  .هر دو ستاده بودیم. ستاره ها نگاهشان می کردم و هم آنها به من رو کرده بودند و نگاه می کردند
  د بیمــاريــدة نــا امیـــدی      که شد دیده گانم از دیدنتا  
  هسـت شـاهی ترا سزاواري     م اي پــاك آفریننــــدهگفتـ   
  شب ندارد حضور و بیداري     ین درگاهدل نـدارد هر آنکه ا  

  .»آنکه سحر ندارد، از خود خبر ندارد! الهی«: به تعبیر حضرت آقا در الهی نامه. آري هر که شب ندارد مرده است
    از گران جانی و سبکساري      دست ما گیر و وا رهان ما را    

ی افتند و هیچ حرکتی ندارند تا ببینند گران جانی حالت انسانهاي سست و بیهوده است که از شب تا به صبح در جایی م
  .چه کاره هستند

  من چه گویم چگونه پنداري            دلم آمـد به اضطراب آن دم
  گاه شیون کناد و گـه زاري        ـه درد مخاضآنچنـانی که ب     
  آب از نـاودان شده جـاري          اشک از دیدگانِ من گــویی    
  همچـو مـادر بداد دلـداري         حالعشق دستم گرفت در آن    
   وي ز اخـالق نــاروا عاري        فت کاي نو رسیده فرزندمگ    

هر که می خواهد از عادات عوامی و خورد و خوراکهاي متعارف به درآید و متولد شود، همانند بچه هاي تازه به دنیا 
حال که خود را از پلیدیها و اخالق : ري می دهد و می گویدهمچون مادري به او دلدا »عشق«در اینجا . آمده گریه می کند

  :ثمرة تفکر ایشان در آن شب اینبود که. ناروا نجات دادي این حقیقت را به تو هدیه می کنم
  همه یار است و نیست غیر از یار              واحــدي جلوه کرد و شد بسیار      

ابیم و این یک بیت را بفهمیم باید سالها حرف بشنویم و کتابها بخوانیم و ولی ما براي اینکه معناي توحید حقیقی را بی
  .دورة معرفت نفس را طی کنیم

   به مصـلّاي خــود روانــه شدم       پس از آن رو به سوي خانه شدم       
      پـی تحصیــل آب و دانـه شدم    همچــو مـرغ گرسنـه و تشنــه        

به خانه آمدم و براي رفع . هري می طلبند اما تشنگان و گرسنگان باطنی در پی آب باطنی هستندتشنگان ظاهري، آب ظا
  .تشنگی، در عبادتگاه خود مشغول نماز خواندن شدم

  دمــ عــاشقانه سر دوگانه ش     در حضور یگانــه معشـــوقم  
  دمـــر شوق عاشقانه شـ   از س            ه انـدر رکوع و گاه سجودگا   

  دمــر و پا آتش و زبانه شـ س               آتـش عشق آنچــنانـم کـــرد    
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  همچو کودك پی بهانه شدم     مــــد دلاز در التــهاب آـبــ      
  .هر وقت دل به التهاب آید معلوم است که می خواهد مهمان دعوت کند و حقیقتی پیش آید

  دمــملــــک جاودانه ش واصــل      کاش در آن زمــان بی تابی        
   مست چنگ و می و چغاله شدم     وجد آمد چنانکه پنــداري         
  دمــ ش  آشیانه سوي  زنان  رــپ       بند بگسسته و زقفس رسته         

  : مراد ایشان از پر زدن همان است که در ابیات طبري خود فرموده اند
  ازنصفِ شو که پِرْسِمه گیرِمه وضو خُومه نم 

  1مه چی پروازها با اینکه بی پر هسمِهک        
  .و همینطور مقصود ایشان از آشیانه، عالم ملکوت است

  غرق نورش در آن میانه شدم    سورة انبیاء به پیش آمد   
ه اینجا می بعد ادامه می دهند تا ب. در آن لحظه دیدم از برکت تفکر تمام حقائق قرآن را در سورة انبیاء به من نمایانده اند

  :رسند که
  تا سپید و سیاه پیدا شد               پس دم گرگ آشکارا شد 

این نور را . از مشرق به باال می آید و اندك اندك پهن می شود »دم گرگ«در صبح کاذب باریکه اي از نور همانند 
  .فرموده اند »دم گرگ«تعبیر به 

  حیا شدمرده ها دسته دسته ا    از نسیم صباي عیسی دم    
  رستخیز بزرگ بر پاشد             یا به صورش دمید اسرافیل   

  .با شروع اذان صبح عده اي از مردگان براي خواندن نماز صبح از جاي برمی خیزند
  همه اشجار باغ وصحرا شد      از نهیبش به لرزه از یکسو 

  کآیت زلزِلت هویدا شد    کاندران حال بوالعجب گفتی
اگر شبی را به این حال بگذرانید خواهید دید که صبحگاه زمین چگونه آنها را که مانند . ودهر صبح قیامت می ش

  .مردگان خوابیده اند بیدار می کند
  دــر ز غوغا شـــپر ز آوازه و پ    سوي دیگر هم از طیور و وحوش    
  همچو و الشّمس و ضحیها شد   رــــرتِ تکویــــوش حشـــــالوح    
  دــز فصول اذان دل از جاشــک   دــــــی گفتنــــ اذان مؤذنـــدو م    
  دــراي خوانا شــوین بصحن س   اـــــــــه گویـــاالي مؤذنــــآن بب    

                                                
 هستم/ هسمه/ می کنم= کمه/ می خوانم=خومه/ می گیرم=گیرمه/ بیدار می شوم=پرسمه/ شب=شو- 1
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  دــــق باال شـــر اعالم خلــــبه    لیلـــــر گفتن و تهــــه تکبیــآن ب     
     وسـن و قـــوح گفتــــوین به سبدـــــر هم آوا شـــــدگبا طیور              د  

  دــــنی خروش از خروس تنها ش            ود ـرش بــــه ذکـقط بـی مؤذن فـــن     
  دـــــوال شـا هیـل تــر عقـــاز س              کانـــــــم امـــوالــــه در عــــغلغل     

  دــــا شــح گویـــفصیان ــا زبــب              ــدشــال توحیـــــر یک از کمــــه      
  د بسیارـرد و شـدي جلوه کــواح              ر از یارـار است و نیست غیــه یــهم     

  !فافهم. همه این حاالت در حال توجه عرفانی بود
  »الحمد هللا رب العالمین«                                              
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 »هممجلس شانزد«

  
 طهارت ذهن  
 طهارت عقل  
 
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  طهارت ذهن
و طهارت ذهن از افکار « :در بحث اقسام طهارت باطنی، بعد از طهارت قوة خیال به طهارت ذهن اشاره می فرمایند

  » .ردي و از استحضارات غیر واقع غیر مفید
ر کردن چیزهایی است که در مقام تفکر انسان بدانها کار قوة خیال صورتگري اشکال و صور است و کار ذهن حاض

حتی آن موقع . زیرا ذهن دائماً مشغول کار است. باید ذهن را از افکار پست و فکر کردنهاي نامربوط بازداشت. می اندیشد
دن به طور کلی منصرف کر. که شخص خوابیده است ذهن آنچه را که در بیداري فکر کرده بود براي شخص حاضر می کند

. که چشم به نقطه اي افتاد، ذهن به یاد بسیاري از چیزها می افتد همین. ذهن از فکرهاي نامربوط بسیار کار مشکلی است
. فقط می گویند بیایید کنار هم بنشینیم و گپی بزنیم. مثل اینکه چند نفر دور هم می نشینند و هیچ نمی دانند چه باید بگویند

بینید در حرفها و خاطرات گوناگون و استحضار چیزهایی که شاید مفید هم نباشد غرق شده وقتی که می نشینند ناگهان می 
اتفاقاً در بین خودمان هم وقتی کسی می گوید با دیدن فالنی یاد فالن چیز . چون ذهن نمی تواند لحظه اي آرام بگیرد. اند

  »آقا چقدر ذهنش خراب است«: گوییم افتادم می
که مرد در هنگام نزدیکی با : به عنوان مثال در روایت آمده. به فکرهاي بیهوده مشغول کردغرض اینکه نباید ذهنرا 

زن در دوران بارداري : همسرش نباید به فکر زن مردم باشد و گرنه در نطفۀ خود تأثیر سوء می گذارد و یا اینکه فرموده اند
وقتی فرزند بزرگ می شود به سختی می تواند ذهن .  استتمام اینها در ذهن فرزندان تأثیر گذار. نباید فکرهاي ناروا کند

طور روایات زیادي در این  همین. در این مورد مثالهاي زیادي می توان زد. خود را از آن پراکندگی به وجود آمده تطهیر کند
حال هر که می . که هرگز مرد با یک زن نامحرم در یک اتاق خلوت نمانند: مثالً در روایت فرموده اند. باب وجوددارد

مگر اینکه هر دو به جایی رسیده اند که هرگز فکر و خیالشان به . خواهند باشند ولو اینکه نامحرم زن برادر آدم باشد
  .چیزهاي نامطلوب منصرف نمی شود

. به طور کلی تطهیر ذهن از مشکلترین مراحل تطهیر باطن است و رهزنی آن در مسیر خودسازي بسیار خطرناك است
 هر حال انسان در اجتماعی زندگی می کند که در آن با افراد و صحنه هاي مختلفی روبرو می شود لذا باید ذهن را از چون به

اصالً چرا وقتی در عالمی به این زیبایی زندگی می کنیم و در جان خود نیز این همه حقائق داریم . فکرهاي پست پاك کرد
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چرا در موجودات نظام ! ه نه تنها فایده ندارد بلکه براي ما مضرّ می باشد؟به فکرهاي بی معنی و بی مفهوم مشغول شویم ک
  !هستی به فکر نمی نشینیم و زیباییهاي آنرا مشاهده نمی کنیم؟

یکی .  با اصحاب خود در بیابانی از کنار حیوان مرده اي می گذشتند»علَیهِ السالم«روزي امام صادق : در روایت آمده
چه بوي بدي اینجا را گرفته، این حیوان چه بدبو : به مشامش رسید جلوي بینی خود را گرفت و گفتاز اصحاب تا بوي بد 

خوب وقتی قرار است ذهن دائماً در کار باشد چرا آن را در جهت . ببین چه دندان سفید و زیبایی دارد: آقا فرمود. است
  .کنیم و وارد طهارت عقل می شویمدر این مورد به همین مقدار بسنده می ! کمال خود به کار نگیریم؟

  
  طهارت عقل

و طهارت عقل از تقیید به نتائج افکار در آنچه که اختصاص به معرفت حق سبحانه و معرفت غرائب علوم و اسراري «
  ».که مصاحب فیض منبسط او بر ممکنات است

همانند اینکه رحمت باران . همان رحمت رحمانیه خداوند است که فیض مطلق حق می باشد »فیض منبسط« منظور از
براي تمام گروه انسانها و غیر آنها از تمام موجودات نظام هستی است و یا اینکه زمین براي تمامی ممکنات اعم از کافر و 
مسلمان و با دین و بی دین است و آب باران تا قبل از اینکه وارد حوض و زمین کشاورزي انسان شود مال تمامی انسانها 

بلکه خداوند آنها را رها کرده تا . یعنی این فیوض مخصوص گروه خاصی نیستند.  استفاده از آن را دارنداست و همه حق
فیض دیگر خداوند محدود و بسته است و مخصوص افراد خاصی می باشد که از آن به رحمت . همگان از آنها استفاده کنند
.  حقائقی است که در متن نظام هستی نهفته شده استرحمت رحیمیه همان علوم و اسرار و. رحیمیۀ حق تعبیر می کنند

  .همانند اینکه باران در متن خود اسرار و حقائق بسیاري دارد و هر کسی از آن خبر ندارد
چون عقل از عقال می آید و آن به معنی . باید آن را از مقید بودن و اکتفا کردن رها کرد: در طهارت عقل فرموده اند

کند زیرا به کار بردن افسار براي  ت عرب براي نشاندن و بستن شترهاي خود از زانوبند استفاده میبستن و محدود کردن اس
وقتی شتر می . وقتی می خواستند شتر را ببندند به او دستور خوابیدن می دادند. بستن حیوانی مانند شتر بسیار مشکل است

  .گوید می »عقال«این زانو بند را عرب . و به راه نیفتدبستند که دیگر بلند نشود  خوابید با طنابی زانوي شتر را می
اما عقل . عقل را هم عقل گفته اند به جهت اینکه در پیشگاه نظام هستی زانو می زند و به فهم علوم و حقائق می پردازد

 آنرا از مقید طهارت عقل این است که. در ابتدا غیر متناهی نیست بلکه به فهم چند حقیقت اکتفا می کند و مقید می شود
نباید به فهم چند سرّ اکتفا کنی و بیش از آن را نخواهی، بلکه باید رها شوي و در تمامی : به او بگوییم. شدن در آوریم

  .موجودات نظام هستی به تفکر بنشینی که تفکر دم به دم براي انسان ره آورد و برکات بسیار دارد
اگر عقل در کلمات وجودي نظام عالم رها شود می تواند هر . مقید کنیمخالصه این که نباید عقل را به فهم چند کلمه 

پس هر که در تحصیل علوم به کم بسنده کند معلوم است که عقل خود را . دم از حقائق، گلی از گلستان را به ارمغان آورد
ن کلمات بر مبناي عقل نیست زیرا استفاده از ای. یعنی زانو بند زدن عقل ،»فارغ التحصیلی« زانو بند زده است که به تعبیري
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با اینکه سن مبارکشان باال . من اآلن کار ده تا طلبه را انجام می دهم: حضرت آقا می فرمودند. ما باید الی االبد محصل باشیم
آمده و بیماري سختی هم دارند اما اصالً به خوانده ها و نوشته هاي چندین سالۀ خوداکتفا نمی کنند و همچنان مشغول 

  .حقیق هستندت
باید عقل را در معرفت به حق سبحانه از مقید شدن بازداشت که اگر عقل در شناخت حق تعالی مقید شود : فرموده اند

  .سر از وحدت عددي در می آورد که البته وارد شدن در بحث وحدت عددي در اینجا سنگین است
همانند این که درخت اسراري .  کسی نشان نمی دهند علومی هستند که غریب و پنهانند و خود را به هر »غرائب علوم«

گیاه شناس هر چه قدر هم تحقیق کند عالِم به ظواهر . کند دارد که هرگز خودش را به یک گیاه شناس متعارف معرّفی نمی
 درخت و یا این که ما در طبیعت چند نوع! گیرد؟ گیاه می شود که مثالً این گیاه براي رشد کردن چطور آب و خاك را می

موجودات نظام عالم آنقدر اسرار و حقائق دارند که آنها را به هر کسی . داریم و هر کدام از آنها با چه نوع خاکی سازگارند
پس علوم غریبه علوم . قبالً هم به عرض رساندیم که تا کسی با عالم محرم نشود نمی تواند حقائق او را بگیرد. نمی نمایانند

باید عقل را در فیوض منبسط خداوند رها کرد تا .  جز به محرمان خود، به کسی نشان نمی دهندپنهانی هستند که خود را
رحمتهاي عمومی خداوند با علوم و اسرار فراوانی مصاحب و رفیق اند اما مردمی که . حقائق و اسرار نهفته نظام عالم را بیابد

رند که آسمان و زمین و ماه و آفتاب و فلک و ملک همه ها در ارتباط هستند از مصاحبت آنها اطالعی ندا با این رحمت
  :یکپارچه می گویند

  با شما نامحرمان ما خامشیم         ما سمیعیم و بصیریم و هشیم 
در شرح عبارت به همین مقدار بسنده می کنیم و بیش از این را خدمت عزیزانی که در درسها وبحثها شرکت دارند 

  .خواهیم بود
  »و الحمدهللا رب العالمین«                                                     
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  »مجلس هفدهم«
  
 طهارت قلب  
 قلب انسان دائماً در دگرگونی است  
 تشتت موجب سلب اراده می شود 

  
  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«

  طهارت قلب
  :ه به طهارت قلب اشاره می فرماینددر مراتب طهارت باطن بعد از طهارت قوة خیال و ذهن و قوة عاقل

و طهارت قلب از تقلّبی که تابع تشعب است و تشعب نیز به سبب تعلالّتی است که موجب تشتت عزم و اراده می گردد «
نظر قلوب العباد الطّاهره مواضع نظر اهللا سبحانه فمن طهر قلبه :  فرمود»علَیهِ السالم«امیر المؤمنین . و قلب را هم واحد باید

  1»...اهللا الیه
بحث طهارت قلب را آغاز . از آنجا که موضوع بسیاري از سؤاالت و مراجعات گوناگون عزیزان، طهارت قلب است

  .عزیزان عنایت فرمایند و به بحث کامالً دقت کنند تا بتوانیم آنرا پیاده کنیم. می کنیم
  

  قلب انسان دائماً در دگرگونی است
قلب به معناي گردیدن و . تعبیر می کنند »دل«سان مرتبۀ قلب اوست که در فارسی از آن به یکی از شئون نفس ناطقۀ ان

. گاه حال خوشی دارد و گاه بد حال است. نفس انسان حال واحدي ندارد و دائماً در انقالب است. جا به جا شدن است
ست دست به قلم می شود و خوب می یک وقت ا. گاهی در هنگام نماز و دیگر عبادات حال مناجات داردو گاهی ندارد

دوستی ها، معاشرتها، رفت و آمدها همه و همه در حاالت و . نویسد و وقت دیگر هر چه سعی می کند نمی تواند بنویسد
گاهی انسان می بیند جرقه اي خورده و حاالت خوشی دارد اما پس از مدتی متوجه می شود به . دگرگونیهاي قلب مؤثرند

قم نقل -اي که از رانندة تهران همانند آن خاطره. گر افول کرده و آن حال خوش را از دست داده استواسطۀ جرقه اي دی
  . می کنند»دل« یا »قلب«این بخش از نفس ناطقه را تعبیر به . حال که منقلب شد خوب و بد می گردد. کردیم

کی کنعان به چاه اانداختند متوجه نشدي چرا وقتی فرزندت را در تاری: پرسیدند) علیه السالم(روزي از حضرت یعقوب 
      در جواب فرمود. اما توانستی پس از چهل سال بوي پیراهنش را از سرزمین مصر که تا یمن فاصلۀ بسیار داشت حس کنی
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                                                       دمی پیدا و دیگر دم نهان است    حال ما برق جهان است: بگفتا
  مــاي خود نبینیـی تا پشت پــگهگهــی بر طارم اعلـــی نشینــم                     

نسان قبل از اینکه به طهارت کامل برسد و حضور طبیعت ا. از این حالت نفسانی خود نگرانی نداشته باشید! عزیزان من
مدتی در مسیر حق می افتد و درس و بحث دارد و به دنبال علوم و معارف است، لذا چند . تام پیدا کند همین گونه است

شود و از مسیر حق خارج می گردد و پشیمانی به او روي می  روزي حال خوشی دارد اما پس از چند روزي دوباره سرد می
هر انسان سالکی باید توجه داشته باشد که نباید پس از هر هبوطی از ادامۀ راه منصرف شود بلکه باید برخیزد و بار . وردآ

آدم باید آنقدر بیفتد و برخیزد تا بزرگ . زیرا یکی از راههاي پختگی نفس همین افتان و خیزان بودن است. دیگر حرکت کند
اش هیچ سختی نبیند و با هیچ مشکلی روبرو نشود هرگز در زندگی خود پخته نمی کسی که در زندگی . شود و قوي گردد

به عنوان مثال می بینید کشاورزي که سالها کشاورزي کرده و با انواع حوادث و مشکالت این پیشه روبرو شده چقدر . شود
و پایداري داردو در برابر سختیها استوارتر و در مقابل فرزند جوان خود که اتفاقاً او نیز تازه به این شغل روي آورده، استقامت 

آري این . اما فرزند جوانش چون تازه به راه افتاده دم به دم بی طاقتی می کند و از حوادث آینده هراس دارد. پابرجاتر است
. ندمعموال نفوس مضطربه خود را در این جاها نشان می ده. طبیعت انسان است که در حاالت گوناگونی به سر می برد

گوش به . چه کار کنیم؟ گرفتار شدیم: نفوس مضطربه همان جانهایی هستند که دائماً در اضطرابند و با خود می گویند
بیند انسان  حرف چه کسی بدهیم؟ آیا این راه را برویم یا نرویم؟ نوعاً عموم مردم از حالت اضطراب نفسانی خویش زجر می

: را از این اضطراب نجات بخشد و آن را پاك و طاهر گرداند به فرمودة حضرت آقارا همتی بلند باید تا بتواند قلب خود 
یعنی باید تمام هم و غم را در یک مسیر قرار دهد و گرنه قلب شعبه شعبه گردیده و هر زمانی به  .»قلب را هم واحد باید«

  .چیزي دل می بندد
  

  تشتّت موجب سلب اراده می شود
ش را در یک مسیر قرار دهد تا به آسانی نفس خود را آرام کند، در غیر این صورت، تشتت و انسان باید تمام هم و غم

گاه به زندگی دل می بندد و نتیجه اي نمی گیرد، گاه به دنبال دوستان خود می . گردد پراکندگی موجب سقوط انسان می
ند اما پس از مدتی می بیند که هنوز آرام رود و راضی نمی شود، گاه فکر می کند با ازدواج کردن حال خوشی پیدا می ک

  .نگرفته است
دلیلش این است که هم . بعضی وقتها انسان آنچنان گرفتار انقالبات قلب می شود که تصمیم گیري از او سلب می شود

سادگی مشکلی را که به . در این حال دستپاچه می شود. خود را پراکنده کرده است و به سختی می تواند خود را جمع کند
به عنوان مثال شخصی با مریضی روبرو می شود که از شدت درد فریاد می زند و کمک می . قابل حل است، پیچیده می کند

خواهد این شخص با دیدن حال مریض آنچنان مضطرب و پریشان می شود که نمی داند آیا باید به دنبال ماشین برود یا همین 
 رفیقانش خبر دهد یا پدر و مادرش را مطلع کند؟ از طرفی پدر و مادرش هم به جا کنار مریض بماند؟ برود به دوستان و
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می بینید در این حال شخص آنچنان . مسافرت رفته اند، خود نیز پول ماشین گرفتن و به بیمارستان بردن مریض را ندارد
وقتی از او سؤال بکنی .  شودپراکنده و مضطرب می شود که دیگر نمی داند چه باید بکند و قدرت تصمیم گیریش سلب می

شود این شخص  معلوم می... خودم هم نمی دانم اصالً چه کار باید بکنم؟ نمی توانم تصمیم بگیرم و: گوید در چه حالی؟ می
چون هم و اراده اش را در یک مسیر به کار نینداخته و در یک جهت حرکت نکرده پراکنده شده و کار را بر خود مشکل 

یا اینکه تصور کنید کسی خانه اش آتش گرفته، در این لحظه صاحب خانه . میم گیري هم باز مانده استکرده لذا از تص
در حالی که همان ابتدا اگر چند ظرف آب بر . آنچنان شوکّه می شود و خود را می بازد که اصالً نمی تواند کاري انجام دهد

  .سوزانید ا نمیریخت دیگر آتش چنین شعله ور نمی شد و خانه ر روي آتش می
در امور شغلی نیز . کنند اکثریت مردم گرفتار اضطرابات و انقالبات نفسانی خویش اند و در همین مرتبه نیز توقف می

هر چند در . اگر کسی چند شغل مختلف داشته باشد مشکل می تواند در مسیر خودسازي حرکت کند. اینگونه است
زیرا نفس در اینگونه موارد نیز همچنان مشغول . کاري جانشینی تعیین کندکارهاي خود مدیریت داشته باشد و براي هر 

مثال دیگر؛ می بینید شخص تا قبل از ... است که نکند فالنی سر ما را کاله بگذارد و سود بدست آمده را به ما نرساند و 
 خود دارد اما به محض اینکه اینکه ازدواج کند و زندگی مستقل تشکیل دهد محبت و دوستی زیادي نسبت به پدر و مادر

معلوم می شود قلب او مضطرب . ازدواج کرد یک بخش از محبتش متوجۀ همسرش می شود و دوستی او شعبه پیدا می کند
اینجا . کمتر آدمی پیدا می شود که بتواند عالقه هاي خود را به دیگران نسبت به مقدار نیاز آنها تقسیم کند. شده است

به همین دلیل . ر جا دیدید ذهنتان متوجۀ چند امر شد بدانید همان جا مقام انقالبات قلب شماسته. جوالنگاه قلب است
  .بیش از حد به فکر جمع مال نباشید: است که فرموده اند

به مورچه نگاه کنید که چطور مضطرب است؛ هر لحظه به طرفی می رود تا ذره اي خوراکی پیدا کند و بر دهان 
یعنی از طرفی به آن می چسبد تا . اما چون نمی تواند غصه می خورد.  لب می گیرد تا حملش کندبرگ بزرگی به. بگیرد

حرکتش دهد و از طرفی دیگر چون نمی تواند آن را حمل کند رهایش کرده و بدین ترتیب پراکنده و مضطرب می گردد لذا 
به اندازه اي درآمد داشته باشید که براي گذراندن سعی کنید . مقام اضطراب قلب را به خوبی می توان در مورچه مشاهده کرد

بیش از آن خود را به زحمت نیندازید مگر خداوند عبادت فردا را امروز از ما طلب می کند که ما . زندگیتان کافی باشد
نید؟ چه روزي فردا را امروز از خدا بخواهیم؟ چرا می خواهید ظرف چند روز، روزيِ یک عمر خود و فرزندانتان را تهیه ک

  عجله اي دارید؟
خانمی که در خانه است چون پیوسته غصۀ خانه و زندگی . تشتّت و انقالبات قلب حتی در جسم افراد نیز اثر می گذارد

زیرا به طور کلی افرادي که پراکنده اند به . و فرزندان خود را میخورد و هم واحد ندارد به بیماریهاي گوناگون مبتال می شود
حال آنها مانند ماشینی است که تمام اجزایش متفرق .  می شوند و پراکندگی قلب این افراد از چشمشان پیدا استراحتی بیمار

اگر می خواهید به ملکوت عالم سفر کنید هم .چنین ماشینی هرگز کسی را به مقصد نمی رساند. شده و در جایی افتاده است
ه زود تحت تأثیر محیط قرار می گیرند و هر سو که باد بوزد می روند و افرادي ک. عزمتان را جزم کنید. واحد داشته باشید
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این افراد هرگز اهل عزم و اراده و همت نخواهند . با حرف دیگران تغییر می کنند، نه دوستیشان اساسی دارد و نه دشمنیشان
موجودات عالم آیینۀ خویش  را به ما همگی باید محرم شویم تا . بود و عالم نیز هرگز خود را به ایشان نشان نخواهد داد

خداوند در دلهایی که خویش را از تشعب : به فرمودة امام وصی علی. سوي ما بگیرند و اسرار الهی را براي ما آشکار کنند
  .کند زیرا این دلها به حق روي آورده اند و خود را از پراکندگی نجات داده اند و آلودگی رهانیده اند نظر می

مؤمن کسی است که وقتی به او نگاه می کنی یاد : در روایات آمده است.  دل نیز در چهره ها اثر می کندهمچنین پاکی
راه رفتن مؤمن . مراد از چهره هم چهرة ظاهري است و هم وجهی است که آثار وجودي از آن صادر می شود. افتی خدا می

 نهج 185ر جسم او نیز خاشع و خاضع شود که خطبۀ خضوع قلبی مؤمن سبب می شود که سراس. چهرة او را نشان می دهد
به راستی انسانیت چه جایگاهی است و آیا ما خود را به آن رسانیده . در این بخش بسیار سازنده است) خطبۀ متقین(البالغه 

امیک از کارهاي ایم؟ آیا ما خود را ارزان نفروخته ایم؟ مگر غیر از این است که نه خواب آرامی داریم نه بیداري درستی؟ کد
که حتی براي یاد گرفتن طریقۀ صحیح راه . ما بر اساس برنامه ریزي است؟ ما باید شیوة معاشرت و حرف زدن را بیاموزیم

 »اند مسجد و حسینیه براي یاد گرفتن همین امور بنا شده«: به تعبیر شریف حضرت آقا. رفتن نیز باید به کالس درس برویم
پردازند؟ مگر نه این است که کودك براي آموختن  ه و رسم کاسبی را یاد بگیرند به کسب و کار میچرا مردم پیش از آنکه را

راه رفتن و سخن گفتن باید از دیگران کمک بگیرد، ما نیز براي یاد گرفتن شیوة صحیح زندگی کردن باید از استاد راه 
د و به او شیر می دهد تا رشد جسمانی پیدا کند استاد همانند مادري که فرزند خود را در آغوش می گیر. کمک بگیریم

  .شاگرد خویش را در آغوش می کشد و به او علوم و معارف می آموزد تا او را بپروراند
همچنانکه براي امور مادي روزانۀ خود اهل حساب و کتاب هستید، براي اعمال معنوي خود نیز برنامه ! عزیزان من

گر چه همۀ ما . تان دقیقاً روي نظم و ترتیب باشد ف زدن و نشست و برخاستسعی کنید راه رفتن و حر. ریزي کنید
و البته باید در پی . کودکیم و کودك قدرت برنامه ریزي صحیحی ندارد که اگر این است پس همۀ ما محتاج به استاد راهیم

ر برایم بزرگی و چون مادر برایم اي که تو همچون پد«: استاد بگردیم و به محض یافتن، دامنش را بگیریم و به او بگوییم
به ما حقیقت را بازگو و بیاموزمان که چطور حرف . مرا چون کودکی به آغوش خود گیر و شیر علم عطایم کن! عزیزي

 خالصه »بزنیم؟ چگونه راه برویم؟ چطور بخوریم؟ و چه مقدار بخوابیم؟ چه اندازه کار کنیم و درس و بحث داشته باشیم؟
  ».ما را به خود بخوان«:  اخالص و صداقت به او عرضه بداریماین که در نهایت

  »و الحمدهللا رب العالمین «                                                     
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  »مجلس هجدهم«
  
 انقالبات قلبی  
 عارفان مقیم مقام عندیت حق اند  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  انقالبات قلبی
رساندیم که قلب به عنوان یکی از شئون حقیقت انسانس، دائماً بین عالم ظاهر و باطن در حال آمد و شد به عرض 

شود و به  نامیده می »نفس«به تعبیر لطیف آقایان اهل معرفت، حقیقت انسان که به لحاظ تعلق به بدن و عالم ظاهر . است
گاهی به این سو نظر . کان و عالم الهوت در حال رفت و آمد استنامیده می شود بین عالم ام »روح«لحاظ تعلق به عالم اله 

از این فراز و نشیب مقام قلب انسانی که فرازش همان توجه به ملکوت و عالم باطن و . می کند و گاه آن سویی می شود
 تکه گوشتی است چه اینکه قلب ظاهري هم که.  می کنند »قلب«نشیبش رو کردن به عالم ماده و عالم ظاهر است تعبیر به 

 آتشِ بدن است آري این ظاهر، عنوان باطن 1و در قفسۀ سینه قرار گرفته، دم به دم در حال دگرگونی و ضربان آن به منزلۀ دمیِ
گاه آن سویی می شود و حال خوشی پیدا می کند و گاه تحت تأثیر . است چرا که جان انسان نیز دم به دم در انقالب است

ست و رفیق ومعاشرت و کسب و کار قرار می گیرد و از آن سوي عالم غافل می شود و سقوط می اجتماع و زندگی و دو
خود شخص نیز می فهمد که این سویی و سنگین شده است و . حال می شود کند و از آن به بعد نماز و دیگر عباداتش بی

حرفهاي . اعضا و جوارح خود باشدکند که مواظب  زمانی انسان احساس سبکی و آرامی می. احساس واماندگی می کند
  ...نابجا نگوید، هر حرفی را نشنود، کم ببیند و کم بخورد و

این است که به عرض رساندیم . کسانی که حضورشان نسبت به عالم ملکوت قوي می شود توحید را تقویت می کنند
  . توحید باید برایمان کامالً حل شود

  : حضرت آقا فرمودندمخصوصاً در آن چند سطر اول معرفت نفس که
وجود است که مشهود ماست؛ ما موجودیم و جز ما همه موجودند؛ ما جز وجود نیستیم و جز وجود را نداریم و جز «

  .»وجود را نمی یابیم و جز وجود را نمی بینیم
  :حضرت آقا بعد از چند سطر ابتدایی درس اول نوشته اند که

  .»و من بدیهی تر از این درس چیزي نمی دانم«
ولی وقتی شما قوي تر شوید و کتابهاي بیشتري را زیر و رو کنید خواهید دید همین که روشنترین درسهاست، 

  .مشکلترین آنها نیز هست و این درس باید در متن وجودي انسان پیاده شود
                                                

 .آتش می شود شود که سبب شعله ور شدندر اصطالح مازندرانی به آلت دمنده باد در کوره هاي آهنگري گفته می » دمی«منظور از -1



 

 ٩٩

ئۀ طبیعت اگر کسی به این حقیقت توحیدي برسد در عین حالی که قلب او سوز و گداز و انقالب دارد، کاري به نش
نخواهد داشت و با اینکه توجه به ملکوت عالم دارد یکپارچه در اضطراب و فراز و نشیب خواهد بود و البته فراز و نشیب 

  .شود چنین کسی اساساً این سویی و دنیایی نیست و او یکپارچه اهل اهللا می
شان در ابتداي دیوان قلب و دل را ای. براي فهم این معنی خوب است یک دور دیوان حضرت آقا را مطالعه بفرمایی

  کنی؟ سرزنش می کنند و می فرمایند تو که پرندة قدسی و اهل ملکوت عالمی چرا خود را معطل کرده اي و پرواز نمی
  اال اي طایر قدسی در این ویرانه برزنها         

   و رهزنهابسی دام است و دیو و دد بسی غول است                                        
  در این جاي مخوف اي مرغ جان ایمن کجا باشی       

  مأمنها سوي  امن و نُما رو ا  جاي ن  زین گذر              
  .و بعد در غزل لقاي یار می بینید که آن سویی شده و از آن به بعد تجلیات الهی است که او را منقلب می کند

  لّیها چو صرصر تا نسیم استتج   ه بسم اهللا الرّحمن الرّحیم استب        
حقائق عالم ملکوت که به انسان نمایانده می شود، گاهی همانند گردباد تندي است که انسان را همانند پرکاه معلق می 

تعبیر می  »تمثالت بی مثال«از چنین تجلیاتی به . گرداند و براي انسان چاره اي جز از خود بی خود شدن باقی نمی گذارد
گاهی هم تجلیات الهی . آورد  همان حقائقی است که چون گردباد تندي بر انسان روي می»صرصر« از کنند که منظور

  .همانند نسیم آنچنان دلنواز و آرام بخش است که باعث سکون و اطمینان انسان می گردد
  

  عارفان مقیم مقام عندیتِ حق اند
 عده اي دیگر نیز اهل دنیایند و خداوند آخرت را بر آنها .عده اي اهل آخرتند و خداوند دنیا را برایشان حرام کرده است

اما »انّ الدنیا حرام علی اهل االخره و انّ الْآخره حرام علی اهل الدنیا و کالهما حرامان علی اهل اهللا« :حرام کرده است
نه به دنبال . ل آخرتاست ایشان نه اهل دنیایند و نه اه 1»فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر«عده اي هستند که جایگاهشان 

همان که قرآن . است »مقام عند اللّهی«اینان مرزوق الهی اند و رزقشان . لذائذ مادي اند و نه در پی حور و غلمان آخرت
بهشت نیز مشتاق دیدار  ،1»و ال تحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«: کریم می فرماید
 .م استصاحبان این مقا

    بدر کردیم تا جاي تو باشد         دو عالم را به یکبار از دل تنگ    
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 ١٠٠

اشتیاق « :این روایت را نقل فرموده اند که) رحمه اهللا(حضرت آقا در تعلیقات خود بر رسالۀ آغاز و انجام خواجه طوسی 
 بهشت اگر شیرین است بهشت آفرین سلمان خود می داند که »بهشت به سلمان بیشتر از اشتیاق سلمان به بهشت است

 پس کم همتی است که انسان بهشت آفرین را رها کند و در پی بهشت باشد. شیرینتر است

  چرا بیخبر از بهشت آفرین است        چرا زاهد اندر هواي بهشت است          

  : ابن سینا در نمط نهم اشارات می فرمایند
عابدان کسانی . ا از خود دور می کنند تا در ازایش متاع آخرت را به دست آورندزاهدان کسانی هستند که متاع دنیا ر«

عارفان کسانی هستند که دائماً چهره جان خویش را به سوي عالم اله انصراف . هستند که بر مستحبات عبادات دقّت دارند
ق نور الحق فی سرّه یخص باسم می دهند تا محل شروق حق گردد و المنصرف بفکرِهِ الی قدس الجبروت مستدیماً لشرو

  » العارف
الهی هب لی کمال االنقطاع  «: در مناجات شعبانیه می فرمایند»علَیهِ السالم«انصراف همان است که حضرت علی 

نیز می  »توجه به ملکوت عالم«و » انصراف الی الحق«، »انقطاع الی اهللا«، »عندیت«این مقام را تعبیر به  »الیک
رف با تخلیه رذائل اخالقی از جان خویش و تجلیه و تخلق به اخالق ملکوتی و اوصاف پسندیده بدین مقام حضرت عا.کنند

انسان باید حقیقت و شاکلۀ . راه می یابد و در این مرتبت به درستی می داند که با خداوند تعالی و خلق او چگونه باشد
باید مطلقاً از غیر حق بریده گردد و فقط . ان الهی منصرف کندوجودي خود را به طور کلی از ما سوي اهللا و حتی از فرشتگ

به پروردگار عالم اتصال وجودي پیدا کند و این با سخن گفتن و حرف شنیدن و فهمیدن به دست نمی آید بلکه باید در جان 
اهللا نور السموات و «عارف حقیقت جان خود را نه به سمت آسمانها وزمین بلکه به طرف . و حقیقت نفسانی فرد پیاده شود

عارف دم به . این زاهد است که می ترسد. از جهنم هراسی ندارد. سوق می دهد و لذا هرگز از غیر خدا نمی ترسد »االرض
روي سخنش . باید از خداوند بترسید: اینکه قرآن می فرماید. دم به فکر همنشینی و همصحبتی ودوستی با حقیقت عالم است

 و نه با کسی که نصف شب بیاید و با خدا همنشین شود و با او رابطۀ أنس  م ـصلی اهللا علیه و آله و سل ـ با ماست نه با پیغمبر
: مگر خود او نمی فرماید. و محبت و دوستی برقرار کند او می داند که حقیقت حق متعال از هر کسی به او نزدیکتر است

من در بین  1»أنّ اهللا یحول بین المرء وقلبه« و یا زدیکترم من از رگ گردن به شما ن 1»اقرب الیه من حبل الورید نحن«
  .شخص و قلب او حائل می شوم و از اسرار همگان آگاهم

آري حق دم به دم بر دل عارفان تجلی می کند و این تجلیات گاه باعث لرزش اندام می شود اما این لرزش هرگز از روي 
لرزاند و بعد می  به تعبیر قرآن اول می. وردن حق در انسان ظاهر می شودترس نیست بلکه نعمتی الهی است که قبل از روي آ
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 ١٠١

گاهی حضور آنقدر . همانگونه که به عرض رسید مقام عندیت دوگونه است 1»الذین اذا ذکر اهللا وجلت قلوبهم« آرمند
  .سنگین است که بدن طاقت نمی آورد وگاه باعث آرامش می شود

  م استــر تا نسیــرصــا چو صـتجلّی ه               حیم استه بسم اهللا الرّحمن الرّب       
     که زو نه جسم و جان را لرز وبیم است            م اســــتـــتجلّی گاه مانند نسی       

در این مورد فص پنجاه و هفتم فصوص الحکم فارابی و شرح آن یعنی نصوص الحکم بر فصوص الحکم، انسان را 
  .ند بسیار کمک می ک

دلدار آن کسی است که صاحبدل و عاشق خود را نوازش می : معشوق را گاهی به دلدار و گاه به دلبر تعبیر می فرمایند
  :کند و به او می گوید

و بدان که . تو به مقصودت می رسی. در مسیر راه حرکت کن، توکلت بر حقیقت عالم باشد. نگران نباش! عزیز من«
همینکه تصمیم گرفتی در پیشگاه حق زانو بزنی به . یعنی همین به راه افتادن تو رسیدن توست. توکل تو همان رسیدن توست

  »...همان اندازه رسیده اي
نسیم، . این تجلیات نسیم گونه است. در این حال خداوند با اوصاف جمالیه، خود را تجلی می دهد و دلداري می کند

اگر کسی بتواند نسیم سحري را استنشاق کند دیگر در آن روز : اندفرموده . هواي مخصوصی است که هنگام سحر می وزد
نیازي به خوردن غذا ندارد زیرا به واسطۀ این استنشاق بدن آنچنان طراوت پیدا می کند و سرحال می شود که نیاز خود را به 

 سحري روزگار گذراندند و چه بسا بزرگانی بوده اند که سالیان سال غذا نخوردند و با همان نسیم. غذا احساس نمی کند
به همین دلیل است که از تجلیات جمالیۀ . این نسیم انسان را نوازش می کند و به او جان می دهد. جان خود را طراوت دادند

چه بسا صبحی براي . فرمودند و چه بسا انسان را می اندازند تا پخته بار بیاید» نسیم«حق تعالی که دلبري حق است تعبیر به 
بسیاري از بزرگان ما وقتی هنگام طلوع آفتاب بر می . بح اورا برنخیزانند تا درد او گل کند و به فکر چاره بیفتدنماز ص

خواستند و می دیدند نمازشان قضا شده دردشان تازه می شد و صبح تا غروب در حال دیگري بودند که خدایا کی شب می 
خداوند از . تمام اینها لطف الهی است و دلداري حق. جات جبران کنمشود و سحر می گردد تا من کوتاهی امروزم را با منا

وقتی خداوند انسان را مأنوس خود دید و خواست حقائق را در اختیارش قرار . این طریق انسان را با خود مأنوس می سازد
را این تجلیات با جمال ظهور این تجلیات به طور کلی دل را می برد زی. دهد از آن به بعد تجلیات سنگین بر او وارد می کند

 »شد«. »دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد«به فرمودة حافظ شیرین سخن . می کنند و خداوند بدین طریق دلبري می کند
آنان که عاشق دلبرند دل به دلبر داده . است »دلرفتگان«معنی در اینجا به  »دلشدگان«نیز می آید و  »رفت«گاهی به معناي 

اگر کسی به این مقام . است »سالبه به انتفاع موضوع«به تعبیر طلبه ها . لی ندارند تا معشوق به آنها پیامی بدهداند و خود د
  :لذا حضرت آقا گاه با زبان مطایبه و شوخی می فرمایند. برسد به مقام عندیت راه یافته که نه دنیا دارد و نه آخرت
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 ١٠٢

  » .ه شیطان ببرد نه دنیا داریم که دیوون ببرندما که نه دنیا داریم نه آخرت، نه دین داریم ک«
  .دنیا در دلم جاي گرفته یا دین: زیرا کسی که دلش در اختیار دلبر است دلی نداردتا بگوید

  من نه مرد این ور و نه مرد اون ور هسمه 
  1من گرفتار دل و شه جان دلبر هسمه               

 در )علیه السالم( مانند حیوانات می چرند که یکی از صحابۀ امام سجادعده اي مردم این سویی هستند و در دنیا فقط
نفرما : آقا فرمود. ببینید که چقدر حاجی جمع شده اند و به زیارت خانۀ خدا آمده اند! آقا جان: عرفات به ایشان عرض کرد

یی هستند یعنی تمامی اعمال عبادي عده اي هم آن سو. حاجی و زائر جمع شده اند بفرما چقدر حیوانات اینجا گرد آمده اند
اما حضرت آقا می فرماید من نه اهل این طرفم و نه اهل . را به طمع رفتن به جنات و رسیدن به حور و غلمان انجام می دهند

اما آن . سخن از مقام دلبري است »همچو منصور خریدار  سر دار شدم«: نیز می فرمایند) رحمه اهللا(اینکه امام. آن طرف
  :ف دیگر می فرمایدعار

  من کیم تا که بگویم که منم    من چرا بی خبر از خویشتنم            
هو « و آن مقامی است که انسان می بیند هر چه هست اوست که. مصرع دوم این بیت مقامی باالتر را بیان می کند

. لبی از کثرت دنیا و آخرت رهیده استچنین ق. این عالیترین مقام طهارت قلب است 2 »االول و اآلخر و الظاهر و الباطن
 است که در مناجات شعبانیه »علَیهِ السالم«صاحب این قلب امیرالمؤمنین . این قلب نه با بهشت مشغول است و نه با جهنم

  : می فرماید
دایی از این دوري و ج. خدایا اگر می خواهی مرا به جهنم هم ببري ببر؛ ما را نه با بهشت کاري است و نه با جهنم«

  ».توست که بر من سخت و طاقت فرسا است
به فرمودة حضرت . اما در این بین افراد جاهل که به ظاهر دیندار نیز هستند انسان را بسیار گرفتار و این سویی می کنند

  :آقا در الهی نامه
  »اگر حسن جهنمی است جهنمی عاقلی را رفیق او گردان! الهی«

خدایا . تاریکی و نور در مقابل یکدیگرند. جهل تاریکی است و علم نور. م نیستجهل محرم عل. جاهل نامحرم است
  .اگر می خواهی مرا به جهنم هم ببري ببر اما در کنار جاهالن جایم مده

  »و الحمدهللا رب العالمین«                                                            
 
  
  

                                                
  یعنی من نه مرد این طرف و نه مرد آن طرف هستم من گرفتار دل و دلبر جانانه خود هستم-١
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 ١٠٣

  »مجلس نوزدهم«
  
 استدل، مأواي حق   
 حاکمیت وحدت در قلب 

  
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  دل مأواي حق است
: باسناده عن سفیان بن عینیه قال)  معرب2 ج 13ص (و فی الکافی « :حضرت آقا در ادامۀ بحث طهارت می فرمایند

یم؟ قال القلب السلیم الذي یلقی ربه و لیس  عن قول اهللا عز و جل اال من اتی اهللا بقلب سل» علَیهِ السالم«سالته یعنی ابا عبداهللا 
  .»فیه احد سواه

تنها آن کسی سود اال من اتی اهللا بقلب سلیم « راجع به آیۀ شریفۀ» علَیهِ السالم«از محضر امام صادق: سفیان می گوید
عالی را زیارت کند و در قلب سلیم قلبی است که حق ت: امام فرمود. سؤال کردم »برد که با دل پاك به درگاه خدا روي آورد

 آن را درکتابهایشان آورده  است که حضرت آقا هم بارها»علَیهِ السالم«حدیث دیگري از امام صادق . خود غیر را جا ندهد
دل حرم خداست پس در آن غیر خدا را ساکن  1 »القلب حرم اهللا فال تسکن فی حرم اهللا غیر اهللا«:حضرت می فرماید اند

نیز نقل فرموده اندکه نه تنها نباید غیر را در دل جاي دهید بلکه حق داخل  »فال تدخل«ق را با عبارت حدیث فو–نسازید 
مخصوص انبیاء و  »داخل نکردن غیر در دل«بهتر باشد زیرا  »فال تسکن«ظاهراً روایت . کردن آنرا نیز در دلهایتان ندارید

ذارند غیر خدا در دل وارد شود، اما غیر آنها از مردم عوام چنین ائمه است و فقط ایشان آن قدرت و توان را دارند که نگ
توانید مانع از ورود غیر  حال که شما نمی: امام هم می فرماید. نیرویی ندارند که از داخل شدن غیر حق در دل جلوگیري کنند

  .ر دهیدشوید پس الاقل از ساکن شدن آن در دلهاي خود جلوگیري کنید و فقط خدا را صاحب منزل قرا
  حاکمیت وحدت در قلب

هر کجا دیدید پاي کثرت و اختالف و پراکندگی به میان آمده بدانید راه  »قلب را هم واحد باید«: در عبارت فرموده اند
تواند  پراکندگی و اختالف در هر یک از شغل و محیط و ارتباط با دوستان مختلف، می. اطمینان نفس بسته شده است

د یک رانندة تاکسی که از صبح تا غروب افراد مختلفی همچون پیرمرد، پیرزن، جوان هرزه، جوان خطرناك باشد همانن
. شود مؤمن، کارمند، کارگر، کاسب و غیره و غیره را سوار ماشین خود می کند و شاهد تمام ناراحتی و گرفتاري ایشان می

ه خاطر همین پراکندگی بوجود آمده از برخورد کردن با لذا نوعاً می بینید اعصاب رانندگان تاکسی ناراحت است، این امر ب
به طور کلی هر کجا می بینید . همینطور ایستادن در صف نانوایی هم موجب پراکندگی است. گروههاي مختلف مردم است

                                                
 جامع االخبار شیخ صدوق- 1
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 مردم آنجا جمع می شوند و حاضر نیستند سر سوزنی نسبت به یکدیگر گذشت داشته باشد بدانید که آن جا جاي خطرناکی
الزم نیست در شبانه روز سه مرتبه به . زمانی به نانوایی بروید که خلوت است. است و سعی کنید از این مکانها دور شوید

یک بار در شبانه روز به نانوایی برویدو بیست و چهار ساعت خود را با همان نان بگذرانید و . نانوایی بروید و نان بخرید
همچنین اختالفات در منزل و بین . ایی و دیدن چنین افرادي حال خود را به هم بزنیدحاضر نباشید با رفتن به چنین مکانه

و در مقابل هر کجا دیدید که وحدت . دوستان و فامیلها و خویشاوندان، همه و همه انسان را پراکنده و متشتّت می کنند
اگر می خواهید بدانید رفتن به مسافرت . حاکم شده و به سلوك و آرامش رسیده اید بدانید که خدا در آن جا وارد می شود

به زیارت رفتن و با دعوا و . خوب است یا بد؟ باید ببینید دل شما در این سفر وحدت پیدا می کند یا اسیر کثرت می شود
ان مسافرت کردن با دوستان یا کارو. اگر می توانید، تنها و یا با خانوادة خود سفر کنید. ناسزا برگشتن هیچ ارزشی ندارد

زیرا آدم تا هنگامی که تنهاست کمتر می خورد و بیشتر قناعت می کند اما همینکه قرار شدبا جمع دیگري . مشکل ساز است
در این مسافرتها دل با خدا . غیر از خانوادة خود سفر کند لزوماً باید پول بیشتري بدهد و همراه جمع غذاي بهتري بخورد

حرفهاي او شما را پراکنده می کند بدانید که این دوست به منزلۀ سمی براي جان اگر دوستی دارید که . مرتبط نمی شود
  .شماست

به طور کلی دل اگر دل است باید تمام توان خود را به کار گیرد تا وحدتش حفظ شود و انسان باید بسیار قوي باشد که 
 از عزیزان از روي برادري با بنده بعضی. هم در کارهاي اجتماعی شرکت کند و هم بتواند وحدت خویش را حفظ کند

دارید » تقواي سلمانی «اگر: بنده خدمتشان عرض می کردم. کردند که خواهان پذیرش شغلی سنگین وخاصند مشورت می
هستند . شما غصۀ پیش نرفتن کار را نخورید. بروید، در غیر این صورت هم براي شما و هم براي دیگران خطرناك است

مدتی در .  با هیچ کس مشورت هم نمی کنند و آن مشاغل را می پذیرند و کار را  پیش می برندکسانی همانند شما که
دیدیم و فکر می کردیم  محضر شریف حضرت آقا هنگام تدریس دروس اسفار، شخصی را در صف مقدم کالس حاضر می

می «:  ایشان به محضر آقا عرض کردروزي بعد از کالس با آقا بودیم که. قرار است ایشان جزء صحابۀ و خصیصین آقا شوند
براي قبول تصدي آن پست، ابتدا باید امضایی از استادت بیاوري و خدا : خواهم فالن شغل را اختیار کنم و به من گفته اند

 به کجا می روي؟: آقا فرمودند» اگر امکان دارد زیر این برگه را امضاء فرمائید. شاهد است که من هم استادي جز شما ندارم
اگر نروید چه می شود؟ : آقا فرمودند. به عنوان نماینده در فالن پست در دو استان کشور مشغول به کار خواهم شد: او گفت

  :آقا فرمودند. کنم قبول این پست برایم تکلیف شرعی باشد به من نیازمندند و فکر می: او در جواب گفت
. تو خیال می کنی که تکلیف شرعی داري. ال تو بسیارندبراي مقامی که فرموده اي امث. هرگز تکلیف شرعی نیست«

اگر من هم روزي ببینم کاري در این کشور ... من در کل ایران تور انداختم تا بتوانم شما چند نفر را به دام خود بیندازم 
د خود درسها را رها است که از دست کسی به غیر از من بر نمی آید و کسی مثل من یا بهتر از من نمی تواند آن را اداره کن

از شما چند نفر می خواهم همچنان در سر کالسهاي من . می کنم و مشغول آن کار می شوم ولی می بینم که اینطور نیست
  »...حاضر شوید تا حقائقی را که داریم به شما نیز بدهیم
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معلوم است . ن خدمت شداما آن بندة خدا گوش به حرف نداد و طولی نکشید که کالس را رها کرد و مشغول انجام آ
  .قلب آن شخص توحد نداشته که دل به درسها دهد و کسب علوم و معارف کند

حاال باید چه کنیم تا موحد باشیم و از پراکندگی رهایی یابیم؟ بنده مطابق با بینش خود راهی به شما عزیزان پیشنهاد می 
و براي فهم حقایق مندرج در آن وقت بگذارید و زحمت بکشید . کنم و آن اینکه یک مسیر علمی را براي خود تعیین فرمایید

. چون تو انسان هستی و انسان بی علم نمی شود در کنار آن کسب و کار خود را هم داشته باشید و هرگز آن را رها نکنید
م کتابها آسان نیست نوشته هاي یک عالم را براي خود معیار ومحور قراردهید از آنجا که فه. زیرا نیازي به تغییر شغل نیست

روزي یکساعت یا هفته اي چند ساعت نزد آن استاد بروید و بر اساس نظم . پس در این مسیر به یک استاد هم نیاز دارید
و یا کتابهاي ) رحمه اهللا(یا کتابهاي شهید مطهري) رحمه اهللا(توانید کتابهاي امام مثالً می. خاصی درس بخوانید و باال بیایید

اما باید بدانید که خواندن کتابهاي گوناگون و پراکنده دل را مضطرب . ه حسن زادة آملی را انتخاب بفرماییدحضرت عالم
همینطور تحقیق در مورد موضوعات مختلف در یک زمان انسان را پراکنده . می سازد و انسان با این روش به جایی نمی رسد

بودند که دو سال قبل در ) رحمه اهللا(از شاگردان عالمه طباطبایی) رحمه اهللا(عالمه حاج محمد حسین تهرانی. بار می آورد
اما هرگز به . ایشان اهل قلم بودند و کتابهاي بسیاري نوشتند و شاگردان بسیاري تربیت کردند. مشهد به رحمت اله پیوستند

. ه من نوشته ام را مطالعه کنیدکتابهایی ک: می فرمودند. شاگردان خود اجازه نمی دادند که کتاب دیگران را مطالعه کنند
البته این به . حال که پیش من آمدید باید مطابق با آن برنامه عمل کنید. چون تمام آنها روي حساب و برنامه نوشته شده است

بلکه همۀ اینها براي این است که سالک در ابتداي راه با دیدن روشهاي گوناگون . معناي بد بودن کتابهاي دیگران نیست
اگر می خواهید قلبتان هم واحد پیدا کند باید به مطالعات خود جهت بدهید و یا بصورت موضوعی . ر و سرگردان نشودمتحی

  .همانند اینکه اآلن مدتی است که مشغول بحث موضوع طهارت هستیم. مطالعه کنید
شما، هم به امام . هتان شودتوجه داشته باشید دوستی هایی که بر اساس نظم اجتماعی است نباید مانع را! عزیزان من

اما اگر خواستید بر اساس کتابهاي شهید مطهري خود را بسازید کتابهاي امام را مطالعه . عالقه دارید و هم به شهید مطهري
مگر شما براي تحصیل در یک دورة تحصیلی در چندین دبیرستان ثبت نام می کنید؟ . اگر مطالعه کنید ضرر کرده اید. نکنید

 کار را بکنید سرانجام کار چه کسی باید از شما امتحان بگیرد؟ چه کسی باید شما را از ابتدا تا انتها کنترل کند؟ و اگر این
به همۀ نویسندگان احترام بگذارید اما در یک جهت قدم . خواهید بود »همه کارة بیکاره«اگر چنین باشد به تعبیر خودمانی 

توانید کتابهاي دیگران را هم  د پیدا کردید و حقیقت در شما پیاده شد از آن به بعد میبعد از اینکه توح. بردارید تا موفق شوید
الحمد اهللا بعد از انقالب خیلی شور مطالعه و نوار گوش کردن به ما روي آورده اما متأسفانه پراکنده شدیم . مطالعه بفرمایید

یک باغ را نمی توان به چندین باغبان .  خاصی نبوده استونتیجه اي نگرفته ایم زیرا تمام آنها بر اساس یک برنامه و روش
بسیاري از عزیزانی را می شناسیم که پس از  »آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک«به تعبیر قدیمی ها . سپرد

  .پیروزي انقالب به مطالعه و زندگی خود جهت دادند و اکنون موفق شده اند
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بعد از آن با خود خلوت کنید . اي کسب موفقیت ابتدا در چند کالس و منبر شرکت کنیدلطف بفرمایید بر! عزیزان من
با هر کدام سازگارتر بود همان را دنبال کنید که روزیتان همان . و ببینید دلتان با کدامیک از این کالسها سازگارتر است

ا شیوه هاي مختلف دارند اما مگر می شود به عنوان مثال چندین آشپز براي پختن یک غذ. هدف ما انسان شدن است. است
یک غذا را هم روي آتش هیزم، هم روي گاز و هم روي اجاق برقی پخت؟ غذا خوب پخته نمی شود در عین حال هیچکدام 

اگر استادي در فالن شهر دور پیدا . از هیزم و اجاق برقی وگاز هم تقصیري ندارند بلکه تومقصري که با غذا چنین کرده اي
در روایات ما آمده است اگر علم در . اي که کالسهاي درسی او مطابق معیارهاي درونی تو است باید به دنبال اوبرويکرده 

پس شرط اول این سیر و سلوك علمی و عملی نیز شرط اول فهم کامل هر آیه و روایت . چین هم باشد باید به دنبال آن بروید
 تا تمام کثرات آیات و روایات و احادیث را به یک وحدت برگرداند و به شما و حدیثی این است که بایداستادي داشته باشید

  .القا کند
  »و الحمدهللا رب العالمین«    
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 »مجلس بیستم«

  
 ناسازگاري توحد با تعلق 

  
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  ناسازگاري توحد با تعلق
را وحدت بیشتري بخشیم در امور روزانۀ خود موفق تریم و هر چه قدر به عرض رساندیم که هر چه عزم و همت خود 

و . در مطالعه ودیگر امور زندگی از هم گسیختگی و تشتت بیشتر باشد نفس پراکنده تر می شود و دیرتر به مقصود می رسد
داشته باشد لذا با بر اساس اصل سنخیت چون خداوند تعالی واحد است یک جایگاه و محلی می خواهد که آن نیز توحد 

  .کثرات وتعلقات گوناگون، طهارت دل که همان استقرار حق در قلب انسان است حاصل نمی شود
در حل مسائل عمیق  »تعلق با تعقل سازگار نیست«: حضرت آقا در این باره در رسالۀ شریف صد کلمه فرموده اند که

 چه اطراف شما آرام تر باشد یادگیري و ادراك شما بیشتر فلسفی و ریاضی و در ادارك مسائل علمی نیز می بینید که هر
حتی گرمی بیش از حد محیط و یا گرسنگی و سیري مفرط عواملی هستند که نفس را مشغول و پراکنده و خسته می . است
پراکنده به طور کلی هر چه که نفس را مشغول کند و اورا ازتوحد دور گرداند باعث پراکندگی قلب می گردد و قلب . کنند

نه عالم، خود رابه این دل نشان می دهد و نه خداوند عالم در این دل . و متشتت، محل ظهور حقائق عالم قرار نمی گیرد
  . پس توحد قلب، باعث نزول برکات الهی می شود. جاي می گیرد

 »توحید«ة موضوعی مثل خواهید دربار اگر می مثالً. بار دیگر تاکید می کنیم که در مطالعات خود توحد داشته باشید
مطالعاتی داشته باشید، کتابهاي در این زمینه را جمع آوري کنید و با آنها محشور شوید تا این بحث در جان شما رسوخ 

 قوي -ان شاءاهللا-و همچنان که گفتیم سعی کنید ابتداي راه تعدادي از کتابها را براي خود محور قرار دهید، بعد که . کند
در این : ار می شوید و می توانید کتابهاي گوناگون را مطالعه کنید و همه را در یک نقطه جمع بفرمائیدشدید خودتان معی

صورت شما میزان فهم خواهید داشت، یعنی کتابها و نوشته هایی را که مطابق با یافته ها و خوانده هاي شما هستند اخذ می 
اما این به معناي باطل بودن کتابهاي نامطابق نیست زیرا ممکن . کنیدکنید و آنها را که مطابقت ندارند به اهلش واگذار می 

چون کتابهاي گوناگون که از نویسندگان مختلف وارد بازار می شوند به . است دیگري آنها را مطابق با یافته هاي خود بیابد
چه بسا کتابی از . ند و می خوانندمنزلۀ اجناس گوناگونی هستند که افراد مطابق با ذوق خود بهترین آنها را انتخاب می کن

همانطور که شما نیز مطابق با ذوق خود اکنون نوعی لباس به تن کرده . نظر یکی بهترین باشد و از نظر دیگري چنین نباشد
اید که ممکن است این نوع لباس مورد سلیقۀ بسیاري از افراد دیگر نباشد می بینید اگر چه هدف همۀ مااز لباس پوشیدن، 

  . نبودن بدن است اما در عین حال ذوقها در پسندیدن اصل جنس و کیفیت رنگ، گوناگون می باشدبرهنه
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ببینید کدام کتاب شما را متحول و منقلب می کند همان را . در انتخاب کتابها دلِ خود را معیار قرار دهید! عزیزان من
ر خوب وکوتاه است اما بسیار باریک و خطرناك نیز البته باید توجه داشت که طی کردن راه دل گر چه بسیا. دنبال کنید

در مسیر دل ممکن است به مقصد . راه عقل طوالنی و خسته کننده است اما در این مقام نوعاً همه به مقصد می رسند. هست
 لذا هیچگاه .آن وقت باز باید جان بکنی و این راه رفته را از نو آغاز کنی. برسی اما با یک لرزش کیلومترها دور خواهی شد

هیچگاه ندیده اید افرادي مثل خواجه . ندیده اید فیلسوفان و یا کسانی که راه عقل را پیموده اند سر از خانقاهها در بیاورند
نصیرالدین طوسی ها ریش و مویشان را بیش از اندازه بلند کنند و معرکه گیري نمایند و بگویند اکنون ما دیگر اهل دلیم و از 

به همین خاطر . اما نوعاً در راه دل چنین خطرهایی هست و زمین خوردن در این راه بسیار زیاد است.  ایمظاهر غافل شده
در غیر این صورت دچار اضطراب . فرموده اند که قلب باید هم واحد داشته باشد و تمام اهتمامش را روي یک محور قرار دهد

 قلبی شود، زیرا این مرض باعث بسیاري از بیماریهاي جسمی، پیري و خدا نکند که انسان دچار اضطراب. و گرفتاري می شود
در این زمینه به دیوان حضرت . زودرس، برهم زدن محیط خانواده، ایجاد گرفتاري در روابط با دوستان و افراد اجتماع می شود

ین و مشکل است تا چه رسد به ببینید انقالبات قلبی در مقام توحد که براي آقا پیش آمده چقدر سنگ. آقا نگاهی بیندازید
کسی که می خواهد به درد خود برسد و در مسیر خاص حرکت کند راهی ندارد جز . انقالبات دل در مقام تکثر و پراکندگی

ما به آنهایی که در جاي خودتوقف کرده اند و می خواهند به زندگی متعارف خود ادامه دهند . آنکه براي خود برنامه ریزي کند
حال که نردبانی با : اما شاید جنابعالی اهل همت باشی و بگویی. آنها مختارند که هر چه می پسندند انجام دهند. یمکاري ندار

ده پله در جلوي پاي من گذاشته اند چرا من در پلۀ اول بمانم و باالتر نروم؟ چرا مانند خاتم االنبیاء هفت آسمان و هفتاد هزار 
بایددر عین حال که کسب و کار . گونه می خواهی باید برنامه اي چند ساله داشته باشیمراتب وجودي را طی نکنم؟ اگر این

اگر هم امشب براي خود برنامه ریزي . دهی و محیط زندگی خود را آرام نگه میداري به برنامۀ خود پایبند باشی خود را ادامه می
. بوده و باید شاکر باشی و بیش از آن نیز از تو نمی خواهندکردي و صبح فردا از دنیا رفتی باید بدانی که روزي ات همین مقدار 

نه خدا با ما دعوا دارد و نه ما با بندگانِ . شود هر کس به میزان ظرفیت  خود بهره مند می. هرگز بخل و حسادت نداشته باش
 دستت را به استادي باید. تو که می خواهی دل به دلبر بدهی باید اهل همت باشی و منظم حرکت کنی. خدا دعوا داریم

  .مند سازي بعد از آن نیز که خود معیار شدي می توانی دیگران را از نورانیت خود بهره. بسپاري ودر تحت والیت او رشد یابی
  »و الحمدهللا رب العالمین «                                                  
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 »مجلس بیست و یکم«

  
 هم آیات قرآنی و دیگر مسائل علمیرهزنی قوه خیال در ف  
 رهزنی قوه خیال در مسائل عملی  
 راه تطهیر قوه خیال  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  رهزنی قوه خیال در فهم آیات قرآنی و دیگر مسائل علمی
ر عرض کردیم که بحث طهارت جزو مباحث مقدماتی و ضروري انسان است و در سیر عملی سالک بسیار مهم به نظ

همچنین در جلسات گذشته طهارت خیال و طهارت ذهن و طهارت عقل و طهارت قلب را مطرح کردیم منتهی . می رسد
تطهیر قوه خیال گردنه . چون تطهیر قوه خیال بسیار مرحلۀ سنگین و دشواري است، کمی بیشتر به این موضوع می پردازیم

ه بسا از بزرگترین مشکالت انسان در مسیر معنوي چ. اي است که گذر نمودن از آن براي هر کسی ممکن نیست
قوة خیال اگر درست تطهیر نشود انسان هم در مسائل علمی و هم در مسائل عملی دچار مشکل . بازیگریهاي قوه خیال باشد

  .می شود
بل برهانی به عنوان مثال آیات قرآن کریم از همان ابتدا بر مبناي وجود و حق پیاده شده است، یعنی بدون آنکه از ق

مقدماتی در اثبات خداوند اقامه کرده باشد از همان ابتدا با نام خداوند بخشندة مهربان آغاز می کند و به حمد و ستایش 
قرآن و عرفان و برهان از هم جدائی ندارند، خوب اگر چنین است پس : از طرفی بزرگانمان نیز گفته اند. خداوند می پردازد

ات قرآنی رعایت نشده است و بدون دلیل بر اثبات خداوند همان ابتدا شخص را در مسیر عملی چرا نظم علمی و برهانی آی
مگر غیر از این است که قرآن براي همۀ مردم  »الحمد اهللا رب العالمین* بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«: انداخته است که بگو

اینجاست که ممکن است شخص ! او کار خود را آغاز کنید؟با نام : آیا همۀ مردم خدا را قبول دارند که قرآن فرموده! است؟
است یا نه؟ » رب«چطور خدا را حمد بگویم در حالیکه خدا را برایم هنوز اثبات نکرده اي؟ من که نمی دانم او : بگوید

می بینید قوه ... هست یا نه؟ چگونه از او کمک بخواهم در حالیکه هنوز او را قبول ندارم؟ و» الرّحیم«و » الرّحمن«و » اهللا«
از طرفی ما مدعی هستیم قرآن کتابی است جامع براي تمامی بشر، و . خیال در برخورد ابتدائی با قرآن این رهزنیها را می کند

اگر بخواهیم تمام کتابهائی که در اثبات خداوند نوشته شده حذف کنیم و . خود به تنهائی براي سعادت مردم کافی است
ن تنها کتاب رساننده به کماالت انسانی مطرح کنیم چگونه باید ابتداي آنرا توجیه و تفسیر نمائیم؟ قرآنی فقط قرآن را به عنوا

اما . که از همان ابتدا امر به ذکر گوئی و پرستش آفریدگار نموده است می بینید که قوه خیال این روند ظاهري را نمی پذیرد
بر اساس بحثی که از .  کنید خواهید دید که قرآن از متن واقع حرف زده استاگر شما قوة خیال خود را تطهیر: به ما فرمودند

حال اگر کسی در متن واقع دچار . کند گذشته عرض کردیم قرآن یک کتاب تدوینی است که کتاب تکوین را بیان می
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قرآن .  خیالی نیامده استقرآن کریم براي جوابگوئی به سؤاالت چهار نفر انسان. مشکل است باید خود به دنبال فهم آن برود
این قرآن دیگر متقبل رفع کردن سئواالت خیال پردازانی . از جانب خداوند شرحی جامع در اسرار خلقت آدم و عالم است

چه بسا ممکن است در مقابل قرآن یک سوفسطائی قرار بگیرد که اصالً منکر . نیست که آنها را در ذهن خود پرورانده اند
. د اما باز هم می بینیم قرآن فقط واقع را بیان کرده و ظاهراً در مقام رد سوفسطائی قرار نگرفته استحقیقت و واقعیت باش

این است که می بینیم چنین اشکاالتی بر قرآن کریم وارد نخواهد . چون اصالً قرآن عهده دار رد شبهات خیالی مردم نیست
در فهم دیگر مسائل . احب یک قوه خیال تطهیر نشده باشندتنها کسانی دچار این اشکال وسئواالت می شوند که ص. بود

علمی هم قوه خیال بدترین رهزن است و همین شبهات قوه خیال موجب شده که دیگران مجبور شوند براي جوابگوئی آنها 
  .دست به قلم شوند و بحثها را توسعه دهند و کتابهاي مختلف بنویسند

  
  رهزنی قوه خیال در مسائل عملی

وه خیال را در مسائل علمی می توان با خواندن چند کتاب یا شنیدن چند جمله از بین برد اما شبهات و شبهات ق
اشکاالت در مسائل عملی را به همین راحتی نمی توان برطرف کرد و براي رفع آن انسان باید مشکالت و سختیهاي بسیاري 

  .را تحمل کند
چون تمام حواس پنجگانه ما در قوس صعود تحت اختیار قوه خیال . تقوه خیال در قوس صعود اولین مرحله به باطن اس

به ظاهر ما با چشم می بینیم، با گوش می شنویم، با دست لمس می کنیم، با زبان می چشیم و با بینی می . قرار گرفته اند
ال واسطه بین ظاهر و باطن لذا چون قوه خی. بوئیم اما در حقیقت این قوه خیال است که این پنج عضو را به کار گرفته است

  .است رهزنی آن بسیار گرفتار کننده تر از قواي دیگر است
قوة خیال هم در قوس نزول رهزنی می کند یعنی همۀ آنچه را که عقل ادراك کرده به پائین تحویل نمی دهد و به اعضاء 

یعنی بسیاري از .  دهد و به عقل نمی رساندنمی رساند و هم در قوس صعود همۀ آنچه را که حواس دریافته به باال تحویل نمی
اوقات قوةخیال به عنوان کانال وجودي ظاهر و باطن به اعضاء وحواس، دستور می دهد و آنها نیز بد عمل می کنند در نتیجه 

و از طرفی چنین قوه خیالی نمی تواند یافته ها . گزارشات بد این پنج قوه باعث می شود که قوه عاقله دچار مشکل شود
بدین ترتیب انسان در هر دو . ادراکات عقل را به عنوان یک دوربین در قالب اشکال و الفاظ صور خیالیۀ مناسب تمثل دهد

عقل حقائق را می گیرد و به قوه خیال می دهد اما چون قوة خیال یک دستگاه سالم . صورت دچار گرفتاري می شود
گري می کند و لذا خوابهاي بد می بیند، با مردم دشمنی می کند، موجب عکسبردار نبوده، آنچه را که گرفته است بد تصویر

اما قوه عاقله هیچگاه به انسان خیانت نمی کند او همیشه با باطن عالم در ... کدورت، جدایی و تفرّق دوستان می گردد و
وان واسطه بین بدن که مرتبه نازله قوه خیالی که به عن. این قوه خیال است که همیشه انسان را به بازي می گیرد. ارتباط است

  .نفس است و عقل که مرتبه عالیه نفس است قرار گرفته است
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تمامی اعضا و جوارح ما اعم از چشم، گوش، دست، پا و قلب، مغز همه و همه به عنوان شئون ظاهري انسان مطرحند و 
قوه خیال تجرّد برزخی دارد یعنی .  باطن استدهد و قوه خیال رابط بین این ظاهر و آن باطن انسانی را تشکیل می» عقل«

اگر قوه خیال به عنوان اولین مرتبه باطن انسانی تطهیر نشود هم . یک نیمه آن را مادیت و نیمه دیگر آنرا تجرّد گرفته است
 بدن بد عمل زیرا چشم به عنوان یکی از اندامهاي ظاهري انسان هیچگاه در. ظاهر و هم باطن آدمی را به مخاطره می اندازد

واالّ به تعبیر حضرت آقا جبلّی چشم بر دیدن است و ) مگر اینکه ضعیف یا ناقص باشد که آن بحث دیگري است(نمی کند 
اگر هم به زن نامحرمی نگاه کند یا صداي ناهنجاري را بشنود و یا . جبلّی گوش بر شنیدن است و جبلّی بینی بر بوئیدن است

 هیچدام از این موارد، اعضاء به وظایف خود بد عمل نکرده اند بلکه این قوة خیال است که به بوي بدي را استشمام کند، در
بیراهه رفته و چنین دستوري را براي اعضاء صادر نموده است؛ در مقابل نامحرم به چشم دستور باز شدن و دیدن داده و در 

نه چشم و گوش و دیگر اعضاي ظاهري انسان و مقابل صوت و صداي ناحق، به گوش دستور شنیدن صادر کرده است و گر
حواس پنجگانه او مأمور و معذورند و فقط طبق دستوري که می گیرند عمل می کنند، مهم آن قوه اي است که به این اعضاء 

 اگر قوه خیال تطهیر شود انسان هم در. و لذا اولین مرتبه طهارت باطن، تطهیر قوه خیال است. وقوا دستور نابجا میدهد
  .مسیر علمی راحت است و هم در مسیر عملی

قوة خیال . هنگامی که عقل حقائقی را در باطن عالم اصطیاد نماید آن حقائق و یافته ها را به قوه خیال واگذار می کند
نیز وظیفه صورتگري آنها را بر عهده دارد و لذا وجهی از قوه خیال به طرف نشئه طبیعت و کثرت قرار گرفته است و لذا 

اما نیروي عاقله نیروي وحدت است و دائماً رو به ماوراي عالم ماده دارد نتیجه اینکه گر چه طهارت . دائماً در خطر است
عقل هم در جاي خود بسیار مهم است اما اگر کسی قوه خیال خود را تطهیر کند و به طهارت عقل نپردازد باز هم راه 

ن فرد در سیر و سلوك علمی و عملی بسیار موفق است، اما اگر کسی قوه زیادي پیموده است یعنی حداقل می شود گفت ای
این است که بزرگانمان در مسائل معنوي به طهارت قوه . خیال خود را تطهیر نکند در همان ابتداي راه توقف کرده است

ود را تطهیر کند باید به تعبیر بعضی از آنان اگر شخصی بعد از بیست سال هم قوه خیال خ. خیال اهمیت زیادي می دهند
و لذا . بگوئیم که جان سالم به در برده و موفّق شده است و اگر تطهیر نشود انسان اصالً در محدوده خوبی قرار نمی گیرد

  !فافهم.قوة خیال مرز بین خوبیها و بدیها است
  

  راه تطهیر قوة خیال
دات فاسد و تخیالت ردي و پست و از جوالنش در اعتقا«براي تطهیر قوة خیال به عرضتان رسانیدیم که باید آنرا از 

در این مسیر یک جهت و یک دل بودن، یک مقصد داشتن، با دوستان خوب معاشرت کردن، . پاك کرد» میدان آمال و امانی
حال که خداوند توفیق داد تا . یک درس و بحث داشتن، دنبال یک مسیر به راه افتادن، همه و همه به انسان کمک می کنند

در غیر این صورت قوة خیال . ر محضر حضرت آقا قرار بگیریم سعی کنید همین یک مسیر را محفوظ بدارید و به راه بیفتیدد
  .با کثرت پراکنده خواهد شد و انسان را به هدف نخواهد رساند
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زیرا قوة . از جمله راههاي تطهیر قوه خیال مداومت در خواندن آیۀ سخره می باشد که به قوة خیال توحد می بخشد
انسان اگر مدتی با این آیه یا آیاتی شبیه این، حشر . خیال بر اساس اصل تجردش به هر آنچه که روي آورد زود خو می کند

  .پیدا کند خواهد توانست نفس خود را به توحد بکشاند
ید بدانید قوة خیالتان به اگر خوابهاي گوناگون و پراکنده دید. را نیز به عنوان معیار پراکندگی خود قرار دهید »خواب«

شب نزدیک است، «: و لذا یکی از برنامه هاي پیامبر این بود که هر غروب به اصحاب می فرمودند. پراکندگی رفته است
گزارش  »خواب«. اصحاب نیز صبح هر روز خوابهاي خود را به پیامبر گزارش می دادند ».حواستان را بیشتر جمع کنید

زیرا هر جا اشکال و صوري در میان است معلوم است که پاي قوه خیال در کار .  خیال استمعیار و میزان طهارت قوة
ان شاء اهللا در جلسات بعدي بیشتر در این باره به بحث . این مختصري بود از راههاي مختلف تطهیر قوه خیال. است

  .پردازیم می
  »و الحمدهللا رب العالمین«                                                             
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  »مجلس بیست و دوم«
  
 خیال، قوه اي براي صورتگري معانی 

  
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  خیال، قوه اي براي صورتگري معانی
آقا در حضرت . پردازیم از آنجا که کار قوه خیال در نفس انسان بسیار با اهمیت است بیشتر در این رابطه به سخن می

  : اصل دوزادهم رسالۀ گران بهاي انسان در عرف عرفان در مورد قوة خیال می فرمایند
و دیگر از آن اصول که اهمیت بسزا دارد این که قوة خیال بر تصویر و محاکات معانی سرشته شده است یعنی کار «

صره بر دیدن سرشته شده است و قوه خیال این است که در سیر نزولی، معانی را صورت و شکل می دهد چنان که قوه با
  ».سامعه بر شنیدن و همچنین قواي دیگر ظاهر و باطن که هر یک بر کاري سرشته شده است

همانطوریکه عرض شد قوة خیال واسطه بین ملک و ملکوت، رابط بین بدن و نفس، واسطه بین عالم ظاهر و باطن و 
واس پنجگانه فقط کار عالم ظاهر را می کند و هر کاري که این پنج در بین قواي انسان ح. روابط بین مادي و مجرد است

عقل هم قوه اي است که معانی کلی مرسل و . قوه کردند قوة خیال آنها راتصویر و صورتگري می کند و به قوة عقل می دهد
ه، مادي نبوده و حاوي البته باید توجه داشت که معانی ملکوتی. یا ذوات موجودات عالم ماوراي طبیعت را ادراك می کند

و لذا عقل آن حقائق و ذوات نوریه اي را که در عالم ملکوت است کسب می . وزن و رنگ و داراي شکل و صورت نیستند
 صلی اهللا علیه و آله و ـ همانند اینکه در روایتی جناب رسول اهللا . کند و تحویل قوة خیال می دهد تا آن را صورتگري کند

  : می فرمایدم ـسل
  .»ک بار جبرئیل را به صورت پرنده اي مشاهده کردم که ششصد بال داشتی«

  :و یا در روایت دیگر می فرمایند
  .»جبرئیل را به صورت جوان بسیار زیبائی که هنوز در صورتش مو در نیاورده دیدم«

که در زیبائی » یرحیه کلب«و یا در روایت دیگر آمده که جبرئیل را به صورت یکی از جوانهاي معروف عرب به نام 
  .زبانزد بود مشاهده کردم و روایات دیگري که در این باب آمده است

یعنی اگر براي شخص، فرشته اي متمثل شد . نکته دیگر اینکه مشاهدات عالم ملکوت اصالً بیرون از جان انسان نیست
 شخص در حال مشاهده، فکر می اینطور نیست که این فرشته موجودي خارج از نفس انسان در نشئه طبیعت باشد اگر چه

کند این فرشته از دري یا پنجره وارد شده است اما حقیقت آن است که این فرشته صورت تمثلی است از آنچه که در جان و 
وقتی انسان به واسطه قوة عاقله با ذوات نوریه ارتباط برقرار کرد آن حقائق را در نشئه طبیعت . قواي این شخص موجود است

بافت و مزاج خود و به عبارتی مطابق با اشکال و صوري که خودش با آنها حشر دارد به واسطۀ قوة خیال مطابق با 
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و لذا مکرراً در بحثها عرض شد براي اینکه شخص در صور تمثلی بتواند حقائق ملکوتی را به بهترین . کند صورتگري می
از آن به بعد تمام حقائق را به آن صورت و بافت . زدشکل مشاهده کند باید به شکل و قامت یک انسان واالئی عشق بور

 حشر »علَیهِ السالم« از آنجائی که غالباً با امیرالمؤمنین  م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ  مثل اینکه جناب رسول اهللا . خواهد دید
اگر .  می دیدند» لَیهِ السالمع«داشتند و با چهرة ایشان مأنوس بودند حقائق را در شب معراج به شکل و صورت حضرت علی

انسان با اشکال و صور گوناگون حشر پیدا کند در مقام تمثّل چه در خواب و چه در بیداري اشکال و صور پراکنده اي 
حقیقتی به سوي او رو آورد اما چون قوة خیال او در . مشاهده کرده و به تعبیري صور تمثالت او خسته کننده خواهند بود

ن حقیقت طاهر نبوده و با اشکال و صور گوناگون و ناهنجار حشر داشته در مقام تمثل هم آن حقائق را به مقام ترسیم آ
همانند اینکه شخصی یک داستان خوب قرآنی را براي شما مطرح کند و شما هم آن . صورت ناهنجار براي او متمثل می سازد

در مقام نوشتن این داستان هر چقدر خط شما زیباتر و . نویسیدداستان را گوش کرده بعد از شنیدن آن را به قلم آورده و ب
ادبیات نوشتاري شما در چینش کلمات و الفاظ قویتر باشد این داستان بهتر پیاده خواهد شد اما اگر همین داستان را شخص با 

همان داستان است و حقیقت داستان . خط ناخوانا و ادبیاتی ضعیف بنویسد تفاوت بین این دو نوشتار بسیار زیاد خواهد بود
اگر چه یک شخص قوي با خواندن داستانی بااین نگارش . همان حقیقت اما وقتی بر روي کاغذ می رود این کجا و آن کجا

ضعیف هم به معنی آنچه که مطلوب نویسنده بوده است پی می برد و لیکن این مشکل که مطلب با عبارت ناهنجاري پیاده 
قوة خیال نیز در سیر نزولی معانی را صورت می دهد یعنی حقائق را از عالم عقل گرفته و در . تشده است همچنان باقی اس

اما در عین حال هر چقدر این قوه تطهیر یافته تر باشد بهتر از عهده صورتگري معانی با . عالم ماده و طبیعت تنزل می دهد
  .حفظ مناسبات خاصه در خواهد آمد
قوة باصره که در دستگاه چشم تعبیه شده است بشر مانند آنرا به نام دوربین عکاسی «: نددر ادامه حضرت آقا می فرمای

اختراع کرده است که اجسام و اشباح را تصویر می کند و لیکن بدان حد نرسیده است که صنعتی اختراع کند تا معانی را 
 را مشاهده می کنید عالوه بر آن معنائی از به تعبیر دیگر شما وقتی به واسطۀ چشم و قوة باصره خود درختی» صورت دهد

.  درخت در ذهن شما تداعی می شود که کار قوة خیال است اما دوربین عکاسی هرگز نمی تواند معانی را صورتگري کند
فرق دیگري نیز بین دوربین عکاسی و چشم است و آن اینکه چشم در هنگام عکسبرداري از یک اتاق مثالً آنرا به همان 

 که در واقع است عکسبرداري می کند اما دوربین عکاسی آنچه را که عکسبرداري کرده چندین برابر کوچکتر از ابعادي
و لذا .  نشان می دهد6*4 یا 3*4مثالً یک کوه یا یک اتاق بزرگ را در حد یک عکس . آنچه که در خارج است، می باشد

ی ندارند مگر اینکه ارتفاع کوه را در عکس حدس بزنید، عکسهاي دوربین عکاسی با آنچه که در واقع هست تناسب دقیق
  .برخالف چشم که از کوه آنچه را که در واقع هست عکس می گیرد یعنی با همان حجم و رنگ و ارتفاع

هر طوري که انسان آنرا بپروراند به همان اندازه قوة خیال مناسبات را . قوة خیال هرگز در امانت خیانت نمی کند
در اینجا می توان به آن واقعه اي که براي حضرت آقا پیش آمد .  و بر همان اساس اشکال و صور می سازدرعایت می کند
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صاحب تفسیر المیزان ) رحمه اهللا(تقریباً ایام اربعین ارتحال حضرت استادم عالمه طباطبائی : ایشان می فرمایند. اشاره کرد
  :تمثال مبارك ایشان برایم متمثل شد و به من فرمودبودم ناگهان  »انه الحق«بود که مشغول نوشتن رسالۀ 

  .»تو نیکو صورت و نیکو سیرت و نیکو سریرتی«
 به عنوان یادنامه آن جناب اشتغال داشتند قوه خیال ایشان با رساله انه الحقدقت می فرمائید که چون حضرت آقا بر ترقیم 

تمثل ساخت و قوة خیال ایشان در آن شب به جاي این چهرة دیگر را م) رحمه اهللا(توجه به این مناسبت چهره عالمه طباطبائی
. را تمثل نداد) رحمه اهللا(و یا عالمه شعرانی ) رحمه اهللا(و یا عالمه رفیعی قزوینی ) رحمه اهللا(چهرة محمد حسن طباطبائی 

ایت می کند و صورتی مطابق فرمائید که چون انسان در آن فضا قرار داد قوة خیال تطهیر شده هم مناسبت را رع مالحظه می
  .با همان حال و وضعیت به تصویر می کشد

اگر او انسان نیکوکاري باشد عزرائیل . شود در روایت آمده که عزرائیل براي شخصی که در حال وفات است متمثل می
از او .  می بردبراي او به صورت بسیار خوب و زیبائی تمثل پیدا خواهد کرد که هر چه انسان به وي نگاه می کند لذت

من از همراهی «: او هم می گوید» .من عزرائیل هستم، آمده ام تا جان تو را بستانم«: می گوید» توکیستی؟«: سئوال می کند
اما اگر او انسان بدکرداري باشد عزرائیل با چهره » .تو خوشحالم و لذت می برم چرا که دیدن تو برایم شیرین است

جاست که سئوال پیش می آید چگونه عزرائیل با دو چهره می آید یک بار با چهره اي دلربا و این. وحشتناکی ظاهر می گردد
بار دیگر با چهره اي موهش؟ جواب اینست که حضرت عزرائیل در عالم عقل یک حقیقت و معنا است اما این یک حقیقت 

یاده کردن داستانی هستند که به یک بیان نسبت به حاالت افراد گوناگون تمثل متفاوت دارد مانند دو شخصی که در مقام پ
شنیده اید اما یکی بدخط و از جهت ادبیاتی ضعیف می نگاردش و دیگري خوش خط و با بیانی شیوا و فصیح می نویسد پس 
چه بسا ممکن است صورتگري حقیقت عزرائیل در قوة خیال افراد متفاوت باشد اما حقیقت عزرائیل یک حقیقت واحده و 

البته این نکته مهم را نباید فراموش کرد که در هر دو صورت .  که در تحت قابلیت قابل صورتگري می شودبی نقص است
به خاطر همین هم در هنگام احتضار جز محتضر هیچ کس در اطراف او متوجه ورود و . عزرائیل بیرون از جان شخص نیست

وجود کسی را کند آنها او را دلداري می دهند و به او اگر هم شخص محتضر به اطرافیان اظهار . حضور عزرائیل نمی شود
و این چه سخن شیرین و درستی است زیرا در حقیقت همچنان که اطرافیان » نگران نباش حتماً خیال کرده اي«: می گویند

ورت را انکار و سرّ اینکه اطرافیان وجود آن ص. گویند او خیال می کند و قوة خیال او صورتی را براي او تمثل داده است می
دیدن سگ و گرگ و اشکالی از این قبیل براي کسی که . می کنند این است که تمثل در صقع خود نفس او روي داده است

چرا که در هنگام تب شدید، مزاج به هم می خورد وسلولهاي مغزي گرفتار بیماري می شوند . تب کرده نیز از این قبیل است
 به پراکندگی اشکال گرفتار می شوند و اشکال و صور ناهنجاري را براي شخص تمثل می در این هنگام قوة خیال هم شدیداً

 تمثالت ایشان را به دو طریق می توانستند ببینند؛ شخصی که  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ اصحاب رسول اکرم . دهد
همانند : که حقیقتاً با جان پیامبر یکی می شدتمثالت پیامبر را مشاهده می نمود یا با ایشان ارتباط وجودي و تکوینی داشت 

انّی اري ما « که وقتی جبرئیل در لوح نفس پیغمبر تحقق پیدا می کرد او نیز مشاهده می نمود که )علیه السالم(رحضرت امی
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نچه را که در اتحاد وجودي پیدا نمی کرد اما پیامبر در او تصرف می نمود تا آ  و یا اینکه با پیغمبر.1»تري و اسمع ما تسمع
  .صقع نفس خود مشاهده کرده او نیز ببیند

تمثالتی که در سقع نفس انسانی تحقق می یابد چه در خواب و چه در « :حضرت استاد در ادامۀ اصل مذکور می فرمایند
کشاندخیال است، بلکه قوه خیال چیره دست، چنان معانی به صورت می ) نقاش چیره دست(بیداري، همه آنها به قوه مانی 

  .»     که صد مانی در آن حیران بماند  
  :و در ادامه در مورد تطهیر قوه خیال می فرمایند

و بدان که هر چه مراقبت و حضور عنداهللا کاملتر باشد و مزاج انسانی به اعتدال ممکن نزدیکتر باشد و قوه خیال و «
  .»متر استدستگاه وي قویتر و صحیح تر باشد تمثالت در لوح نفس صافی تر و سال

آري هر چه مراقبت بیشتر و مزاج انسان معتدلتر باشد انسان . با این بیان دوباره وارد بحث طهارت قوه خیال می شویم
کنیم که شدیداً از بهم خوردن مزاج بپرهیزید، زیرا مزاج به هر اندازه بهم بهورد به همان اندازه  و لذا تأکید می. موفق تر است

معتدل ) علیهم السالم(ئی را در مسیر انسانی به دنبال خواهد داشت و لذا چون بدن پیامبر و بدن ائمه براي انسان گرفتاریها
پس بدون مزاج سالم تمثالت خوب داشتن ممکن نیست؟ . ترین بدنها بود بهترین صور نیز برایشان متمثل می شده است

معلوم می شود ایشان به دقت . ر شدن آنها برمی خوریدبخاطر همین وقتی به تاریخ انبیاء و ائمه می نگرید کمتر به بیما
واالّ در موقع بیماري، قوة خیال بسیار پراکنده است و بر اساس همین . دستورات حفظ اعتدال مزاج را رعایت می کردند

  .پراکندگی نمی تواند آن طوري که شایسته است تصویر معانی کند
باطن عالم ظهور کند و مریضی را شفا دهد باز قوة خیال در کار هم می خواهد از  »شافی«آنجا هم که اسم شریف 

در فالن محل خانمی است «: مثل آن که مریضی که در امامزاده خوابیده بود و در خواب دید که کسی به او می گوید. است
که با مالیدن آن بر داخل بقچه پارچه سبز رنگی است . به فالن نام، در منزلش صندوقی دارد که در آن بقچه اي موجود است

بیدار که می شود تحقیق می کند و می بیند زنی با همان نشان در آن محل بوده که در خانه » بدن خود شفا پیدا خواهی کرد
او بقچه اي در صندوقچه قرار داشته و درون آن نیز پارچۀ سبزي بوده که حتی خود آن زن نیز از وجود آن پارچه بی اطالع 

چه حرف خوشی در میان ما مرسوم شده که وقتی سئوال می . ا می ستاند و بر تن می کشد و شفا می یابدپارچه ر. بوده است
 خالصه این شخص نهایتاً .»ما را حواله داده اند«: این اطالعات را از کجا بدست آورده اي؟ در جواب می گوئیم: کنند

ین اطالعات دسترسی پیدا کند و آن شخص که این شفاي خود را می گیرد اما اینکه چنین شخصی چگونه توانسته به ا
اما با دقت و تامل در . اطالعات را به او داده خارج از نفس او بوده یا در درون او بوده تمام اینها جاي سئوال و تعجب است

دیده و نشناخته می یابید که همۀ اینها در صقع نفس خود او بوده است چرا که هیچ یک از آنچه را که در خواب دیده قبالً ن
. »طلب مجهول مطلق محال است«: از طرفی در درس سی و یکم و سی و دوم از دروس معرفت نفس فرموده اند که. بود
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و انسان به دنبال چیزي . یعنی هیچ کس بدون اینکه مطلوب خود را به وجه اجمال تصور کرده باشد آن را طلب نتواند کرد
برده و چیزکی یافته است یعنی علم اجمالی بدان دارد و سپس در علم تفصیلی آن جهد می رود که در آغاز کار از آن بویی 

  :می نماید و آن را مشروط طلب می کند به تعبیر عارف جامی
  وانیـــن تــرش جســکجا در آخ            مـــرادي راز اول تــا نـــدانــــــی     
   نادانسته را جستن محال است که          بلی این حرف نقش هر خیال است     

اگر شخص نسبت به آنچه در خواب دیده جهل مطلق داشته پس چگونه آن را در خواب طلب کرده و یافته است؟ 
درست است که در سلسلۀ دروس معرفت نفس محال بودن طلب مجهول را بیان فرمودند اما آنجا هم به عرض رساندیم که 

هر چیزي را نداند اما به واسطۀ قوة خیال و قوة عاقله خود علم اجمالی بدان مجهول چه بسا ممکن است انسان در مرتبۀ ظا
داشته و براي دانستن تفصیلی آن جهد و کوشش نماید و ناگاه در خواب صوري را مشاهده کند که آن صور او را براي علم 

  فافهم . تفصیلی یافتن به مجهول رهنمون نسازند
  : در خلوتی به من فرمود)قدس سره(استادم عالمه طباطبایی : می فرمایند کهحضرت آقا در ادامۀ اصل مذکور 

  .»آقا هر روز که مراقبتم قوي تر است، در شب تمثّالتم صافی تر است«
آري اگر شخص می خواهد وضع خود را بررسی کند باید خود را از شب تا صبح نظاره کند اگر حال خوشی نداشت 

قوه متخیله که قوي باشد و در انقیاد و اطاعت «: درادامه می فرمایند. ل خوبی نداشته استمعلوم می شود روز گذشته اعما
قوه عاقله بوده باشد، مدرکات قوه عقلیه را به خوبی و درستی حکایت می کند؛ پس اگر مدرکات قوه عقلیه ذوات مجرده 

سان که افضل انواع محسوسات جوهریه اند، در کمال اند، بوده باشند، قوة متخیله آنها را به صور اشخاص ان که عقول مفارقه
  .»حسن و بها درآورد

خواهد از عالم باالتر به عالم پائین تر سفر کند  یک موجود مجرد عقلی وقتی می. فرشتگان موجودات مجرد عقلی اند
 در میان موجودات، در درس اول دروس معرفت نفس نیز خواندید. سعی می کند در عالم پائین به بهترین وجه متمثل شود

پس بهترین صورت در . جماد در مرحله اول، نبات در مرحله دوم، حیوان در مرحله سوم و انسان در مرحله چهارم قرار دارد
در میان گروه انسانها نیز همه خوش چهره نیستند، بعضی ها از . میان گروههاي مختلف نشئه طبیعت، صورت انسان است

پسندد و چهره اي  شاید شخصی چهره اي را که همراهش می. ر بعضی دیگر بد چهره هستندنظر بعضی خوش چهره و از نظ
لذا در مقام تمثل چون قوة خیال بااین صورت حشر دارد حقائق را نیز بدین صورت خاص . را که او نمی پسندد، بپسندد

براي اینکه حقائق ملکوتیه  » می کردمدر شب معراج همه را به شکل علی مشاهده«: و بعد مثالً می فرماید. تصویر می کند
شوند و در بین انسانها هیچ شخصی به اندازه  وقتی می خواهند در نشئه طبیعت تمثل پیدا کنند به صورت انسان متمثل می

 » المعلَیهِ الس« براي پیامبر خوش چهره نیست لذا حقائق معراجیه براي او به صورت حضرت امیر»علَیهِ السالم«امیرالمؤمنین 
  .جلوه می نماید
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حال جاي این سؤال باقی است که چرا معموالً افراد، حقائق و معانی را در خواب به شکل دیگران مشاهده می کنند، و 
و یا در روایت دیگري مشاهده . بینند؟ این هم مسئله بسیار عجیبی است که جاي تأمل دارد به شکل و صورت خود کمتر می

خوب چطور اینجا جبرئیل به  »من جبرئیل را به صورت پرنده اي که ششصد بال داشت دیدم«: همی کنید که پیامبر فرمود
سعی کنید به کودکانتان شیر «:  متمثل شده است؟ لذا در روایات فرموده اند»علَیهِ السالم«صورت حیوانی براي پیغمبر 

د و چهره حیوانات را در خواب براي او تمثل می به خاطر اینکه قوة خیال کودك مناسبت را رعایت می کن »حیوانات ندهید
  !فافهم. دهد

  :حضرت آقا در ادامه می فرمایند
و اگر آن مدرکات معانی مجرده و احکام کلیه اند به صور الفاظ که به تعبیري قوالب معانی مجرده اند، در اسلوبی « 

شترك دهد، به گونه اي که آن صور ذوات، مدرك شیوا و شیرین در آورد و پس از آن هر دوگونه صور یاد شده را به حس م
به حس بصر گردند و این صور الفاظ مدرك به حس سمع گردند و چنان مشاهده شود که گویی شخصی در کمال حسن و 

  » بهاء در برابر ایستاده و کالمی شیوا القاء می کند
وند و اگر ذوات باشند به صورت اشکال و ش اگر حقایق ملکوتیه معانی باشند به صورت الفاظ براي شخص متمثل می

صور مشاهده می شوند سپس قوه خیال آنچه را که صورتگري کرده به حس مشترك می دهد و حس مشترك آن ذوات نوریه 
منتهی آن صورت ذات به .را به مرحله دیدن در می آورد و آن الفاظ را توسط حس شنوایی مورد ادراك انسان قرار می دهد

ترك در قوه باصره بدون استعانت از چشم ظاهري دیده می شود، زیرا قوة باصره اي که در چشم تعبیه شده واسطه حس مش
است به دو گونه می تواند ببیند؛ یک مرتبه با چشم ظاهري می بیند و مرتبه دیگر معانی را در باطن بدون استفاده از چشم 

این یک سیر تنزلی .  می دهد که دیگران نیز آنرا مشاهده می کنندگاهی هم آنچنان معانی را در خارج تمثل. ظاهري می بیند
علَیهِ «توجه دارید که با این مباحث می توان مکاشفۀ حضرت سید الشهداء . گیرد است که به واسطه حس مشترك انجام می

  . حل کردم ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ  را بر سر قبر پیغمبر»السالم
  »و الحمدهللا رب العالمین«                                                              
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  »مجلس بیست و سوم«
  
 تطهیر روح از هر چه غیر اوست  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  تطهیر روح از هر چه غیر اوست
ن مراتب طهارت نفس انسانی،  حضرت استاد عالمه در ارائه رسالۀ شریف وحدت از دیدگاه عارف و حکیم در مقام بیا

طهارت روح از حظوظ شریفه اي که مرجو از حق تعالی است چون معرفتش و « :طهارت روح را مطرح کرده و می فرمایند
من آثر العرفان «: قرب و مشاهدتش و دیگر انواع نعیم روحانی و به قول شیخ در نمط تاسع اشارات در مقامات العارفین

  .و به این نظر علم حجاب باشد و این وجه دیگر است در معنی العلم حجاب اهللا االکبر، آري» انیللعرفان فقد قال بالث
  تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن« 

  »که خواجه خود صفت بنده پروري داند      
سبیح انسان وقتی در مسیر انسانی به راه افتاد و شروع به ت.  و حظ به معناي نصیب و بهره است»حظ«جمع حظوظ 

دلش می . پروردگار نمود بعد از مدتی از جانب خداوند توقع حقیقت و واقعیتی که عطایش از آن جانب امید می رود دارد
از این بهره ها که از جانب خداوند مرجو ... خواهد بعد از عبادتش بهره اي نصیب اوشود، مثال فرشته ها را زیارت کند و

زیرا آدمی بعد از اینهمه کلمات وجودي از جانب آفریدگار، ناخداگاه طمع گرفتن یک . کنند است به حظوظ شریفه تعبیر می
الطافی همچون رسیدن به معرفت آن حقائق و نائل شدن به مقام قرب و مشاهدت و . سري الطاف خاصی از آن ناحیه می کند

 بحساب می آید و این منافاتی با همین طلب حظوظ و بهره هاي شریفه، در مقام روح بی طهارتی. دیگر نعمتهاي روحانی
گرچه طلب بهره اي همچون شناخت حق خالف  »حسنات االبرار سیئات المقربین«طهارت در مقامات پائین تر ندارد که؛ 

در این مرتبه انسان آنچنان محو ذات حق می .  نیست و ما را از آن منع نکرده اند اما مرتبه روح باالتر از این خواستنهاست
ممکن است شما در هر فعل عبادي . ز خود بی خود می گردد لذا روح را باید از تمامی این درخواستها تخلیه کردشود که ا

 اما باید بدانید که این مقام قرب فقط در مقام  »دهم قربه إلی اهللا این فعل را انجام می«طلب نزدیکی با خدا کنید و بگوئید 
لم «: فرماید  نیز می»علَیهِ السالم«اینکه حضرت علی . ود، نه در مقام روحخیال و عقل و قلب و نفس نیکو شمرده می ش

به این معنی نیست که عبادتشان را وسیله اي براي رویت ) خدائی را که نبینم هرگز عبادت نمی کنم( »أعبد رباً لم أره
کنم، نه اینکه عبادت  می بینم بعد عبادتش میخداوند قرار داده باشند بلکه ایشان با این عبادت می خواهند بگویند اول خدا را 

چرا که سالک در . هرگز تطهیر روح حضرت تأمین نبوده است »العیاذ باهللا«می کنم تا خدا را ببینم زیرا اگر به گونه دوم بود 
امري اما در عین حال طلب قرب و نزدیکی در ابتداي راه . مرتبه روح حتی مجري به طلب رویت ومشاهده نیز نمی باشد

  .است که انسان را از خودنمائی و ریا می رهاند و به خدا نزدیکتر می کند
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عموماً ما در نمازهایمان سعی می کنیم تمام ذهن و افکار خود را متمرکز حق کنیم و دائماً به فکر او باشیم، که اگر 
قیقت فکر حضور است نه خود حضور اما باید بدانیم که این در ح. لحظه اي از او غفلت کنیم از حضور بدر خواهیم رفت

و . چرا که در مقام حضور، انسان مبهوت در جمال و جالل حضرت کبرایی است که اصالً لحظه اي به فکر حضور نمی افتد
  .نیز اشاره به همین مرتبۀ انسانی دارد »خوشا آنانکه دائم در نمازند«این مصرع 

من آثر العرفان للعرفان فقد «: نا در نمط نهم اشارات فرموده اندکهحضرت آقا در ادامه استناد به عبارتی از بوعلی سی
در اوایل . یعنی هر کس عرفان و معرفت شهودي را براي نیل به معرفت شهودي برگزیند، قائل به دوم شده است »قال بالثانی

در مرتبۀ روح نه تنها علم راه می فرمایند اگر علم فکري مقدمه علم شهودي قرار بگیرد، بسیار خوب و نیکو است، اما 
فکري و طلب آن حجاب سالک می شود بلکه درخواست وطلب علم شهودي نیز مانع از طهارت مرتبۀ روح خواهد بود یعنی 
در این مرتبه علم شهودي هم با اینکه حظّ شریفی است حجاب می شود و نباید در این مقام حتی معرفت و شناخت خدا را 

و اگر بواسطه وهم و خیال  »معرفت حسی«اشیاء اگر به واسطه حواس پنجگانه صورت گیرد شناخت و معرفت . طلب کرد
و اگر به واسطه قلب صورت پذیرد  »معرفت فکري«و اگر به واسطه عقل انجام گیرد  »معرفت خیالی«صورت گیرد 

ار نیکو و پسندیده است زیرا پس طلب عرفان و شهود تا زمانی که در مقام قلب باشد بسی. نامیده می شود »معرفت شهودي«
که از مرتبه قلب باالتر رفت و به مرتبه روح رسید شهود و عرفان نیز کنار می رود و او  اما همین. جبلّی قلب بر شهود است

اما در غیر از این مرتبه چه بسا ممکن است شخص تمثالت شیرینی داشته باشد . می شود و او، و این مقام توحید محضه است
زیرا عقل برخالف روح در وحدت محضه نیست، در عقل مقداري . اي خوشی هم ببیند اما هنوز موحد نشده استو خوابه

کثرت نیز وجود دارد، زیرا وظیفه عقل ادراك مفهومات کلی اعم از مفهوم کلی انسان، حیوان، گیاهان و دیگر موجودات 
ظیم و واالئی است اما همین گمان در مرتبه روح که مقام عالم است لذا رسیدن عقل به مقام شهود فرشتگان امر بسیار ع

محو شدن تام در حق تعالی است نقص و کاستی به حساب می آید زیرا شخص در این مرتبه نه خود را می بیند ونه شهودش را 
  .هر چه هست مشهود است و بس

معرفت فکري از . کنند می »انائی مفهومید«و از معرفت فکري تعبیر به  »دارائی«حضرت آقا از معرفت شهودي تعبیر به 
همانند اینکه اکنون شما می دانید . تشکیل می شود »معلوم مفهومی«و  »علم و دانائی مفهومی«، »عالمِ مفهومی«سه جهت 

معرفت . است »معلوم مفهومی«ومنزل شما  »علم و دانائی«وفهم شما » عالمِ«این خانه منزل شماست در این شناخت، شما 
حرف شیخ الرئیس اینست که شما در مقام .  هم مانند علم فکري از سه ضلع شاهد و شهود و مشهود تشکیل می یابدشهودي

سوره حمد  »بد و ایاك نستعینایاك نع«انسان در نماز وقتی به آیه . روح باید فقط مشهود را ببینید نه خود و شهودتان را
فقط تو را می پرستم و فقط از تو » من«: دش می باشد چون می گویدمی رسد، هنوز به یک نحوي در حال دیدن خود و شهو

قل هو « یاري می جویم، اما وقتی به سوره اخالص که در حقیقت مقام روح است رسید جز مشهود چیز دیگري را نمی بیند
و لذا کسی که در . این همان مقام توحید محضه است »و لم یکن له کفواً احد* لم یلد و لم یولد* اهللا الصمد* اهللا احد
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مرتبه علم شهودي قرار گرفت تازه به سر حد تثلیث رسیده است زیرا او هم خود را می بیند و هم شهودش را و هم مشهود 
زیراتوحید مراتب دارد، وهر مرتبه آن نسبت به مرتبه . چنین کسی هنوز مشرك است وبه توحید محضه راه نیافته است. را

در علم فکري، شخص، موحد عددي است او خود را جداي از فهم و فهم خود را جداي از . دباالي آن شرك شمرده می شو
در علم شهودي هم گر چه وحدت، وحدت سِعی است . معلوم خود می بیند که با دلیل به دنبال اثبات وجود خدا می گردد

-شهود-شاهد(هنوز در تثلیث شهودي اما باز هم فرد مقداري براي خود و شهود خود حساب باز می کند، او در این مقام 
هم پست تر است زیرا او قائل به تثلیث شده است برخالف مشرك که قائل به » شرك«قرار دارد که به تعبیري از ) مشهود

اما او در مقام روح باید شاهد و شهود خود را کنار بگذارد و فقط حق ببیند حضرت آقا نیز در قصیده اطواریه . تثنیه است
  : آنجا که می فرمایند. ه به این مرتبه دارندخود اشار
  »من کیم تا که بگویم که منم      من چرابی خبر از خویشتنم«     

مصرع اول اشاره به مراتب مادون روح انسانی دارد چرا که همچنان که در مصرع اول آمده است سالک قائل به منیت 
می کند گویا با علم فکري می خواهد قدمی جهت خودشناسی خود می باشد منتهی اظهار بی خبري از حقیقت منِ خود 

هر چه  »من کیم تا که بگویم که منم«را برمی دارد و می گوید » من«بردارد وقتی به حرکت درآمد وبه علم شهودي رسید 
یه شریفه قرآن اما اکثر مردم در مرحله شرك توقف کرده اند و لذا در آ. می بیند و این همان مرتبه روح است» او«می بیند 

گاهی . آمده که بیشتر مردم ایمان نیاورده اند مگر اینکه در شرك باقی مانده اند و البته گفتیم که شرك هم مراتب دارد
شخصی بتی را به عنوان معبود خود انتخاب می کند و می پرستد و گاهی در علم شهودي توقف میکند و شهود خود را در 

  . منتها اولی مرتبه نازله بت پرستی است ودومی مرتبه اعالي آن. دده قرار می» بت«مقابل خداوند 
و به این نظر علم حجاب باشد و این وجه دیگر است در معنی العلم حجاب اهللا «: حضرت آقا در ادامه بحث می فرمایند

و مشهودي، و این همان زیرا همین که بگوئی به خدا علم دارم ولو به علم شهودي یعنی عالمی هستم و شهودي دارم  »االکبر
الهی حاصل یک عمر درس و بحثم این شد «: حضرتشان در الهی نامه می فرمایند. تثلیث است که غیر از توحید محضه است

این مقام تطهیر روح است که شخص بااین همه تحصیل در علم فکري و شهودي و  »که فهمیدم جاهلم، خدایا بر جهلم بیفزا
نهایت سیر علمی، جهل است اما این : بزرگان ما نیز فرموده اند. جاهلم: ی رسد که می گویداین همه تمثالت به جائی م

جهل به معناي نادانی نیست بلکه به این معنی است که شخص، دیگر خودي نمی بیند تا ابراز علم و دانائی کند او هر چه می 
الهی شکرت که فهمیدم «: در جاي دیگر فرموده اند.  کنندنیز تعبیر می »حیرت«از این مقام به مقام . بیند خدا می بیند و بس

و از آنجا که یقین اسم اعظم حق  »الهی شکرت که پریشانی به مقام یقین رسیده است«: همینطور فرموده اند »که نفهمیدم
الها کالس برویم ما باید س. پس این جمله را باید چنین معنی کنیم؛ خدایا تو را شکر می گویم که مرا به خود رساندي. است

ایشان در رساله رموز کنوز خود که در جلد سوم . و حرف بشنویم تا فقط معنی حرفهاي حضرت آقا را در کتابهایش بفهمیم
که آن جمله در این کتاب الهی نامه اي که به دستتان (هزار و یک کلمه چاپ شده است جمله اي از الهی نامه نقل فرموده اند 
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.  زیرا توجه دارید که الهی نامه حضرت آقا شاید سه، چهار برابر کتابی که چاپ شده است می باشدرسیده نوشته نشده است
  .)ان شاء اهللا کم کم آنها نیز روزي ما بشود و بتوانیم از آنها استفاده کنیم

: اتم االنبیاء فرمودو نبی تو خ 1»إنَّ آه اسم من اسماء اهللا«: الهی،ولی تو صادق آل محمد فرمود«: در آنجا فرموده اند
حسن را از همه اسم اعظم بی شمارت فقط یک اسم اعظم آه است که جز آه در بساط . 2»کل اسم من اسماء اهللا اعظم«

  .3»ندارد
الهی از من آهی و از تو » «الهی عمري آه در بساط نداشتم و اینک جز آه در بساط ندارم« :در الهی نامه نیز فرموده اند

  . »نگاهی
عارف در مقام روح است آنجا که می فرماید جاهلم و از خود هیچ ندارم . ین حرفها را باید در یک جا جمع کردتمام ا

  .و هر چه هست توئی
  تطهیر روح و مقام هیمان

اصالً خود را نمی . آنها یک پارچه در هیمان و حیرتند. معروفند »مهیمین«یا » مالئکه عالین«عده اي از مالئکه به 
زیرا اولین مرتبه . البته جهل به همان معناي شریفی که گفته شد و هیچ علمی ندارند(هیچ خبر ندارند، در جهل مطلقند . بینند

تا . بینند اصالً خودي نمی. دومین مرتبه آن علم به غیر است. دارد »خودي«علم، علم به ذات خویشتن است که شخص بداند 
آن هنگام : و اما از آنجا که سجده کردن فرع بر علم داشتن است فرموده اند. املندبه وجود آن علم پیدا کنند و لذا در جهل ک

که خداوند به مالئکه دستور سجده کردن بر آدم را صادر نمود، عالوه بر شیطان که بخاطر کبر ورزیدن حاضر به سجده 
ا جهل مطلق بودند، برخالف شیطان که او کردن نشد، عده اي از مالئکه نیز به نام مالئکه عالین نیز سجده نکردند زیرا آنه

از چهار عنصر خاك و آب و هوا و و آتش، : زیرا در علم هیئت فرمودند. نیز جاهل بود اما در متن جهل او علم نیز نهفته بود
پس طبق برهان منطقی استدالل شیطان براي سجده . آب حاکم بر خاك و هوا حاکم بر آب و آتش حاکم بر هر سه آنهاست

اما همینکه در پیشگاه خداوند ابراز دانائی . درست است »چون آتشم و آتش نیز برتر از خاك است«دن مبنی بر اینکه نکر
زیرا آن کسی که عالم است مامور به سجده کردن است و او نیز چون سجده نکرد مورد . کرد، به رانده شدن او انجامید

و نفرمائید که . علمی به ذات خویش نداشتند مأمور به سجده کردن نبودنداما مالئکه عالین که هیچ . نفرین خداوند واقع شد
. چرا عاقبت شیطان پس از آن استدالل اینگونه شد؟ زیرا خداوند به او نشان داد که تمام حقیقت انسان همین بدن او نیست

ینکه دید، بازگردن ننهاد و سجده اما شیطان باا. آدم ذي شئون است و مراتب باالتري نیز دارد، تو آنها را هم مشاهده کن
جاهلی که در آمیخته با علم است موظف به سجده کردن می باشد و لذا شما از انسان جاهل نمی پذیرید . نکرد و کبر ورزید

                                                
 101ص معانی االخبار، چاپ سنگی رحلی - 1

 مصباح الشریعه باب نوزدهم- 2

 393هزار و یک کلمه ص - 3



 

 ١٢٣

زیرا او آنقدر فهم داشت که جهل را بیابد و به دنبال یادگیري برود اما این کار  »چون جاهل بودم نماز نخواندم«: که بگوید
اما در جهل مالئکۀ مهیمین هیچ نحوه علمی نیست و این مقامی که حضرت  تحت عنوان طهارت روح مطرح می .  نکردرا

لذا انبیاء و ائمه و تمامی دردها و مریضی ها و گرفتاریهاي . فرمایند در حقیقت همان مرتبه نازله مقام مالئکه عالین است
حال که ما امامیم و : ن در مقام حیرت هستند که اصالً خودي نمی بینند تا بگویندمردم را می بینند و دل می سوزانند اما آنچنا

آنچنان در هیمان محضه اند که هیچ حرکت نمی کنند . صاحب مقام شفاعتیم بیائیم مریضی ها و دردهاي آنان را شفا دهیم
و لذا جناب . ري را شفا بدهمگر اینکه خداوند به ایشان اذن دهد که درد فالنی را بر طرف کن و مریضی آن دیگ

منتهی فرق . کند  در کربال نیز تمام قضایا را می بیند اما اصالً دست تصرف به نظام هستی دراز نمی» علَیهِ السالم«سیدالشهداء
 ایشان با مالئکه عالین این است که چون ایشان در قوس صعود تمام مراتب را طی کرده اند قوه و شأنیت آن را دارند که هم

در مقام حیرت باشند و هم به اذن خداوند به درد مردم برسند و در عین حال لحظه اي خود را هم نبینند، اما مالئکه مهیمین 
این توان را ندارند و لذا آنها به اذن خداوند هیچ کاري نمی کنند، البته اذنی به آنها داده نمی شود چون آنها اصالً توان انجام 

  . چیز دیگري نمی بینند»هو«در این مقام جز کاري را ندارند آنها 
خدایا ما که از فهم این اسرار این همه لذت می بریم آنان که براستی این مقام را چشیده اند در چه سروري هستند؟ 
کسانی همچون حضرت آقا در چه رتبه و مقامی هستند؟ اگر ایشان چنین اند پس جناب سیدالشهداء ر چگونه است؟ و ما از 

  . چه می فهمیم؟ و به راستی فهم و پندار ما از کربال با عاشورائیان چقدر نازلتر از آن واقعیت موجود استکربال
  »والحمدهللا رب العالمین«                                                       
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  »مجلس بیست و چهارم«
  
 طهارت روح از هر گونه طلبی  

  
  »لرّحمن الرّحیمبسم اهللا ا«

  تطهیر روح از هرگونه طلبی
 لذا براي رسیدن به 1»اولئک ینادون من مکان بعید«عرض کردیم از آنجا که علم فکري دیدن از راه دور است که 

در آنجا به عرض رساندیم که . علم شهودي حجاب اکبر می شود که همین معنا را در رساله شریف انسان و قرآن نیز داشتیم
اما در مقام روح حتی علم شهودي نیز حجاب . ن انسان و شهود حقایق حجاب اکبر قرار می گیرد علم فکري استآنچه بی

  :لذا فرمودند. زیرا حتی شهود حقایق نیز در انسان طبع گدائی و طمعکاري بوجود می آورد. انسان می شود
  تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن 

   پروري داندکه خواجه خود صفت بنده           
هر چه . باید به جایی برسی که از عبادت کردن خود چیزي نخواهی و اصالً عبادت کردن خود را نبینی! آري اي برادر

می بینی او ببینی و او خود آنچه صالح بیند به تو عطا خواهد کرد حضرت آقا بارها در دیوان و نامه ها و برنامه ها و دیگر 
  :ح فرموده اند که سالک باید همواره طالب باشدکتابهایشان قضیه طلب را مطر

  آنگاه یکی همت و دیگر طلب است     سرمایه راهرو حضور و ادب است     
  دن عجب استـورنه به مراد دل رسی     ناچار بود رهرو از این چار اصول      

 چون تا بخواهی طلب کنی باید خود .شود که باالتر رفتی طلب هم برداشته می اما این هم در ابتداي راه است زیرا همین
تو باید فقط مطلوب . را طالب و خواستنت را طلب و خدا را مطلوب خود قرار دهی و این همان خروج از توحید محضه است

داعی کیست؟ دعوت چیست؟ مدعو کیست؟ پس . شود را ببینی و حتی وقتی به مراتب عالیه رسیدي دعا هم برداشته می
اینها براي اوایل و اواسط راه است و اگر می بینید گاهی ائمه نیز حرف از دشمنی و گناه و پستی مردم می معلوم می شود تمام 

و آن حرف حضرت آقا هم در هزار و یک کلمه بسیار بلند است که . زنند همۀ اینها مطابق با این نشئه ظاهر عامه مردم است
  :فرموده اند

  ائات سبوحی رسیدمبه الق    ز مردم تا گران جانی بدیدم    
  چو حق مردم پاکیزه کردار    بدان را هست بر ما حق بسیار  
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 رو به مردم کرده »علَیهِ السالم«پس اگر جناب سیدالشهداء . تصدیق می فرمائید که تازه این فرمایش حضرت آقا است
است و گر نه مقامات عالیه ائمه فوق این شود همه اینها مربوط به همین عالم پایین  اند و از حق کشی مردم گفته اند معلوم می

 مطرح شده، مطابق با همین عالم ظاهر است و »امر به معروف و نهی از منکر«حرفها بوده است و لذا در دین هم اگر مسئله 
گرنه کسی که عروج کند و به سرّالقدر برسد هر چه می بینید حق می بیند دیگر دست تصرف به چیزي دراز نمی کند این 

آنها یکپارچه نور می بینند و در نور نیز ذره اي خالف وجود ندارد تا بخواهند با امر و نهی، آن را از . ن مقام روح استهما
  .جاي برگیرند

  
  مورد خطاب معظم آیات عموم مردم است

. اشدحتّی آیاتی که در قرآن کریم در مورد بهشت و جهنم آمده است مربوط به خواص نمی ب: حضرت آقا می فرمودند
 می بودند اصالً آیات بهشت و »علَیهِ السالم«یعنی اگر بالفرض در کره زمین فقط پیغمبر و جناب صدیقه کبري و دوازده امام 

اگر هم قرار بود آیاتی نازل شود آیاتی شبیه سوره توحید نازل می شد . جهنم و امر به معروف و نهی از منکر نازل نمی شد
حتی ممکن  2»هو اهللا الّذي ال إله إال هو عالم الغیب و الشهاده« ، 1» اآلخر و الظاهر والباطنهو االول و« آیاتی همانند

هو اهللا الّذي ال إله إالّ  «.چون در آن مقام غیبت و شهادت نیز برداشته می شود. نیز نازل نشود »الغیب و الشهاده«بود کلمه 
پس . منتهی امت داري کار را مشکل کرده است 3»ار الکمتکبرالسالم المؤمن المهیمن العزیز الجب هو الملک القدوس

 زیرا به تعبیري اگر م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ کثرت آیات به لحاظ کثرت قوابل است نه به لحاظ جناب رسول اهللا 
و اگر . کردهمان یک ایه همه جا را پر می  صمدیت حق در سورة توحید ظهور می کرد نیاز به هیچ آیه دیگري نبود، 

قل إنّما « :خطاب بعضی از آیات به پیامبر اکرم است از آن جهت است که پیغمبر رو به خلق و امت دارد مثل آنجا که فرمود
پس تعلق پیغمبر به مردم و امت . آري این مثل بودن رسول اهللا با بشر باعث نزول این همه آیات شده است 4»مثلکم أنا بشر 

واهد بود و اگر هم در قرآن حرف از مخالف و موافق و دوست و دشمن و آدم و حوا و شیطان و خویش هم تعلقی تکمیلی خ
نمرود و ابراهیم و فرعون و موسی به میان آمده بخاطر این است که یک روي قرآن به طرف عامه مردم می باشد وگرنه آن 

 .سوي قرآن هر چه است وحدت است نه کثرت
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  عالم خیر محض است
ا ظواهر درآمیخته ایم که وقتی براي استخاره کردن از قرآن استمداد می نماییم و قرآن را باز می کنیم، اگر آیه ما آنچنان ب

اي در مورد بهشت و نعمتهاي آن آمد می گوییم خوب است و اگر آیه اي در مورد جهنم و کفار و عذابهاي آن آمد می 
ه روزي در مسجد سبزه میدان آمل بعد از نماز براي استخاره کردن ک: یکی از عزیزان برایم تعریف می کرد. گوییم بد است

یعنی می خواهید کار خود را برایتان بگویم؟ : استخاره کنم که چی بشود؟ من گفتم: آقا فرمودند. خدمت آقا رسیدم
رآن را به من دادند و نه، منظورم اینست که از استخاره چه جوابی به تو بدهم؟ بگویم خوب است یا بد؟ بعد ایشان ق: فرمودند
آیا جاي بد در قرآن پیدا می کنید؟ قرآن به جز خوبی . شما صفحه اي از قرآن را باز کنید و بگوئید اینجا بد است: فرمودند

حرف بسیار روشن است ولی چون ما به این سوي عالم . و لذا استخاره کردن این آقایان هم برداشته می شود. چیزي ندارد
  .یر می توانیم حقایق را بیابیمعادت کرده ایم د

محمد رسول اهللا و الذین معه « را مشاهده می کنید مانند آیۀ »محمد رسول اهللا« به عنوان مثال شما در قرآن هم کلمه
فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث أو تترکه « را، مانند آیۀ» کلب«هم کلمه  1»اشداء علی الکفار رحماء بینهم

. در هر دو صورت باید وضو داشته باشید. شود  کلمه کلب را می توانید بدون وضو دست بزنید؟ می بینید نمیاما آیا 2»یلهث
 حتی اگر در قرآن اسم سگ و کافر و مشرك و »الوضوء علی الوضوء نور علی نور« و یا »الوضوء نور« :که فرمودند

پس ابتدا باید نورانی شوید بعد به نور . ون وضو دست بزنیدمنافق و شراب و امثال ذالک را مشاهده کردید نباید به آنها بد
دهند باید ببینیم آیا آن معانی اي که الفاظ از آن  حال که مرتبه مادون قرآن را این الفاظ نورانی تشکیل می. نزدیک شوید

 قرآنی مالقات کند، آیا بی حکایت دارند نیز نورانی اند؟ و اگر انسان مثالً بخواهد معناي کافر را به عنوان یکی از مخازن
به طور کلی همه موجودات سه وجود کتبی و . باز هم بدون طهارت نمی شود: وضو می تواند آن را مس کند؟ می فرمایند

  :لفظی و عینی دارند که وجود عینی آنها چهار قسم است
  .وجود مادي دارند که همان جسم طبیعی آنهاست-1      

  .دارندوجود مثالی در عالم مثال -2
  .وجود عقلی در عالم عقل دارند-3
 .وجود الهی دارند که در اسماء و صفات الهی اند-4

»هر شیئی که می بینی نزد ما خزائنی دارد.3»و ان من شیء إلّا عندنا خزائِنُه .  

                                                
 29/ فتح .  1

 176/ اعراف .  2

 21/ حجر .  3
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و » فال«و » کاف« که از چهار حروف »کافر«حال با این بیان آیا آنها که به دست زدن کلمه اي در قرآن همچون 
تشکیل شده، بدون طهارت اجازه نمی دهد آیا به ما اجازه می دهند به بدن شخصی که در خارج وجود دارد و » راء«و » فاء«

خداست دارد خدائی «ناگهان می بینی . باید باز هم وضو داشته باشی! نه خیر: کافر است بدون وضو دست بزنیم؟ می فرمایند
ممکن است کسی اشکال وارد کند و . ل پیاده شده و ذره اي خالف در آن وجود نداردو نظام الهی به بهترین شک» می کند
چگونه ادعا می کنید نظام عالم، نظام احسن الهی است در حالیکه از پنج میلیارد انسان موجود در کره زمین فقط : بگوید

 را قبول  ـعلیهم السالم ـ نین و ائمه معصومیناز آن یک میلیارد هم بسیاري سنی اند و والیت امیرالمؤم. یک میلیارد مسلمانند
تازه از آن عده باقیمانده که شما آنها را به عنوان شیعیان معرفی می کنید بسیاري اهل علم و عمل و تقوي نیستند و به . ندارند

الم احسن است؟ در پس کجاي این ع »الهی همه دیو و دد را در جنگل و کوه بینند و حسن در شهر و ده«بیراهه رفته اند که 
اگر عقل داري لطیف شو و در متن کلمات وجودي ام تامل نما و در آنها تحقیق : اینجا خدا جواب می فرماید و می گوید

کن، ببین آیا در تک تک ذرات آنها سر سوزنی خالف پیدا می کنی؟ چطور ادعا می کنی این عالم بی هدف ساخته شده 
 ببینی که ساختمان بزرگ و زیبائی را ساخته و در آن گوسفندانش را جاي داده تعجب است در حالیکه اگر خودت شخصی را

می کنی و هیچ وقت خودت حاضر نمی شوي خانه اي را که براي ساخت آن بسیار زحمت کشیده اي در اختیار گوسفندان 
تمام عالم را با تمام زیباییهایش حال چگونه . و حیوانات دیگر قرار دهی و به تعبیري براي اعمال خود ارزش قائل می شوي

مشاهده می کنی و خدایی که خود را در قرآن، علیم و حکیم و لطیف و خبیر معرفی کرده انکار می کنی؟ و هدف آفرینش 
له اسلم من «: دهی؟ خدا خود در قرآن فرموده را حیواناتی که جز ناطق بودن وجه تمایزي با حیوانات دیگر ندارند  قرار می

یعنی تمام موجودات زمین و آسمان تسلیم محض اویند مراد از این اسالم و تسلیم غیر از اسالم  .1»وات و االرضفی السم
تشریعی است که در آن سخن از نماز و روزه و عبادت کردن مطرح است، در اینجا مراد از اسالم، اسالم  تکوینی است اما 

الم تر انّ اهللا  «؛2»و هللا یسجد ما فی السموات و ما فی االرض« :مودهوقتی جلوتر رفتیم می بینیم خداوند در جاي دیگر فر
که اگر شما همتی کرده و بتوانید و سعی نمایید مراتب مذکور طهارت را  3»یسجد له من فی السموات و من فی االرض

  . در جان خویش پیاده کنید خودتان حتماً به شهود این حقایق نائل خواهید شد
نسان قوي شود و باال برود هر چیزي را در جاي خود حق می بیند و لذا وقتی خواستند حالّج را به غرض اینکه وقتی ا

  :جرم توحدش اعدام کنند، به مردم گفت
  شمـا حــق دارید مرا اعدام کنید زیرا من در متن کلمات وجودي فرو «

  .»ما هم حق داریدرفتم وهمه چیز را حق دیدم و اگر شما نمی بینید چون فرو نرفته اید پس ش
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. منتهی از آنجا که موجودات در هر موطنی حکمی دارند و لذا باید احکام هر نشئه را مطابق با همان مرتبه پیاده کرد
به عنوان مثال . شما حق ندارید احکام نشئه عقل را در نشئه طبیعت پیاده کنید و دست تصرف در موجودات عالم دراز کنید

یات را می گیرید اما نمی توانید این کلیات را در مرتبه ماده مثالً با چشم ببینید چون کلیات اصالً شما در مرتبه عقل فقط کل
  .در عین حال می فرمائید تمام این مراتب در جاي خود حقند. شوند با چشم دیده نمی

دلسوزي هم دارند .  بگیرندعالِمِ به سرالقدر دائماً آرام است و می داند که طبق چینش نظام هستی این خیمه ها باید آتش
اما این دلسوزي منجر نمی شود تا دست تصرف در نظام هستی دراز کنند چون می دانند این عمل خالف ادب است و لذا در 

کنند یعنی زبان، هیچ نمی گویند و در مرتبه خیال، ذهن خود را  سکوت تام قرار می گیرند، یعنی در تمامی مراتب سکوت می
هو االول و اآلخر و الظاهر و «و در مرتبه عقل، به حقائق چون و چرائی ندارند و در مرتبه قلب، حقیقت . دپراکنده نمی کنن

  .را ادراك می کنند »الباطن
  »والحمدهللا رب العالمین«                                                               
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 »مجلس بیست و پنجم«

  
 هطهارت روح و توحید محضۀ صمدی 

  
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  طهارت روح و توحید محضۀ صمدیه
 نقل می کنند  _ صلی اهللا علیه و آله و سله_  حضرت استاد در ادامۀ بیان طهارت روح روایتی را از جناب پیغمبر اکرم

 شغله ذکري عن مسألتی أعطیته أفضل ما أعطی قال اهللا تعالی من:  م ـو سلصلی اهللا علیه و آله ـ  قال النبی«: که
آنکه :  از جانب حق تعالی نقل می کنند که خداوند فرمود م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ   یعنی جناب رسول اهللا 1»السائلین

به او فقط به ذکر من مشغول می شود و از طلب کردن غافل می ماند من بیش از آن مقداري که دیگران در خواست می کنند 
همانند آن حدیث شریفی که راجع به امام صادق . می دهم زیرا آن شخص ادب به کار آورده و چیزي از خدا نخواسته است

من روزي حاجتی داشتم در پیشگاه خداوند تبارك و تعالی حاضر شدم اما آن ادراك :  آمده که ایشان فرمودند»علَیهِ السالم«
ما که از او به خود دلسوزتر و . انع از این شد که حاجت و نیاز خود را مطرح کنمحضور و تقرب ذاتی و انسانی من، م

چه دلیلی . علم به ذات ما منشعب از علم اوست و توجه ما به خودمان برخاسته از توجه او به ماست. مهربانتر و آگاهتر نیستیم
 خود چنین مقرّر فرموده است بنده غیر از آنها و چیز دارد انسانی که خدا دارد و خداوند نیز به تمام احوال او آگاهی دارد و

و لذا خداوند می خواهد فقط به ذکر خودش انسان را مشغول کند تا جائیکه حتی اشتغال به ذکر هم . دیگري از او بخواهد
ستن بعد آور انسان را به خود مشغول نکند و نیز تا جائیکه حتی بواسطه ذکر او نخواهی به او نزدیکتر شوي چون همین خوا

آنکه از حق چیزي تقاضا دارد در واقع در مقابل آن حقیقت براي خود استقالل وجودي قائل است که منی هستم و از . است
تو از من جدا نیستی که . تو تجلّی منی. اي انسان تو مرتبه نازلۀ وجودي منی: محضر خدا مسئلتی دارم اما خداوند می فرماید

  :حضرت آقا در الهی نامه فرمودند. نیحتی مرا براي خود طلب ک
الهی اگر حق یکی است، یکی را اصالً قرب و بعد نیست که کسی نسبت به او احساس دور و نزدیکی کند چرا که «

  » .خود احساس نزدیکی به نحوي دوري است
 وجود کنیم و نه تقاضاي نه تقاضاي. ما باید در سکوت تام قرار بگیریم و در مقام ذاتمان نسبت به او ال اقتضاء باشیم

اگر به ما فرموده اند براي رو کردن رحمت رحیمیه بایددعا کنید چرا که نازل شدن . نه بگوئیم بده و نه بگویم نده. عدم
حتی اگر حضرت آقا نیز در . رحمت رحیمیه برخالف رحمت رحمانیه نیاز به زاري وگدایی دارد، مخصوص ابتداي راه است

معلوم می شود بزرگان . این حرف مربوط به مرتبه مادون روح است »سالک باید گداي سمج باشد« :جایی فرموده اند که
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این حرفها را مطابق با حال ما فرموده اند که اگر قرار باشد ایشان براي افرادي همانند خود گفتگو کنند مطمئناً چنین 
و نیز می داند که دلسوزتر از . ه فقر و نیاز او آگاهی داردچرا که عارف می داند خالق او بیش از خود او ب. زدند حرفهایی نمی

و این همان تشرف به مقام روح . او به خود او خداي اوست و لذا براي خود هیچ وقت توقع دلسوزي از حق متعال را ندارد
. رالعملها می دهنداما قبل از روح در مراتب دیگر براي قوي شدن انسان و تطهیر قوة خیال و عقل و قلب به او دستو. است

  .در آنجا انسان باید سماجت کند تا شکارها داشته باشد و تمثالتی ببیند
عارف در مقام روح در توجه تام حق است و آن توجهی است که عارف حتی به توجه خود نیز توجهی نداشته و 

راي خدا شریک قائل شده که انسان فکرکند که در حضور است به نحوي ب یکپارچه در حضور حق می باشد زیرا همین
در جلسات قبل معناي . اصالً در فکر حضور افتادن به نحوي در شرك افتادن است البته نه آن شرکی که کفرآور باشد. است

گفتیم که طهارت در هر مرتبه از مراتب وجودي انسان نسبت به مرتبۀ باالتر نجاست . این شرك را به عرضتان رساندیم
شرك نیز اینگونه است تا قبل از . براي ارتقاء وجودي باید بیش از گذشته قوي شود و باالتر بیایدشمرده می شود و انسان 

رسیدن به مرتبۀ روح، کمال انسانی در این است که سالک دمادم گدایی کند و مقام حضور را از معبود خویش طلب کند اما 
آید زیرا در این مرتبه شخص باید یکپارچه در حضور باشد همین امر در مرتبۀ روح، مرتبۀ تحتانی بوده و شرك به حساب می 

  .و غیر حق چیزي نبیند
  : دیوان آورده اند که284حضرت آقا در صفحه 

  خدا در وي حقائق را نهاده است        چو جان انبیاء بی نقش و ساده است
 همۀ حقائق را در آن قرار داده چون جان انبیاء چنین بی نقش و ساده است خداوند.  باید عمیق شوید»ساده«در کلمۀ 

  .است
  اب هشت اقلیمــالک رقــد مـــکه ش         ـــمج تعلیـــی رنـا بـــی از اولیـبس
  ورشــــاي نـــلیهــی تجـــا بینـــکه ت         ــورش م در حضــود دائــد بــایــبب
  ن دوريـــد عیــــرب و باشــارد قــنی          ــــر حضوريرا فکــی تـک معنــبی

  ور استـــر اهللا نــــه محضـــر چـــاگ          ــــور استر از حضـراتـام تو فــمق
  حضوري را کجا حرف حضوري استي تا طلب داري ز دوریست           حضور

زیرا تا زمانیکه . پس تا تطهیر روح صورت نگیرد انسان موحد صمدانی نمی شود. و این، مقام توحید صمدي است
  .حرف از قرب و حضور است سخن در محدودة توحید عددي است و آن غیر از توحید صمدي است

  حضوري مات در حسن جمال است            حضوري محو در عزّ جالل است
چرا که اگر بخواهد به غیر، اندکی توجه کند از آن حال خارج می شود و . او حتی به مات بودن خود نیز توجهی ندارد

آنچنان رقیق  »رخش می باید تن رستم کشد«: رسیدن به توحید صمدي قرآنی مشکل است که حضرت آقا فرمودندلذا آنقدر 
به . شود شخص باید خود بچشد تا این معنی را ادراك کند و لطیف و دقیق است که با حرف زدن و حرف شنیدن پیاده نمی
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زیرا همینکه رو به قبله می ایستیم و . می دهد »توحید عددي«تعبیري تا رسیدن به مرتبۀ روح تمام نماز خواندنهاي ما بوي 
نیت می کنیم و نماز می خوانیم خودي می بینیم و خدایی و قصد کردن و تقرب جستنی و این همان توحید عددي است زیرا 

 به عرض البته. در توحید عددي شخص خود را جداي از خداي خود می بیند و براي نزدیکی به او برنامه ریزي می کند
باید از توحید عددي گذشت تا به توحید . رساندیم که این مرحله براي رسیدن به مقام روح الزم است و باید طی شود

پس کسی نمی تواند بگوید تمام اینها خالف است و ما دیگر نباید از آفریدگار خود طلب و مسئلتی داشته . صمدي رسید
این مخصوص کسانی است که به آن مقام رسیده اند و . د کم کم به آن مقام رسیدابتدا باید طلب کرد تا بع! نه خیر. باشیم

  .لذا وقتی پیامبر هم می خواست نماز بخواند در هنگام نیتِ قرب به حق، هیچ توجهی به نیت خود نمی کرد
  :شیخ الرئیس بو علی سینا می فرمایند

  .»یه اّال واحد بعد واحدجلَّ جناب الحق عن ان یکون شریعه لکل واردٍ اَو یطلع عل«
تک تک افرادي . مقام خداوند اجل از آن است که هر کسی به راحتی بتواند از شریعه وراه ورودي دریاي او آب بخورد

به تعبیر حضرت آقا در هر عصر . هستند که می توانند از طریق جدول وجودیشان از دریاي نامتناهی حضرت حق آب بگیرند
فعالً اگر ما توفیق پیاده کردن مراتب طهارت ظاهري هم در . ه قابلیت چنین امري را داشته باشیدشاید یک نفر پیدا شود ک

ما این حرفها را مطرح می . خودمان داشته باشیم از عرش بگذرد خندة ما، اما در عین حال سالم درویشان بی طمع نیست
یم تا وقتی که بیدار شویم و ببینیم اصالً طمع کردن و می خواهیم به این مقام برس: کنیم و با اشاره به خداوند می گوییم

  .درخواست نمودن در پیشگاه خداوند خود، نوعی بعد و دوري است
  حضوري را مقام ال مقام است    حضوري را فؤاد مستهام است 

چنان به این حق آن . است »مستهام حق«قلبی که حق به آن تیر زده . از سهم می آید و سهم به معنی تیر است »مستهام«
  : در قصیدة المیه که به قصیدة شقشقیه معروف است می فرمایند. قلب تیر می زند که دیگر قلب باقی نمی ماند

  همه دل شد همه دل شد همه دل    همه او شد همه او شد همه او
  :و در جاي دیگر فرموده اند

  انا و انت و هو، هو شده است    همه از دست شد و او شده است 
دلبر «پس آنکه می گوید . به کل نظام هستی خورد و همه را شکار خود کرد» توحید صمدي«جلی حق به نام یک تیر ت

چرا در حین : که می گوید آن. حق است زیرا دلبر با رفتن خود دلرفتگان را خبر نمی کند» برفت و دلشدگان را خبر نکرد
آنکه تیر توحید را به جان می . ه دلبر نداده است که محتاج به خبر دادن دلبر است برفتن خبر ندادي؟ معلوم است که هنوز دل

می  1»پرورد در یتیمی را به دامان خزف«زند دیگر جانی باقی نمی گذارد تا کسی بگوید چرا از رفتن خبر ندادي؟ در قصیدة 
  :فرمایند
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  خردسالی بودم اندر دشت چون آهو بره    
  ناگهان صیاد چابک دست غیبی را هدف                                         

  سورة توحید تیر جان شکارش تا به پر     
  بر دلم بنشست یا دري فرو شد در صدف                                        

اگر در آخرش پري تیري که . از همان دوران کودکی تیري به دل آقا زدند که دیگر چیزي برایشان باقی نگذاشته است
یا همانند دري در صدفِ جان ایشان فرو رفته که باز هم از . هم داشت با پر به درون رفته و نشانی از تیر باقی نگذاشته است

  .خود نشانی نگذاشته است
  عشوة جان شکار او خانه به خانه کو به کو  

   به تازه نو به نودر صدد شکار من تازه                                          
و . و حضور تام، دیگر دست تصرفی باقی نمی گذارد و به خاطر همین هم دست ائمه از تصرف همیشه بسته بوده است

  :لذا در فصل دهم رسالۀ نور علی نور فرموده اند
م تکوینی، و و دیگر ادب مع اهللا ایجاب می کند که بدون اذن و امر به تصرف در برنامه اي از برنامه هاي چرخ نظا«

  ».حکمی از احکام کتاب تشریعی، دست تصرف به چیزي دراز نکند
  »والحمدهللا رب العالمین«                                                   
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  »مجلس بیست و ششم«
  
 طهارت حقیقت انسانیه  
 هر کس مطابق با جدول وجودي خود حق را می گیرد 

  
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  طهارت حقیقت انسانیه
در ادامۀ بحث طهارت باطنیه طهارت حقیقت انسانیه را مطرح نموده ) روحی فداه(حضرت استاد عالمه حسن زاده آملی 

  :و می فرمایند
ز جانب و طهارت حقیقت انسانیه از عوز و فقدان آنچه که در جمعیت است، و از تغیر صورت و حقیقت آنچه که ا«

  » .حق تعالی بدو واصل می شود
  . همان فقر و تنگدستی استعوز

الزمۀ این مرتبه این است . یکی از مراتب شریف طهارت، طهارت حقیقت انسانیه می باشدکه باالتر از مرتبۀ روح است
 مقام جمع انسانی همان به عبارتی در مقام جمع انسانی یا مقام واحدیت باشد که. که انسان جمعیت و تجمع تام داشته باشد

وطهارت در حقیقت انسانیه این است که به هر اندازه در مقام جمعیت او فقر و فقدان پیش آمده و . مقام واحدیت است
خألیی ظاهر شده از آن دوري کند و مقام جمع خود را قوت دهد که در حقیقت با این کار مقام وحدت خود را قوت 

انسان پس از قطع تعلق به امور شهوانی به مقام توحد محضه می رسد که .  سازگار نیستزیرا توحد با تعلق. بخشیده است
یکپارچه در مقام تجمع تام به سر می برد همانند اینکه حق متعال را براي اسماء و صفاتش مقام واحدیت است که در همان 

رح است احتمال دارد در این جمعیت  در یک حقیقت جمعند و چون مسأله جمعیت با کثرت مط-اهللا–مقام تمام اسماء 
برخالف مقام باالتر از این که مقام جمع الجمع است و در آنجا انسان باید . فقدانی صورت گیرد و آن تجمع تام حاصل نشود

  .که مرتبۀ جمعیت انسانی کمی از آن مرتبه تنزل یافته تر است. آن جمع را هم جمع کند که به مقام  احدیت برسد
براي تطهیر حقیقت خود به صورت آنچه که خداوند به او عطا فرموده تصرفی وارد نکند و همانند آیینۀ دیگر اینکه 

برخالف نفس غیر . صافی که در آن حقائق تجلی یافته و تمثالت داشته حقائق را نشان دهد و خدشه اي در آنها وارد نکند
. و عقل و خیال بر می گرداند و در آنها تصرف می نمایدجامع که صورت حقائق گرفته شدة خود را با کثراتی همچون قلب 

او فقط متن . اما نفس تجمع یافته امانتدار محض است و هیچگاه در صورت و حقیقت امانات الهی تغییري ایجاد نمی کند
 :مبر فرمود و لذا حقائق آنگونه که هست در او ظهور می کند که پیا 1»و علّم آدم االسماء کلها«. واقع را نشان می دهد
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بخشد از هر جهت  که می زیرا آن. موجودات را آنگونه که هستند به من بنمایان! یعنی خدایا 1»اللّهم أرنی االشیاء کما هی«
همانطور که شکوفه فقط وظیفه دارد غذا را از . چرا فرع باید در کار اصل دخالت کند. اصل است و ما نسبت به او فرعیم

  . و تبدیل به میوه کند و دیگر وظیفه ندارد در نوع میوة درخت تغییر و تحولی ایجاد کندشاخه و ساقه و ریشه بگیرد
جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در فصوص الحکم وقتی حقیقت انسانی را در فص آدمی بیان می کنند بالفاصله 

به حق مؤدب به آداب الهی شد از آن در فص دومش، فص شیثی را مطرح می فرمایند که وقتی انسان به حقیقت خود رسید و 
البته . عطا کرد »شیث«همانگونه که خداوند بعد از هابیل به آدم فرزندي به نام . پس سزاوار اخذ عطایاي الهی می شود

اگر من از او چیزي طلب کنم «رسیدن به این مقام چنان سنگین و لطیف است که حتی این طور نمی توانیم بگوییم که 
 به او جسارت کرده باشم و هم او به من کمتر عطا کند، پس من به ذکر او مشغول می شوم تا نه جسارتی ممکن است، هم

. این خود یک نحوه گدایی و طمع داشتن است» کرده باشم و هم اینکه موجب زیادتر شدن عطایایی از آن ناحیه شده باشم
حال من «اید توجهی به آن عطایا داشته باشد و بگوید انسان حتی هنگام جود کردن و بخشش نمودن آن حقیقت ازلی هم نب

  .توجه دارید که این مطلب را در طهارت روح به عرضتان رساندیم» چیزي نمی گویم که او خودش بدهد
 صلی اهللا ـ حقیقت محمدیۀ «شود که به آن  غرض اینکه در این هنگام حقیقت انسان آیینه تمام نماي تجلیات الهی می

فقط انسان باید کامالً مواظب باشد که به هنگام گرفتن حقائق، . نیز تعبیر می کنند »صادر اول«یا   » م ـسلعلیه و آله و 
در آن مقام بزرگترین حقیقتی که به انسان می دهند  .2»و ما ینطق عن الهوي إن هو االّ و حی یوحی«. تصرفی در آنها نکند

در آن هنگام قرآن را به صورت یک حقیقت جمعی به . مع کردن استاست و اتفاقاً کلمۀ قرآن هم به معناي ج »قرآن«
انا انزلناه «که به تعبیري می شود گفت ) و او نیز باید حالت تجمعی قرآن را به خوبی در خود حفظ کند. (شخص می بخشد

 صلی اهللا علیه و ـ  محمدیۀ بینۀ«خداوند قرآن را در :  حضرت آقا نیز می فرمودند.»فی حقیقۀ االنسانیۀ«اَي  »فی لیلۀ القدر
و بعد در هنگام تنزل پیدا کردن چون طهارت در تمام مراتب پایین تر به نحو اکمل حفظ شده . نازل می کند » م ـآله و سل

  .است هیچ نقص و خدشه اي به آن حقائق وارد نمی شود
خود را از آن مقام جمعی می برد بعد این حقائق حقایق براي تنزل یافتن در ابتدا به مرتبه روح می آیند، در آنجا روح حظِّ 

به مرتبۀ قلب می روند و سان می یابند و بعد وارد مرتبه عقل می شوند و در آنجا به صورت کلیات مرسل و رها شدة بی قید 
ه و یا در می آیند و بعد در موطن ذهن و خیال صورتگري می شوند و پس از رفتن به مرتبۀ حس مشترك به صورت کلمه یا آی

   »...الرّحمن الرّحیم و* الحمد اهللا رب العالمین * بسم اهللا الرّحمن الرّحیم « جمله و سوره اي در می آیند که
عقل حقائق را به . به تعبیر حضرت آقا مراد از جبرئیل هم به عنوان فرشته اي که حقائق را تنزل می دهد عقل انسان است

آنها را به واسطۀ قوة خیال صورتگري ) مثالً در جنگ احد(مانی که خود صالح دید صورت معانی کلیه می گیرد و بعد در ز
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پس فهمیدیم اینکه به تصور مردم جبرئیل کبوتري است که حقائق را از عالم اله . می کند و در محدودة زبان جاري می سازد
جبرئیل همان مرتبۀ . ر می دهد، چنین نیست قرام ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ  می گیرد و در اختیار شخصی چون رسول اکرم

علَیهِ «عقل انسان است و لذا غیر از خود ایشان هر کسی نمی تواند این جبرئیل را ببیند مگر شخصی چون امیر المؤمنین 
جودي  بود و با متن ذات او اتحاد و م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ که مراتب وجودي او عین مراتب وجودي پیامبر»السالم

.  پیاده می شد در جان او نیز پیاده می شد م ـیه و آله و سل صلی اهللا علـداشت و لذا هر آنچه را که در حقیقت رسول اکرم 
تو می  »إنک تسمع ما أسمع و تري ما أري«:  می فرمود»علَیهِ السالم« به امیرالمؤمنین  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـپیامبر 

 .جز اینکه در نشئۀ ظاهري طبیعت آن سِمت پیغمبري را نداري. بینی آنچه که من می بینم شنوم و می ن میشنوي آنچه را که م
  . »إالّ إنک لست بنبی بعدي«

ـ یر انفسی آیات را از زبان پیامبرمفسر به تفسر آفاقی در نشئۀ طبیعت به دنبال شأن نزول قرآن می گردد اما مفسر به تفس
 م ـسل صلی اهللا علیه و آله وـ  که تنزل یافته ترین مرتبه قرآن است می گیرد و بعد با قوة خیال پیامبرم ـه و سلصلی اهللا علیه و آل

متحد می شود تا ببیند این آیات در آنجا چگونه تمثل پیدا کردند و بعد باالتر می رود و حقائق قرآنی رادر مراتب ذهن و عقل 
  : تا بعد از آن بتواند چنین ادعا کند که.  مشاهده می کند م ـو آله و سل صلی اهللا علیه ـو قلب و روح پیغمبر 

  » .الهی شکرت که من به زیارت چهرة دل آراي قرآن تو مشرف شدم«
  :در جاي دیگر نیزمی فرماید

  ».اینکه می گویم یک دوره تفسیر قرآنم، نه تفسیر ظواهر عبارات است، بلکه منظور تفسیر انفسی قرآن است«
 قرآن نازل می  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـین مسیر طی شود براي هر کسی از کانال وجودي جناب رسول اهللا اگر ا

  م ـسل صلی اهللا علیه وآله وـ است که خود شخص با حقائق پیغمبرتفسیر انفسی قرآن آن. شود و همه می توانند جبرئیل را ببینند
  م ـآله و سلصلی اهللا علیه و ـ زیرا قرآن در مرتبۀ زبان پیغمبر. ن شخص هم نازل شودارتباط وجودي پیدا کند و قرآن بر خود ای

که مرتبۀ تلفظ است و در هزار و چهارصد سال پیش نازل شده است اما قوة خیال و عقل وروح پیغمبر که زمان ندارد تا 
فس به عرض رساندیم که نفس انسان از در معرفت ت. بگوئیم در چندین سال قبل قرآن در آن نازل شده و تمام شده است

و لذا قرآن آن به آن در حال تنزل . موطن خیال تا به موطن عقل و فوق آن مجرد از زمان و مکان و دیگر احکام ماده است
وجودي و حقیقی است که در مقام تجرد نفس ناطقه » انا انزلناي«فرماید   یی که حق تعالی می»انا انزلنا«و آن . انفسی است

 هم تصرفی در آیات نمی کند و  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـاین است که پیامبر . ست نه در مقام لفظ و صوت و امثال اینهاا
هیچ وقت هم طبق فرمودة قرآن از روي هوي و هوس حرف نمی زند چرا . هر آنچه را که می گیرد بر زبان جاري می سازد

  .رده است راتب وجودي خود را تطهیر ککه او تمام م
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  هر کس مطابق با جدول وجودي خود حق را می گیرد
هر کس یک جدول وجودي دارد که با آن به دریاي بیکران وجود مطلق اتصال یافته و از آن طریق اسرار را کشف می 

قرآن بودم روزي در حال خواندن : خانمی می گفت. بعد از آن مطابق با بافت مزاج خود آنها را حروفچینی می نماید. کند
بعد از مدتی وقتی سر . ناگهان حالم منقلب شد و اشک از چشمانم سرازیر شد و به سجده رفتم و شروع کردم به گریه کردن

گونه نمایش داده  براي این مجرا این. این هم یک نحوه حالی است. از سجده برداشتم تمام موجودات را طور دیگر می دیدم
د و به گونۀ دیگر تمثالت داشته باشد و یا ممکن است همین شخص در حالتی دیگر اند دیگري ممکن است قرآن بخوان

  :به تعبیر حضرت آقا در ابتداي دروس معرفت نفس. هیچ کدام خالف نیست. مشاهدات دیگري داشته باشد
  ».این جدول اگر درست تصفیه و الي روبی شود مجراي آب حیات و مجالي ذات و صفات می گردد«

قۀ انسانی در تمام مراتب تطهیر شود ذات خداوند در آن جان متجلی می شود و آب حیات که همان اسماء اگر نفس ناط
  .یعنی خداوند هر آنچه را که از اسماء و صفات خود دارد به او نیز عطا می کند. اهللا است در آن جاري می گردد

را مطرح می کند آنها را به دو قسم ابن عربی در فص شیثی فصوص الحکم نیز وقتی بحث تجلیات و هبات حق 
حضرت آقا هم در ابتداي دروس معرفت نفس همان دو مورد را در یک .  تقسیم می کند»تجلیات اسمایی« و »تجلیات ذاتی«

خط آورده که اگر نفس انسان از ظاهر تا آن مقامات عالیه تطهیر شود ذات حق بر او متجلی می شود که این همان تجلیات 
قال ابراهیم رب أرنی کیف « آب حیات و اسماء اهللا در آن جاري می گردد که این همان تجلیات اسمایی است ذاتی است و

  .1»تحیی الموتی
 در تمام مراتب تطهیر شد و با حقیقت نامتناهی حق ارتباط وجودي پیدا کرد »علَیهِ السالم«وقتی جدول وجودي ابراهیم 

خداوند نیز پذیرفت و حقائق را با اسم شریف . ه شدن مردگان را مشاهده کنداز پروردگار خود خواست که کیفیت زند
  :به این صورت که. به او نشان داد» محیی«

فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزأً ثم ادعهن یاتینک سعیا و اعلم انّ اهللا عزیز «
  .2»حکیم

پس هر . گوشت آنها را درهم آمیز و به ده قسمت مساوي تقسیم کن. ح کنابتدا چهار پرنده را برگزین و ذب: فرمود
 این کار را انجام »علَیهِ السالم«حضرت ابراهیم . قسمت را باالي قله اي بگذار و هر یک از آن حیوانات ذبح شده را صدا بزن

 در تفسیر انفسی این آیات می فرمایند این .داد و دید پس از صدا زدن، همۀ آن حیوانات دوباره زنده شدند و به سمت او آمدند
چهار حیوان که عبارت بودند از اردك به عنوان مظهر لجن خواري و خروس به عنوان مظهر شهوترانی و طاوس به عنوان 

  .مظهر زینت پرستی و کرکس به عنوان مظهر الشخوري حتماً باید کشته می شدند و دوباره زنده می گشتند
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ید که چرا این چهار صفت باید دوباره در انسان زنده شوند؟ به خاطر اینکه انسان باید در عین ممکن است سؤال فرمائ
حال که این چهار قوه را داراست حد اعتدال را رعایت کند و دچار افراط و تفریط نشود و نقطۀ تمیز انسان با موجودات 

لذا آنان . اشد و در حد اعتدل از آنها بهره گیرداو باید صاحب قوة شهوت و غضب و زینت دوستی ب. دیگر نیز همین است
 اشکال می کردند که اگر تو فرستادة خدایی پس چرا م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ که توجهی به این قضیه نداشتند به پیامبر

انما أنا بشرٌ «: مودفر  می م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـپیامبر. همانند ما غذا می خوري و راه می روي و زن و فرزند داري
.  دلیلی ندارد انسانی که به مقام روح و حقیقت انسانی خود رسیده است در مراتب وجودي خود دخل و تصرف کند1»مثلکم

علَیهِ «همانطور که امام باقر . او نیز باید همانند دیگران مطابق با نشئۀ طبیعت زندگی کند و احیاناً دچار خستگی هم شود
 نیز چاه و قنات می »علَیهِ السالم«امیرالمؤمنین . شدند زها در زمین بیل می زدند و عرق می ریختند و خسته می نیز رو»السالم

 اند پس چرا  رسیده»اذ شاء ان علموا و اذا شاء أن عمِلَ عمِلَ«توان گفت آنها که به مقام  نمی. کشیدند کندند و زحمت می
علَیهِ « نمی کنند؟ در روایت است که چند روزي حضرت موسی کن فیکونرا در امور روزانۀ خود تصرفی نمی کنند؟ چ

حال که ما با عالم اله در ارتباطیم از همان : اما براي مداوا به نزد طبیب نمی رفت و می گفت.  به بستر بیماري افتاد»السالم
تو هم باید . اینگونه نمی شود! نه خیر موسی: به تعبیر حضرت آقا جبرئیل نازل شد و به او گفت. ناحیه مرا خوب خواهند کرد

من فالنی را پزشک قرار دادم، او نیز براي رسیدن به اینجا زحمت کشیده و . مقداري پول از جیبت در بیاوري و خرج کنی
که اینجا . جان به لب آورده است، تو هم باید مانند عموم مردم هنگام بیماري به نزد او بروي و از آن طریق مداوا گردي

البته . (در اینجا براي رسیدن به مقاصد خود باید زحمت بکشی. بهشت نیست تا بتوانی با اراده اي هر چیز را به وجود آوري
 براي تعلیم به ما می باشد وگرنه توهم ناروا در حق پیامبر صاحب عصمت »علَیهِ السالم«نقل این داستان حضرت موسی 

  .)سزوار نیست
  »والحمدهللا رب العالمین«                                                            
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  »مجلس بیست و هفتم«
  
سِرّ انسان و اشتقاق این مرتبه از آیات قرآنی   
  مصلی اهللا علیه و آله و سل(مراتب وجودي قرآن در رسول اهللا(   
 نحوه خواندن قرآن  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  ان و اشتقاق این مرتبه از آیات قرآنیسِرّ انس
سِرّ انسان آن حصه وجودي از مطلق تجلی جمعی است که بدان حصه به حق مطلق مستند است، و از حیثیت همین «

و طهارت سِرّ به اتصالش به حق مطلق و زوال احکام تقییدیه اي که به سبب معیت با عین . حصه به حق مطلق مرتبط است
زیرا که حکم حتمی و سنت بتّی حق سبحانه . گردد، می باشد ي قابل تجلی و مقید آنست عارض وي میثابته اش که مجال

  ».و لن تجد لسنه اهللا تبدیال و لن تجد لسنه اهللا تحویال«است که هر تجلی و صفات آن تابع مجالئی که مرآت آنست می باشد 
مرتبۀ باالتر از روح و حقیقت . و پر حرف می باشداز جهت علمی این بحث و مطالبی که در آن است بسیار سنگین 

اما اصطالح سرّ در عرفان براي مرتبه اي از مراتب باطنی انسان، از قرآن گرفته شده . تشکیل می دهد »سرّ انسان«انسان را 
راي انسان، در چه اینکه لفظ نفس، روح و عقل نیز ب ».خداوند به سِرّ شما آگاهی دارد«: است که در آیات قرآن کریم آمده

یعنی  1»یعلم خائنه االعین  و ماتخفی الصدور«: لفظ خفی هم در قرآن آمده است که خداوند می فرماید. قرآن آمده است
مرتبه خفی نفس انسانی مقامی است که انسان . خداوند به نگاه خیانت چشم خلق و آنچه که در دلهایشان است آگاهی دارد

اینطور نیست، من از آن : جز او از اندوخته هاي وي باخبر نیست اما خداوند می فرمایدکند کسی  در آن مرتبه گمان می
  . مخفی گاهها نیز خبر دارم

در بین عرفا تعبدي وجود دارد که موجب می شود ایشان اصطالحات خو را هم از الفاظ قرآنی و روایی اخذ کنند 
اگر چه در فلسفه نیز الفاظی از قرآن و روایات گرفته شده . دبرخالف فالسفه که بیشتر الفاظ را از خودشان جعل می کنن

اما عارف بیش از فیلسوف تعبد به اخذ اصطالحات از کلمات قرآنی و روایی دارد چه اینکه تعبد عارف به انجام . است
یتش را در پیشگاه احکام شرعیه قویتر و سابقتر از تعبد فیلسوف به احکام شرعیه است یعنی در حقیقت، عارف ابتدا عبود

الهی تثبیت کند و بعد براي رسیدن به مرحلۀ شهود عبودیتش، در مسیر به راه می افتد ولی حکیم زود متعبد نمی شود و می 
اول باید برهان و استدالل اقامه کنید اگر توانستید آنگاه می پذیریم در حالیکه عارف از همان اول واقعیت وجود را : گوید

  .تا ان شاء اهللا در مسیر انسانی خود به شهود حقایق منطوي در موجودات نائل شود.  می شودمی پذیرد و متعبد
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زیرا عرفان . ما در عرفان نیازي به اقامۀ برهان نداریم: جناب محقق قیصري در شرح فصوص قیصري می فرماید که
 اینکه دست حکیم را بگیریم وایشان را از منتهی براي. مرحلۀ شهود انسانی است ودر آنجا انسان، خود همه چیز را می بیند

شویم که رنج برهان و استدالل را بر دوش کشیم و  مرحلۀ دلیل و برهان به مرحلۀ عرفان و شهود، راه دهیم مجبور می
یند لذا اهل عرفان آنچنان متعبدند که می گو. داده باشیم »تعالوا«حرفهاي خود را برهانی کنیم تا از این طریق به حکیم نداي 

  .تمام سعی و کوششمان را می کنیم تا هر آنچه در قرآن و روایات آمده را مشاهده کنیم
  

  شهود انزال آیات قرآنی در مرتبۀ سِرّ
 است که در رموز آن باب هفدهم دفتر دل »الم« اولین آیه، حروف مقطعه بسم اهللا الرحمن الرحیمدر سورة بقره بعد از 

ر استدیوان حضرت آقا به این بیت مصد:  
  کنوزي کان الف و ال م و میم است   به بسم اهللا الرحمن الرحیم است

 نهفته است که در این باب می خواهیم چند تا از این »الم«، کنز و گنجهایی در بسم اهللا الرّحمن الرّحیم یعنی بر اساس
  .گنجها را مکشوف سازیم

 سوره اي که در آن حروف مقطعه بود ابتدا از راه دور وقتی که قرآن می خواست نازل شود هر: حضرت آقا می فرمودند
یعنی مثالً در سورة . آمد به طوریکه از ابتداي عالم شروع می شد و تا انتهاي آن ختم می شد این حروف به صورت کشیده می

و کل به صورت صوت و نغمه اي کشیده می آمد » میم«به صورت کشیده و » الم«به صورت کشیده، » الف«بقره ابتدا 
این صدا ابتدا خیلی ضعیف به گوش می رسد اما بعد کم کم قویتر و . گرفت و پر می کرد نظام وجود را همین یک نغمه می

آیۀ سورة بقره براي انسان مکشوف شده  286بیند کل  ه اتمام رسید ناگاه میقویتر می شود وهنگامی که صوت ونغمۀ میم ب
ر ابتدا آن حروف مقطعه است به همین شکل می باشد یعنی مطابق با هر سوره اي همچنین نزول تمام سوره هایی که د. است

که حضرت آقا لحن خاص آن نغمه را . وقتی این نغمه شروع می شود و به انتها می رسد متن سوره در شخص پیاده می شود
ده و یافته اند و خودشان آن تمثلِ تنزل آوردند و از اینجا معلوم بود که ایشان صداي این نغمه را در مرتبۀ سرّ خود چشی در می

  .  نازل می شد چگونه در او پیاده می گشت م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ قتی قرآن بر پیغمبرقرآنی را داشته اند و دیده اند که و
 و آله و صلی اهللا علیهـ قرآن براي پیغمبر«: آري نفس مجرد است و مکان و زمان ندارد و لذا اشکال کسی که می گوید

 سال قبل نازل شد و بعد از گذشت آن زمان هیچ کس نمی تواند ادعا کند و بگوید که قرآن به چه نحوي 1400 در  م ـسل
با این اصل دفع می شود، این است که باب هفدهم دفتر دل معناي بسیار سنگینی را » براي حضرتشان نازل شده است

  .ا در مبحث سِرّ از مراتب باطنی وجودي انسانی کمک می کندو دقّت در حقایق مندرج آن انسان ر. داراست
  )مصلی اهللا علیه و آله و سل(مراتب وجودي قرآن در رسول اهللا 
مثل یک مفسر . ما وظیفه داریم هر آنچه را قرآن و روایات گفته اند بچشیم و مشاهده کنیم: غرض اینکه عرفا می گویند

چهار کتاب تفسیري دیگران را ببینیم و بعضی از نظرات را رد کنیم و در آخر هم نظر به تفسیر آفاقی قانع نمی شویم که فقط 
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ما کاري نداریم که این آیه در فالن روز و فالن حادثۀ جنگی نازل شد بلکه خود می خواهیم . شخصی خودمان را بیان کنیم
  .بیابیمحقیقتاً مرتبۀ تنزل و انزال قرآن را مشاهده کنیم تا معنی واقعی انزال را 

 البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ممکن است هر کسی مطابق با استعداد و توانایی خودش بدون داشتن استاد طی
عنایتی به حقایقی  که این بی توجهی و بی. طریق نموده اي به این حقائق دست یابد و خودش هم توجهی به آنها نداشته باشد

به هر حال این قوة نزول قرآن در نهاد همۀ ما قرار .  دریافت این حقائق نیز منقطع شودکه رو کرده موجب می شود کم کم
  .داده شده است

 سال قبل بر پیامبر نازل شده و ما فقط به همین اندازه که در مسائل 1400قرآن یک کتاب اعتباري نیست، تا بگوییم 
 بلکه حقیقت امر این است که ما باید در مقام تجرد نفس ناطقه شرعیِ خود از آن بهره اي بگیریم از قرآن استفاده می نمائیم

 به انزال دفعی نازل شده بر ما نیز نازل  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـو همانطور که قرآن بر پیغمبر. یمخودمان قرآن را بیاب
نسانی در خواب ببیند مشغول قرآن همانند اینکه ا. گر چه ممکن است به انزال تدریجی هم براي انسان قرآن نازل شود. شود

خواندن است این خواب صرفاً به همین اندازه تعبیر نمی شود ایشان در بیداري فرد قرآن خوانی است و همانطور که انسان 
! نه خیر. بسیاري از چیزهایی را که روزانه با آنها درگیر است در خواب می بیند، قرآن خواندن خود را نیز خواب دیده است

 حقائق  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـیعنی همانطور که بر جان خاتم االنبیاء . خود به یک معنی تنزل قرآن بر شخص استاین 
خالصه این شخص باید ارتباطی . را به تنزل اجمالی دفعی و به صورت یکبارگی می دهند به این شخص نیز اینگونه می دهند

:  برقرار کرده باشد تا بتواند در خواب قرآن بخواند چون حضرت آقا فرمودند م ـله و سل صلی اهللا علیه و آ    ـ با جان پیغمبر
  فافهم.  نازل شده استم ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـقرآن در بینۀ محمدیه 

در بحث طهارت عرض کردیم چون تمام مراتب وجودي پیغمبر طهارت داشت ایشان تمام حقائق قرآن را به صورت 
 صلی اهللا علیه و آله ـپس حقیقت قرآن در عالم عقل جناب رسول اهللا . ل در تمام مراتب وجودي خود می گرفتندصاف و زال

 م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ  موجود است که این عالم عقل نظام طبیعت به عنوان یک شأنی از شئون عقل پیغمبر م ـو سل
ثالً یک مطلبی به ذهن ما می رسد و به ذهن پنجاه نفر دیگر نمی رسد زیرا عقل ایشان مثل عقل ما جزئی نیست که م. است

.  آنچنان وسعت دارد که کلیه عقول همه شأنی از شئون  عقل اوهستندم ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـاهللا  بلکه عقل جناب رسول
اط برقرار کند در حقیقت با مراتب حال که قرآن در مرتبۀ عقل پیامبر موجود است پس هر کسی که به هر نحوي با قرآن ارتب

حتی دیدن کسانی هم که فقط چشمشان به .  مرتبط شده است م ـ صلی اهللا علیه و آله و سل ـوجودي قرآن در خود پیغمبر
خطوط قرآن افتاده همانند افرادي که خواندن قرآن را بلد نیستند اما چشمشان به نوشته ها می افتد، یک نحوه ارتباط است با 

و اگر هم کسی در خواب قرآن را مس .  که به قرآن ناظر استم ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ  برزخی جناب رسول اهللا چشم 
پس در حقیقت راه ...  را ادراك کرده است وم ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـکردن جناب رسول اهللا  کند به همین اندازه، مس
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ما  1»ان هذا القرآن یهدي للتی هم اقوم«:  خود قرآن است که م ـعلیه و آله و سلصلی اهللا ـ ارتباط برقرار کردن با پیغمبر
 را خالصه نمی کنیم در یک جسم چند کیلویی که از مادري متولد شده است و کم کم م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـپیغمبر

 معتقدیم تمام کلمات وجودي عالم شأنی بلکه ما... بزرگ شد و احیاناً چهار تا خواب خوشی دید و چند تمثلی هم داشت و
 می  م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ است که از او تعبیر به حقیقت محمدیه م ـ  صلی اهللا علیه و آله و سلـاز شئون پیغمبر اکرم 

  .هم است فاف م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ و هر چه خیر است و کمال است در حقیقت، جلوه اي از ذات محمد . کنیم
  

  نحوه خواندن قرآن
  :ان می فرمودندشحضرت آقا بارها در درسهای

هر وقت قصد کردید قرآن بخوانید ابتدا تصور کنید در مقابل پیغمبر نشسته اید و در نزد ایشان می خواهید قرآن «
  » .بخوانید

صدیق می فرمائید ایشان که اگر شما نحوة نگه داشتن و خواندن قرآن حضرت آقا رادر مجالس ختم دیده باشید، که ت
شینند و کانّه در خدمت هیچ وقت قرآن را روي زانو نمی گذارند بلکه به حالت قنوت به دستشان می گیرند و دو زانو می ن

 ـ می خواهند قرآن بخوانند گویا در یک جلسۀ قرآنی تمام نظام عالم در خدمت پیغمبرم ـ صلی اهللا علیه و آله و سلرسول اهللا ـ
او به .  است م ـصلی اهللا علیه و آله و سل  هم جناب رسول اهللا ـحضور یافته اند و رئیس این جلسهم ـ علیه و آله و سلصلی اهللا 

        خوانید یا نه؟ یا باالتر، ما قرآن می خوانیم تا در پیشگاه پیغمبر اکرم  حاضرین می گوید قرآن بخوانید تا ببینم درست می
خیال آنرا بفهمیم، بدانیم روح قرآن چیست؟ عقل قرآن چیست؟ سرّ آن کدام .  معناي آنرا بیابیم م ـل صلی اهللا علیه و آله و سـ

گر چه ممکن است بعد از مدتی . چه خوب است که انسان همیشه به این شکل قرآن بخواند... است؟ قلب قرآن چیست؟ و
سرایت کند اما خود این می تواند یکی از راههاي خسته شود و کتفهایش درد بگیرد و حتی این درد به کل اعضاي بدن او 

  .تطهیر نفس انسانی باشد
بعضی از عزیزان نامه می نویسند که گاهی اوقات انسان خوابی می بیند واز خواب برمی خیزد اما به محض بیدار شدن 

ب خوشی هم دیده چه بسا ممکن است قبل از این حال، خوا. متوجه می شود که بدنش بسیار کوفته و خسته شده است
اعتقادات ایمانی در خواب خود را به صورت صور . باید توجه داشت که خوابها از اعتقادات انسان شکل می گیرند. باشد

ملذّه خود را به شما می نمایانند که بعد از خواب خود را بسیار مبتهج و خوشحال می بینید و احساس می کنید در آرامش 
شخص . گاهی هم عکس قضیه است.  که از خوش بودن اعتقادات شما تکویناً خبر می دهدقرار دارید و این نفس شماست

خواب خوشی می بیند اما وقتی بیدار می شود خود را گرفته ومنقبض می بیند معلوم می شود نفس او براي بدست آوردن 
ست و بدین ترتیب به قبض می حقائق زحمت زیادي کشیده اما به نسبت رنجی که برده حقائق زیادي برایش حاصل نشده ا
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افتد مثل کشاورزي که از بهار تا پائیز، صبح تا غروب کار کند و زحمت بکشد و در پائیز به جاي اینکه مثالً صد خروار 
برنج درو کند ده خروار بدست آورد لذا ناراحت می شود که ما امسال جان به لب آوردیم و همین مقدار کسب کرده ایم 

که در خواب بود نمی دانست که بدن او براي بدست آوردن حقائق چه زحمتها  طور است تا هنگامی همینبیننده خواب نیز 
کشیده است لذا وقتی بیدار می شود بدن خودرا خسته و کوفته می بیند و در مقابل، نتیجۀ زیادي هم از رنج خود مشاهده 

یریهاي او باعث می شود که بر بدن فشار وارد آید ودر بهانه گ. در نتیجه، نفس ناراحت می شود و قهر می کند. نمی کند
نیکو است که انسان در اینجا عبد شکور باشد که ان شاء اهللا آن درد و رنج در بدن وي کارساز . قبض و گرفتگی بیفتد

  .خواهد بود
 مقدار گِله کرده مهم آن است که تقدیر نظام هستی بر این بوده که اوهمین مقدار بدست آورد و شخص نباید بیش از آن

  .و در مقابل خداوند طلبکار باشد
مثال دیگر اینکه شما در بیداري نخواهید توانست بدون اراده بدن خود را حرکت دهید اما در خواب می بینید که 

بیداري خواهید پا روي پله اي بگذارید اما ناگهان پایتان روي دو پله پایینتر می رود و آنچنان در خواب می پرید که در  می
که هنگام  آید در حالی در یک لحظه سراسر بدنتان با ترس خاصی به لرزه درمی. هیچ وقت نمی توانید چنین پرشی داشته باشید

اما وقتی می خوابید هیچ اراده اي . شود که همۀ رگها و استخوانها و مفاصل در اختیار شما باشند بیداري ارادة شما باعث می
لحظه اي که از خواب می پرید می بینید تمام ذرات وسلولهاي بدن شما می خواهند از هم جدا . براي حرکت کردن ندارید

  :نتیجه این پرش در خواب، خستگی و کرفتگی بدن خواهد بود که حضرت آقا در قصیدة شقشقیه دیوان می فرمایند. شوند
  دو ماهی داشتم درد مفاصل        تو خواهی رد کن وخواهی قبولش  

و لذا فرموده . ین چه حقیقتی است که پس از رو کردن به انسان موجب دو ماه درد گرفتن مفصلها می شودبه راستی ا
 صلی اهللا ـاگر قرار بود قرآن آنگونه که بر پیامبر 1»لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیه اهللا«: اند

تصدیق می فرمائید که شما اگر بخواهید مثالً کوه . د کوه متالشی می شد نازل شده بر کوه نازل شو م ـعلیه و آله و سل
دماوند را خرد و متالشی کنید از جنبۀ زمانی بسیار طول خواهد کشید تا با وسایل گوناگون بتوانید آنرا خرد نمائید اگر 

  .کردعارفی یکی از حقائق جانش را در بیاورد و به کوه بزند در یک آنْ آنرا متالشی خواهد 
روند و چهار تا حرف می شنوند و بعد دلشان  بعضی از مردم در یک جلسۀ وعظ و خطابه اي می: حضرت آقا فرمودند

. می خواهد مکاشفه اي برایشان پیش آید، در حالیکه خبر ندارند اگر آن حقیقت بخواهد رخ بنماید همه را خرد می کند
اگر اوامري : یکی از اینها موقع رفتن رو کرد به آقا و گفت.  بودندروزي چند نفر از مسئولین به خدمت حضرت آقا رفته

من اگر به کوه دماوند امر کنم لِه می . برو دنبال کارت، مگر تو می توانی اوامر مرا انجام دهی: دارید بفرمائید، آقا فرمودند
  ! شود، تو کجا می توانی امر مرا گوش کنی؟
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  :می فرمایند) 325ص (حضرت آقا در باب یازدهم دفتر دل 
  مــر آنـــدورة تفسیــود یکـه خـک  مــانــایی آنچنــرآن آشنــقه ب

  که ساحل بین در آن حد است ناظر  رــارات و ظواهـر عبــنه تفسی
  ی آنـد بســزون باشــاقی فــز آفـک  به تفسیري که باشد انفسی آن

مثل نوزادي که اول باید شیر .  انسان کم کم قوي شودمهم این است که این مسیر باید ذره ذره و پله پله طی شود تا
و چه بسا افرادي که به علت افراط در این مسیر جان خود را از . بخورد و بعد که قوي شد از غذاي معمولی استفاده کند

می بینند اگر چنین دست دادند یا سر از کفر درآوردند و یا بعد از مدتی از خدا خواسته اند که دیگر به آنها عطایی نکند زیرا 
  .پیش بروند از بین می روند

قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی و لکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترآنی فلما تجلى ربه «
وقتی موسی از خداوند  1»للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک و انا اول المؤمنین

را به او نشان دهد تجلی خداوند بر کوه تابش کرد و آنرا متالشی ساخت و موسی و یارانش همه بیهوش خواست که خود 
ما . را تقاضا نکنم ـ  صلی اهللا علیه و آله و سلـدیگر دیدن رب پیغمبر! اینگونه خواستند به او بفهمانند؛ اي موسی. شدند

ایانده و متجلی ساختیم از هوش رفتی، پس چگونه می توانی خدا را همین اندازه که مقداري از ربوبیت خود را براي تو، نم
 هست مشاهده کنی؟ البته کسی هوس ممدوح را منع نمی کند اما هوس  م ـ علیه و آله و سل صلی اهللاـآنگونه که براي پیغمبر

  .داشتن هم باید طوري باشد که شخص در مرتبۀ واقع از عهده اش برآید
  »و الحمد هللا رب العالمین«                                                       
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 »مجلس بیست و هشتم«

  
 انواع ارتباط انسان به خداوند  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  انواع ارتباط انسان به خداوند
رتباط ترتیبی موجودات است که یک نوع ا: فرمایند بزرگان اهل معرفت دو نوع ارتباط را بین انسان و خداوند مطرح می

جمادات از کانال وجودي نباتات و نباتات از کانال وجودي حیوانات و حیوانات از کانال وجودي انسانها و انسانها از کانال 
وجودي انسان کامل به خداي متعال ارتباط پیدا می کنند که سلسلۀ موجودات از انزال مراتب تا مرتبۀ باال در یک مسیر الهی 

همین یک مسیر براي به کمال رسیدن همۀ موجودات کافی است و همه می توانند از همین صراط مستقیم به حضرت . دان
  .»إنّا هللا و إنّا إلیه راجعون«این یک مسیر طولی براي تمام موجودات است که . حق اتصال یابند

ی از آن باخبر نیست چه بسا حتی ارتباط دیگر، ارتباط خصوصی هر موجودي با حق متعال است که جز خداوند کس
البته حضرت خاتم االنبیاء و امیرالمؤمنین که به مقام صادر . مراتب وجودي مافوق موجود نیز از این ارتباط خبر نداشته باشند

 اول راه یافته اند از این ارتباط سِرّي مطلعند زیرا که صادر اول رق منشور همه کلمات نظام هستی بوده و در اسرار همه
موجودات سریان دارد لذا هر کسی که به آن مقام دست یافت از رابطه مرموز باخبر است این یک رابطۀ مرموز و عجیبی 

چه بسا افرادي که ظاهراً با خداوند قطع رابطه کرده اند اما از آن راه . است که فقط شخص و خداي او از آن خبر دارند
  .خصوصی با خداوند مرتبط شده اند

 صاحب مقام نبوت و والیت مطلقه است و شأنیت آن مقام این  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـیغمبر اکرم گفتیم که پ
است که به هر موجودي به اندازة تقاضا و اقتضائی که از خداوند دارد نعمت و کمال بدهند و پیامبر چون واسطۀ فیض 

او باید مطابق با قابلیت هر موجودي نعم و حقائق الهی را . خداست باید از ارتباط هر موجودي با خداي خویش باخبر باشد
حق واسطه می شود و گاهی نیز ولی مطلق خدا به اسم  »ظاهرِ«منتهی گاهی به اسم شریف . براي موجودات سرازیر کند

 می گیرد و به  فیض وجود را م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ پیغمبر . حق فیض را به استعدادها افاضه می کند» باطنِ«شریف 
او از سفرة بابرکت خاص و عام الهی باخبر است و موجودات در آئینۀ . رحمت رحیمیه و رحمانیه به موجودات می بخشد

 می  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـکمال خود را می بینند بعد از این پیغمبر م ـ  صلی اهللا علیه و آله و سلـجمال وجودي پیغمبر
او کمال اول می خواست ما واسطۀ .  خواست تا به کمال و فعلیت برسد ما واسطۀ فیض حق به او شدیماو قابلیت می: گوید

ضرورتی ندارد . او شدیم از آن به بعد اگر خود این شخص خواهان مالقات خصوصی با خدایش است ما به آن کاري نداریم
: فرمودند  می م ـصلی اهللا علیه و آله و سل ـ اهللاجناب رسول . که در کار مردم تجسس کنیم او خودش می داند و خداي او
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وقتهایی پیش خدا می روم که در آن وقت هیچ کسی نه  1»لی مع اهللا وقت ال یسعنی فیه ملک مقرّب و ال نبی مرسل«
 این  نیزـ علیهم السالم ـائمه . فرشتۀ مقربی و نه پیغمبر فرستاده اي در نزد خداوند نیست بلکه محضر خصوصی محض است

  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـصحبت از وقتهایی می کردند که در آن موقع هیچ کسی حتی پیغمبر اکرم . زدند حرفها را می
کنا  «:فرماید  می»علَیهِ السالم«خود بودند و خداي خود که امام صادق . پیش خدا نبودند) نه صادر اول(به عنوان نبی مرسل 

آنجا مقام فردیت تامه است یعنی عبد نسبت به پروردگار خود ؛ »فیها ملک مقرّب و ال نبی مرسلمع اهللا حاالت ال یسعنی 
در آن حال می بینم :  می فرماید»علَیهِ السالم«فرد مطلق می شود و یکه و تنها در مقابل خداوند قرار می گیرد که امام صادق 

پس در متن جدول وجودي هر شخصی که راه ارتباط . او» او« و ما هستیم» ما« او شدیم در عین حال "ما" ما شده و "او"
. عمومی موجودات با دریاي بیکران عالم است یک ارتباط ریز و نامرئی قرار دارد که مورد ادراك هیچ کس قرار نمی گیرد

رادي را بدببینی که در چه بسا اف. بندگان ما را به دید بد و خوب نگاه نکن! یا رسول اهللا: خداوند نیز به پیغمبرش می گوید
 است  م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ   گر چه در این مورد و مواردي شبیه این، خطاب خداوند ظاهراً به پیغمبر. واقع بد نباشند

اما چون او می داند که امت رسولش نسبت به همدیگر اینگونه اند به پیغمبر خود سفارش می کند تا او به مردم ابالغ نماید و 
این درد عمومی مردم است که خداوند از .  به این فرمایشات نیازي نداشته اند م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ نه خود رسول گر

در روایات دیگر آمده، خداوند لیله القدر را در بین شبهاي سال .  به آنهاالقا کند م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـطریق پیغمبر 
  . رکه انسان خوب را در بین افراد جامعه پنهان کرده استپنهان نموده است، همان طو

ممکن است ده، . شخص نمی تواند با معیارهاي اجتماعی و اعتباري و گروهی و شخصی و دنیایی آدم شناس شود
ریز و بیست سال با افرادي ارتباط داشته باشد و خیال کند آنها افراد خوبی هستند اما بعد از سالها متوجه شود که یک نقطۀ 

و لذا . هیچگاه اعمال و افعال افراد به تمامه حکایت از درون آنها نمی کند. مرموز در آنها کار خودش را کرده است
ممکن است شخصی نود و نه درصد بد باشد و نود و نه درصد آن یک درصد باقی . شما از درون افراد خبر ندارید: فرمودند

  .ن نیاید و همان کار خود را بکند و شخص را به کماالت الیق انسانی خود برساندمانده هم بد باشد که اصالً به ذهن انسا
لذا اینطور که ظاهراً از زیارت عاشورا برداشت می شود زمانی همه از جهنم بیرون خواهند آمد و مقام خلود جهنم فقط 

  براي چند نفر باقی می ماند که؛
غیر از آنها، فرعونها، نمرودها،  2»ه اوالً ثم الثّانی و الثّالث و الرّابعاللّهم خص انت اول ظالم باللعن منّی و ابدا ب«

اما . هارون الرشیدها، شدادها، همه باالخره از جهنم خارج می شوندآنها که حجت اهللا را کشتند و ولی اهللا را شهید نمودند
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 کشجرة طیبۀ اصلها ثابت و فرعها کلمۀ طیبۀ«  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـاین چند نفر باقی می مانند همانگونه که پیغمبر
  .می باشند 2»االرض کشجرة خبیثه اجتثّت من فوق ۀ خبیثکلمۀ«است، ایشان نیز  1»فی السماء

 صاحب مقام محمودند و این مقام موجب » علَیهِم السالم«تمامی ائمه اطهار. راجع به زیارت عاشورا خیلی فکر کنید
ناهکاران را حتی آنان که در حقشان ظلم بسیاري روا داشتند، مورد شفاعت خواهی خود قرار دهند می شود که بسیاري از گ

با سخاوتی که شما دارید می ترسیم وقتی به : کند  عرض می»علَیهِ السالم«این است که آن شاعر، خطاب به سید الشهدا 
نهایت سعی تان را : و لذا باید به شیعیان گفت!  کنیم؟آن وقت چگونه باید تحمل! بهشت رفتیم یزید را هم در آنجا ببینیم

چه بسا . زیرا ممکن است بعد ازمدتی در آنجا افرادي مثل یزید را هم ببینید. بکنید تا در مراتب مادون بهشت قرار نگیرید
ه شده می بینند و دلشان می افرادي که بعد از آن آرزو کنند در جهنم می بودندتا این افراد را نمی دیدند زیرا آنها جهنم راتخلی

رأفت و دلسوزي . خواهد در همانجا با خداي خود در مقام عندیت به سر برند و دیگر خود را در کنار اینگونه افراد را نبینند
البته این به آن معنی نخواهد بود که ستمکاران و گنه کاران در جهنم هیچ عذابی .  بسیار عجیب است» علَیهِم السالم«ائمه

زیرا بهشت . آنها در ابتدا در نهایت عذاب قرار می گیرند تا پاك شوند! نه خیر. ی بینند و یک دفعه وارد بهشت می شوندنم
پاك است وجایگاه طیبین است و تا کسی از طهارت لباس گرفته تا طهارت قوة خیال و عقل و نفس وروح و حقیقت و سرّ، 

مریضی که هیچ . او باید یکپارچه پاك گردد تا بتواند در بهشت وارد شود. خود را تطهیر نکند نمی تواند وارد بهشت شود
پس بهشت رفتن انسان، . جاي بدنش سالم نمانده پزشکان باید آنقدر او را جراحی کنند تا باالخره بتواند روي پایش بایستد

  .کار آسانی نیست
ارتباطی با حق مطلق برقرار کند و حق مطلق غیر غرضم این است که انسان در طهارت سِر می خواهد از حصه وجودي خود 

تمام انسانها براي خود رب خصوصی دارند که تقاضا و احتیاجات خود را در پیشگاه این رب مطرح می . از حق مقید است
این همان رب . هر کسی خود را بشناسد رب خود را شناخته است »من عرف نفسه فقد عرف ربه«: در روایات آمده. کنند
انسان در طهارت سرّ می خواهد از این رب هم گذر . وصی است که از آن به رب مقید و رب جزئی نیز تعبیر می کنندخص

زیرا  .3»و انّ الى ربک المنتهى« . است برسد م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ  کند و در نهایت به حق مطلق که رب رسول اهللا 
لذا در مورد مردم کوچکترین حرفی نمی . سی از مناجاتشان اطالعی نداشته باشدچه بسا افرادي که می خواهند جز خداوند ک

شاید همان کسی که ما او را . به راحتی نمی توان مردم را خوب یا بد دانست و باید در این امر کامالً محتاط بود. توان زد
و درصد وسیزده جاي قرآن . هربان استخداوند م. بدترین بدها می دانیم یک ارتباط کوچک خصوصی با خداوند داشته باشد

بسم اهللا سورة توبه هم گر چه با . در ابتداي سوره ها و در یک جا در میان سوره خود را الرحمن و الرحیم معرفی کرده است
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 من اهللا و رسوله الی الذین برائۀ«شروع نشده است اما ابتداي آن با حرف باء شروع شده است که؛  الرّحمن الرّحیم
پس با این بیان . آن جمع شده است» باء«و در روایتی آمده تمام حقائق بسم اهللا الرّحمن الرّحیم در  »م من المشرکینعاهدت

ابتداي سورة توبه هم آمده است اما نه به صورت بسم اهللا » باء«توان گفت کانه حقیقت بسم اهللا الرحمن الرحیم در  می
ه بیان کردن هم خود نوعی تلطیف سِرّ نمودن است زیرا خداوند به ظاهر خود را اینگون. الرّحمن الرّحیم بلکه به صورت باء

را » باء«اما در ابتداي آن با ظرافت . بسیار غضبناك و خشمگین نشان داده است و از کفار و مشرکین برائت جسته است
ولیاي مرا کشته اید گر چه بندگان گر چه ا. من هم مهربان هستم. کنم گر چه خشمگینم اما کینه نمی: قرار داده که بگوید

بسم «. خوب مرا به شهادت رسانده اید و گر چه تا می توانستید ظلم و ستم کردید اما من مانند عوام مردم کینه توزي ندارم
. شودقرار دادم تا هر کسی آن مهر و محبت من را نبیند و رویش باز ن» باء«را برداشتم ولی در ابتداي آن  »اهللا الرحمن الرحیم

را » باء«وقتی خود را جمع و جور کردي و حواست جمع شد و با من ارتباط برقرار کردي در نهایت به تو خواهم گفت که 
لذا وقتی که گنه کار پی به رأفت و دلسوزي خدا می برد پشیمان می شود و . در ابتداي آن براي همین موقع قرار داده بودم

را هم که به معناي دوري کردن گرفته اند  »تبرّي«اتفاقاً  . گذاشته اند »توبه«ره را هم و به همین خاطر اسم سو. توبه می کند
 هم دیگر جرأت  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـبعد از غضب و تشر خداوند پیامبر. دارد» باء«از بري آمده است و ابتداي آن 

دانم آنها  می. تو ناراحت نباش: شاره اي به او می فرمایداما خداوند با ا. نمی کند تا واسطه گري امت خویش را انجام دهد
ابتداي سورة » باء«. و راه را براي آنها نمی بندم. امت تو هستند اگر چه آنها بدي کرده اند ولی من خداي مهربان آنها هستم

ردارند و رستگار شوند و توبه را براي لحظه اي قرار می دهم که ایشان در دنیا پشیمان شوند و دست از کارهاي خالفشان ب
   .یااینکه در آخرت چنان با آتش را استحاله یابند تا بسوزند و نهایتاً تطهیر گردند و وارد بهشت شوند

  »والحمد هللا رب الغالمین«                                                             
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  »مجلس بیست و نهم« 
 مط لق و مقیدسِرّ انسان و رب  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  سِرّ انسان و رب مطلق و مقید
  : حضرت آقا در تعریف سر فرمودند که

  ».سرّ انسان آن حصه وجودي از مطلق تجلی جمعی است که بدان حصه به حق مطلق مستند است«
ت اولین چیزي که از حق صادر در حقیق. تعبیر می کنند »صادر اول«حق مطلق را یک تجلی بسیط است که از آن به 

از آن به تجلی اول، تجلی جمعی و . می شود این تجلی است که مقام جمعی دارد و تمام کلمات وجودي را شامل می شود
در حقیقت از حق متعال همین یک تجلی ظهور پیدا می .  نیز تعبیر می کنند م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ حقیقت محمدیه 

راه ارتباط هر موجودي با این یک . ودات به منزلۀ حصه هایی هستند که به همین یک تجلی ارتباط دارندکند و تمامی موج
هر کدام از موجودات به منزلۀ جدولی هستند که از این دریاي عظیم . تجلی را به حصۀ وجودي آن موجود تعبیر می کنند

 جدول وجودي به خاطر اتصال با تجلی جمعی با حق مطلق این. بینهایت تجلی اول منشعب می شوند و از آن بهره می گیرند
  »یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد« مرتبط است که

  ما دفتري از غیب و شهودیم همه            ـهودیم همـر وجــدولی از بحـما ج   
  هـافسوس که در جهل غنودیم هم            ما مظهري از واجب الوجودیم همه   

همان سري که به جدول وجودي و یا حصه وجودي تعبیرش . استناد به حق مطلق دارد را نیز باید تطهیر کردسرّي که 
علَیهِ « حدیثی را شرح می فرمایند که امام صادق »علَیهِ السالم«حضرت آقا در هزار و یک نکته از امام صادق . کردیم
  : فرمودند»السالم
من نسبت به تو و تو نسبت به ذات من چگونه هستی؟ من : د و بعد از من پرسیدخداوند مرا از ذات خویش اختراع کر«

  » .در جوابش گفتم من نسبت به ذات تو همانند شعاع هستم به آفتاب و تو نسبت به من همانند آفتابی نسبت به شعاع
  .اما باید دانست این زبان حال هر موجودي است که امام صادق آنرا به زبان آورده اند

رت سرّ به این است که انسان به حق مطلق متصل شود نه حق مقید که از آن تعبیر به رب النوع و رب خاص هم می طها
 دعاي کمیل نیز نشان از حذف »یا ربِ یا رب یا رب« کنند زیرا در ابتدا هر کس رب خودش را صدا می زند و کسرة زیر باءِِ

آخر الهی، » یاء«همینطور . حذف شده است» یاء«و بعد اي خداي من ـ ـ بوده  »یا ربی« دارد یعنی در اصل» یاء«شدن 
انسان در مقام طهارت سِر باید از این رب گذر . سیدي و موالي همۀ اینها داللت بر صدا زدن انسان حق مقید خودش را دارد

در ادامه .  داشته ایمدر شرح دروس معرفت نفس عرائضی در مورد حق مطلق و حق مقید تقدیم. کند و به رب مطلق برسد
  :آمده
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به زوال احکام تقییده اي که به سبب معیت با عین ثابته اش که مجالي قابل تجلی و مقید آنست ... و طهارت سرّ «
  » ...عارض وي می گردد، می باشد

 »حدیث تحول«حدیثی به نام . هر جدولی که به رب خاص مرتبط باشد احکام وجودي آن جدول نیز مقید خواهد بود
خوانیم که خداوند در روز قیامت کبراي انسانی براي  در آن حدیث می. داریم که در شرح فصوص قیصري نیز آمده است

چنین خدایی را : وقتی حق مطلق به عبد، عرضه می شود او را کرده و می گوید. بندگانش آنطور که هست تجلّی می کند
د خداوند صورت خود را عوض می کند و متحول می شود و آنگونه که بنده او بع. قبول ندارم زیرااصالً با آن آشنایی نداشته ام

را شناخته خود را به ایشان نشان می دهد معلوم می شود چنین عبدي طهارت سرّ پیدا نکرده است ومتصل به حق مطلق نشده 
ور مادي ما را تأمین می کند و لذا االن هم که می بینید  ما خداپرستی می کنیم به خاطر این است که حضرت حق ام. است

این دیگر چه خدایی است «اما اگر از امروز بخواهد طوري تجلی کند که کسب و زندگیمان به هم بخورد در جا می گوییم 
بلکه کسب و کار ما را رونق . ما خدایی می خواهیم که برنامۀ زندگی ما را به هم نزند. که زندگی ما را نابود کرده است

  »خواهیم باشد آنطور که ما میبدهد و خالصه 
ما اگر بخواهیم آنرا پیاده کنیم باید حداقل ماهها با شما به مباحث . توجه داشته باشید که عبارت کتاب بسیار سنگین است

. ما خدایی می خواهیم که به زن و فرزند ما برسد. اکنون به همین تمثیالت متعارف بسنده می کنیم. سنگین عرفانی بپردازیم
. این رب مقید است که می خواهیم همه چیز را مطابق با خواست ما قرار دهد.ی ما را شفا دهد و مشکالت مارا حل کندمریض

در حالیکه دیگران هم خواسته هاي گوناگون در مقابل خواسته هاي ما دارند که می خواهند پروردگارشان مطابق با آنها عمل 
اگر قرار باشد هر . عالم براي همۀ موجودات است.  دیگرموجودات استفاده کنندهمه باید از زمین و آسمان و خورشید و. کند

کسی مطابق با خواسته هاي خودزندگی کند الزمه اش این است که براي هر انسانی عالمی بیافرینند تا هر که خواست ببارد و 
ر خود تقریباً به همه خواسته هاي خود در عین حال عالم به گونه اي تنظیم شده که هر کس در طول عم. هر که خواست بتابد

آنها هم اغراض تک تک موجودات را تغذیه می کنند و هم نظم مجموعۀ . ارباب جزئی همۀ اشخاص را اداره می کنند. می رسد
اگر عبد، خدا را فقط از زاویۀ دید خود . پس در حقیقت رب مطلق و رب مقید یک حقیقت می باشند. نمایند عالم را حفظ می

ند در این هنگام او را به اندازة خواسته هاي خود مشاهده می کند؛ این مقدار را به رب مقید تعبیر می کنند که به اندازة قابلیت ببی
امااگر خدا را وسیعتر از اقتضائات خود دید تا جائیکه او را خداوند تمامی موجودات عالم مشاهده کرد؛ از این . خود فرد است

  .نندتعبیر به رب مطلق می ک
پس دانستیم که مراد از ارباب جزئی خداهاي متعدد نیست، تا بگویی این خداي انسان، این خداي درخت، این خداي 

زیرا این همان وحدت عددي . خورشید رب مقدیند و آن دیگري هم که خداي تمامی موجودات است رب مطلق می باشد
آنجا که .  اشاره اي به رب مقید و رب مطلق نموده استخداوند هم در قرآن کریم. است که در متنش شرك قرار دارد

 تمام موجودات ماوراء طبیعت را »رب السموات «؛1»فللّه الحمد رب السموات و رب االرض رب العالمین «:فرمود
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بعد بدون . پس دو رب جزئی همۀ کلمات وجودي را در بر می گیرند. شامل می شود و رب االرض تمام موجودات مادي را
که ایندو همان رب مطلق  »رب العالمین«: اینکه واو عطفی بعد از این کالم بیاورد این دو رب جزئی را معرفی نمود و فرمود

تواند از ارباب جزئی عبور کند و به رب مطلق متصل  هستند به این معنی که اگر انسان جدول وجودي خود را باز کند می
رب مطلق از رب :  العالمین به رب السموات و رب االرض خواسته بگویددر حقیقت خداوند با عطف نکردن رب. شود

  .جزئی جدا نیست بلکه این ظرفیت افراد است که مختلف می باشد
اگر آفتاب وجودي حق آنگونه که بر چشم خاتم االنبیاء تالءلؤ کرد براي دیگران هم ظهور کند کسی طاقت نمی آورد 

ی زلزلۀ قیامت همان تجلی حق مطلق بر بندگان می باشد بعد از این زلزله کسی نمی و همه از بین می روند که به یک معن
این مقام را تعبیر به . بعد خداوند دوباره براي هرنفر تجلی می کند تا به حساب آنها رسیدگی نماید. تواند به حق اقرار کند

 شاگردان ابتدائی اش ظهور کند همۀ شاگردان همانند اینکه اگر استادي  با ظرفیت وجودي خود براي. تنزل نیز می کنند
بعد که استاد می بیند شاگردان آن گنجایش را ندارند، خود را تنزل می دهد و مطلب سنگین خود را در . متالشی می شوند

بعد هم شاگرد خیال می کند حقائق معلمش به همین مقداري است که . غالب یک مثال و یا مسائل عادي دیگر القا می کند
و می خواهد و حال اینکه معلم حقائق بسیاري دارد منتهی چون سر و کارش با کودك و کتاب است مجبور می شود راه ا

حال اگر این معلم بیاید و مطلب خود . کودکی را در پیش بگیرد و خود را پائین بیاورد و آنطور که آنها میخواهند حرف بزند
فللّه الحمد رب السموات و «. ما چنین معلمی را قبول نداریم: دان می گویندرا در غالب چند معادلۀ ریاضی بیان کند شاگر

   »رب االرض رب العالمین
قابل به مقدار قابلیت خودش خدا را نظاره می کند اما در حقیقت ما همه مرتزق از مشکات وجودي حضرت خاتم 

 است و م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ  براي پیامبر اکرم تجلی تام حق مطلق.  هستیم م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـاالنبیاء 
آقایان همین را تشبیه به آفتابی کرده اند که نور آن از راه شبکۀ پنجره به درون می . تمامی تجلیات در این یک تجلی جمع اند

ه رنگهاي مختلف می بیند نور آفتاب یکی است اما چون شبکه ها و رنگ آنها متعدد است آنکه در درون است نور را ب. آید
  :که
  زین سبب عالم کبودش می نمود      چون به چشمش داشت شیشه کبود  

همه . پیش آمده است 1»اذا زلزلت االرض زلزالها و اخرجت االرض اثقالها«وقتی به تجلی تام رسید می بینید که آیۀ 
  .از قید به در رفته و از سنگینی و ثقل بیرون آمده اند

دول و کانال وجودي خود به حق مطلق نرسی سلطان حقیقت وجود برایت ظهور نمی کند باید زحمت آري تا از ج
  .بکشی و از این روزنه به آفتاب وجودي متصل شوي تا کل عالم را به معناي حقیقی اش مشاهده کنی

  »و الحمد هللا رب العالمین«                                                  
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 »سی اممجلس «

  
 دهتطهیر سِرّ انسان از ارباب مقی  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  تطهیر سِرّ انسان از ارباب مقیده
و طهارت سرّ به اتصالش به حق مطلق و زوال احکام تقییده اي که به سبب معیت با عین ثابته اش که مجالي قابل «

  »...تجلی و مقید آن است عارض وي می گردد، می باشد
با رب مخصوصش اتصال وجودي دارد و ) یعنی عین ثابتش( کسی به واسطۀ حصه وجودي وکانال وجودي خود هر

چون او با رب مخصوص خود در ارتباط است، احکامی مقید به رب مخصوصش . احدي از رب خاص خودش منقطع نیست
د ارتباط دارد یک موجود و مظهر خواهد تا زمانی که به رب مخصوص خو. دارد که از آن به احکام تقییدیه تعبیر می شود

لذا مقید است و باید . بود یعنی آن ذات و عین ثابت مجلی و مظهر براي رب خودش می باشد و در تحت تبعیت او خواهد بود
  :»علَیهِ السالم«تنها از این کانال فیض بگیرد تا زمانی که به فرمودة حضرت امیر 

نی بمحبتک و قلبی بمعرفتک وروحی بمشاهدتک و سري باستقالل اتصال اللّهم نور ظاهري بطاعتک و باط«
  1»حضرتک یا ذا الجالل و االکرام

چراکه به تعبیر حضرت آقا تا هنگامی . آید در این مرتبه، سرّ انسان به حق مطلق متصل می شود و از مقید بودن به در می
راه بهره گیري از تجلیات حق . ق مطلق بهره اي نخواهد داشتکه با رب خاص ارتباط دارد تجلیات مقیده دارد و از تجلی ح
اگر تا روز قیامت در حیطۀ رب خاص بوده و از تقید بیرون . مطلق این است که از حق مقید به سوي حق مطلق سفر کند

فلم تجد لسنه اهللا «: نرود به همین اندازه خدا را مشاهده خواهد کرد و دیگر بیش از آن را نخواهد دید که خداوند می فرماید
سنت الهی بر این است که اگر کسی فقط رب . توان تغییرداد او را به هیچ وجه نمی .2»تبدیالً و لن تجد لسنه اهللا تحویالً

فی مقعد صدق عند ملیک « او نمی تواند مصداق. خودرا بشناسد و به رب مطلق متصل نشود باید در همان حیطه باقی بماند
  :همچنین در عبارت آمده. دهند اکتفا می کند و راضی می شود  همان اندازه که بهشت را به او میاو به. باشد 3»مقتدر
حق سبحانه است که هر تجلی و صفات آن تابع مجالئی که مرآت آن است ) یقینی(زیرا که حکم حتمی و سنت بتّی «

  .»و لن تجد لسنه اهللا تبدیال و فلن تجد لسنه اهللا تحویالمی باشد 
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تجلیات الهی تابع این شخص می شود و لذا خداوند در آنجا هم ابتدا خود را به همان نحوي که هست به او عرضه  یعنی 
می کند ولی بر اساس کوته بینی و تنگ نظري و عدم اتصال به رب مطلق ختمی، خدا را نمی پذیرد پس خداوند تجلیات خود 

این تبعیت، سنت الهی می . می پذیرد در نتیجه خداوند تابع او می شودرا مطابق با بافت و مجالي او تنزل می دهد و او هم 
  .شود و خداوند هرگز ظرفیت این شخص را وسیع نمی کند تا خود را آنگونه که هست به او بنمایاند

اچار تا هنگامیکه او محدود باشد خداوند به ن. نیز همین است »ذات فالنی را نمی توان تغییر داد«سرّ اینکه می گوئیم 
البته مراد از ناچاري خداوند در تبعیت، مجبور بودن خداوند نیست بلکه این سنت الهی است که هر . تابع ذات اوست

دریا می . مقداري که تشنه تشنه است براي او آب بفرستد مثالً دریایی را تصور کنید که رودي از آن منشعب شده است
اما چون رود قابلیت پذیرش دریاي به آن وسعت را ندارد به اندازة ظرفیت خواهد خود را با تمام وسعت به رود عرضه کند 

دریا هم چون می بیند رود سعۀ وجودي پیدا نکرده و دریا نشده بر اساس همان ظرفیت در او آب . خود پذیراي دریا می شود
کرده، فاعل هم به اندازة قابل براي او فرمائید در اینجا هم چون قابل به اندازة کافی قابلیت پیدا ن مالحظه می. جاري می کند
  .ظاهر می شود

ممکن است سؤالی پیش آید که خداوند در قیامت باید به همان نحوي که هست عمل کند پس چگونه تابع افراد خواهد 
 :بود؟ باید گفت در اینجا بحث عدالت و کرامت خداوند پیش می آید و لذا در قنوت نمازمان به خداوند عرض می کنیم

در . فضل خداوند در این است که خود را به مقدار ظرفیت بندگان عرضه کند »الهی عاملنا بفضلک و ال تعاملنا بعدلک«
 »فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر« اما آنانکه در مقام. نتیجه هیچ کدام از بندگان در این مرحلِۀ حساب گرفتار نمی شوند

حساب براي کسانی است که به مقدار ظرفیت وجودي خود نیز از  . دارندقرار گرفته اند اصالً کاري به حساب و کتاب ن
  .مند نشده اند، چنین کسانی مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهند گرفت دریاي رحمت الهی بهره

 اند می توانند به پاداش بهره مندي از نهرهاي عده اي دیگر چون مقداري راه را براي جاري شدن دریاي الهی باز گذاشته
البته . آنها هم به همین مقدار قانع می شوند 1»انهار من ماءٍ غیرءاَسنٍ و انهارٍ من لبن لم یتغیر طعمه«. عسل و خمر برسند

است، خودِ حق او چون دریا شده . ما این مقامات را نفی نمی کنیم اما می گوئیم کسی که دریا دل شد دیگر نهر نمی خواهد
  .کند  مطلق را طلب می

  
  الب ذاتیات بواسطۀ دیگرانانق    

  حال جاي یک سؤال باقی می ماند که آیا یک ولی خدا می تواند ذات کسی 
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را که جدول وجودي خود را الیروبی نکرده و فیض حق را در آن جاري نساخته تغییر داده و در او تصرف کند؟ از ظاهر آیه 
آمده که براي  »لن«ه خصوص که فعل در روایت با حرف اینگونه برداشت می شود که نمی توان ذات شخصی را تغییر داد ب

  .نفی ابداست
  م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـ نیز از خداوند تقاضا کرد تا رب مطلقی که رب پیامبر »علَیهِ السالم«اتفاقاً حضرت موسی 
به رب مقید متصل بود و ظرفیت  »علَیهِ السالم«اما چون حضرت موسی  1»رب ارنی انظر الیک«بوده است را مشاهده کند 

بعد از  2»خرّ موسی صعقا«تجلی تمام حقیقت خداوند را نداشت با تجلی یک نور آن حقیقت تاب نیاورد و از هوش رفت و 
 چنین تقاضایی نکرد چون دانست که آن ظرفیت وجودي را ندارد و نمی تواند در »علَیهِ السالم«این هم دیگر حضرت موسی 

  :صرفی کند به تعبیر حضرت آقاسنت خداوند ت
  .»حکم حتمی و سنت بتّی حق سبحانه است که هر تجلی و صفات آن تابع مجالیی که مرآت آن است می باشد«

وگرنه اگر آفتاب بخواهد به تمام حقیقت، بر . هر شخصی به اندازة آیینه وجودي خودش آفتاب حق را منعکس می کند
اگر بنا بر معدوم . باشد قی نمی ماند و نیست خواهد شد اما بناي حق بر نیست کردن نمیآیینه بتابد دیگر چیزي از آیینه با

سنت الهی بر این است که هر کسی در حد و اندازة خودش زندگی کند و نمی توان . کردنبود هیچگاه ما را خلق نمی کرد
ولیکن دریا تابع . جاري کردن آب خوداین حدود را برداشت وگرنه نه خورشید در تابیدن خود بخل دارد و نه دریا در 

ظرفیت وجودي رود است و آفتاب تابع ظرفیت وجودي آینه و خداوند تبارك و تعالی نیز بر اساس قابلیت هر جدول وجودي 
  .تجلی می کند

  انقالب ذاتیات بواسطۀ خود شخص
؟ مثل رودي که خودش پس از حال سؤال دیگري پیش می آید و آن اینکه آیا شخص می تواند ذات خود را تغییر دهد

آیا چنین چیزي ممکن است؟ براي رسیدن به . مدتی جاري شدن مجراي خود را وسعت دهد و به دریاچه و دریا تغییر می یابد
آنگاه خواهید فهمید که انسان می تواند به واسطۀ تحصیل علم بر . تامل کنید »ال یقفی نفس انسانی«پاسخ این سؤال باید مقام 

که  »حرکت جوهري«تصدیق می فرمائید بحث . تداد جوهري نفس پیوسته ظرفیت وجودي خود را گسترش دهداساس اش
  .در میان مباحث فلسفه است در این مورد چقدر کارساز و گره گشا است) علیه الرحمه(ابتکار مرحوم صدر المتألهین 

 پیوسته وپی در پی فیض وسیعتر می شود تا آري علم، فیضی است که ظرف خود را وسیعتر می کند و انسان با دریافت
  .بسیار بحث عمیق وپیچیده اي است »مقام ال یقفی نفس«معلوم می شود بحث . جائیکه خود، دریاي فیض می گردد

پس بر اساس مقام فوق تجرد نفس، هر انسانی می تواند به حق مطلق متصل شود اما تا زمانیکه در محدودة قوة خیال و 
لق نیز به همین اندازه برایش تجلی می کند زیرا موجودات مجرد عقلی هم هرگز نمی توانند از محدودة عقل است رب ومط
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صلی اهللا علیه و به همین جهت وقتی پیامبرـ . دعقلی خود فراتر روند و لذا به تعبیري امکان ندارد که ذات فرشتگان را تغییر دا
من بیش از این نمی توانم باال بیایم، : جبرئیل گفت.  هم باالتر برویمبیا با:  در شب معراج به جبرئیل گفت م ـآله و سل

 صلی اهللا علیه و ـحال اگر کسی سؤال کند که آیا پیغمبر. از این پس تو تنها باال برو. ظرفیت وجودي من به همین مقدار بود
یر است چون بافت و سرشت جبرئیل  می توانست ذات جبرئیل را وسیع تر کند و به همراه خود ببرد؟ جواب خ م ـآله و سل

فرشتگان موجودات مجردي هستند که در آنها استعداد وسیع شدن نیست ذات آنها با کمالشان یکی . به همین مقدار بود
برخالف نفس ناطقۀ انسانی که در قوس صعود ابتدا نطفه اي است که در مسیر صراط مستقیم قرار می گیرد و استعداد . است

مشروط بر اینکه استعداد خود راضایع نکند به تعبیر حضرت آقا خود را به دست کسی . ت را پیدا می کندسیر تا بی نهای
  . بسپارد که او را به حقیقت باال ببرد

مگر . نگاه به سیر تکامل انسان نشان می دهد که اگر استعدادها ضایع نشده باشد می توان اعیان ثابتۀ افراد را تغییر داد
قرار بگیرد که بعد از  1»ختم اهللا على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم«ۀ اینکه مصداق آی

  .توان بر ذات او تغییري بوجود آورد آن نمی
عین ثابت علقه این است که قدري قویتر شود و . عین ثابت نطفه ایت است که علقه شود. در نطفه دقت بسیار کنید

عین ثابت و سرشت و ذات جنین این است . مضغه این است که قابلیت بیشتري پیدا کند تا جنین شودعین ثابت . مضغه گردد
عین ثابت کودکی که به دنیا آمده این است که گویا و خوانا شود و داراي .  در او انشاء شود»روح«که حقیقتی به نام 

حقائق را یکجا به نطفه بدهند امکان پذیر نبود و لذا مالحظه می فرمائی که اگر می خواستند تمام این . صفات انسانی گردد
کما اینکه دره هاي کذایی نیز در ابتدا چنین وسعتی نداشتند اما رفته رفته با . تمام حقائق، موجود تابع قابلیت این نطفه شدند

برداشت . ر خود جاي دهدفرسایش دیواره هاي اطراف وسعتشان افزایش یافت تا اینکه اکنون می توانند سیلی را به راحتی د
انسان می تواند به . شما هم در این مسئله تأمل کنید. بنده این است که ظاهراً عین ثابت انسانها را می توان با علم تغییر داد

مگر اینکه وقت شکوفایی انسان بگذرد وشخص . وسیله تحصیل علم وسیعتر شود و از رب مقید خود به رب مطلق راه یابد
همانند اینکه به جاي بهره گیري از استعدادهاي یک تخم گیاه آنرا در . ود را به کار نگیرد و خود را ضایع کنداستعدادهاي خ

. گوشه اي رها کنیم و در زمین نکاریم تا پوسیده شود و پس از مدتی دوباره بخواهیم آن را بکاریم و جوانه زند و رشد کند
غرض اینکه استعداد افراد را با علم می توان شکوفا کرد و لذا فرموده . یستتصدیق می فرمائید که چنین چیزي امکان پذیر ن

  .شفاعت ما به کسانی که قابلیت پیدا نکرده اند و در دنیا خود را ضایع ساخته اند  نخواهد رسید: اند
 »مراه خود ببریدشفاعت را باید از اینجا به ه«: در همین جا سرّ فرمایش حضرت آقا را می توان دریافت که فرموده اند

توان به   به گفتار ما اشکال کند که عین ثابت افراد را میحاج محمد کاظم اراکیحال ممکن است کسی با توجه به قضیۀ 
در ) رحمه اهللا(طور مطلق تغییر داد زیرا حاج محمد کاظم پیرمردي صاف و ساده بود که در زمان حیات آیت اهللا بروجردي 
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در مسیر راه وقتی به امام زاده . یک روز هیزم به دوش گرفته بود و از صحرا برمی گشت. کرد مییکی از دهات اراك زندگی 
وقتی که وارد شد دید آیاتی از قرآن را بر روي دیواري از . صالح رسید لحظاتی براي زیارت به داخل امام زاده رفت

بار . من خواندن نمی دانم: او در جواب گفت. خوانب! حاج کاظم: دیوارهاي امام زاده نوشته اند و به او ندا می دهند که
وقتی از آن حال بیرون آمد دید که حافظ کل قرآن شده . و بعد حاج کاظم شروع به خواندن قرآن کرد. بخوان: دیگر ندا آمد

، هشتاد اما باید گفت درست است حاج کاظم پیرمردي هفتاد. البته این قضیه به تفصیل در کتابهاي مختلف آمده است. است
ساله بوده که سواد خواندن و نوشتن نداشت و استعداد خود را براي این امر به کار نینداخته بود اما از طرفی استعدادش را هم 

حال وجود این استعداد در حاج کاظم به چه دلیل . او اگر چه در ظاهر پیراست اما استعدادي جوان دارد. ضایع نکرده بود
حضرت آقا از استادشان آقا .  می تواند داشته باشد که به راحتی نمی توان به آنها دسترسی پیدا کردبوده است؟ اسرار گوناگون

هنگامی که حاج محمد کاظم را به نجف آوردند سر و صداي عجیبی به : نقل می کردند که) علیه الرحمه(سید مهدي قاضی 
صلی اهللا علیه و آله ـ  شده بود مانند انزال قرآن براي رسول اکرم پا شده بود چرا که به تعبیري قرآن به انزال دفعی براي او نازل

 البته تشکیکی است وقتی مکتوبی را در مقابل او قرار می دادند که مثالً چند کلمه اي از قرآن در میان بود ایشان با  م ـو سل
ا دست نشان می دادند که از میان این دست نشان می دادند که از میان این خطوط کلمه اي از قرآن در میان آن بود ایشان ب

هنگامیکه از او سؤال می کردند از کجا کلمات قرآن را از کلمات دیگر تشخیص می . خطوط این چند کلمه از قرآن است
عجیبتر آنکه وقتی از تکرار لفظی در قرآن سؤال می کردند او به طور دقیق . کلمات قرآنی نور می دهند: دهی؟ می گفت
البته باید براي افرادي همچون سید محمد .  حافظ کل قرآن مجیدسید محمد حسین طباطبائیهمانند . (پاسخ می گفت

زیرا از آنجا که اساس نظام هستی بر کتمان . حسین دعا کردتا مبادا این فیضی که روي آورده از ایشان روي برگردان شود
  .است لذا نوعاً هیاهو فیض را از بین می برد

ایت حاج محمد کاظم اراکی این بود که مبادا کسی با این قضیه به تغییر عین ثابت افراد بر ما غرض از تعریف حک
  .منشأ تغییر عین ثابت حاج کاظم آن استعداد ویژه اي بود که در ایشان نهفته شده بود و بایک جرقه شکوفا شد. اشکال کند

. ابل توجهی است و جاي بسیار دقت و تأمل داردمطلبی که حضرت آقا در این مقام آورده اند بسیار مطلب مهم و ق
  :حضرت آقا فرموده اند

و طهارت سر به اتصالش به حق مطلق و زوال احکام تقییده اي که به سبب معیت  با عین ثابته اش که مجالي قابل «
  .»تجلی ومقید آن است عارض وي می گردد، می باشد

اد تصرف نموده ودر آنها تغییري ایجاد کرد چرا که در جاي دیگري یعنی به اعتقاد ایشان می توان در عین ثابت افر
  :فرمایند می

  .»اعتقاد من این است که تشکیک در ماهیت همانند تشکیک در وجود ممکن است«
در اسفار تا اندازه اي ) رحمه اهللا(مرحوم صدر المتألهین . در این جمله رمز بسیار عجیب و مهمی نهفته شده است

به . این اعتقاد من است که تشکیک در ماهیت راه دارد: هیت را پذیرفته اند اما حضرت آقا در اینجا می فرمایدتشکیک در ما
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خیلی جاي تأمل . نظر بنده اگر حضرت آقا هیچ مطلب جدیدي جز این جمله نداشتند همین یک جمله برایشان کافی بود
یصري و ابن ترکه و دیگران نتوانسته اند این مطلب را تثبیت تاکنون هیچ کدام از عرفا اعم از ابن عربی و محقق ق. است
ما تا به سرّ و عمق این مطلب برسیم . همه در این گردنه توقف کرده اند اما حضرت آقا از این گردنه عبور کرده اند. کنند

  .فعالً به همین مقدار اکتفا می کنیم. باید مباحث علمی فراوانی را پشت سر بگذاریم
  »و الحمد هللا رب العالمین«                                                            
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 »مجلس سی و یکم«

  
 ه انسانطهارت خاص  
 
  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«

  طهارت خاصه انسان
حقق او به حق تعالی و احتظاء او به طهارت خاصۀ انسان بعد از تجاوز او از طهارت بدن و روح و سرّش، به مقدار ت«

  ».تجلی ذاتی حق سبحانه است
    حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز    

   خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود                                  
ی اعم از خیال و به خاطر اینکه مراتب قبل. در آخرین مرحلۀ طهارت باطن، طهارت خاصۀ انسانی را مطرح فرموده اند

اما طهارت خاصه فقط مربوط به انسان است که براي . روح و سرِّ و غیر آن شامل انسان و موجودات دیگر هم می شود
خاصه حقیقتی است که به . شخص تجلیات ذاتی حاصل می شود زیرا اعلی مراتب طهارت باطن همان طهارت سرّ است

اتی پیش می آید و به همان مقداري که او به حق، حظّ واقتضا و اختفا دارد در مقدار تحققش به حق تعالی براي او تجلیات ذ
مراد از عدم نیز عدم در مقابل وجود نیست بلکه به معناي اختفاي در . آن تجلیات ذاتی گم می شود و معدوم و هیچ می گردد

  .یعنی آن هنگام که وحدت حقیقی وجود حاصل می شود. وجود است
  تجلیها چو صرصر تا نسیم است    حمن الرّحیم استبه بسم اهللا الرّ 

  :تجلیاتی که به انسان روي می آورند به دو گونه اند
اما دستۀ دیگر همانند باد . دسته اي از آنها سبک هستند و شکل دارند و همانندنسیمی صورت انسان را نوازش می دهند

حضرت آقا نیز در چند جاي دیوان از این . عبیر می شودصرصر تند و شدید هستند که از این دسته به تجلیات ذاتی حق ت
آنچه مهم است این است که این تجلیات بسیار سنگین و خطرناك . تجلیات ذاتی که براي خود داشته اند اشاراتی فرمودند

 می شد ایشان  که جانی به آن وسعت داشت تجلیاتی حاصل م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـهستند تا جائیکه وقتی براي پیغمبر
تا هنگامیکه جبرئیل واسطۀ . در آن هنگام دیگر جبرئیل و فرشته مطرح نیستند، همه برداشته می شوند. تب می کردند

. اما در تجلیات ذاتی هیچ کس واسطه نیست. تجلیات الهی است باز هم کسب است و تحمل این جریان فیض آسان است
ـ علیهم تجلیات ذاتی براي انبیاء و ائمه . منتهی مراتب محفوظ است. ندمستقیماً خود حق است که فیض را جاري می ک

در آن مقام هر چه .  مطابق شأنیت وجودي ایشان است و براي غیر اینها مطابق با ظرفیت وجودي آنها می باشدالسالم ـ
  .هست او می شود و من و تو از دست می رود

  ، هو شده استانا و انت و هو    همه از دست شد و او شده است  
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. همانهائی بودند که با اشکال و صور براي حضرت ظهور می کردند م ـ صلی اهللا علیه و آله و سلـتجلیات بامثال پیغمبر
اما آنجا که می .  می فرماید جبرئیل را با ششصد بال مشاهده کردم م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ همانند جایی که پیغمبر

 دیدم که با صدائی بصورت کشیده و از دور شروع می شد و با حال خاصی به انتها می رسید و فرماید الفاظ حروف مقطعه
ا بعضی از علماي م. به این ترتیب سور قرآنی در جان من نازل می شد، مربوط به تجلیات ذاتی انسان است که بی مثال است

حادیث برزخیه هم یکی از نمونه هاي تجلیات بامثال ا. نیز از این تجلیات داشته اند) ره(همچون مرحوم عالمه طباطبایی 
همانند آنچه حضرت . بیند آن جمله بر سر زبانش است است که شخص در خواب عباراتی را می بیند ووقتی بیدار می شود می

ویم ببینید آیا جمله اي را برایتان می گ: رفتم ایشان فرمودند) رحمه اهللا(یک روزي به منزل آیت اهللا غروي: آقا می فرمودندکه
  .»االمام اصله قائم و نسله دائم«تا به حال این جمله را در احادیث دیده اید و آن اینکه 

چطور مگر؟ ایشان . تا حال این جمله را به عنوان روایت و حدیث در جایی ندیدم و نشنیدم: حضرت آقا فرمودند
گوییم خواب و  البته این که می. ین جمله را می گویدامروز صبح که از خواب برخواستم دیدم زبانم پیوسته ا: فرمودند

و اگر مرحوم عالمه شعرانی . بیداري همۀ اینها یک اصطالح است و گر نه نفس مجرد است و در بیداري مطلق می باشد
 بسا بر نفس نیز گاهی غفلت حاصل می شود مربوط به نفس در مرتبۀ بدن است زیرا چه: در جایی می فرمایند) علیه الرحمه(

ممکن است ظاهر از باطن غافل گردد اما نفس در مراتب مافوقش که خیال و وهم و عقل و روح و سرّ است هیچ گاه از 
  .خود غافل نیست

در تجلیات بی مثال دیگر بساط شخص برداشته می شود، نه تنها شخص بلکه تمام عالم برداشته می شود و آن دولت 
در حقیقت یکی از اسرار و . تجلی می کند »هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن« بر پا می شود و آن سلطنت »هو معکم«

بطون معانی قیامت همین قیامت تجلیات ذاتی است که براي اوحدي از مردان الهی در همین جا محقق می شود و نیازي 
 فرموده اند که آنها شعور و فهم تمام مثل اینکه در مورد کملین از اولیاء اهللا. ندارند که به موت طبیعی بمیرند و ببینند
همین جا می بینند که تمام عالم یکپارچه در حیات است و در آگاهی و ادراك . موجودات را در همین دنیا ادراك می کنند

 در صحیفۀ سجادیۀ خود در وداع با ماه مبارك رمضان دائماً سالم »علیه السالم«بینیم امام سجاد محض قرار دارد و لذا می
زمان در نشئه عالم جزء موجودات ضعیف « :می دهد یعنی به یک امتداد زمانی سالم می کند و حال اینکه آقایان می فرمایند

چاپ  »المراقبات«در رسالۀ شریف أعمال السنه خود که االن به نام ) رحمه اهللا(بعد آقا میرزا جواد تبریزي  .»الوجود است
سالم کردن هاي ما نیز در انتهاي نماز اینگونه . ام به ماه مبارك حقیقی است نه مجازياین سالم کردنهاي ام: شده می فرماید

دهیم و نه جواب حقیقی می  منتهی ما چون به نماز خواندن عادت کرده ایم و لذا در آخر نماز نه سالم حقیقی می. است
جواب سالم واجب : فرماید می) رحمه اهللا (مسید مهدي بحرالعلو. اینها چیزهایی است که کملین آنها را می یابند. شنویم

لیه و آله و صلی اهللا عـ   است و شأن ایشان اجل از آن است که جواب سالم ما را ندهند و لذا من در نماز جناب رسول اهللا 
  . را می بینم و سالم می کنم و از ایشان جواب می شنوم م ـسل
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عالم نیز دار ادراك و شعور  1»ان الدار اآلخره لهی الحیوان« غرض، همانطور که آخرت دار شعور و ادراك است که
منتهی ما چون در دنیا فقط حیات را دیده ایم، به این دسته از . است و تمام موجودات در حیات محض قرار گرفته اند

بیرون دانسته ایم اطالق کرده ایم و سایر موجودات را از دائرة شعور و ادراك و حیات ) حیات دارنده(» حیوان«موجودات 
کنند و شعور  اما در حقیقت تمام موجودات اعم از زمین و آسمان و کرات و ماه و خورشید و جمادات و گیاهان ادراك می

تصدیق می فرمائید که تاشاهد . تمام موجودات در روز قیامت بر اعمال انسان شهادت می دهند: دینمان نیز می گوید. دارند
) علیه الرحمه(جناب صدرالمتألهین . به عبارتی شهادت فرع بر شهود است.  تواند شهادت بدهدنبیند و ادراك نکند نمی

در : فرماید بعد می .»تسبیح مترتب بر شعور است و بی شعور نمی توان تسبیح کرد«: گوید بحثی را مطرح کرده و می
س به تعبیري قیامت در امتداد زمانی چند اي تمام موجودات عالم را دیدم که یکپارچه در حیات و شعور بودند پ مکاشفه

        :قرآن کریم می فرماید. میلیون سال بعد نیست بلکه همین اکنون قیامت همه بر پا است و همۀ حسابها روشن است
در همین عالم کتاب وجودي خود را ورق بزنید و بخوانید و عنایت دارید  2»اقرء کتابک کفى بنفسک الیوم حسیباً«

آري ...  مراتب دارد که از جملۀ آن قرائت لفظی، قرائت مثالی، قرائت عقلی، قرائت سرّي و قرائت قلبی می باشدخواندن هم
تا شخص به تجلیات ذاتی نرسد همچنان در حجاب است و وقتی تجلیات ذاتی به  »حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز«

  .جودي برایش مکشوف می شودانسان دست بدهد مطلق حجابها برداشته می شود و عوالم و
عجل اهللا تعالى فرجه ـ  بقیه اهللا هر هفته دو بار اعمال کل مردم به محضر: این حرف گزافی نیست که در روایات آمده

هر کدام اینها از صبح تا . کنند در روي زمین پنج میلیارد آدم زندگی می: حال اگر کسی بگوید. عرضه می شود ـالشریف 
و خیاالت دارند که حتی اگر شخصی بخواهد قلم به دست بگیرد و افکاري را که در روز از ذهنش شب هزاران افکار 

: باید گفت! کند؟پس چطور حضرت می تواند پنج میلیارد نامه عمل را هفته اي دو بار مطالعه . گذرانده بنویسد نمی تواند
تی قرار دارند و حجابی براي ایشان وجود ندارد که نتواند  در مقام تجلی ذاحضرت بقیه اهللا ـ عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ـ

زمانیکه . ولی ما چون خود در حجابیم نمی توانیم تفکرات و تخیالت و توهمات خود را ببینیم. یکایک اعمال ما را ببینند
رداشته شد طهارت حد برداشته شود و حق جاي آن بنشیند انسان در شهود مطلق قرار می گیرد و زمانیکه حد شخص از میان ب

  .شود و دیگر ازل و ابد یکی می شود و همه چیز مکشوف می گردد خاصه حاصل می
یعنی خدایا مرا به قبائح که . »و ال تَفْضَحنی بخفیِّ ما اطّلعت علیه من سرّي« :در قسمتی از دعاي کمیل می خوانیم

در خواب می بینیم در میان . ریها داریم که خود خبر نداریمما آنقدر پنهان کا. تنها تو بر آن آگاهی مفتضح و رسوا نگردان
مخفی گاههاي فراوانی را در آن مشاهده می کنیم و در . کوه بزرگی غار عمیقی وجود دارد و حتی به داخل آن غار می رویم

ر توجه نداریم تمام این ام دیگ وقتی بیدار می شویم می گوییم خواب بدي دیده. هر کدام از آنها حیوانات مختلفی را می بینیم
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یکی از لطائف نامۀ عمل در قیامت نیز همین است یعنی وقتی . مخفی گاهها و پنهان کاریها مربوط به خود ما بوده است
آن وقت است که می . تجلی ذاتی رخ داد شخص برداشته می شود و هر چه در سرائر وجودي اشخاص است آشکار می گردد

البته اکنون به علم بسیط می دانیم که در سرائر وجودي خود چه چیزهایی . از درون ما بوده استبینیم تمام این مخفی گاهها 
در قیامت علم بسیط ما تبدیل به علم مرکب می شود یعنی . داریم اما به این علم خود علم نداریم یعنی نمی دانیم که می دانیم

در . یک فهم براي انسان ایجاد می شود و آن هم علم مرکب استدر قیامت فقط : می فهمیم که می دانستیم و لذا فرموده اند
انسان غافل کسی . معناي غفلت نیز همین است. قیامت می یابیم که این علم را قبالً داشته ایم اما به علم خود توجهی نداشتیم

ستاد عزیزي داشتیم که هر ا: حضرت آقا در درسهایشان این مثال را می فرمودند که. است که خبر ندارد در خودش علم دارد
وقت می خواست عبارت بخواند عینکس را جلوي چشمانش گذاشته و وقتی می خواست آن عبارت را توضیح دهد عینک را 

اند و  یک وقت که خواستند عبارت بخوانند یادشان رفت که عینک را روي پیشانیشان گذاشته. روي پیشانی اش می گذاشت
به ایشان . دنبال عینک می گردم: به دنبال چه می گردید؟ گفتند: از ایشان سؤال کردند. تندگش لذا به دنبال عینک خود می

  .عینک روي پیشانی شما است و این همان معناي غفلت است: گفتند
اجازه بدهید خاطره اي هم از پدر مرحوم . شود یعنی انسان حقیقتی را درخود دارد اما براي مدتی از دارایی خود غافل می

غروب . کار آن روز زیاد بود و ایشان خسته شده بودند. روزي سرزمین با پدرمان داشتیم نشاء می کردیم. برایتان بگویممان 
از بس خسته بودند یادشان رفت که بیل در دست خودشان است و لذا فریاد می زدند که آقا . بود و ایشان کناري رفته بودند
  این بیل مرا کجا گذاشته اید؟

و بشر الذین امنوا و عملوا الصالحات اَنَّ لهم جنات تجري من تحتها االنهار « :ورة بقره آمده است کهدر اوائل س
  1»...کلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابها

 هم داشتیم اما مثل اینکه تمام اینها را پیش از این در دنیا: هر چیزي را که در بهشت به بهشتی می دهند، می گوید
 تجلی می کند و لذا حضرت آقا »الباطن«همین دنیا است که به اسم شریف . قیامت ظهور دنیا است. توجهی به آنها نداشتیم

  :فرمایند می
                            

  جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو  
  ن تازه به تازه نو به نودل برد از دیار م                           

  عشوة جان شکار او خانه به خانه کو به کو  
  در صدد شکار من تازه به تازه نو به نو                 
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تو نماز بخوان و عبادت مرا بکن من : فرماید مثالً می. وقتی حق با اسماء جمالیه اش تجلی کند به انسان دلداري می دهد
  .دهم به تو بهشت و حورالعین می

 تو اصالً چه کاره اي که این و آن را می خواهی؟ 1»لمن الملک الیوم هللا الواحد القهار« :اما یک وقت هم می گوید
و بدین صورت دل را به طور کلی . تو را هم با خود می برم. چیزي براي تو باقی نگذاشته ام. همه چیز در ملک من است

  .برد می
به . صبحی به محضر ایشان تشرف داشتم دیدم ایشان وضع عجیبی دارند.  اند  گفته73این غزل را حضرت آقا در سال 

هر چه می بینم او می . هیچ نمی بینم. االن نه من هستم نه شما هستید و نه آسمانی هست و نه زمین و نه عالمی: من فرمودند
  .بینم

  :ی شود کهآري وقتی حجاب ذاتی برداشته شود ازل و ابد یکی می گردد و حق مشهود مطلق م
  أنا و أنت و هو، هو شده است    همه از دست شد و او شده است   

  :و در پایان می فرمایند
  دشمن بی خرد برد گونه بگونه پی به پی   

  سنگدلی بکار من تازه بتازه نوبه نو                      
  :ولی این دشمن بی خرد، چه بخواهد و چه نخواهد

  به سینه دل به دلحسن حسن فروزد از سینه   
  ز نور هشت و چار من تازه به تازه نو به نو             

  
  »والحمد هللا رب العالمین«    
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  »بسم اهللا الرّحمن الرّحیم«
  تکمله بحث طهارت 

در پایان مبحث عرشی طهارت مواردي از حقائق نوریۀ آن را از صحف نوریه موالیم به محضر انور صاحبان دل و نفوس 
  .»لعل اهللا یحدث بعد ذلک امراً«نمایم شاید گاهِ شرح و تفسیر آن فرا رسد  یفته به کمال تقدیم میش

ال « ظاهرت باید طاهر باشد تا بتوانی ظاهر قرآن را مس کنی، و باطنت باید پاك باشد تا بتوانی باطنش را دریابی-1
  .1»یمسه أالّ المطّهرون

 انسان که جدولی از بحر بی کران وجود صمدي است به ادراك حقایق و معارف هرگاه مراقبت و طهارت تام باشد،-2
  .2غیبی نائل می شود، و قوت خیال که مجبول به تصویر و محاکات است معانی را به وفق اقتضاي آنها صورت می دهد

است تو آن کتاب هرگاه دولت توجه کلی قلبی به عالم علوي، و شهود توحید صمدي حقیقی، روي آورده ! اي عزیز-3
یشهده * کتاب مرقوم* و ما أدرك ما علیون*  کآلّ إنّ کتاب األبرار لفی علّیین«عظیم الشأنی که خودت را مصداق 

طهور صیغه  4»و سقیهم ربهم شراباً طهوراً«: یابی؛ و همچنین در توحید صمدي مشمول این کریمه می گردي می 3المقرّبون
  .پاكِ پاك کننده است که انسان را از جز خداي سبحان پاك می کندمبالغۀ طاهر است که به معنی 

 در  م ـصلی اهللا علیه و آله و سلـ  امین االسالم طبرسی در تفسیر شریف البیان از امام ملک و ملکوت صادق آل محمد
  .5 فتدبر»یطهرهم عن کل شیء سوى اهللا اذ ال طاهر من تدنّس بشیء من األکلون إالّ اهللا«: تفسیر آن گفته است

شرط بسیار مهم تأثیر اذکار و ادعیه و أوراد و نظائرها طهارت انسان است که صرف لقلقۀ لسان، سودي نبخشد -4
  .نیز در این بحث مغتنم است)  به بعد84ص ( فصل دهم 6بلکه چه بسا موجب قساوت و بعد هم بشود

ایق از حسن مطلق می کند و به صورت زیباتر تمثل می انسان با طهارت و اعتدال حال و اجتماع بال، بهتر قبول حق-5
  .7دهد
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بدان که چون این جدول تصفیه و الیروبی شود، انوار الهی زالل و صافی در وي پدید آید، مثَل حقایق الهیه در -6
مین، رنگ و بو شود و در جداول و مجاري و أودیه و لجنهاي ز جداول، مثَل بارانی است که از آسمان پاك و پاکیزه نازل می

  1.می گیرد

  »والسالم علیکم و علینا و علی عباد اهللا الصالحین«              
  
گگگ 

 
 

                                 com.blogfa.hameleasrar.www   
Mail:Hameleasrar@gmail.com                                
Mail:Hameleasrar@Yahoo.com                               

  
فاضات،جامع کثیر اإلزین الحکماء،اي سالمتی موالي مکرمم سلطان العرفاء،بدر العلماء،بر 

ه حضرت ابوالفضائل عالمه ذوالفنون ه و الهادي إالکماالت،صاحب الفتوحات القلبیرّیلی الحقائق الس
برجسته ،و همچنین براي سالمتی شاگرد  »رواح محبیه له الفداءأ« حسن زاده آملیآیت اهللا العظمی

 حضرت آیت اهللا استاد ،أعنی»الولد سرّ أبیه«ایشان،صاحب دل بارع،مهذّب نفوس،مصداق حقیقی 
سه مرتبه صلوات » روحی فداه«؛و شادي روح والدین گرامی حضرت موال  »روحی فداه«صمدي آملی 
  .هدیه بفرمایید

 .با پیشنهادات و انتقادات سازنده،وبالگ خودتان را ارتقا ببخشید @
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