
 
 

 
 
  
  
  

 
 
 
 
 



ت  ی نا
 
 

 اللّه آيت شهيد
 بهشتى حسينى سيدمحمد دكتر

  
 
 
 
 

 
 

 بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 1390 تهران، 

 شناخت عرفاني     4

  
 
 
 
 
 

 

 
 عرفانيشناخت  

 بهشتي اهللا دكتر سيد محمد حسيني شهيد آيت
 بهشتى دكتر اهللا آيت هيدش هاى انديشه و آثار نشر بنياد: تنظيمتهيه و

 ، بابك بنازادهحسين عبدلي: انويراستار
 رضا رحمانيحميد: طرح جلد

 نشر بقعه: آرا حروفچين و صفحه
  شادرنگ:چاپ و صحافي

 1390دوم  :چاپ
 3000: شمارگان

  ريال10000 :قيمت
 978ـ964ـ6887ـ63ـ3: شابك

 .حق چاپ محفوظ است
 15745ـ134: ق پستي       تهران، صندو88320901ـ3: تلفن

 

www.beheshti.org               info@beheshti.org Email: 
nashreboghe@gmail.com 

.1360، 1307، محمد، بهشتى:  سرشناسه
 تنظيم و تهيهدحسيني بهشتي؛ محم/ شناخت عرفاني:  عنوان و پديدآور

  .بهشتى دكتر شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
 1386تهران، بقعه، :  مشخصات نشر

  ص40:  مشخصات ظاهري
 3-63-6887-964-978:   شابك

 فيپا:  نويسي وضعيت فهرست
 نمايه :  يادداشت

 )عرفانى (شناخت :  موضوع 
 .بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى هانديش و آثار نشر بنياد :  افزوده شناسه 
 2/286BP/ب 9ش 9 : كنگره بندى رده 
 83/297 : ديويى بندى رده 
 م85ـ47305: ملى كتابخانه شماره 



 مقدمه

 دكتـر  اهللا آيـت  شـهيد  از گفتارى داريد روى پيش كه كتابى
ــيد ــد س ــينى محم ــتى حس ــه اســت بهش ــى ك ــله ط  سلس

 بـه  اسالمى جمهورى حزب تفضيلى مواضع درسگفتارهاى
. اسـت  شده ارائه حزب مركزى دفتر رد 1360/2/18 تاريخ

 و آثــار نشــر بنيــاد توســط درســگفتارها آن مجموعــه
 امـا  است شده منتشر بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه

 آن اهميـت  و شـده  مطـرح  بحث نسبى استقالل به توجه با
 هـاى  راه از يكـى  مـورد  در كه مطلب اين امروز، جامعه در

 طـور  بـه  »عرفـانى  اختشن« عنوان تحت باشد، مى شناخت
 عالقمنـدان  توجـه  مورد آنكه اميد. شود مى منتشر جداگانه

   .گيرد قرار
  بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد 



 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 دور هاى راه و شهرها از كه خواهرهايى و برادرها از بايد اول
 نشانه اين. كنم تشكر و تقدير آيند مى اينجا به بحث اين براى
 ولـو  العلـم  اطلبـوا « فرزنـدان  ديگـر  خـوب . آنهاسـت  همت
. اسـت  عـادى  و سـاده  خيلى اينجا به آمدن برايشان »بالصين
 و نيـرو  مـا  بـه  قدر آن همه، استوار عزم و بلند همت اميدوارم
 بـراى  چه و دادن، ياد و گرفتن ياد براى چه كه بدهد آمادگى
 كـار  برايمـان  هم زمين كره زدنِ دور ساختن، و شدن ساخته
 .اهللا شاء ان باشد؛ آسانى

 و آفريـدگار  ـ ما خداى و ما ميان بخش آگاهى رابطه درباره
 آمـال  غايـت  يـا « چـه  آن مـا،  معبـود  و معشوق ما، هستى مبدأ

 و ماسـت  آرزوى افـق  دورترين در كه آن ناميم، مى اش»الطالبين
 آرزويشـان  ينفراتـر  كننـدگان،  طلـب  همـه  و خواهندگان همه

 بـا  نظـرى،  عقـل  و انديشـه  كمك به ما كه گفت بايد ـ اوست
 همان در شود مى خالصه كه داريم بخش آگاهى رابطه يك خدا
 و اى گرداننـده  را گردونـه  اين كه ديرين نظرى راهنماى و دليل
 و بقـايى  مبـدأ  را فناشدنى اين و اى پديدآورنده را ها پديده اين
 و اى سـايه  صـاحب  را سـايه  اين و گاهى تكيه را دهنده تكيه اين
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 ايـن  و اصـلى  را فرع اين و نورى سرچشمه را تابان شعاع اين
 اينهـا . بخشـد  مـى  غنـا  آنها به كه هست غنّيى موجود را فقيران
 رهيـابى  يـك  از اسـتدالل،  يـك  از گونـاگونى  تعبيرهـاى  همه

 عقـل  و تحليلگـر  انديشـه  كمـك  با خدا سوى به انسان انديشه
 فكـر،  كـار  رهيابى، اين بگوييم خواهيم مى امروز و است نظرى
 تر، نزديك داريم ديگرى راه ما ولى بوده انديشيدن و تفكر مغز،

 دل كـه  راهـى  اسـت؛  دل كـار  آن و آن، از ايمانزاتر و تر روشن
 .دارد خدا سوى به

 به انديشمندان و فالسفه و دوم راه اين به معموالً عرفا
 هـم  و راه اين هم هست؛ راه دو هر و دارند تكيه اول راه
 كـه  كسـانى  همـه  بـراى  دوم راه ايـن  انصـافاً  ولى راه، آن

 دلپذيرتر، راهى بروند، و كنند پيدايش بشناسندش، بتوانند
 و نظـرى  عقـل  نقد در كانت. است آورتر يقين و ايمانزاتر

 بـرد  اصـوالً  كـه  رسد مى نتيجه اين به تحليلگر انديشه نقد
. باشد مى اَعراض و ها پديده ها، منفنو مرز تا انسان انديشه

 بگـوييم  پديـده  جـاى  بـه  امـروز  زبـان  در كه است بهتر ـ
 جوهرشناس، انديشه انسان. شناسد مى را ظواهر ـ اَعراض

 از ديگـر  او انديشـه  بـرد . ندارد گوهرشناس و شناس ذات
 جوهر حتى راه آن از تواند نمى. رود نمى طرفتر آن اعراض

 معنـى  آن بـا  هم جوهر شايد. را داخ رسد چه بشناسد، را
 نظير چيزى بكند تعريف خواهد مى كانت كه ظريفى دقيقِ

ــوهر  الــذوات، مــذَوت گوهرهــا، گــوهر الجــواهر، ج
 خودمان فالسفه زبان در ذاتها بخشنده و ذاتها بخش هستى
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 توانـد  نمى استدالل پاى با آدم كانت، نظرگاه از بنابراين. باشد
 خداشناسـى  در را اسـتدالل  پـاى  م،هـ  كانـت . برسـد  خدا به

 درسـت  كانـت  حرف بگويم خواهم نمى بنده. داند مى چوبين
 شـمار  انگشـت  از يكـى  كانـت  نـرود  يادمـان  اما خير،. است

 دقـت،  تحليل، قدرت نظر از بشرى تاريخ تواناى هاى انديشه
 كـه  او. اسـت  تحليـل  و تجزيه و تمركز بينى، باريك ريزبينى،
 ديـد  و پركـار  مغـز  دوربرد، انديشه د،دوربر مغز چنين داراى
 كانـت  حـرف  ايـن  الاقـل . كنـد  مى عجز اظهار است تيزبينى
 بـا  دارم، كـه  تيزبينـى  همه اين با من گويد مى كه است راست
 و بررسـى  و نقـد  قـدرت  همـه  اين با دوربرد، انديشه همه اين

 بـه  ام انديشـه  و فكـرم  مغزم، اين با نتوانستم دارم كه ارزيابى
 او حـرف  اين بگويد؟ تواند مى كسى چه را اين. مبرس جوهر

 اسـت؛  دروغ گفـت  شـود  نمـى  را اين. است راست ديگر كه
 راه بنـابراين . نيسـت  هـم  خطـا . معناست تمام به راستِ يك

 بـراى  اگـر  هسـتى  مبدأ و خدا به راه اين از رسيدن و انديشه
 بـراى  و نيسـت  راه كانتيـان  و كانـت  بـراى  است راه اى عده

 هـم  او چـون  نيسـت،  راه نيـز  رومى الدين جالل لمث افرادى
 :كه برسد نتيجه اين به است ممكن

 

 بود تمكين بى سخت چوبين پاى  بود چوبين استدالليان پاى
 

 هـر  بـه  و بمانـد  يـا  بلغـزد  استدالل پاى كه ترسد مى نيز او
 چيـز  راه پيمودن براى روش اين يعنى باشد تمكين بى حال

 ايـن  در. اسـت  واقعيت يك اين. نباشد انسان براى مناسبى
 .كرد ترديد شود نمى
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 بـه  نظـرى  عقـل  بـا  گويد مى كانت. نيست جور اين دل راه
 نقـد « كتاب در او. رسيدم خدا به عملى عقل با اما نرسيدم خدا
 يـك  انسـان  اينكـه  بـه  كنـد  مى برخورد »عملى عقل ارزيابى و

 وانـد ت نمـى  كـس  هـيچ  و دارد را تـوان  اين واقعاً ـ دارد توانى
 و خوب تواند مى كه است اين آن و ـ ندارم را توان اين بگويد

. دارد نبايـد  و بايـد  زنـدگيش  در كند؛ مى بد و خوب و كند بد
 و خـوبى  حسـن،  و خيـر  درك بـه  كجـا  از آدم پرسد مى كانت
 اين سرچشمه است؟ شده نائل قبيح و قبح و بدى و بد خوب،
 تنها بيند مى تا كند مى دنبال و گيرد مى را اينجا كجاست؟ ادراك

. خداسـت  بدهد را توان اين انسان به تواند مى كه اى سرچشمه
 و پيچيـدگى  همـه  بـا  را كانـت  حـرف  نـدارم  بنا بحث اين در

 سـه  يا جلسه دو يكى از بيش اين باز چون كنم بيان گستردگى
 شـر،  و خيـر  درك بـه  توجـه  راهِ از او. طلبـد  مـى  جلسه چهار
 خـدا  به نبايد و بايد و زشت و زيبا نقص، و كمال بد، و خوب
 و عبـارت  نظـر  از هرچنـد  عرفاسـت؛  همـه  راهِ اين و رسد مى

 .باشد متفاوت هم با آنها تعبيرات تعبير،
 نگاه خودش تالش و جنبش و حركت و پويش به اگر انسان

 به را زندگيش آهنگ اگر بازگردد، خويش خويشتن به اگر بكند،
 و محاسـبات  پايه بر صرفاً اگر انانس زندگى بيند مى بنگرد، دقت
 او زنـدگى  باشـد  حسـابگر  عقل هاى يابى جهت و ها ريزى برنامه
 كـه  كنـد  مـى  حساب خود با نشيند مى مثالً. است معنى بى و پوچ
 تمـام  را راهنمـايى  دوره هسـتم،  ساله پانزده جوان يك من امروز
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 بهتـر  بروم رشته كدام به خوب،. بروم دبيرستان به بايد و كردم
 پـول  بـروم  رشـته  كـدام  يعنـى  چـه؟  يعنى »است بهتر« است؟
 بيشـترى  رياسـت  بـروم  رشـته  كدام آورم؟ مى دست به بيشترى
 را »بهتر« اين بخواهد اگر چه؟ يعنى »بهتر« اين داشت؟ خواهم

 بـاال  دسـت  بكنـد،  پيدا حسابگر عقل معادالت و محاسبات در
 و است تر مناسب من استعدادهاى با رشته كدام كه شود مى اين
 كـه  باشـد  آنهـايى  از اگـر  حـاال . دارد بيشـتر  بازدهى من براى

 باشـد،  نديـده  رياسـت  عمـرش  بـه  باشـد،  نديـده  پول تاكنون
 دلـش  صـباحى  چند يك باشد، شده سركوب نفسانيش تمنيات

 ديگـر  بـه  و رسـيدنها  رياسـت  بـه  و مـال  بـه  و درخشيدنها به
 گرمسـر  يعنـى  شـود،  مـى  خـوش  يـافتن  دست نفسانى تمنيات

 كـرد،  پيـدا  را پولهـا  و گذشـت  سـالى  چند وقتى ولى گردد مى
 گويد مى رسيد، او به هم ديگرش تمنيات كرد، پيدا هم رياست
 عقـب  بـه  چـه؟  بعـد  بـه  ايـن  از حـاال  چه؟ ديگر حاال خوب
 چه به كرديم؟ كار چه سال چند اين خوب گويد مى گردد برمى

 مانـد  نمى بيشتر دريافت يك و احساس يك برايش و رسيديم؟
 .است پوچ و هيچ زندگى، اينكه آن و

 عظيمـى  بخش ذهنيت بر انگارى پوچ و نيهيليسم سلطه يشهر
 رابطه اين در. است همين در صنعتى پيشرفته جوامع و انسانها از
 نفـوذ  خطـر  باشد، تر رسيده آرزو به و مندتر بهره چه هر انسان كه

 كه آنهايى هاينك براى. است بيشتر او در هيچى و پوچى احساس
ـ  ذهنيتشان. اند نرسيده چيزها خيلى به هنوز  چيزهـايى  همـان  هـب
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 انديشـه  ايـن  فرصت و است متمركز اند نيافته دست آنها به كه
 امـا . كننـد  نمـى  پيدا را تر اساسى محاسبه و حساب اين و باالتر
 شـد،  چـه  حاال كه ديد آخر در و كرد طى را اينها همه آدم اگر
 پنجـاه  حريـفِ  فـن  همه آدمهاى اين با ماش. است هيچ بيند مى

 اشـباع  و رسـيده  رفاه به و مرفه قشرهاى يا جوامع ساله شصت
 اتفـاق  بـه  نزديـك  اكثريت در! كنيد صحبت مادى نظر از شده
 زنـدگى  آخر سالهاى. بينيد مى را پوچى احساس هاى زمينه آنها،
 اًواقعـ  كه محتواست كم و معنى ياكم معنى بى اينها براى قدرى به

 جوامع، اين در. اند زده بهت و دلمرده هستند، غذاخور مرده يك
 دريـا  كنار باشگاه، اداره، كارخانه، خانه، در جوانهاكه از بسيارى

 افسـرده  ساله پنجاه چهل آدمهاى اين به نوش و عيش مراكز و
 انـد،  كـرده  برخـورد  خموش خمودِ تاريكِ درون نورِ بى رمقِ بى
 ايـن  بگذار چيست؟ زندگى كه آيد مى پيش برايشان سؤال اين
 مـرض  مگـر  بخوانيم؛ قصيده اول همان در را قصيده آخر بيت
 آخـر  آن بـه  تـا  دربياريم را خودمان پدر سال سى بيست داريم
 كنـد؛  مى رشد پيشرفته جوامع در شكل اين به نيهيليسم. برسيم
 احسـاس  گذاشـتند  سر پشت را چيز همه كه آنهايى اول يعنى
 افسـردگى،  دلمردگـى،  وضـع  جوانهـا  ايـن  بعد كنند مى پوچى

 بـه  اول همان از و بينند مى را آنها زندگى فروغى بى و نورى بى
 زننـد،  مـى  پا پشت چيز همه به دليل همين به. افتند مى فكر اين

 ايـن  بـر  قـرار  اگـر  گوينـد  مى و شوند مى قلندر شوند، مى هيپى
ـ  كنيم؛ قلندرى اول از بگذار پس است،  الـسـ  سـى  ودـخـ  ىـب
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 زننـد  مى عارى بى طبل بر. دربياوريم چه براى را خودمان پدر
 .دارد عالمى هم آن كه

 رفـاه  بـه  جوامـع  در بـازى  قلنـدر  ايـن  ،»بازى گاملر« اين
 كشـورهاى  در ديدنـد  بخصوص كه گرفت اوج وقتى رسيده

. نشـد  پيـدا  زندگيشـان  بـراى  فروغى و نور هم، ماركسيستى
 در غربـى  پيشـرفته  وامعج رفاه درصد سى كه شد اين فوقش
 جامعـه  جـوان  ايـن  خـوب . رسـيد  همه به ماركسيستى نظام

ــرمايه ــى دارى س ــت غرب ــاال خــوب گف ــر ح ــا اگ ــم اينج  ه
 سـى  مـن  كـه  شـود  مـى  اين! شود؟ مى چه بشود ماركسيستى

 ايـن  كـه  باشد خوش دلم و باشم داشته را امروزم رفاه درصد
 كـه  ايـن  از بيش ديگر. دارند هم ديگر نفر دو را درصد هفتاد
 سى كه داشت چه من براى درصدش صد خوب،! شود؟ نمى

 زنـدگى  آرمان اگر. باشد داشته نفرمان سه هر براى درصدش
 فقـط . نـدارد  تفاوت زيادش و كم شد منحصر ماديات اين به

 شـد  اشـباع  وقتـى  ولى دود مى دنبالش به نشده اشباع تا انسان
ةٍ  كَسـرابٍ  هماَعمالُ كَفَرُوا والّذين«! هيچ بيند مى چه؟ بِقيعـ  هب سـحي 

 1»... .عِنْـده  اللّـه  وجـد  و شَيئاً يجِده لَم جĤءه اِذا حتّى مĤء الظَّمئانُ
 و كـرده  گـم  خدا و ايمان بى انسانهاى كارهاى و تالشها تمام

 بـه  آدم تا كه است سرابى نظير هدف، بى و سرگشته و ضالين
 انسـان  برابـر  در بيابانى در سرابى دود؛ مى دنبالش نرسيده آن

 در بيابانى، در تاالبى بيابانى، در سرابى اى؛ نشده سيراب تشنه
                                                           

 .39/ نور. 1
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 پنـدارد  مى آب را آن دور از كه اى تشنه حريص ديدگان برابر
 بـه  انسـان  اگر. نيست چيزى بيند مى رسد مى آن به وقتى ولى
 بيايـد  خود به توانست و نيست چيزى ديد كه رسيد نقطه آن
 همـه  اينهـا  بفهمـد  كـه  برسـد  آنجا به توانست بشود، يدارب و

 سـعادت  بـه  بيابد، آنجا در را دلدار رخ و بود پرده و حجاب
 بيـدارى  ايـن  به نتوانست رسيد كه آنجا اگر اما. است رسيده
 همه اين سرم، بر خاك كه زند مى سرش بر دست دو با برسد،
 بيشــتر چيــز يــك او بــراى وقــت آن هــيچ، حــاال و دويــدم

 .مرگ از بدتر يا مرگ چون زندگىِ يا مرگ يا ماند؛ نمى
ــراى ــانِ ب ــابگر، انس ــزه حس ــا، انگي ــوقها، ه ــتها، معش  خواس
 بـه  حسـابگر  انسـان  ايـن  وقتى. دارد وجود محبوبها و ها خواسته

 يكجـا  را هـا  قافيـه  همـه  كـه  بينـد  مى تازه شد اشباع و رسيد آنها
 آتشـى  و فروغـى  گرمـايى،  محبتى، عشقى، او براى ديگر باخته؛
 داشـته  عشـقى  كه است زنده وقتى تا انسان كه درحالى ماند، نمى
 زود كـه  انسـانهايى  همـه . اسـت  مردگـى  عشق بى زندگى. باشد

 معشـوقها  ايـن  همه) 2 است، مردگى عشق بى زندگى) 1 بفهمند
 نيسـت  آن درخـور  و گذراست و موقت ها خواسته و محبوبها و
 آسـان،  خيلى اينها همه باشد، انسان عشق و بماند انسان عشق كه

 چـه . است »يحِبونه و يحِبهم« كه آن رسند؛ مى خدا به آسان آسانِ
 را مسـافت  ايـن  سريع خيلى كه هستند ها بعضى. مختلف جور؟
 آشـنا  او بـا  و رسـند  مـى  معشوق آن به سريع خيلى. كنند مى طى
 و ذكرشـان  هر و گامشان هر و نگاهشان هر كه آنهايى شوند؛ مى
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 كـه  هسـتند  كسـانى  دهـد  مـى  را عشق اين بوى سخنشان هر
 و حجابهـا  ايـن  بگذرنـد،  فريبـا  ظواهر اين از توانند مى آسان
 تـابش  برابر در را قلب و را دل و بزنند عقب را دل هاى پرده
 .بيابند را او و بدهند قرار هستى خورشيد آن

 كـه  را گروهـى  ايـن  تلويزيـون  در بـود  ديشب اينكه مثل
 جوانـك  آن ديديـد . داد مى نشان بودند گرفته را 1»دراز بازى«

 گفت؟ چه
 بگـو  دهند مى شعار تهران خيابانهاى در كه آنها به گفت

 چـه  شـهيد  گويـد؟  مـى  چـه  ايـن . ببينيد را خدا اينجا بياييد
 مـرگِ  و خـدا  راه در مرگ آن، هر كه جوانى اين گويد؟ مى

 چـه  گويـد؟  مـى  چه بيند مى چشم پيش در را پرفروغ سرخِ
 و ها خواسته اين همه جوان اين گويد؟ مى را اين كه بيند مى

 شـغل  به او اگر. رفته آنجا به و گذاشته سر پشت را تمنيات
 حتـى  و دوستان به و نوش و عيش و خانه و فرزند و زن و
 ايـن  او! شـد  نمى پيدايش آنجا كه بود دلبسته مادر و پدر به
 هـيچ  بينـد  مـى  كه رسيده آنجا به رده،ـك طى را طوالنى راه
 البتـه . نيسـت  عيار تمام داشتن دوست ورـدرخ اينها از يك

. اسـت  خوب باشد داشته دوست را ودـخ همسر اگر انسان
 دوست را خود شوهر زن، و خود، زن رد،ـم گويد مى اسالم
. باشند داشته دوست را فرزندانشان مادر، و پدر. باشد داشته

 را يكــديگر ادر،بــر و واهرـخــ و را مــادر و پــدر فرزنــدان،
                                                           

 .كشور غرب در اى منطقه. 1
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 يكـديگر  هـا  همسايه و خويشان و ارحام. باشند داشته دوست
 جامعـه . بكننـد  محبت و مهر هم به و باشند داشته دوست را

 دوسـت  را يكـديگر  اسـالمى،  خـواهران  و بـرادران  اسالمى،
 ايمـانى  و الهى و دينى و عقيدتى برادر را خود و باشند داشته
 عشـقِ  كـه  وقتى تا كجا؟ تا اما گويد؛ مى اسالم را اينها. بدانند
 شـهادتى  زمينه و نطلبد خدا راه در شهادت راه به را آنها خدا
 سـوى  بـه  و گويـد  ديار و يار ترك بايد اينكه محض به. نباشد
 بـه  دور از بايـد  ديگـر  كند حركت عاشق عارفانِ يارِ آن خدا،
 در مـرا  همينجـا  از! مـن  شـهيدم ! من شهيدم! مادر بگويد آنها

 او. زنـم  مـى  بوسه سرخ مرگ بر اينجا من چراكه يربگ آغوش
 او! كـرد  تعبيـر  عالى چه جوان، اين و دارد را حالت اين آنجا
 حجابهـا  اين همه چون بيند، مى را خدا كه دارد را حالت اين
 همـه  عارفـان  و اسـت  زده كنار چشمش پيش از را ها پرده و

 حـراب م در چـه  نبرد، ميدان در چه كه هستند آنهايى چنينند؛
 خيابان در چه خانه، در چه كار، و شغل ميدان در چه عبادت،

 يـاد  بـه  همانجا و زنندـب كنار را ها ردهـپ اين راحت توانند مى
 جنُـوبِهِم  على و قُعوداً و قِياماً اللَّه يذْكُرُونَ نَـالَّذي« اشند؛ـب خدا
 هـذا  خَلَقْـت  مـا  ربنـا  االَرضِ و السمواتِ خَلْقِ فى يتَفَكَّرُونَ و

 1» ... .باطِالً
 بـا  رابطـه  در اما آمده انديشه و تفكر قصه اينكه با آيه اين در
 انسـانْ  اينكه كند؛ مى مطرح را چيز همه هستى بودنِ باطل و حق

                                                           
 .191/عمران آل. 1
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 در كه قدر همين افتاده پهلو بر و كشيده دراز نشسته، ايستاده،
 هـد بخوا هسـتى  و عـالم  ايـن  براى اگر نگرد، مى هستى، اين

 او. رسـد  مـى  خدا به فوراً بيايد، در پوچى از و كند پيدا معنى
 ورزيـدن  عشـق  درخـور  آنچـه  و خـوبى  و خوب كه بيند مى

 خيـر،  پرتـو  در خوبيهـا  همـه  كـه  ست»او« نيست؛ اينها است
 .شود مى جمال و كمال خير، جمالش، و كمال

 يـا  اسـت  نسـبى  ديگـر  جمالهـاى  و كمالها و خيرها همه
 گوينـد  مى نيز خدا منكرين. است نسبى ويندگ مى همه مطلق؟
 خيـرِ  وقتـى  شود؟ مى خير كِى نسبى خيرِ خوب،. است نسبى
 و سنّار به تا گذارند مى حقى هر روى پا ها بعضى. باشد مطلق

 وجدان مقدار يك درونشان كه انسانهايى اما برسند ميليونشان
 حـق  خـالف  ايـن  گوينـد  مـى  و ايستند مى جايى يك هست،
 آن در كـه  حسابگر عقل چه؟ يعنى »است حق خالف«. است
 حسـابگر،  عقـلِ  برجسـته  جلـوه ! شود؟ نمى پيدا ناحق و حق

. اسـت  حسابگر عقل اوج درست ماكياوليسم. است ماكياولى
 و فرزند و زن و اخالق و مذهب و دين توانى مى تو گويد مى
 همه توانى مى. بكنى خودت خودخواهيهاى فداى را چيز همه
 قـرار  وسـيله  تمنيـات  و آرزوهـا  آن بـه  رسيدن راىب را چيز

 فـدا  را چيز همه راه اين در هستى؟ شهوتران و باره زن. بدهى
 را چيز همه طلبى جاه و طلبى قدرت راه در. ندارد اشكالى كن؛
 بايد جايى خودت اگر اما است بد دروغ بگو مردم به! كن فدا

 .هسـتى  احمقى آدم نگفتى، و برسى قدرت به تا بگويى دروغ
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 اسـت،  بـد  ظلـم  بگـو  مردم به كه گويد مى را اين ماكياوليسم
 بـراى  بينـى  مى كه رسيدى جايى به اگر اما است، بد آدمكشى
 ــ  ثروت و آرزو جاه، قدرت، تمنيات، خواسته، آن به رسيدن

 را نفـر  هزاران بايد ـ خواهد مى دلت چه هر و هست چه هر
ـ  و بگـذرانى  تيـغ  دم از جهت بى و گناه بى  بـدهى،  كشـتن  هب

 درسـت  اين. هستى النفسى ضعيف آدم نكردى اگر! كن چنين
 . است اين آخرش حسابگر عقل و است ماكياوليسم بيان

 نه، كه بود انسان در حات اين از ذره يك اينكه محض به
 ايـن  كنم، نمى است ظلم كار اين كنم، نمى و است بد كار اين
 چيسـت،  يـن ا پرسد مى خودش از و كنم نمى است زشت كار
 يك من درونِ در شود مى معلوم ام، آورده كجا از را زشتى اين

 .حق به عشق: هست هم ديگر عشق
 بـه  عشـقى  و گرايشى ميلى، درونشان در كه انسانهايى همه

 بـه  ايثـار،  بـه  شـجاعت،  بـه  كمـال،  به عدل، به صدق، به حق،
 انصاف و ديگران به دلسوزى و رحمت و عطوفت به فداكارى،
 گونه اين به اى عالقه و عشق دلشان در كه آنهايى مهه و هست
 و انـد  يافتـه  خـدا  سـوى  به راهى اينها كه بدانند يابند مى ارزشها
 سرش حرفها اين حسابگر عقل چون. دارند خدا سوى به راهى
 و كسب آيد مى كه انسانى آن. است عشق جاى اينجا. شود نمى
 بايد كند مى فدا انمظلوم حقوق از دفاع راه در را پررونقش كارِ
 يـك  اسـت  ممكـن  كنـى؟  مـى  را كار اين چرا تو: پرسيد او از

 ايـن  است؛ روانى هاى عقده از ناشى اينها آقا بگويد فرويديسم
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 يـك  او در و بـوده  مظلـوم  بوده، خور توسرى زمانى يك آدم
 بـه  نسـبت  عاطفـه  و سـمپاتى  نوع يك حاال شده، پيدا عقده

 ضــمير و گرفتــهجا روحــش در ديگــر مظلــوم آدمهــاى
 از بـرو  كن، رها را اينها گويد مى او به احمقانه ناخودآگاهش

 بـه  شـما ! ؟!اسـت  جـورى  ايـن  خـدا  به را شما. كن دفاع آنها
 آقـاى  اين اينكه مثل! ؟!است شكل اين به آيا! بنگريد خودتان
 عقـده  سـراپا  خـودش  اتريشى، سرگردان يهودى اين فرويد،
 نـور  است نتوانسته اصالً وجودش تمام در كه طورى به بوده،
 .كند پيدا را خدا

 در كـه  انسـانهايى  اى! هـا  عقـده  اين از رهيده انسانهاى اى
! بكاويـد  را خودتـان ! ايد نبوده ها عقده اين دچار زندگيتان طول
! بريـد  كـار  بـه  خودتـان  درباره آگاهانه خودتان را روانكاوى آن

 ؟!دارد يربنـايى ز چنين مظلوم، انسانِ از دفاع به شما عشق واقعاً
 صـدق،  بـه  شـما  عشـق  عدل، به شما عشق حق، به شما عشق
 در دروغگـو  آدم آيـد،  مـى  بـدتان  دروغگـو  آدم از شـما  اينكه

 جـالل  و شكوه نظرتان در راستگو آدم شود، مى كوچك نظرتان
 يـك  از ناشـى  نيز اين است، داشتنى دوست و خواستنى و دارد
 اين اثر در و اند گفته وغدر او به صدبار مثالً! است؟ ديگر عقده

 اى چولـه  چالـه  در پـايش  شـده،  زحمـت  و رنج دچار دروغها
 كـرده  پيـدا  حسـابگرانه  كينـه  نوعى دروغ به نسبت حاال رفته،
 سرش بال همين است ماترياليست آدم وقتى! است؟ اين! است
 درون در نهفته انسانىِ متعالىِ نورانيتهاى و ارزشها حتى. آيد مى
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 درون خواهـد  مى هم را آن. كند درك تواند ىنم هم را فطرتش
 آب از چيـزى  چنـين  يـك  كـه  بيـاورد  حسـابگر  عقل چرتكه
 به را انسان عشق كه است انسانهايى آن با سخن ولى. آيد درمى
 هنـوز  پرسـتى  حق كه كسانى حتى. فهمند مى پرستى حق و حق

ــته ــان نتوانس ــى برايش ــتى معن ــد خداپرس ــا بده  اول آن از ام
 اى كـنم  مى عرض انسان آن به باشند؛ كرده درك را پرستى حق

 حـقِّ  بـه  رسى مى جلو برو جلو، برو بگير، را سرنخ اين! انسان
 كار همين كانت. ندارد هم برگردى برو هيچ. تعالى حق متعالى،

 آن بـا  كـرد،  پيـدا  درونـش  در نبايـد  و بايد مشت يك: كرد را
 خـوب  را زنـدگيش  از سـال  شصـت  اقـالً  كـه  مردى تيزبينى؛

 نقـد  و تحليل و تجزيه انصافاً و چيزها خيلى از فارغ انديشيده،
 اسـت،  پرافاضه و پرمعنى بسيار عملى عقل و نظرى عقل بر او

 حـق  بـه  كـه  وقتـى  خـودش  درون در او. است ناقص هرچند
 كنـد،  پرهيز ناحق از بيابد، را حق خواهد مى كه بيند مى رسد مى

 رسد مى اخالقى بايد به وقتى و بشود ناحق تسليم آيد نمى دلش
 گونـه  هـيچ  او در كـه  اسـت  بايـدى  آن اخالقى بايدِ«: گويد مى

 بايـد  گـوييم  مـى  آن بـه  ».نباشـد  ملحـوظ  انسـان  براى منفعتى
. نيسـت  اخالقـى  بايـدِ  حسـابگرانه،  بايدهاى اين الّا و اخالقى،
 يـك  بـه  رسـد  مـى . كنـد  مى بيان را مسأله اين لطيف هم خيلى

 ماكيـاولى  محاسبات ماكياولى، عقل ر،حسابگ عقل كه بايدهايى
 پس گويد مى وقت آن. كند توجيه را بايدها اين تواند نمى هرگز
 كـه  وقتـى  و خيرم، عاشق صدقم، عاشق هستم، حق عاشق من
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 قـدرت  و رحمت و خير و عدل و صدق و حق اين شد قرار
 خيـر  مطلـق،  حقِّ شود مى شود آزاد ها نسبيت همه از اينها، و

 ايــن. مطلــق رحمــت مطلــق، قــدرت لــق،مط صــدق مطلــق،
 اينجـا  مـا  تـازه  خوب. خدا كيست؟ اين شما ديد از كيست؟

 .گفتيم عشق حديث اينجا امروز ما تازه كرديم؟ كار چه
 خـواهى  مـى  اگر. بود عشق حديث اين! خواهر اى! برادر اى

 ايـن  برگـردى؛  خويش خويشتن به بايد باشى داشته را عشق اين
 و درون قدر آن تا بماند يادت فقط ستاندا اين قصه، اين حديث،
 خانـه  مـؤمن  قلـب  كـه  بيـابى  آنجا در را خدا تا بكاوى را قلبت

 كنـد  مى تكيه فؤاد و قلب به خداشناسى در قرآن اينكه. خداست
 و قلب به همه اين قرآن اما آيد مى كار به عقل و عقل، و لُب به نه

 كـه  آنجا است، گرم كه آنجا يعنى فؤاد اينكه براى دارد تكيه فؤاد
 همـين  بـا  حتـى  و اسـت  انسان هستى قلبِ و است عشق جاى
 رابطـه  قلـب،  يعنـى  دارد؛ رابطـه  هـم  قلـب  اندامِ همين با قلب،

 بازتـاب  كـه  جـايى  اولـين  كه معنا اين به دارد؛ عشق با ارگانيك
. اسـت  قلب شود مى منعكس آن در كين و عشق ترس، و محبت
 مغز؟ در شود؟ مى پيدا كجا اول اهيجانه و كين و مهر امن، و ترس
ـ  يـك  به مدتى ـ  دانـمي ـ  رهيجانـپ ـ ـمغ در ببينيـد . رويدـب  انـزت
 تغييراتـى  مغزتـان  در واقعـاً  ببينيد كنيد نگاه يعنى هست؟ هيجان
 گـرم  شـويد؟  مـى  داغ آيـا  باشـد؟  محسـوس  كـه  آيـد  مـى  پيش
 بازتـاب  صـفحه  و بازتاب آيينه آنجا كه است قلب! نه شويد؟ مى

 بحث يك البته .هاست رحمت و ها خَشْيت و ها هيجان و ها عشق
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 در چهارشـنبه  روزهـاى  قبـل،  سـال  6ـ7 حدود مفصل بسيار
 و قـرآن  فـراوان  آيـات  و شده ضبط كه داشتيم شناخت مورد
 بحـث  در مـا  چگونه كه آمده آنجا در احاديث از برخى شايد

 تكيـه  صـنوبرى  انـدام  همين و قلب روى معرفت و شناخت
 در كـه  اسـت  اى نقطه و است انسان هستى مركز قلب. داريم
 پيـدا  هويـت  انسان و كند مى پيدا معنى انسان موجوديت آنجا
 سـمت  در كـه  همـين  اسـت؛  انسان هستى قلبِ آن، و كند مى

 االَبصـار  التَعمى فاِنَّها... «. دارد قرار شما و بنده سينه زير چپ،
 1».رِالصدو فِى الَّتى الْقُلوب تَعمى ولكن

 نـو  و غـرب  و شرق ادبيات در همه اين كه است همين
ــن و ــك آدمِ[ چــون اصــطالحاتى ]بشــرى كه  آدم دل، تاري

 آدم دل، سـنگ  آدم دل، روشـن  آدم دل، نـازك  آدم دل، سخت
 دل خـوش  و بـددل  قلـب،  خـوش  آدم بدقلب، آدم دل، رحم
 در كـه  اينهـايى  كياننـد . نيسـت  شـوخى  اينهـا . است مطرح
 انـد  نشـده  عملى عقل ميدان وارد اصالً چون شناخت، بحث

 انـد،  رفته شناخت بحث سراغ ميدان، اين از بركنار كلى به و
 در كه كنند پيدا جايى يك قلب اين براى كه كنند مى تالش
! رفتـى  عوضـى  اصالً تو! كارى كجاى! جانم نه! بگنجد مغز
 عقـل  و نظـرى  خـرد  و مغـز  بـه  مربـوط  شناختِ ميدان تو

 انديشـه  و تفكـر  جاى گويى مى كه آنجا ؛كن دنبال را نظرى
 خاكسـترى  مغـز  همـين  دخالـت  جـاى  هم اندامى نظر از و
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. نيسـت  اى تـازه  حـرف  نيز اين. فهميدى درست است؛ رنگ
 مسـأله  اصـلِ . اسـت  فهميده را اين بشر سال هزار دو از بيش
 قـرآن  در بينيـد  مـى  اينكـه . نيسـت  تازه مغز تقسيمات و مغز
 حـاال  كـه  نيسـت  اين اعتبار به شود، ىم تكيه قلب به همه اين

 و معرفـت  قلمـرو . نـه  عقـل؛  بگوينـد  مغز جاى به اند خواسته
ــناخت ــرآن در ش ــت؟ ق ــبِ كجاس ــى قل ــت؛ خداشناس  اس
 علمـى  كتـاب  كه قرآن. است شناسى وظيفه است؛ خيرشناسى

 انسـان  هدايت چى؟ هدايتِ. است هدايت كتاب قرآن! نيست
 معـادالت  و مناسـبات  شـناخت  و پروتون و الكترون سوى به

 راسـت  راه و مسـتقيم  صـراط  بـه  انسـان  هدايت! هرگز. آنها
 .است »الطالبين آمال يةغا« يافتن و زندگى

 بـه . است تذكر و تفقه بصر، سمع، فؤاد، قلب، قلمرو اينجا
 و تفقـه : هسـتى  آرمـان  شناخت تذكر؛: است بازآمدن خويشتن

 يك كمك با همه اينها و است ظواهر اين پشت شناختِ تدبر،
 مربوطش اندامها به بخواهيم اگر كه است انسان از ديگرى بعد

 مربـوط  قلـب  همـين  بـه  شود؟ مى مربوط اندام كدام به بكنيم،
 بـراى . كـرد  پيـدا  را هـايش  رابطـه  شود مى اينجا يعنى شود؛ مى

 ايـن  بگـو  حاال. اينجاست بازتابش كه بينيم مى خوبى به ما اينكه
 بـه ! نيست بحثى! خوب بسيار ست؛ا اعصاب سلسله به مربوط
 از است عبارت مغز چيست؟ مغز مگر. شود مى مربوط هم مغز
 اعصاب سلسله با هم قلب بگو تو. اعصاب براى مركزيتى يك

  حرفهـا  ايـن  دربـاره  مـا . دارد پيوندى پاراسمپاتيك و سمپاتيك
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 تغييـرات  ايـن  انسان كه آنجايى كه است اين بحث. نداريم بحثى
 پـى  بـرو  حـاال . اينجاست كند مى حس فرازها و نشيب اين با را

 كـه  قبيـل  آن از جـايى  هـم  شايد. كجاست ببين بگرد، اش رابطه
 مـؤمن  مغـز  كـه  اسـت  اين. نكنى پيدا اينجا كردى پيدا مغز براى
 راه خـدا  به مؤمن مغز. خداست خانه مؤمن دل نيست؛ خدا خانه
 نظـرى  عقـل  راه ىيعن اول، راه: كنم مى تكرار هم باز كند؛ مى پيدا
 نيسـت؛  رفتنـى  بعضيها براى ولى است راه نيز تحليلگر انديشه و

 ايـن  بـه  بنـده . اسـت  آفرينتـر  ايمـان  راهى دل راه. است ناهموار
 راه از انسـان  كـه  خدايى آن كه است اين انصاف. كنم مى اعتراف
 را شـورآفرينى  آن خداشناسى، نوع آن رسد، مى آن به نظرى عقل
 آدم آنجـا . دارد را مردها عاقل زندگى و عقل ىخشك همان. ندارد
 رابطـه . شـود  مـى  حـق  ديوانـه  آدم كه اينجاست. شود نمى ديوانه

! شـو  ديوانـه . اسـت  زنـدگى  هـاى  رابطه بهترين از كه ديوانگى
 زيـر  و كننـد  مـى  خودكشـى  كـه  هايى ديوانه اين نه! شو ديوانه
 پيالـه  تـا  دو اينكـه  نـه ! شو مستانه! شو مستانه روند؛ مى ماشين
 برسـيم  و برسى آنجا به يعنى. نه بكشى، عربده و بخورى عرق
 حسـابگر  عقل اين. گويم مى را اين كنيم؛ رها را تعلقات اين كه

 خداونـد  رضـابخش  عمـلِ  ميـدان  سوى به رفتن از را ما نتواند
 از را تـو  نتوانـد  حسـابگر  هوش اين. گوييم مى را اين بازدارد؛
 بـرادران  همه. بازدارد گويند مى عقال كه كارهايى به زدن دست

 معنـى  داشـتند،  حضور زياد و كم مبارزات، در كه خواهرانى و
 تجربـه  چـون  فهمند، مى راحتى به را مستى اين و ديوانگى اين
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 آن نـه  امـا  اسـت  تجربـى  گونـه  ايـن  خداشناسى لذا و اند كرده
 يـك  در بايد انسان يعنى است، تجربى! نه آزمايشگاهى، تجربه

 تـا  باشـد  كـرده  ديوانگى جا يك در باشد، شده داخ عاشق جا
 را همــين »دراز بــازى« در جــوان ايــن و باشــد، يافتــه را خــدا
 تجربـه  را خـدا  راه در ديـوانگى  اينجا بيايند گفت مى. گفت مى
 محاسبات همه اين بگذارند، كنار را خيابانى شعار همه اين. كنند

 سازنده عمل روسهپ اين. بريزند دريا به و برچينند را ديالكتيكى
 انسان عمل سازنده جريان آن به كنند تبديل را ديالكتيكى انسان
 اينجـا  امـروز  آنچه. خير عاشق عدل، عاشق حق، عاشق عاشق؛
 بـه  بـرو ! خواهرم برو! برادرم برو. بود عشق اين حديث گفتيم
 ايـن  كـه  كنى تجربه و كنى لمس را عشق اين بتوانى كه جايى
 .است كردنى اثبات و نيدنىش داشتنى، يافتنى، عشق

 هـم  را آن يـا  كـنم؟  بـاز  را عشق حديث اقلّاً توانستم خوب
 باشـم  توانسته شايد ولى. دانم نمى. باشم نتوانسته شايد نتوانستم؟

 خيلـى  هـم  شايد. بدهم آن از گنگى و گيج نشانى و آدرس يك
 بـا  دارم خبـر  بـى  غافلِ منِ و ايد رفته داريد؛ را نشانى اين شما از
 سـخن  گونـه  آن و ناآگاهانـه  عشـق،  ايـن  كـرده  تجربه سانهاىان

! ببخشـاييد  من بر است چنين اگر. ها نكرده تجربه با كه گويم مى
 ايـن  از برتـر  توانـد  نمـى  خداشناسـى  نوع هيچ بدانيد را اين ولى
 انقـالب  ايـن  مواهـب  واالترين از و. خداشناسى نوع هيچ باشد،
 بـه  را اى گمگشـته  شمار ىب انسانهاى كه بود همين اسالمى عظيم

ـ  و راه نـاي  زنـدان  در كـه  جـوانى  آن. آورد خداشناسـى  دانـمي
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 همـه  خواسـت  مـى  و داشـت  حـالى  و شـور  طـاغوت  رژيم
 دعـاى  از فرازهـايى  بـا  قـرآن،  از فرازهايى با را هايش تنهايى
 مناجـات  از فرازهايى با ابوحمزه، دعاى از فرازهايى با كميل،

 راه ايـن  در راسـتى  به و بكند انجبر )ع(على موال به منسوب
 اسـتفاده  وسـيله  يـك  عنـوان  بـه  هم اين از حتى كه اين نه بود
 تاريكسـتان  بـه  يا ؟!شد گمراه و بود بيچاره او آيا! نه كرد، مى

 نـور،  و فـروغ  ايـن  پـى  در راسـتى  بـه  كـه  آن! نـه ! شد؟ روانه
 آنجا و رفت آتش آن سوى به و ديد آتشى دور از گونه موسى
 سـالها  اين در آمده، بيرون زندان از حاال شنيد »اهللا اان« صداى
 با انقالب، پيروزى از بعد چه انقالب پيروزى از قبل چه هم،

 و دارتـر  معنـى  زنـدگيش  روز روزبـه  و است زنده فروغ همان
 .سازد مى دارد و شود مى تر ساخته شود، مى پربارتر

ـ «! بنمـا  ما به ها جلوه اين در را خودت! خدايا اللَّهاَرِنـى  م 
 در انسـان  وقتـى . است معرفت راه و عرفان راه اين ؛»نَفْسك

 وقتى. است عرفانى چنين كند مى ستايش را عرفان حالتها اين
 سراغ به فوراً باز. است عارفى چنين گويد مى سخن عارف از

 و هـا  تعهدى بى و ريا و سالوس هاى خرقه و آويخته سبيلهاى
! گوييم نمى عرفان كه را آن! نرويد آور تباهى هاى نشينى خانقاه

 عرفـان  آن. دكـان  نه عرفان،. نيست عرفان آن. است دكان آن
 هاســت؛ يتيمخانــه خانقــاهش. اســت »دراز بــازى« خانقــاهش
 راهش پير به جستجوگر، مردى كه هاست آهنگرى خانقاهش

 هنـوز  امـا  ام شـده  آگـاه  ام، شـده  هوشيار تو كنار در من گفت
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 خـودت  از راهـى  پيرِ و مرشد يك به مرا وانىت مى آيا. ام تشنه
 سـراغ  شـهر  فالن در برو آرى، گفت كنى؟ هدايت تر رهيافته
 بـه . اسـت  تر رفته پيش من از راه اين در او. بگير را كس فالن
 ايـن  مرشـد،  ايـن  راه، پيـرِ  اين كه كرد مى فكر. رفت شهر آن

 و حصـير  كـه  اتاقى يك در عبادتگاهى، يك در شايد راهنما،
 بايد گفتند گرفت سراغ. شود پيدايش آنجاها باشد، اى جادهس
 گفـت . كرد تعجب كمى. آنجاست او. بروى آهنگرها بازار به

 آهنگرهـا  بـازار  در را اش خانه رياضت روى از او شايد حاال
 برو، مغازه آن به گفتند گرفت سراغ رفت، آنجا. كرده انتخاب

 و شـى چك يـك  و اسـت  دمـى  يك كه ديد رفت. بپرس آنجا
 كـار؛  مشـغول  هـم  مردى است، اى تقتيده آهن و سندانى يك

 مـن  كـه  گفـت  او به. دمد مى دارد آنجا هم جوانكى پسركى،
 كجاسـت؛  دانى مى تو كه اند گفته گيرم، مى را كس فالن سراغ
 همينجـا؟  بگويـد ! بگويـد؟  چـه . كـنم  پيـدايش  توانم مى كجا
 او بـه  نزبـا  بـا  يا سكوت با كجا؟ بگويد. خودستايى شود مى

. كوبـد  مـى  آهـن  دارد سـندان  پشـت  تـو  گمشـده  كه فهماند
 آهنگـرى  يـك  او بلـه  ديد. كرد تماشا را او مقدارى نشست،
 خـوب  هم. كند مى فرق ديگر آهنگرهاى با وضعش كه است

 اينكـه  مثـل  هست؛ خدا ياد سيمايش در هم كند، مى آهنگرى
. كنـد  مـى  سـركوب  را امـاره  نفس كوبد، مى را آهن كه بار هر

 خدايى، نورِ درخششِ جايگاهِ آن در حضور همان با سرانجام
 .دريافت بيابد بايد را آنچه
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 يادداشـت  چيزهـا  خيلى خوب! كوتاه سخن! كوتاه سخن
 .رفت يادم از همه بگويم، كه بودم كرده

 خدا براى عمل را، دعا را، نماز را، اللّه ذكر را، قرآن! عزيزان
 خدا براى مسالمت را، خدا اىبر فرياد را، خدا براى سكوت را،
 هـر  از بـيش  را اينها را، خدا براى حمله و جنگ و پرخاش را،

 راه روشـنگرِ  بيـان،  هـر  از بـيش  و سـخن  هر از بيش و كتاب
 هدى قرآن اگر است، نور قرآن اگر. اينجاست راهنما كه بدانيد،
 هدى گونه اين و است امام گونه اين است؛ امام قرآن اگر است،
 اگـر . را خـدا  وانگـه  را، تقوا بذر اول. است للمتقين هداً. است
 قرآن به است، راه راهنماى و پيشگام و پيشتاز است، امام قرآن

 قـرآن  گويـد؟  مـى  چـه  قرآن. باشيم مأنوس قرآن با و بينديشيم
 اسـتخوان  و پوست حتى و دلها خوانيد مى وقتى كه است كتابى

 و امام گونه اين قرآن و لرزد، مى هستند خدا ياد به كه انسانهايى
 هـر  كـه  اسـت  گـواه  خدا. است نور گونه اين و هدى گونه اين

. است انداخته خطر به را خود برود را راه اين جز كه مسلمانى
 از راه، ايـن  از مـا  شناسى هدف ما، شناسى وظيفه ما، خداشناسى

 .است پرثمرتر و خطرتر بى و سالمتر ديگر، راههاى همه
 آنجـا  كه خواهرانى به و حوزه در ادرانمبر به! طالب آقايان

 بـه  آگـاه  گرفت، ياد بايد چيز خواند، بايد درس بگوييد هستند
 بـيش  طلبگى از ساعاتى آن كه است خداگواه اما شد بايد زمان
 نيازى؛ و دارد رازى انسان كه دارد ارزش ديگر ساعات همه از
 بـه  امـ  اشـتغال  مبـادا . دارد نمازى و دارد رىـذك و دارد ادىـي
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 حجابى خود مسؤوليتها، به تالشها، به ها، مجاهده به ها، مبارزه
 اعمالمـان  و بازبمانيم حيات آب اين از و ما دل برابر در شود

 دل بخواهيـد  آنهـا  از. شـود  1»ماء الظَّمئانُ يحسبه بِقيعةٍ كَسرابٍ«
 دل خـدمت  در بايـد  خرد شك بى. ايم زنده دل با ما. كنند پيدا

 جامعه و نورانى جامعه اسالمى، جامعه ما جامعه وگرنه درآيد
 .بود نخواهد علوى و محمدى

 كلمـه  يعنـى  بلـه،  ]حاضـران  از يكى پرسش به پاسخ در[
 كـه  هـا  واژه خـوب . اسـت  درست اين. نيست قرآن در عشق
 هم عشق كلمه. نيست قرآن در هم» Love «كلمه. نيست يكى
 نـه . نيسـت  عربـى  يـا  فارسى در» Love«. نيست انگليسى در

 مطـرح  عنوانها اين به قرآن كه است همان هست آنچه! جانم
 حـب  خدا، به انسان ايمان خدا، و انسان ميان واليت: كند مى

 بـه  نسـبت  خـدا  دوسـتى  خدا، دوستى و حب خدا، به انسان
 ،»الْمعتَدينَ يحِب ال اللَّه اَّن« ،»الْمحسِنينَ يحِب اللَّه انَّ« انسان،
 ندارد، دوست را كسانى چه دارد، دوست را كسانى چه قرآن

»مهحِبو ي ونَهحِبخـدا  دارنـد،  دوست را خدا كه انسانهايى ،»ي 
 از فراتـر  قـرآن . آمـده  اينهـا  واژه نظـر  از. دارد دوست را آنها

 كـه  اسـت  دليـل  همـين  به. است عشق كتاب قرآن. اينهاست
 اينها. ميرد مى باز بكند نىف تفسير را قرآن خواهد مى آدم وقتى

 را رآنـقـ  خواسـتيم  وقـت  هـر . ام كرده تجربه گويم مى كه را
 و كنـيم  مى مرگ احساس بكنيم فنى و علمى تحليل و تجزيه

                                                           
 .39/نور. 1
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 آن در و خوانـديم  عشـق  نـواى  عنـوان  به را قرآن وقت هر
 اسـتثنا  بـدون  را ايـن . كنـيم  مى حيات احساس كرديم تدبر
 بگـويم،  برايتان هم را اين ت،هس حالتى يك البته. گويم مى

 آن و اسـت  شـده  تجربـه  مكـرر  قرآن با رابطه در اين چون
 بـه  نسـبت  قـرآن  ريزبينـى  و روشـنگرى  مواردى، در اينكه
 آنجـا  در يعنـى  اسـت؛  شـورانگيز  انسان براى انسان، حيات
 هـم  بـه  ــ  عشـق  و انديشـه  ــ  عملـى  عقـل  و نظرى عقل
 همـين  نسـان ا زنـدگى  اصـالً . هسـت  هم همين. آميزد درمى
ــر، پيشــرفته انســانِ در. اســت ــه عشــق و انديشــه ت ــم ب  ه
 عشـق  خـدمت  در بايـد  انديشـه  كـردم  عـرض . آميزد درمى
 ايـن ! درآيـد  انديشـه  خـدمت  در عشق آنكه باد دور. درآيد
 را آزادى و حـرّ  انسـان،  كـه  اسـت  اين مثل اين. است گناه
 گناهـان  از بفروشـد؛  بردگـى  بـه  بفروشد؛ ]بندگى [عبدى به
 .است بزرگ اربسي

 مواضـع « پنجم بحث )عرفانى شناخت( نخست بخش[
 تـاريخ  در كـه  اسـت  »اسـالمى  جمهـورى  حـزب  تفصيلى

 شـهيد  بعـد  بـه  قسمت اين از. بود شده ايراد 1360/2/18
 حضـار  سـؤاالت  بـه  پاسخ و مواضع بحث ادامه به بهشتى
 مـرتبط  كـه  مطـالبى  بيان و امانت حفظ جهت. اند پرداخته

ــا ــق از شــناخت موضــوع و اصــلى بحــث ب ــان طري  عرف
 شـده  آورده جلسـه  در مطروحـه  مطالـب  تمامى باشد، مى

 ].است
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 .بخوانيم هم سطر چند
 بينديشد تواند مى كه طبيعت جهان موجود تنها عنوان به انسان

 بـا  تنها كند، انتخاب آگاهانه را خود تكاملِ حركتِ جهتِ و
ـ  اسـت  اليتنـاهى  كمـال  و متعـال  حقيقـت  اين به ايمان  هك
 عشـق  بدون و كمال اين به توجه بدون. شود انسان تواند مى
 و ناپيـدا،  حركتش جهت و است معنى بى انسان پويشِ او، به

 بـه  كـه  خداسـت . پـوچ  و بيهـوده  او كوشش و تالش همه
 دهـد  مـى  جهـت  هم ـ دهد مى معنى و جهت انسان حركت
ـ  دهـد  مى معنى هم و اهللا سبيل فى يعنى  را خـدا  رضـاى  و ـ
ـ  »عنـه  رضُوا و عنْهم اللَّه رضِى« ـ طلبد مى  هويـتِ  بـه  و ـ

 .بخشد مى حقانيت او پرتالشِ پوياى
 باطـل  و باشـد  حـق  توانـد  مى زمانى چه انسان پوياى هويت

 »بـاطِالً  هـذا  خَلَقْـت  مـا  ربنا«. باشد خدا راه در كه وقتى نباشد؟
 او پـرتالش  پويـاى  هويت به و. شود مى هم خودش حال شامل

 جهـت  كه است انسان ملكوتى و الهى وجهه. بخشد مى حقانيت
 اصـالً . سـازد  مـى  معين را اللّه الى سير و تكاملى حركت راستين
 در كـه  طور همان االّ و باشد، خدا كه است تكاملى وقتى حركت

 تكامـل،  جـاى  به است بهتر هست تكامليون اخير هاى نوشته اين
 تكامــل. گســترش ،»Development «بگــوييم. وييمـبگــ توســعه
. دارد معنـا  كامـل  كـرديم،  باور را خدا اينكه از بعد. داردـن معنى

 و پـذيرم  مى خوبى به را اين هم بنده. است صحيحى حرف نـاي
 تكـاملى  حركـت  اصـالً  كـه  ام هـرفتـپذي سالهاست و پذيرفتم مى

 حركـت  بگـويى  بايـد . اسـت  غلطـى  تعبير داروين انديشه براى
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 تكامـل . ندارد معنى آنجا تكامل. اى هگستر حركت اى، توسعه
 و نقـص  درك و كمـالى،  و باشـد  نقصـى  كـه  است جايى در

. اسـت  ميسـر  خـدا  يعنـى  مطلق كمال درك با رابطه در كمال
 .است صمد كه اوست و است تمام كه اوست

 
 بـر  آيـد  مى وجود به قلب در ... و امن و ترس اثر در كه حاالتى

. دهد مى آن به عصبى ستگاهد توسط مغز كه است دستوراتى اثر
 شود؟ نمى تغييرات اين دچار خود به خود قلب، خودِ پس

 عـرض  هـم  آخـر  همـين . بود نهفته عرايضم در نكته اين
 پاراسمپاتيك و سمپاتيك اعصاب نقش سر بر بحث كه كردم

 تغييـرات،  اين گاه جلوه كه است اين سر بحث. نيست اينها و
 اين كه آنجايى كند، مى حس را تغييرات اين انسان كه آنجايى
 بشـرى  فرهنـگ  در كـه  آنجـا  يابـد،  درمـى  را فرازها و نشيب
 كـار  بـه  هم حاال همين حتى و شده پيدا تعبير همه اين برايش

 از بخـش  آن كـه  اسـت  نظـر  ايـن  از اين. است قلب رود، مى
 بـه  مربـوط  كـه  را انسان تفقه و انسان تعقل و انسان معرفت
 بـه  مربـوط  كـه  بخشى آن از ندبتوا است، شر و خير شناخت
 زنـدگى  بـه  بخـش  اين چون. كند مجزا است نظرى شناخت
 آن از كـه  جاسـت  بـه  بنابراين. دهد مى هدف و جهت انسان

 . باشد او سمبل قلب و شود ياد قلب عنوان به
 

 وسيله به خدا به رسيدن امكان آيا شما، كالم مطلع به توجه با
 خير؟ يا هست نظرى عقل
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 حتماً انسان كه كردم عرض صريحاً. بله ردمك عرض صريحاً
 ترديـدى  ايـن  در بنـده  و رسـد  مى خدا به هم نظرى عقل راه از

 .يابم نمى چوبين شكل آن به هم را استدالليان پاى و ندارم
 

 عملى عقل و دل راه خطرِ خدا، به رسيدن براى فرموديد شما
ـ  فـراوان  هاى نمونه تاريخ در متأسفانه ولى است كمتر  مداري
 و آفريدنـد  بـاتالقى  خـويش  بـراى  راه ايـن  در بسيارى كه

. نداشـتند  پيشـى  و پـس  راه هـيچ  كـه  شـدند  غرق آنچنان
 و حـالج  تا گرفته بسطامى از است افراطى عرفاى اش نمونه

 در را انسـان  نظـرى  عقـل  هـاى  لغزش كه حالى در. ديگران
 .كند نمى ور غوطه باتالق

 يـك ! سـؤال  ايـن  عزيـزِ  نويسـنده  اى كه است اين تذكرم
 داشـته  مردهـا  عاقـل  و عقال مكاره بازار در هم گذارى و گشت
 آنجا. هاست ديوانه مالِ هم باتالق زيرا نيست باتالق آنجا! باش

 منـافق  و نفـاق  آنجـا  اسـت؛  كلـك  و دوز آنجا. است سنگالخ
 طـور  ايـن .تزويرهاسـت  آنجـا  هاست؛ چهرگى چند آنجا است؛
 طور اين آيد مى نظر به تر سالم اآنج. باشد تر سالم آنجا كه نيست
. نيسـت  پيدا كه است باتالقى آنجا. نباشد باتالق آنجا كه نيست
 و هـا  پرسـتى  مـن  از بـاتالقى  چـه  در كـه  فهمنـد  مـى  آنها خود

 غرقند ها دنياطلبى و ها طلبى جاه و ها هواپرستى و ها خودپرستى
 هـا  عشـق  آن. دهـد  نمـى  نشـان  را اى غرقـه  چنين ظاهرشان اما
 .شـود  مى برمال زودتر زيباشان و زشت كه است همين بشانعي
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 انـدر  دغـل  آن از نماهـا  عاشـق . گويم نمى را نماها عاشق البته
 در كه بخواهيم و بخواهى اگر هم باز خالصه. هستند ها دغل
 بشناسيم، را ذواالنوارها و ذوالنورها و نورانيت و نور راه، اين
 بايـد  بـاز  و كنـيم  ركـت ح راه چراغ و فروغ همين با بايد باز

 بايـد  بـاز  دهيم؛ قرار معيار را تقوايى و عملى معيارهاى همان
ــانهاى ــدايى انس ــا را خ ــل ب ــان، عق ــا دوربردش ــه ب  انديش

 جز. بشناسيم تقوايشان با يا حسابگرشان عقل با دورنگرشان،
 هـم  اين 1.»بالْحقّ الرِّجالِ منازِلَ اِعرِفُوا«. نه هست؟ راهى اين

 .عقلى تجربه! كنيد تجربه! كنيد تجربه .است حديثى
 

 نهايت بى كه است اين مسلمانان هدف و عشق عمده ويژگى
 مـثالً  الهـى  غيـر  شخصى اگر پس. است دسترسى غيرقابل و

 هـم  را علم آنكه حال و دهد قرار خود هدف و عشق را علم
 براى زندگى كه بگيريم نتيجه توانيم مى آيا دانيم مى نهايت بى
 بـه  حـال  عـين  در و شد نخواهد معنى بى و چپو شخص آن
 ندارد؟ ايمانى هم خدا

 خـدا  خـود  جـاى  به را خدا هاى جلوه كه انسانهايى فراوانند
 هـا  پرست بت از بسيارى ايد؟ رفته علم سراغ چرا شما. اند نشانده
 بـه  گاوپرسـت  انسان يك. است پرستش هم آنجا. اند گونه همين
 .كنـد  مى گل عشقش رسد مى گاو حضرت جلوى اينكه محض

                                                           
 .بشناسيد حق مالك با را افراد هاى تمنزل. 1
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 عوضـى  را خـدا  غيـر  او اما نيست معنا بى زندگى هم او براى
 اللّهِ دونِ مِنْ يتَّخِذُ منْ النّاسِ مِنَ و«: است نشانده خدا جاى به

 1.»لِلّهِ حباً اَشَد آمنُوا الَّذينَ و اللّهِ كَحب يحِبونَهم اَنْداداً
 هسـت  هـم  سـى ك يـك ! خـوب  بسيار كه است اين قصه
ــيقى ــرايش موس ــونش. اســت عشــق ب ــى را ويول  و دارد برم

 عشـق  اين اما نيست حرفى. رود مى خلسه عالم به و نوازد مى
 عشـق  آن و كجـا  اين كجا؟ گونه على متعالىِ عشق آن و كجا
 شـنود  مـى  اينكـه  محـض  به آدم همين بينيد مى لذا كجا؟ پاك
 از را او و آورده تــازه آهنگهــاى او از قــويتر موزيســينِ يــك
 دچـار  خـدايى  عاشـق  هيچ. ميرد مى غصه از كرده در به ميدان
 .شود نمى حالت اين

 
 عرفـاى  از دل اهـل  نظرانِ صاحب و عرفا از جمالتى كه بهتر چه

 .كرديد مى بيان آنها با همراه هم كانت از و گفتيد مى اسالم
 برايتـان  حديث و قرآن از كه بود ها همان ها جمله بهترين

 كـه  اسـت  فراوانـى  هـاى  جملـه  هـم  عرفا از البته. مكرد نقل
 و احاديـث  دعاهـا،  از هـايى  جملـه . كـرد  نقل برايتان شود مى

. شـود  نمى سير هيچ آدم دانم؛ مى بود، كم ولى خوانديم آيات
! چشـم . داريـم  زيبـايى  بسـيار  هـاى  جمله خودمان عرفاى از

 .كنم مى نقل برايتان گاهى
                                                           

 قائـل  خداونـد  بـراى  همتايـانى  كـه  هستند مردم از كسانى«: 165/بقره. 1
 .».دارند مى دوست خدا داشتن دوست همچون را ها آن و شوند مى
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 فرماييد؟ بيان را عملى عقل و نظرى عقل بين رابطه
 عقلـى  نظـرى،  عقـل . كـردم  عـرض  كـه  اسـت  اين رابطه
 شـناس  حقيقـت  عقلـى  عملـى،  عقـل  ولى است شناس واقعيت
 را هـا  زيبـايى  و كمـال  و خير كه است عقلى عملى عقل. است
 خـود  بـى . نيسـت  انتظار ها عرضه اين نظرى عقل از. يابد درمى
 بايد نظرى عقل اام. ندارد را كار اين عرضه. نرويد سراغش هم
 طريـق  از نظـرى  عقـل . بگيـرد  قـرار  عملـى  عقـل  خدمت در

 خـدا  بـه  غنـا،  بـه  فقر اين اتكاى ضرورت و عالم فقر دريافتن
 شور و عشق آن و گرما آن او، به خدا گفتم شما به اما رسد مى
 انسـان،  بـراى  معرفتش و شناخت كه خدايى آن. بخشد نمى را

 گرمـاى  و زندگى گرماى اب است همراه شكفتن، با است همراه
 بـه  وقتـى  نظرى عقل باز و. است عملى عقل زندگى، در عشق
 راههـاى  و را نيكـى  و خيـر  راههـاى  آيد مى عملى عقل كمك
. دهد مى نشان انسان به جزئيات بر تطبيق نظر از را صالح عمل
 آيـا  كنى، مى نوازش را يتيم دارى نيت حسن كمال با اآلن اينكه
 گويـد  مى كسى چه خيانت؟ يا كنى مى خدمت او به دارى واقعاً
 در كـه  گويـد  مـى  نظـرى  عقـل  را كـار  ايـن  بكنى؟ را كار اين

 دوسـتى  گـاهى  اسـت  ممكـن . بگيـرد  قرار عملى عقل خدمت
 . باشد خرسك خاله دوستى اشخاص براى انسان

 و صــداقت كمــال روى از كــه دوســتى آن اينكــه بــراى
 و درسـت  د،كنـ  مـى  عملى عقل همان سائقه به و خيرخواهى

 بايـد  نظرى عقل از بگيرد؟ كمك بايد كسى چه از باشد جا به
 .است زياد ها آن رابطه كالً. بگيرد كمك
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. اسـت  هـدايت  كتاب. نيست علمى كتاب كه قرآن فرموديد
 بيـنش  و علـم  از غيـر  عرفان، مسأله نهايت در و هدايت آيا

 است؟ الهى
 اسـت؛ » Science «كردم عرض اينجا در كه علم از منظور

 سـراپا  قـرآن  الّـا  و كـردم  عرض را مصطلح علم معنى به علم
ذينَ  و يعلَمونَ الَّذينَ يستَوِى هلْ قُلْ«. كند مى علم به دعوت  الـَّ

 الْحيـوةُ  اَنَّمـا  اِعلَموا«. كند مى دعوت علم به قرآن ؛1»يعلَمونَ ال
 2 ».لَعِب و لَهو الدنيا

 
 مجموعـه  خـدا  كه كرد تعريف چنين اين را خدا توان مى آيا

 متغيـر  يا ثابتند ارزشها اين آيا است؟ مطلق متعالى ارزشهاى
 ايـن  خالصـه . ثابـت  محور يك حول در اما متغيرند اينكه يا

 آورد؟ نمى پيش اى مسأله تعريف
 مطلـق . نيسـتند  متغير ديگر باشند مطلق ها ارزش اگر اوالً
 اسـت  مطلـق  زشـهاى ار مجموعه خدا اينكه ثانياً. است ثابت

 كـه  اسـت  حقيقتـى  و واقعيـت  آن خدا. است گنگى تعريف
 تعبيـر  ايـن . شـوند  مـى  مطـرح  انسان براى او پرتو در ارزشها
 پيـدا  معنـى  ارزشـى  نظـام  اصـالً  او بدون يعنى. است صحيح
 فـوقِ  ارزشـىِ  نظـامِ . ماكيـاولى  ارزشـهاى  همين مگر كند نمى

 .است صحيح ناي. كند نمى پيدا معنى خدا بدون ماكياولى
                                                           

 »برابرند؟ دانند نمى كه كسانى با دانند مى كه كسانى آيا« 9/زمر. 1
 .»است سرگرمى و بازيچه دنيا ىزندگان درستيكه به بدانيد،« 20/حديد. 2
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 گويد نمى را )ع(على جمله نظير خدا شناخت براى كانت آيا
 مخلـوقٌ  هـو  و معانيـه  بِـاَدقِّ  بِأَوهامكم حصلْتُموه ما كُلُّ كه

 1لكم؟
 اين عين آن بگوييم حاال اما نيست رابطه بى مطلب اين با
 ايـن  بـا  چـرا،  ولـى . است مشكل است، آن عين اين يا است
 .نيست رابطه بى مسأله

 
 جنـگ  يـك  در ـ سلم و آله و عليه اللّه صلّى ـ پيامبر اينكه
 قـرار  تير هدف را خودش افراد از نفر چندين پيشروى، براى
 نيست؟ ماكياوليستى آيا برسد خود هدف به تا دهد مى

 قـرار  هـدف  خودشـان  ميـل  رغـم  علـى  را افراد آن اگر نه؛
 بگوينـد  افـراد  آن اگـر  ولـى  بـود  حرف اين جاى چرا، داد، مى

 طرف، اين چه شويم كشته طرف آن چه ما بزن؛ را ما! اهللا رسول
. نـه  است؟ ماكياولى هم اين چيست؟ اين خداست، راه در همه
 متعـالى  ارزشهاى پيروزى، به رسيدن راه در بخواهد پيغمبر اگر
 طـور  ايـن  مسـأله  ولـى  بود درست حرف اين بگذارد پا زير را

 كـه  هسـتند  انسانهايى انسانها، اين كه معناست بدان اين. نيست
 هـا  نمونـه  اين مگر. شوند مى كشته خدا راه در كه كنند مى درك
 حــديث يــك آن اوالً ؟!چندتاســت پيغمبــر زنــدگى طــول در

                                                           
 خـود  آفريـده  آورديـد،  بدسـت  اش معانى ترين باريك با كه آنچه هر. 1

 .شماست
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. نـدارد  هـم  فقهى ارزش حتى ما براى هنوز كه است تاريخى
 هـا  نمونـه  اين از تا چند باشد؛ شده ثابت كه اين فرض بر ثانياً

 همـه  در موضـوع  ايـن  مشـابه . نمونـه  يـك  فقـط  ايد؟ شنيده
. شود نمى تا پنج اش همه دارد؟ وجود چندتا ارزشى هاى زمينه
 بيست اين از. سال سه و بيست كرد؟ مبارزه سال چند پيغمبر

 در. سـال  ده حـدود  است؟ جنگيده را سالش چند سال سه و
 تا، سه چندتاست؟ ها نمونه اين از نبرد، و جنگ سال ده طول
 تا؟ پنج تا، چهار

 
 . است پيش بحثهاى به مربوط هم سؤال يك

 بـا  ماده ولى است ثابت جهان انرژى و ماده مجموعه اگرچه
 آنكـه  حـال  و شـود  تبـديل  انـرژى  به تواند مى انسان دست
 تواند نمى انسان دست با انرژى يعنى نيست، صادق آن عكس

. اسـت  پايان به رو ماده حال هر در پس شود، تبديل ماده به
 كنـد  خلق تواند مى شدن كم بدون ماده بگوييم اينكه ابراينبن

 .نيست صحيح
 هـم  »اگـر « يـك  ؛»مـاده  اگر«: گفتيم. نبود اين ما تعبير نه،
 بـدون  توانسـت  مى كه بود موجودى ماده اگر«: گفتيم. داشت

 ايـن  ما. »شد مى خالق بياورد، وجود به تازه چيزهاى شدن كم
. باشـيد  داشـته  خـاطر  بـه  حتمـاً  را »اگرهـا « بنابراين. گفتيم را

 . والسالم

 اعالم فهرست
ــوحمزه ــاى( اب ــوحمزه دع  اب

 26 ،)ثمالى
 19 اتريش،
 26، 25، 15 دراز، بازى

 33 بايزيد، بسطامى،
 15 تهران،
 9 رومى، الدين جالل
 33 منصور، حالج،
 31 داروين،

 25 ديالكتيك،
 38، 26 ،)ع(على

 19 فرويد،
 18 فرويديسم،

 38، 35، 20، 10، 9، 8 كانت،
 26 ،)كميل دعاى( كميل

 13 ماركسيستى،

 38، 37، 20، 17 ماكياولى،
 38 ماكياوليستى،
 18، 17 ماكياوليسم،

 26 ،)ع( موسى
 12، 11 نيهيليسم،
  19 يهودى،

 19 ماترياليست،
 
 
 
 
 
 
 

 


