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 !!مرحله اول: آنچه گذشت!
رکبی که در زندگی سوار آن هستیم و بازی در بازی زندگی، شناخت بازیکن در درجه اول اهمیت دارد. باید بفهمیم امکانات م  

 و چه نسبتی با یکدیگر دارند. کنندمیامکانات چه طور کار  ه مقدار است و آنچ مکنیمیزندگی را با آن طی 

 ؟ معنایش را چه قدر فهمیدید؟زنممیی عجیبی هاحرف

ند. وقتی شناسمیدارند ولی خودشان را نشنناخت نسنبت به بدنشنان  بی از خودشنان ندارند. گاهیمعموال افراد شنناخت خو
ر حالی د کنندمید و اسم و فامیل و رشته تحصیلی و شغل و سطح حقوقی را مطرح محل تولم خودتان را معرفی کنید، یگویمی

آیا واقعا اینها معرفی شماست؟! خیر! اینها همه معرفی بیرون شماست! بلکه گاهی  یک از اینها معرفی خود آنها نیست.که هیچ 
لکه ب کندمینست که حتی بیرون شما را هم معرفی معرفی بیرون شنما هم نیسنت و صرفا یک سری امور اعتباری و قراردادی ا

 شماست!درباره صرفا گزارشگر قراردادها و نظرات بخشی خاص از افراد جامعه 
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م! آن قدر اسنم و رسمها و نظرات دیگران برایمان شنویمیم که به کلی از خود غافل شنویمیما معموال آن قدر غرق در زندگی 
 م. شویمییا به خود کم توجه  مکنیمیکه خود را فراموش  شودمیمهم 

سوار یک وسیله جنگی شده باشد و اطالعات بسیار کمی  ای،رایانه کسی که خود را نشناسد، مانند کسی است که در یک بازی
 بازی را به خوبی طی کند. تواندنمینسبت به آن وسیله داشته باشد. طبیعی است که او 

با  شودمیچیست! وقتی داخل اتاق فرمان آن  داندمینک سنفینه فضایی شده است ولی مثال زد به کسنی که سنوار ی توانمییا 
! طبیعی اسنت که به راه انداختن این وسیله پیشرفته، کار هر کسی شنودمیهای بسنیار زیادی مواجه و عقربه هااهرمو  هادکمه

ن با زد همان چراغ هم خاموش شود! در ادامهید، یک دکمه بزنید و چراقی روشن شود و دکمه بعدی را که بزن فرض کنیدنیست! 
 هاساعتد فرض کنیای دیگر آن عقربه دوباره به سطح اولیه خود برگردند! باال بیاید ولی با زدن دکمه ایچند دکمه، سطح عقربه

 مشغول شوید ولی کار به پیش نرود.  هااهرمها و با آن دکمه

ند این وسیله دفترچه راهنمایی دارد، بی گفتمیید کرد. شناید اگر اوال به شما اینجاسنت که ضنرورت یک راهنما را درک خواه
ید نیازی نیست ولی بعد از اینکه آرام آرام آن را شناختید و با آن درگیر شدید و موفق به راه انداختن آن گفتمیید و کردمیاعتنایی 

 چشید.نشدید، آنگاه ضرورت یک راهنما را با گوشت و پوست خود می

لذا قدم اول برای به راه انداختن سفینه وجود، شناخت آن است. اول باید بفهمیم که در حد یک ابزار ساده مثل یک دوچرخه یا 
 یم که با وسیله درگیر شویم و موفق به راه انداختن آن نشویم. فهممیگاری نیستیم. این را زمانی 

ه شکست را نچشیم، کمتر ب تا طعم معموال شویم! فینه وجود خودمانس پس قدم دوم تجربه است! مدتی مشغول به راه انداختن  
گاه   .مشویمیضرورت راهنما آ

قدم سنوم چیست؟! شناخت راهنمای صحیح! فرض کنید به شما یک دفترچه بدهند و ادعا کنند که این دفترچه راهنمای به راه 
را بخوانید و ببینید که آیا ربطی به سفینه دارد یا خیر.  انداختن سنفینه است. چه خواهید کرد؟ یک راه حل این است که دفترچه

بعد از اینکه مطمئن شندید دفترچه مربوط به این سنفینه است، هنوز این احتمال وجود دارد که مطالب داخل آن باطل باشد و 
شد! یک راه حل این باشد! یا حتی ممکن است کسی برای گمراه کردن شما آن را نوشته با و خیاالت نویسننده آن حاصنل اوهام

را بزنید! وقتی زدید، ببینید چراغی روشن  843است که محتوای دفترچه را بیازمایید! فرض کنید دفترچه به شما بگویید، دکمه 
ید به ترتیب  8درجه قرار دهید! بعد از آن  83را در  34شد! بعد به شما بگوید اهرم  دکمه  02چراغ دیگر روشن شود! بعد بگو

را با هم فشار دهید! شما هم با انجام هر مرحله ببینید اتفاقات به ظاهر مثبتی در حال  30و  44ید! بعد بگوید دکمه دیگر را بزن
ادامه  . بعد از مدتیگیرندمیهای بیشتری روی سطح باالتر قرار و عقربه شودمیبیشتری روشن  هایچراغرخ دادن است. مثال 

. آرام آرام اتفاقاتی در حال رخ دادن اسننت. با انجام هر شننودمیموتور فضنناپیما بلند دادن به انجام دسننتورات دفترچه، صنندای 
نه ! حتی اگر دفترچه را به صورت اتفاقی پیدا کرده باشید و ارتباطش را با سفیشودمیمرحله یقین شما به محتوای دفترچه بیشتر 

 رچه راهنمای سفینه شماست!کامال مطمئن هستید که این دفت ما نگفته باشند، احتماال اآلنبه ش
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نداشننتید! مثال ممکن اسننت  هایی به شننما بدهد که شننما از وجود آنها خبر همممکن اسننت دفترچه اطالعاتی در مورد دکمه
از روی صندلی خود بلند شو! اهرمی در زیر آن قرار دارد و آن را فشار بده! بعد از فشار دادن اهرم، سطحی از سقف کنار  بگوید:

گاه کرد و حاال به ها دکمه قرار دارد! شما از وجود این دکمهدر زیر آن ده رود کهمی ها خبر هم نداشتی ولی این دفترچه شما را آ
 !دهدمیهای جدید شما دستوراتی در مورد کم و کیف کار کردن با دکمه

 آن را نوشته است! عجب دفترچه عجیبی است! گویا طراح سفینه

 ی بکنی؟! خواهمیپرسد با این وسیله چه و می رسدمیدوستی از راه 

 د ما را به آسمان ببرد!خواهمیولی مثل اینکه این وسیله زمینی نیست!  شناسممی! من فقط زمین را دانممیم نگویمی

 اندازید!! ناگهان به صفحات بعدی نگاهی میدانممیعجب! به کجای آسمان! ن

هایی که برای طی مسیر الزم است، نیز بیان کرده ت! جزئیات پرواز و دکمهی مسنیر را شنرح داده اسنهاویژگیعجب! مسنیر و 
 است!

 چه دفترچه عجیبی!

یقا . مرحله به مرحله دقکنممی. من به دقت دسننتورات دفترچه را پیگیری شننودمیافتد و از زمین کنده باالخره فضنناپیما راه می
 ت. افتد که در دفترچه شرح داده شده اسهمانطوری اتفاق می

یا  شنوممیالبته همه چیز در دفترچه نیامده اسنت. در راه با چیزهایی مواجه  که صریحا در دفترچه خبری از آنها نیست ولی گو
 آنها برای راهنمایی من قرار داده شده است. 

بفهمم  ت که منگویا این قسمت برای این اس« ! راهنما شناسی»« ! نشانه شناسی»راستی در دفترچه یک قسمتی دارد با عنوان 
 ای کنم.های موجود در راه، چه باید بفهمم و چه استفادهاز این نشانه

سبز قرار گرفته بود و حتما کسی آن را برای من گذاشته بود. این دفترچه را هم احتماال همان  لآری! این سنفینه وسنط یک جنگ
زی کرده است! هر که بود و هر چه هست، زمینی نیست. کس به دست من رساند! و این مسیر را هم احتماال همان فرد برنامه ری

 آسمانی است. 

بارها  ام،هرفت ی که منهای آن کامال دقیق است. پیداست که دستی بر آتش دارد. گویا تمام مسیرتوضنیحاتش از آسمان و نشانه
 دقیقتر از من دیده است. 

که  ستجلب کند! و اال آن قدر مسأله دقیق ا ه من را به آن نشانهتوج که دفترچه مفهممیها را وقتی خیلی از نشنانهنشنانه بودن 
 برایم تا قبل از تذکر دفترچه، حاصل نشده بود. من حتی توجه اولیه به آن نشانه نیز

 . شودمیروم صدای بی سیم سفینه فعال کمی که پیش می
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و ظرائفی را در مورد جزئیات طی مسننیر د. نکات گویمید! گویا دارد در مورد دفترچه سننخن گویمیصنندایی با من سننخن 
 م بفهمم. توانمییدم ولی با توضیحات صدای بی سیم، فهممید که من ابتداء از دفترچه نگویمی

هایی برای من قرار داده شننده اسننت. پیداسننت که عجب سننفری! چه قدر پیچیده اسننت و گویا به همین خاطر چنین راهنمایی
 بناست به مقصد مهمی برسم...

 است نقرآ دفترچه راهنمای سفینه من، یعنی همان از سفر من با گزارشی آنچه گفتمله دوم: مرح
  بیشتر شرح دهم. بگذار

ی کنارش پیگیری هالذتم. حتی دانسننتن را هم برای دانسنتمیروزگاری از خودم جز خوردن و خوابیدن و لذت بردن، چیزی ن
 تر.شبیه به یک حیوان بودم و البته کمی پیشرفته ها بود و نه بیشتر. گویا من چیزیهمین م.کردمی

م دشمیبر آشفته  دادل یک حیوان اگر کسی آزارم میم ولی غذاهایم کمی بهتر بود. مثدخورمیند من هم دخورمیاگر حیوانات 
تر بود رفتهها کمی پیشتالفیتر! مثال م، البته کمی پیشرفتهکردمیآمدم فرار آمدم و اگر از عهده آن بر نمیو در صدد تالفی بر می

های ضننعیفی تر بودند! من چنگالها از من قویناگفته نماند که برخی از حیوانات در همینبودنند فرارهنا!  و البتنه همین طور
 م.شدمی. من زودتر از بسیاری از حیوانات از خیلی از مسائل آزرده ی برخی از حیوانات خیلی قوی هستندول داشتم

 تر و گاهی ضعیفتر!یدم، البته گاهی کمی پیشرفتهفهممیاز زندگی، چیزی جز زندگی گاوی نخالصه اینکه 

 اما آرام آرام فهمیدم که من یک گاو نیستم!

 !کنممیزیادی در وجود من هست که من فقط از برخی از آنها که اتفاقا گاو هم آنها را دارد استفاده  یهاویژگیفهمیدم که 

تا کار  022م که دانستمیم! چون نکردمیکاره، فقط به عنوان پیچ گوشتی استفاده  022که از یک ابزار کار من شنبیه کسی بود 
 !شودمیآید که اصال پیچ گوشتی، جزو کوچکترین آنها محسوب از این وسیله بر می

م دشننمیودم درگیر آرام آرام فهمیدم یک وسننیله فوق پیشننرفته روی زمین هسننتم که بناسننت کارهایی بکند ولی هر چه با خ
ای های پیچیدهراه بیاندازم. گویا یک ابزار فوق پیشرفته بودم که برای بهره گیری از آن باید رمزها و قفلبه سنتم خودم را توانمین

 م. شدمیم موفق به باز کردنشان نکردمیکه هر چه با آنها کار  شدمیباز 

یلی را مقداری به راه بیاندازم. خ ! توانستم قفلهایی را باز کنم و سفینه وجودما شدمقرآن به دست من رسید. آرام آرام با قرآن آشن
های مسیر از مشکالت حل شد. آرام آرام فهمیدم که این دفترچه فقط دفترچه راهنمای من نیست. گویا سیر تا پیاز مسیر و نشانه

 و مبدأ و مقصد در آن ذکر شده است. 
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 ،ثال. در هنگام خواندن مزنممیبرای اینکه مقصننودم را برسننانم، ابتداء یک مثال  ت بگویم.بگذار حرفم را در قالبی دیگر برای
رسیدید، شروع  در این بخش لطفا به حواشی نوشته مراجعه نکنید و صرفا نوشته را با دقت بخوانید. سپس وقتی به انتهای نوشته

 کنید نوشته را از نو ولی این بار با خواندن حواشی بخوانید.

داخل یک شهر  شنویدمیفرض کنید که شنما وقتی داخل بازی  1ض کنید شنما در حال انجام یک بازی کامپیوتری هسنتید.فر
یی آماده کرده است که شما آن هامأموریتای دارد که برای شما که این بازی سنازنده دانیدمیبزرگ قرار دارید. یک زمان شنما 

که  که بازی هدفی دارد دانیدمیراحل بازی پیشنرفت کنید و به سطوح باالتر بروید. را انجام دهید و به تدریج در م هامأموریت
، سازنده بازی برای شما در 2شنما باید به آن برسنید. عادتا اگر واقعا بنا باشند که مأموریتی داشنته باشنید و بازی هدفمند باشد

دیدن آنها پی به رسالت و مأموریت خویش ببرید و قرار داده اسنت که شما با « آیاتی»و « هانشنانه»قسنمت به قسنمت بازی، 
 3د به سطوح باالتر بازی دست پیدا کنید.یبتوان

ای ندارد و صنرفا به صنورت اتفاقی یک سری کد کنار یکدیگر قرار گرفته است و اتفاقی یک بازی بازی سنازنده یک زمان هم
. شما در حالت دوم، دکنیمیدف خاصی در بازی دنبال نآیید در این بازی شرکت کنید، هیچ هساخته شده است و شما که می

. شودمیی وجود ندارد و هدفی در این بازی یافت نید! چون سازندهگردنمیهای سازنده بازی برای خودتان اصال به دنبال نشانه
 ید رایانهلکه ضرباتی بی حساب به صفحه ک، توسط یک کودک و یک یا کدهاآنچه که هسنت این است که یک سری کد صفر 

اند و اتفاقا یک بازی به وجود آمده است که اتفاقا ممکن است هیچ هدفی هم نداشته باشد. زده است، کنار یکدیگر قرار گرفته
 دفی در بازی وجود دارد و نه قرار استاید و نه هصرفا یک فضای شهری است که شما به عنوان یک شخصیت در آن قرار گرفته

ای هر شنما در این حالت، بیهوده برای وقت گذراندن مشنغول بازی شنوید، به هیچ وجه دنبال نشانهچیزی به جایی برسند. اگ
ل میگردنمیسنازنده بازی  د و حتی اگر به دنبال چیزی باشید هم به رویمیچرخید و به این سو و آن سو ید. صنرفا در شنهر و 

 د!یرسنمیجایی 

                                           
ْنیا  44ه دانستند.)آیای در قرآن داریم که زندگی پسنتتر ، صنرفا مشنغله و بازی است و زندگی آخرت است که حقیقتا زندگی است اگر میآیه 1 یاُة الدُّ ه  اْلح  سوره عنکبوت() و  ما هذ 

ُمون ْعل  ْو کاُنوا ی  واُن ل  ی  ي  اْلح  ه 
ة  ل  ر  ار  اآلْخ  نَّ الدَّ ٌب و  إ  ع 

ْهٌو و  ل  الَّ ل  ای که برادر من در بازی داشننت. یک زندگی بی هدف که صننرفا مشننغله و بازی و تر یعنی زندگی(. زندگی پسننتإ 
ای ندارد بلکه به نسننبت به بازی واقعی، لذتی هم ندارد. بازی یچ هدفی اسننت. صننرفا مشننغول لذت بردن از لحظه هاسننت ولی این نوع بازی کردن، هیچ فائدهچرخیدن و بدون ه

 حقیقی، بازی هدفمند است که برای رسیدن به مراحل و سطوح باالتر است.
ماء  و   03آیه  2 ا السننَّ ْقن  ل  ار. و ما آسننمان و زمین سننوره ص چنین اسننت: و  ما خ  ن  النَّ ُروا م  ف  ذین  ک  لَّ ْیٌل ل  و  ُروا ف  ف  ذین  ک  نُّ الَّ ك  ظ  اًل ذل  ُهما باط  ْین  ْرض  و  ما ب 

 
و بین آن دو را بیهوده خلق اْْل

 د از آتش. نکردیم. آن)خلق کردن بیهوده و بی هدف( پندار و توهم کسانی است که کفر ورزیدند. پس وای بر کسانی که کفر ورزیدن
 بعدها در همین نوشتار مفصال برایت در مورد آتش سخن خواهم گفت. فعال ذهنت را درگیر آن نکن.

 نی که امیدی به مالقات ما ندارندهمانا در رفت و آمد شنب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین خلق کرده است، نشانه هایی است برای گروهی که اهل تقوا هستند. همانا کسا 3
 (.  3های ما غافل هستند، آنها جایگاهشان آتش است به خاطر آنچه که کسب کردند.)یونس،و به زندگی پستتر راضی شدند و به آن مطمئن شدند و کسانی که از آیات و نشانه

امیدی  ها را درمی یابند اما کسانی کهپرهیزکاری هستند این نشانهها است و کسانی که اهل تقوا و کند که صنحنه زندگی این دنیا پر از نشنانهخداوند در این آیات به خوبی بیان می
 های خدا غافل هستند و در نتیجه بعدا به سزایبه مالقات خداوند ندارند و زندگی را صنرفا همین زندگی پسنتتر میدانند و به آن راضنی هسنتند و به آن خوش هستند، اینها از نشانه

 اشتباهات خود خواند رسید.
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ای حکیم و هوشمند است، خنده دارتر ن نظمهای حیرت آور، بدون آفرینندهجهانی با ای کنندمیشناید حرف کسانی که تصور 
ات بی حساب یک کودک بر روی ، به صورت اتفاقی بر اثر ضرب Warcraft 3از تصنورات کسنی باشد که فکر کند مثال بازی 

 یک کامپیوتر به وجود آمده است!  صفحه کلید

 ای. ای دارم که احتمال قوی تا به حال به آنها نیاندیشیدهی تازههاحرفمن اما من اآلن در صدد رد یا اثبات آن حرف نیستم. 

ه دزمانی که برادر کوچکم سنن و سنال کمی داشت، یک بازی استراتژی بسیار هدفمند و پیشرفته در کامپیوتر منزل ما نصب ش
ی را نداشت و بلکه اصال قدرت درک قدرت فهم عمق باز شد ولی چون بچه بود،میآن بازی  بود و برادر کوچکم گاهی مشغول

سازنده بازی را نداشت! لذا به صورت سرگردان داخل فضای بازی مشغول « هاینشانه»های بازی و کشف هدفمندی و ظرافت
از فضننای بازی بود! هر چه به برادرم « لذت بردن». صننرفا مشننغول درسنننمیو به هیچ نتیجه خاصننی هم  شنندمیچرخیدن 

به  عمل کنی و هامأموریتین بنازی این طوری نیسننت. بنایند دنبنال فالن چیزهنا بگردی تا بتوانی به فالن م: داداش! اگفتمی
: من مشنغول بازی هستم و همین را دوست دارم. گفتمیسنت درک کند. به من توانمیهای باالتر برسنی، نها و سنطحمرحله

 ی را انجام دهم! گویمیم کارهای سختی که تو خواهمین

 :یگویمیدارد! اصننال شننیرینی بازی به همین کارهایی اسننت که تو به آن ای چه فایدهها م: این بچنه بنازیگفتمیدرم بنه برا
 !ردکمیقبول نا او ماشوی! مند ی جالبتر بازی بهرههالذتی به سطحهای باالتر برسی و از توانمی! بدون اینها ن«سختی»

 4مشغول باشد! پس بزرگ خواهد شد و خواهد فهمید! : احمد! رهایش کن! بگذارگفتمیگاهی مادرم 

 5های نتایج بازی غافل است.و از اهداف بازی و جذابیت داندمیم: بله مادرم! برادرم، صنرفا ظاهری از بازی را گفتمیمن هم 
ای ذت لحظهی من ندارد. او صرفا به دنبال لهاحرفو هیچ تصوری نسبت به  6گویا فهمش به همین مسأله منحصر شده است

 یی را تحمل کند، چه مراحل جذابی در پیش روی او قرار خواهد داشت.هاسختیاست و اصال حواسش نیست که اگر 

 افسوس...

برگرد و نوشته را این بار به همراه حواشی آن بخوان! تا تو را با کتابی عجیب آشنا کنم. برای اینکه این کتاب را بهتر بفهمی، مثالی 
 .زنممی

                                           
: پس آنها را رها کن بخورند و بهره8حجر،  4 ُمون  ْعل  ْوف  ی  سن  ُل ف  م 

 
ُم اْْل ه  ُعوا و  ُیْله  تَّ م  ت  ُکُلوا و  ی  ْأ ْرُهْم ی  مند شوند و آرزو آنها را مشغول کند پس در آینده خواهند دانست. البته فرق این : ذ 

تفاده کند و از فرصننت و عمر خود اسننبر انسننانی که دارای عقل اسننت ولی هنوز به زندگی پسننتتر اکتفا میجمله من به برادرم این بود که رفتار بچگانه برای او عیبی نداشننت ولی 
 کند، عیب بسیار بزرگی است.نمی

: ظاهری از زندگی پستتر را میدانند و آنها3روم،  5 ُلون  ة  ُهْم غاف  ر  ن  اآلْخ 
ْنیا و  ُهْم ع  یاة  الدُّ ن  اْلح  رًا م  ُمون  ظاه  ْعل   از آخرت غافل هستند.  : ی 

ْل ُهْم في44سنوره نمل،  6 ة  ب  ر  ي اآلْخ  ْلُمُهْم ف  ك  ع  ار  ل  ادَّ
ْل ُهْم  : ب  ْنها ب  ك  م  ُمونشن  ْنها ع  تا ابتدای آخرت است و به آخرت نرسیده است بلکه آنها نسبت به آخرت  : پس علم ایشنان م 

   در شک هستند بلکه آنها نسبت به آخرت نابینا هستند.
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که پیش  هاییای. با زدن یکی از گزینهدر حال بازی در یک بازی کامپیوتری هسنتی! در یک فضای شهری قرار گرفته فرض کن
! مثال گفته اسننت که شننویمیمواجه  هامأموریت، با فهرسننتی از هابه معنی مأموریت missionsمثال گزینه   روی تو قرار دارد

ا کمتر تشدن بمب،  یبعد از خنثو فالن بمب را خنثی کنی. کار دوم این است که  کار اول این است که به فالن نقطه شهر بروی
 ی دیگری که برای تو ذکر شده است.هامأموریتو همین طور  خود را به فالن نقطه برسانیدقیقه  8از 

شکل  حه کلیدات بی حساب یک کودک بر روی صفکه شاید این بازی صرفا با ضرب ممکن اسنت احتمال دهیم در ابتدای راه،
هم واقعی نباشد و صرفا یک فهرست باشد که اتفاقی چنین نظمی دارد و شاید اگر  هامأموریتگرفته باشد و شاید این فهرست 

اصال بمبی در کار نباشد یا مثال امکان خنثی کردن آن نباشد یا مثال بعد از خنثی شدن، شاید اصال  و به فالن نقطه شنهر بروی
دقیقه هم بروی مشکلی نباشد و شاید اصال نقطه دیگر  4دقیقه به نقطه دیگر معین شده رفت یا شاید اگر در  8نشود در کمتر از 

بیهوده باشد و بعد از انجام همه آنها، هیچ اتفاقی نیفتد و شما خود را بیخود  هامأموریتوجود نداشنته باشد یا شاید اصال کل 
 ! به زحمت انداخته باشید و هزاران احتمال دیگر

البته من هم مثل هر انسنان عاقل دیگر، قبول دارم که این احتماالت بعد از مشناهده نظم ابتدائی بازی، بسیار بسیار بعید است 
 و ، این احتمال بسننیار بسننیار ناچیز، هر چند که از نظر علم احتماالتگیرندمیجدی  را هسننتند افرادی که این احتماالت یول

 ست!بسیار بسیار نزدیک به صفر ا

 ی دیگری برای گفتن دارم!هاحرفمن هم فعال در صدد نفی این احتمال بسیار ناچیز نیستم بلکه 

را بر  44944444444و بین احتمال جدیتر و بسیار قوی، احتمال  فرض کنید که شنما در تعارض بین این احتمال بسنیار کم
. وقتی به فالن نقطه شهر هامأموریتانجام دادن  بهد کنیمید و شروع کنیمیمقدم  2922222222222220احتمال کمتر از 

بمب برای  که ابزار خنثی کردن دبینیمیو  د آن را خنثی کنیدکنیمید کنار آن و سعی رویمیکه بمبی هست و  دبینیمید، رسیمی
به صورت شمارش معکوس دقیقه  8بازی فعال شد و از  د زمان سنجبینیمیشما وجود دارد و توانستید بمب را خنثی کنید. بعد 

برای شنما فعال شند که شنما را به فالن قسمتی که در فهرست  بردار جهتداردر حال نزدیک شندن به صنفر اسنت و مثال یک 
 هامأموریتد، یقین شما به اینکه این صفحه تاف! هر کدام از این اتفاقات که میکندمیمعین شنده است، راهنمایی  هامأموریت

 !کندمیشما را به یک جایی برساند که ارزش دارد، بیشتر  ت و قرار استواقعی و هدفمند اس

و نیز صفحه ها( )مأموریتmissionsکه برای صحنه زندگی دقیقا چنین وضعیتی دارد. شبیه صفحه  شنناسممیمن یک کتابی 
help )به مرحله معین کرده است  ی صحنه زندگی را برایت به صورت مرحلههامأموریتدر بازیهاست! یعنی از طرفی )راهنما

 و از طرفی سیر تا پیاز بازی زندگی و ابزارهایی که در این بازی باید از آنها استفاده کنی به همراه نوع استفاده آن موجود است! 

ا آنها یا ب های مختلف و شیوه کارای بزنی یا برای پرش در بازی یا استفاده از اسلحهمثال اینکه برای باز کردن درها باید چه دکمه
های مختلفی که در کنار صنفحه برای ما گذاشننته شده است، معموال در قسمت ها و نیز معنای عقربهبیلمثال نحوه راندن اتوم

help ها بیان شده است.بازی 
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 که کل صفحه بازی زندگی و قوانین و حساب و کتابیکه کلید درهای بسنته زندگی را بیان کرده اسنت.  شنناسنممیمن کتابی 
 های حاکم بر آن را شرح داده است. کتاب

 دهای مختلف ابعاهای وضعیتو عقربه کندمیاین کتاب، ما را با ابعاد مختلف ماشنین انسنانی که سنوار بر آن هسنتیم آشننا 
 . دهدمیوجودمان را شرح 

 ن را بهبود بخشید!د و چه طور باید وضعیت آگیرمیکه چه زمان کدام عقربه در کجا قرار  کندمیبه خوبی بیان 

ای مشننکوک اسننت ولی هر چه به محتوای آن هم مواجهه help، مواجهه ابتدایی ما با صننفحه  missionsه حفدقیقا مانند صنن
 .شودمی، اطمینانمان به آن بیشتر دهدمیعمل کنیم و ببینیم که دقیقا دارد وضعیت بازی را به درستی شرح 

بهتر  ن رام و تو هم آگویمی آن را ابعاد بیشننتری از  قبال این مثال را گفتم ولی این بار البته بگنذاریند ینک مثال دیگر هم بزنم!
 ی!فهممی

شکل خاصی دارد و خیلی بزرگ است و مثال دری دارد که که مثال  شنویدمیفرض کنید با یک وسنیله بسنیار پیشنرفته مواجه  
ی متنوع! یک هااهرمها و مختلف و دکمههای اسننت از عقربه که در آن پر دبینیمی، یک اتاقی شننویدمیوقتی شننما داخل آن 

 خاصیتتکه آهن دور بی احتمال این است که کل این وسیله بیهوده ساخته شده باشد و هیچ حساب و کتابی در کار نباشد! یک
ل بته احتماآمده است! ال اسنت که همین طوری به صنورت اتفاقی در طبیعت شنکل گرفته است و این اشکال خاص به وجود

ها قرار اهرمها و قویتر هم هسنت که این وسنیله رسنالت خاصی دارد و برای هدف خاصی ساخته شده است و این دکمهدیگر  
 کار خاصی بکند! است

 ی متنوعی که در این اتاق هست!هااهرمها و باال و پایین کردن به زدن دکمه دکنیمیفرض کنید شما شروع 

ی چراغ قبل سننه، زنیدمی! وقتی دکمه دیگری را شننودمیکه با زدن آن، سننه تا چراغ روشننن  دبینیمیو  دزنیمیمثال یک دکمه را 
، ناگهان همان یک چراغ باقیمانده هم خاموش آوریدمی. اهرمی را پایین شننودمیو یک چراغ دیگر روشننن  شننودمیخاموش 

و  درسنمیافتد که عمال کار به جایی یت مشنابهی اتفاق می، وضنعزنیدمیی بسنیار زیاد را هااهرمو  هادکمه! هر چه شنودمی
 افتد.اتفاق خاصی نمی

ای، شبیه باز کردن یک گاوصندوق پیشرفته است که باید مراحل بسیار متعددی پیداست که به راه انداختن چنین ماشین پیچیده
ل دقیقا پیاده نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و عمال مرحله به مرحله و با دقت انجام شود تا این وسیله کار کند و اگر این مراح

 در  گاوصندوق باز نخواهد شد.

ر ه است و در آن نوشته است که قراد که روی آن عکس این وسیله پیچیدنحال فرض کنید، کسی به شما یک دفترچه راهنما بده
 . یان کنددستورات به راه انداختن این وسیله را مرحله به مرحله ب است
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تداء این احتمال به صورت قوی وجود دارد که این دفترچه دروغ باشد یا مربوط به این وسیله نباشد. فرض کنید که شما برخی اب
را بزن! شما هم بزنید و ببینید که مثال یک چراغ  332از دسنتورات این دفترچه را به ترتیب اجرا کنید. مثال بگوید دکمه شنماره 

عقربه  4درجه قرار بده! بعد شما این کار را بکنید و ببینید که  43را در وضعیت  402شنماره روشنن شند. بعد بگوید که اهرم 
چراغ دیگر هم روشن  4را با هم فشار بده! بعد ببنید که مثال  042و  32و  42روی حد سبز قرار گرفت! بعد بگوید که سه دکمه 

نید که گویا موتور این وسیله پیشرفته روشن شد. فرض کنید هر شد. همین طور مرحله به مرحله دستورات آن را اجرا کنید و ببی
 شود!  ترصدق و راستی این دفترچه آشکار« هاینشانه»د، رویمیچه جلوتر 

تا اینجا جواب داده باشنند و مسننیر را جلو برده  ل وجود دارد که این دفترچه به صننورت تصننادفیاین احتما از نظر منطقی،البته 
و اطمینان ما به این  شننودمیم احتمال صنندق آن بیشننتر رویمینتواند ما را راهنمایی کند، ولی هر چه جلو باشنند و مثال تا آخر 

 .شودمیدفترچه بیشتر 

های دیگری باشند که چنین خصوصیتی نداشته باشند و ما بعد از مدتی که دفترچه شودمیاین حالت خصنوصنا وقتی تقویت 
 مکنیمیساس که اح شودمیاش سبب اتفاقاتی ته باشیم ولی این دفترچه مرحله به مرحلهامتحان کردن آنها نتیجه مطلوبی نگرف

 که جدی جدی این دفترچه با بقیه فرق دارد و گویا واقعا دفترچه راهنمای حقیقی این وسیله پیشرفته است.

تیجه لی وقتی عمل کردیم و نشناید حتی یک دلیل خوب هم نداشنته باشنیم که این کتابچه ربطی به این وسنیله داشنته باشد و
م، هرچند که دانیمیم و ادامه عملکرد بر طبق آن را منطقی شننویمیبخش بودن آن را به دفعات مشنناهده کردیم، به آن مطمئن 

 کنون بوده است، نباشد.ادامه این دفترچه همانطور که تا منطقا ممکن است در

جه چنین وضعیتی ندارد که دلیل روشنی بر حقانیت آن نباشد. در آینده م به هیچ وگویمیالبته کتابی که من در مورد آن سنخن 
برخی از وجوه آن را خواهید دید ولی ادعای من این است که ما شبیه آن وسیله بسیار پیچیده هستیم که درون وجودمان پر است 

 های پیچیده!و دکمه هااهرمها و از عقربه

در حد یک سه چرخه هستیم! کسی که چنین تصوری در  مکنیمییم و صرفا فکر اسنشننمیالبته برخی از ما وجود خودمان را ن
 !گرددمینمورد خودش دارد، به دنبال دفترچه راهنما هم 

دقیقا ندانیم که کجای وجودمان برای چیست و رسالت نهایی  ای هستیم اگرچهکه ما موجود پیشرفتهاما اگر به این نتیجه برسیم 
 ال دفترچه راهنما هم بگردیم.ما چیست، باید به دنب

که یک موجودی هوشننمند ما را بسننازد و وجود ما بس پیچیده باشنند که خودمان به تنهایی نتوانیم رسننالت آن را  شننودمیمگر 
 بفهمیم ولی هیچ راهنمایی برای ما قرار ندهد. آیا این جز یک نقض غرض است؟

ه پیشرفته خود به خود به وجود آمده باشد و این احتمال هم وجود دارد که م که احتمال این وجود دارد که این وسیلدانیمیالبته 
 که بنای زندگیم را بر این بی دهممیهر چند ظاهری بسنیار پیشنرفته دارد، هیچ هدف و غایتی نداشنته باشد!!!! ولی من ترجیح 
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حتی  ولی امهکرد این احتماالت را ثابت نوشننتاری دیگر باطل بودن  های بسننیار کوچک نگذارم. البته در ها و این احتمالهدفی
 که هیچ انسان عاقلی چنین احتماالتی را نباید جدی بگیرد!  رسدمیاگر ثابت هم نکنم، به نظر 

رفت و ی وجود تو را و شیوه پیشهاویژگیاز کتابی برای تو صحبت کردم، که صحنه زندگی و قواعد و قوانین حاکم بر آن را و نیز 
 . در خود این کتاب این حقیقت چنین آمده است:کندمیبرایت حکایت  رشد را به خوبی

تي لَّ ْهدي ل  ا اْلُقْرآن  ی  نَّ هذ  مّ  إ  ْقو  ي  أ   که آن استواتر است. کندمی: همانا این قرآن به چیزی هدایت 7ه 

ند توانیمو ن کنندمیبهات آن گیر های فیلسوفانه که معموال بسیاری از اذهان در شبه جای اینکه با استدالل دهممیمن ترجیح 
به حل آن شبهات بپردازند، حقانیت بهترین برنامه زندگی را که خدا و آفریننده ما برای ما فرستاده است، با یک رویکرد متفاوت 

 به شما نشان دهم.

 کنم. یانها را برای شما بشنیده شدهیا کمتر ها پس همراه باشید تا خیلی از ناگفته

 ای به زندگینگرشی آیه مرحله سوم:
ها و آیاتی گفتم اگر در یک بازی به دنبال کشنف مسنیر  از پیش طراحی شنده بازی باشید، باید دنبال نشانهی سنابق هامثالدر 

 بگردید که سازنده بازی برای شما قرار داده است و به این صورت آرام آرام مسیر بازی را کشف خواهید کرد.

ورتی قرار ها را به صش این باشد که شما رشد کنید و بتوانید به مراحل باالی بازی برسید، باید نشانهاگر یک سنازنده بازی هدف
 داده باشد که شما با تأمل و جستجو، آنها را پیدا کنید و اال نقض غرض است.

دفترچه » و «مایی بیرونیراهن»این است که آفریننده،  ،های بسیار پیچیدهها خصوصا برای آفرینشی کشف نشانههاراهیکی از 
 بفرستد که به وسیله آن دو، مردم مسیر را سپری کنند. در کنار فرستاده بیرونی،« راهنمایی

 هایی که خداوند در سراسر جهان قرار داده است تا افراد مطمئن شوند که قرآن حق است. ر است از صحبت از نشانهدر قرآن پُ 

بر همه چیز  هینی کقوان م که قرآن همهبینیمیکه اگر مدتی در این دفترچه تأمل کنیم،  شبیه مثالی که در سابق عرض کردم دقیقا
 و کندمیآرام آرام سفینه وجود من را روشن یعنی ! !دهدمیجواب  قوانین حاکم اسنت، بیان کرده است و عمل کردن بر طبق آن

 ! آوردمیبه پرواز در 

اه ادله از ر ای دیگردر نوشتهمحتوای این کتاب عمل کند و رشد کند. هر چند  همین سننخ قرائن برای هر عاقلی کافیسنت تا به
بت صحبهترین برنامه زندگی در مورد م از این راه خواهمی ام ولی فعالشدهفلسفی هم وارد مباحثی مثل اثبات خدا و امثال آن 

 .کنم
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بر هستی حاکم است، برای تو سخن  کندمیکه قرآن ادعا  ز قوانینیگوید و نیهایی که قرآن مینشانهم مقداری در مورد خواهمی
 بگویم.

ی. سنجش صحت یا بطالن شنومیم. تو هم اینها را گویمیبازی است. من اینها را  helpفرض کن نوشنته من، همان قسنمت 
 آنها، به عهده خود توست.

در  . شبیه کسی که بدون هدفمکنیمیا هم کشف نها رای به زندگی نداشته باشیم، واضحترین آیات و نشانهاگر ما نگرشنی آیه
د. چون اصال از این زاویه گیرمیها واضح باشد، جدی ن. چنین کسی هر چه قدر هم نشانهشودمیمحیط بازی مشغول گردش 

کند،  ستفادهد از آنها برای صعود و رشد در مراحل بازی اتوانمید و گیرمیها عبرت . تنها کسی از نشانهکندمینبه چیزی نگاه 
 بگردد. هاکه به دنبال آن

ها یا قوانین را برایت توضننیح دادم، از آن به بعد به زندگی خود و اطرافیانت یا حتی افرادی که درگذشننته زندگی وقتی من نشننانه
 ها برای آنها هم بوده است؟ند نظر کن و ببین آیا در زندگی آنها هم این قواعد ثابت است؟ آیا این نشانهکردمی

 ! گرددمیها و قوانین گفته شده، به دنبال صحت نشانه helpکه بعد از خواندن صفحه  «کنیبازی»شبیه 

 که خدا در زندگی ما برای هدایت شدن به اموری بیان کرده است های عمومیبیان برخی از نشانه
 نشانه اول: جنین در رحم مادر

ز چند ماه از زندگی جنینی در شکم مادر، چشم داشتیم. ریه داشتیم. زمانی به صنورت جنینی در شنکم مادر خود بودیم. بعد ا
پرسیدیم که اینها برای چه چیزی هستند؟ معده داشتیم. دهان داشتیم. آلت تناسلی داشتیم. جا داشت که در آنجا از خودمان می

برای زندگی بعد ازجنین طراحی بدیهی اسنت که دهان و چشم و آلت تناسلی در شکم مادر فایده محسوسی ندارند! بلکه آنها 
 اند. شده

ت ای برای ما در حالبه نظر شما چرا با اینکه چشم فایده»پرسنیدند: میشناید اگر از برخی از متفکران ملحد در حالت جنینی 
شننده  نتیجهاینها از یک طراحی ضننعیف ای ندارند! که اینها بیهوده هسننتند! اینها فائده :ندگفتمی، «جنینی ندارد، چشننم داریم!

 است!

این همه نظم بیهوده به وجود آمده باشنند و بدون هدف و غایت معینی باشنند،  شننودمی: مگر گفتمیاگر جنین مؤمن به آنها 
: این نظم به صنورت اتفاقی پیش آمده است و بهترین تبیین برای این نظم این است که آرام آرام گفتمیجنین ملحد در جواب 

مل شده است و اآلن به صورت این چنینی درآمده است و نیازی به نظریه طراحی هوشمند و خدای به صورت شانسی بشر متکا
 آفریننده و خیاالتی این چنینی نداریم!

: به نظر من این ابزارها که خدا در وجود ما گذاشته گفتمیجنین مؤمن به جنین ملحدی که با هم در رحم مادرشنان هسنتند، 
بلکه یک زندگی بعد از  شودمیتناسنلی و ...( برای این است که زندگی ما به رحم مادر ختم ن اسنت)همین ریه و معده و آلت
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اینجا داریم که باید ابتداء در رحم مادر این ابزارها رشند کند و به سنر حدی از تکامل برسد و بعد به جهان دیگری برویم و در 
 آنجا از این قوا استفاده کنیم!

نین از این همه ج بینیمیهرگز! این خیاالت دیگر چیست! تو خیلی به دنیا خوش بین هستی! ن :گفتمی در جواب نین ملحدج
! دنیا هیچ غایت و سر حدی ندارد! چند روزی شوندمیروند و بعد هیچ خبری از ایشنان نیست! آنها نابود می بیرون رحم مادر

  !شودمیگذرانیم و بعد از آن، همه چیز تمام در رحم مادر خوش می

 .تر استبسیار عظیمغافل از اینکه خروج از رحم مادر شروع یک زندگانی جدید است که به نسبت به زندگی جنینی، 

اسننت. اوال ما در خودمان ابزارهایی را  نسننبت به این دنیا جنین زندگی مانند به آخرت تنیایی که ما در آن هسننتیم نسننباین د
لبی نهایت طآید و هرگز در این دنیا قابل ارضا شدن نیست. یکی از آن امور، حس بیکه در این دنیا به کار نمی مکنیمیمشاهده 

 ست.هاانسانما 

شنما اگر پولدار باشنی، همواره دوسنت داری پول بیشنتری داشنته باشنی. اگر رئیس جایی باشی، دوست داری رئیس جاهای 
 هم بشوی! دیگری هم باشی. حتی اگر رئیس کل زمین باشی، دوست داری، رئیس مریخ

اگر عالم باشنیم و مثال فیزیک بدانیم، دوسنت داریم شنیمی هم بدانیم. وقتی شیمی هم دانستیم، دوست داریم بیشتر و بیشتر 
 بدانیم.

یم ولی اگر  البته گاهی به دلیل سنختی تحصنیل علوم یا کسب مال، ممکن است از کسب مال بیشتر یا علم بیشتر منصرف شو
 .چنین باشننیم دون سننختی بتوانیم منال ینا علم بیشننتری داشننتنه بناشننیم، دوسننت داریماین سننختی نبناشنند و مثال بن

 شود؟میاین حس بی نهایت طلبی، کجا ارضا 

 است، در این دنیا پاسخ بدهد؟ به صورت فطری قرار داده شده که در وجودش د به این حسیتوانمیآیا کسی 

ن ایپا داریم.  ما و حیوانات دهان داریم.دنی مشننترک زیادی داریم. مثال ابزارهای ب و بسننیاری از حیوانات، هاانسننانیا مثال ما 
شود تا شود ولی از سنی به بعد آرام آرام ضعیف و ضعیفتر میکند و قوی و قویتر میهای بدن ما، تا سنی معین رشد میقسمت

 . شودمیتر گذرد، قویچه زمان میهر  نهایت طلبی داریم اما این حس،حس بی هاانسانافتد. اما ما اینکه از کار می

 و دیگر چیزی نیست که رسدمیبه صفر  )لحظه مرگ(تا اینکه در یک لحظه شودمیو قوی  شودمید، قوی گویمیانسان ملحد 
و در یک زندگی پس از  رسنندمی ایی اسننت که در این دنیا به تکاملد، اینها ابزارهگویمیدر مورد او سننخن بگوییم! اما مؤمن 

 آید.جا به کار میاین

د زندگی این دنیا به نسبت به پس از آن، مانند نسبت گویمید تمام آنچه هسنت همین زندگی دنیاست. اما مؤمن گویمیملحد 
 زندگی جنینی به زندگی بیرون جنین است!

https://www.aparat.com/v/jTM5H 

https://www.aparat.com/v/jTM5H
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ْقن   ل  ارو  ما خ  ن  النَّ ُروا م  ف  ذین  ک  لَّ ْیٌل ل  و  ُروا ف  ف  ذین  ک  نُّ الَّ ك  ظ  اًل ذل  ُهما باط  ْین  ْرض  و  ما ب 
 
ماء  و  اْْل و ما آسمان و زمین و بین آن  :8ا السنَّ

انی که سدو را بیهوده خلق نکردیم. آن)خلق کردن بیهوده و بی هدف( پندار و توهم کسانی است که کفر ورزیدند. پس وای بر ک
 کفر ورزیدند از آتش.

 نشانه دوم: مرگ
حقیقتی که امکان انکار آن وجود نداشته و ندارد! در طول تاریخ بشر، هیچ کس منکر آن نشد، مگر اینکه دیر یا زود، خودش آن 

 های تمدن جدید، تالش برای غفلت از مرگ است.را چشید! یکی از شاخصه

 فکر کند، ممکن است پاسخ بسیار متفاوتی به بسیاری از مسائل بدهد!ای است که اگر انسان به آن مرگ مسأله

اب و بعد از مدتی خر رسدمیو  کندمیاگر آن را پوچ و پایان زندگی بدانیم و خود را صرفا در حد یک میوه تصور کنیم که رشد 
سنناله تنظیم خواهیم کرد  87-77 یرود، آن وقت تمام زندگی خویش را بر بیشننتر لذت بردن از این زندگو از بین می شننودمی

 برای لذت بیشتر به دیگران ظلم کنیم و حقوق آنها را پایمال کنیم. اگرچه

ندگی در مورد ز نینی به زندگی دنیایی بود، آنگاهمانند روز تولد که گذرگاهی از زندگی ج امنا اگر مرگ را ینک گذرگاه بدانیم که
. اگر خود را صرفا در حد یک میوه ندانیم و بگوییم در وجود ما ابزارهایی فتمتفاوتی خواهیم گراین دنیایی خویش تصمیمات 

کارایی کافی ندارد و ما بعد از به دسنت آوردن آنها، قرار است روزی از  ،به کار گذاشنته شنده اسنت که این ابزارها در این دنیا
یار مهم ای بسننخشننیدن به آن ابعاد وجودمان، مسننألهتکامل یافته این ابزارها، حداکثر اسننتفاده را بکنیم، آنگاه مسننأله تکامل ب

 خواهد بود.

همنانطور که در زندگی جنینی، اگر مثال دسننتگاه گوارش تکامل کافی پیدا نکند، در این زندگی، مشننکالت بسننیار زیادی و 
نها تالش کافی زجرهای بسنیار زیادی متحمل خواهیم شند، اگر آن ابعاد وجود خویش را نشنناسنیم و برای به تکامل رسیدن آ

نکنیم، بعد از این دنیا، حیاتی بسننیار دردناک خواهیم داشننت و حسننرت زندگی کسننانی را خواهیم خورد که در این دنیا تالش 
 کردند و این ابعاد وجودی خویش را به تکامل رساندند.

ک زندگی کاملتر در آن دنیا ارزش حتی بر اساس این دیدگاه، شاید تحمل برخی از دردها و رنجها در این دنیا برای رسیدن به ی
 داشته باشد.

 .فرض کنید شخصی ثروتی دارد و قرار است برود در شهری دیگر زندگی کند

وقتی به  جایی کهسننتاره)!( و غذاهای گران قیمت کند تا  4اگر در راه رفتن با آن شننهر، تمام ثروتش را خرج محل اسننتراحتگاه 
ی ها کار کند تا بتواند به آرامشی نسببرای خود منزلی تهیه کند و مجبور باشد سال پولی نداشنته باشند تا رسندمیشنهر جدید 

 ای انجام نداده است.برسد، کار عاقالنه

                                           
 .03ص، آیه  8
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آن شهر  گاه دراست که اگر این شخص، ثروتی نداشته باشد، نتواند هیچ تر، زمانی ناصحیححساب در بین راههای بیاین خرج
 .خانگی عذاب خواهد کشیدهایش در مسیر، در مقصد از گرسنگی و بیبا خرج تمام پول جدید پولی به دست آورد. آنگاه

شناید هر عاقلی که او را ببیند زبان به سنرزنش او بگشناید که چرا جاهالنه ثروتی را که قرار است در شهر  مقصد از آن استفاده 
 .کند بی رویه در طول مسیر هدر داده است

، دیگران به او «بناور کنید)!( هتلش خیلی امکانات داشننت و خیلی لذت بردیم»ل  خود بگویند: اگر او در مقنام دفناع از عمن
  «ای و برای لذتی زودگذر، یک عمر بدبختی برای خویش ساختی.تو جاهلی! تو مقصد را فراموش کرده»ند: گویمی

به مرگ و چگونگی وضعیت ما بعد از آن، د نتیجه محاسبات ما را عوض کند. پاسخ ما توانمیمرگ،  ما به چگونگی لذا پاسنخ
 .در زندگی  ما در این لحظه، بسیار تأثیر گذار است

اندیشد، شبیه شخصی است که به رفتار کسی که به مرگ نمی .ای نیسنت که بتوان از فکر کردن در مورد آن فرار کرداین مسنأله
غول د: بگذارید مشگویمیجای اینکه کاری کند،  و مشغول شیرینی خوردن است و به کندمیسمت پرتگاهی خطرناک حرکت 

پرتگاه در پیش روی اوست و چه او عاقالنه به فکر راهکار باشد و چه  لذت بردن از مزه شیرینی باشم و به چیز دیگر فکر نکنم!
مواجهه خوبی ، شاید بتواند بیاندیشداگر  .جاهالنه مشغول خوردن شیرینی، در هر صورت با حقیقت پرتگاه مواجه خواهد شد

مرگ فکر کند تا بهتر تصمیم بگیرد. بین باشد و به واقع کندمیانسان عاقل، سعی  .هالک خواهد شد داشته باشد و اال در پرتگاه
 شود.با غفلت از مرگ چیزی حل نمی

 
 م؟ یاقطار زندگی ما به سرعت در حال نزدیک شدن به مرگ است. چه تدبیری اندیشیده
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 ندک های مختلفسرگرمیئما تو را مشغول ائما در تالش است که افراد را از تفکر در مورد مرگ، غافل کند. دااما تمدن جدید، د
و یکی را با مسیر پول و یکی را با مسیر  9یکی را با مسیر علم تا اینکه هیچ وقت فرصنت تفکر در مورد مرگ را به دست نیاوری.

د تو در مورد چیزی فکر کنی! بلکه دوسننت دارند تو دائما گذارمیبلکه ن د!کننسننرگرمی و خوش گذرانی از یاد مرگ غافل می
 !کنیمیمشغول شکم و شهوتت باشی! چون این طوری خطر کمتری داری و اموالت را هم بهتر تقدیم آنها 

یار ایشان بس به همین دلیل است که سؤال از هدف زندگی در بسیاری از افراد بسیار کمرنگ است. همین طور معنای زندگی در
 پوچ است. 

اند که هر قدر هم شننخص به پیش برود، به انتهای آن بدتر از همه اینکه در مسننیر زندگی افراد، مراحل و مراتبی را تنظیم کرده
. اگر ماشین نداشته باشد، به فکر خرید ماشین است. اگر ماشین عادی داشته باشد به فکر لوکس و گران قیمت است. درسنمی

بعد از آن ویالی کنار دریا و بعد از آن قایق و  .هایی اسنت که دارای اتاق و کابین وسنائل زندگی استن به فکر ماشنینبعد از آ
، چون بدهکار هستند ولی همواره کنندمیهمواره سخت کار  اری از مردم هستند کههمین طور این داسنتان ادامه دارد! لذا بسی

 !شوند از بانک و ... قرض بگیرندو مجبور می جدید دارند های جدید برای داشتن چیزهایهمیشه خرج

. سوزدبینم، دلم میاین چه زندگی دردآوری اسنت. من این سنبک زندگی و این وضع از اضطراب فراوان زندگی این افراد را می
 را بچشند.گی د کمک کنم، کمی مزه زندسوزد. یکی از دالیل نوشتن این کتاب همین است که به این افراخیلی دلم می

ای ، مگر اینکه به جواب قانع کنندهشودمیکه اگر کسنی به مرگ و حقیقت آن توجه کند، تمام زندگی او مختل  کنممیمن فکر 
 .نسبت به آن برسد

خوانی؟ که چه؟ برای اینکه کار پیدا کنی؟ کار که چه؟ برای درآمد؟ درآمد برای چه؟ برای ثروت؟ ثروت برای اآلن تو درس می
ها را دم  در  قبر بگذاری و حداکثر با کفنی یا با کت و شلواری به داخل خاک بروی؟ این همه زحمت که ه؟ برای اینکه همه آنچ

 ؟ برای مردن؟مکنیمیچه؟ چرا زنده ایم؟ برای چی زندگی 

ها در یم رها کنیم تا کرماها بدویم و آخرش برویم زیر خاک و هر آنچه جمع کردهها و هورا کشننیدنیک عمر به دنبال کف زدن
 !!!ها آن را تجزیه کنند و ورثه سر  باقی مانده ثروتمان دعوابدنمان حرکت کنند و باکتری

                                           
 و چه قدر فرق است بین عالمی که به یاد مرگ است و بین عالمی که علم سبب غفلت او از مرگ شده است! اولی به دنبال خدمت به دنیا و آخرت 2

ای پول ازد! تکنولوژی بسازد! چرا؟! برشود برای بزرگترین ظالمان دنیا کار کند! سالح بسازد! پول بسبشریت است و دومی برای پولی بیشتر حاضر می

 دهند!بیشتری که آنها به او می
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به فکر سنریعتر فروبردن ما در خاک و سنپردن  ما به جانوران ریز و درشت داخل قبر ورثه ها همه در حالی اسنت که و البته این

 .هستند

های الهی در زندگی بگردیم تا بفهمیم که مأموریت برای مسننأله مرگ باشننیم. باید به دنبال نشننانهباید به دنبال پاسننخی خوب 
 چیست و به کدام سو و به چه شکل باید حرکت کنیم تا بتوانیم به هدف زندگی برسیم و در بازی زندگی پیروز شویم.

 نشانه سوم: زنده شدن طبیعت بعد از مرگ آن
ی برای زندگی دوباره در طبیعت قرار داده اسنت تا بدانیم که مرگ انتهای راه نیست بلکه آغاز یک هایخداوند در طبیعت نشنانه

هایش میرند. درختی که پر از برگ و شکوفه و میوه بود، تمام برگمی سیاری در فصل سرمازندگی بسنیار مهمتر است. گیاهان ب
د. گیرمیاما بعد از اتمام فصنل سرما، دوباره زندگی تازه و  شنودمیخاصنیت ریزد و دقیقا مانند یک تکه چوب خشنک بیمی

 .کندمیهایش جریان پیدا و دوباره آب در رگ آوردمیهای تازه در و برگ زندمیجوانه 

د مگر مشننابه آن را هر سننال در طبیعت گویمیکه ما بعد از اینکه مردیم زنده شننویم! مؤمن  شننودمید مگر گویمیملحند 
 ؟بینیمین

ای آید، همین دانهم. دانه گیاه کامال غیر زنده است. اما وقتی در صحرای مرده باران میشویمیاها با زمین مرده مواجه در صحر
 17و فردای آن در بیابان، همه جا سرسبز است. شودمیای از حیات نیست، زنده که هیچ نشانه

و ُمرُّ ْرض  ی 
 
ماوات  و  اْْل ي السنَّ ٍة ف  ْن آی  ْن م  یِّ أ  )سنوره یوسنف، آیه و  ک  ون  ضنُ ْنها ُمْعر  ْیها و  ُهْم ع  ل  ای در ( : و چه بسننیار نشانه175ن  ع 

 گذرند در حالی که آنها از آن رویگردان هستند.آسمانها و زمین که از آن می

                                           
قااًل ُسْقناهُ  03آیه  17 حابًا ث  ْت س  لَّ ق  ذا أ  ی إ 

تَّ ه  ح  ت  ْحم  ْي ر  د  ْین  ی  یاح  ُبْشرًا ب  ُل الرِّ ذي ُیْرسن  ْجنا سنوره اعراف: و  ُهو  الَّ ْخر  أ  ه  اْلماء  ف  ْلنا ب 
ْنز  أ  ٍت ف  یِّ ٍد م  ل  ب  ْو  ل  ُج اْلم  ك  ُنْخر  ذل 

رات  ک  م  ْن ُکلِّ الثَّ ه  م   تیب 
ُرون  : او کسنی اسنت که بادها را بشنارت دهنده در مقابل دو دسنت رحمت او فرسنتاد تا اینکه هنگامی که ابرهای سننگین  کَّ ذ  ُکْم ت  لَّ ع  را حمل کند )و سبک شمارد( آن را به سوی ل 

 کنیم شاید متذکر شوید. کنیم. این چنین مردگان را زنده میای خارج مین از هر میوهای سوق دهد پس به وسیله آسرزمین مرده
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 ها!و ریشه آنها و بت شکن هانشانه چهارم: بت
بال بشر قم این مسأله ادامه دارد. ظاهر بینی است که بگوییم بت و بت پرستی در طول تاریخ بشر، سابقه داشته است و امروز ه

را کنار گذاشنته اسنت. به نظر من بت پرستی به مراتب قویتر از گذشته ادامه دارد و تنها  هابتو امروز بت پرسنت بوده اسنت 
 شکل و شمایل آن عوض شده است.

خضوع کنند و به عبادت آن بپردازند و حتی گاهی  در مقابل آن هاانسان شدمیهایی داشنت که سنبب یک بت، چه شناخصنه
 ها هستند؟وزی دهنده یا حتی مدبر امور آنر هابتتصور کنند که آن 

خیلی مفهوم مهمی اسننت. معموال ما برای چیزی که « سنناخته من»سنناخته خود بشننر بودند.  هابتشنناخصننه اول این بود که 
م. اگر آن را داشته باشیم خوشحال شویمیآن را از دست بدهیم، ناراحت خودمان ساخته باشیم، خیلی ارزش قائل هستیم. اگر 

، داندمیسناخته خود انسان بودند. انسان متکبر که خود را سقف جهان  هابت. مکنیمیهسنتیم و به این کس و آن کس افتخار 
 !شماردمیوقتی چیزی را به خود منسوب بداند، آن را هم بزرگ 

ان انس شودمی. یعنی چیزهایی که سبب شدمیها نمایان ر و علم و قدرت و دارایی بشر در این سازهشناخصه دوم این بود که هن
. شنندمیها به خوبی آشننکار متکبر باشند و به خود افتخار کند معموال همین هنر و علم و قدرت و دارایی اسننت، در این سنازه

 های بسیار اینر دارایی انسنان بود و هنر هنرمندان در ریز و نقشسناختند که بیانگبها می را با جواهرات گران هابتگاهی این 
جایی آنها بسیار سخت بود، آشکار بزرگ و عظیم الجثه که حتی جاب یهابتو قدرت انسان در ساختن  شدمی، نمایانگر هابت
به نمایش در  هابتکه در این . لذا بت پرسنتی مظهر خود پرسنتی بود. این انسان و هنر و قدرت و علم و دارایی او بود شندمی
 . شدمیآمد و سبب پرستش و تواضع پرستشگران می

شناخصننه سنوم این بود که انسننان بت پرسنت، که خدا را از زندگانی خود حذف کرده بود، تمام امور خود را وابسننته به خود و 
یزی جز همان علم و قدرت و دارایی و هنر . در واقع انسان منشأ روزی خود و تدبیر امور خود را چدانسنتمیهای خود توانایی
یا  گویا روزی دهنده انسان و مدبر بودند که هابتهای او بودند و لذا نماد این توانایی هابت. لذا دانستمیخود ن او بودند. گو

سان تمام که انتعظیم خود انسان و اموری است  ،، احترام به این شؤون انسان بت پرست است. یعنی تعظیم بتهابتاحترام به 
 .داندمیشؤون خود را از آنها 

ک بودند و نه کافر و بی خدا. انسان مشرک خدا را تا حدی قبول داشت ولی برای قدرت و علم و دارایی و شر  مُ  هاانسانلذا غالبا 
ر رکائی که دُش . شندمیمهارت و هنر خویش، اثرات مسنتقل از قدرت خدا قائل بود و به عبارتی دیگر، برای خدا شنریک قائل 

، سبب طغیان او و گاهی کفر و کردمیعرض خدا هسنتند و به اندازه خدا قدرت دارند! همین اثر مسنتقلی که برای آنها تصنور 
به عنوان « فرزند»جالب اینکه حتی گاهی  بکند. 11«انا ربکم االعلی » که انسان ادعای  شدمیو گاهی سبب  شدمیخدایی بی

ویا کند که گشود! آری! فرزند با برخی کاری میو بت می« انسان سازه»ک مرد و همسرش، به عنوان یک دسنتاورد زندگی مشتر

                                           
 ( متعلق به فرعون است و معنای آن چنین است: من باالترین رّب شما هستم!04این جمله به فرمایش قرآن)نازعات، 11
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بزرگترین بت آنها فرزندشنان اسنت. البته بتی اسنت که به جای اینکه او حافن آنها باشد، آنها باید محافن او باشند! دقیقا مثل 
داشت که بتهای دیگر را آسیب بزند و نه قدرتی بر حفن خود  های بت کده عموی حضنرت ابراهیم! بت بزرگشان نه قدرتبت

 رسیدند! داشت! بعد از شکسته شدن بتها، این پرستشگران بودند که باید به داد بتها می

ند بلکه گاهی خود مبدع آن بودند و از کردمی، در طول تاریخ اگرچه به این دسننتاوردهای بشننری افتخار از آن سننو اهل توحید
که آنها  نددانستمی دانستند!میند، ولی با وجود این، اینها را محتاج و وابسته به خدا شدمیاسناتید آن فنون محسوب بزرگترین 

 ! دهندمیها را در لحظه از دست دارایی ستند و اگر اراده خدا نباشد، همهها مستقل نیهیچ وقت در این دارایی

در طول تاریخ در واقع قائل به اومانیسم و انسان محوری بودند. دعوای  اساس بت پرستی خود پرستی است و تمام بت پرستان
 بت پرستی با توحید هم، دعوای بین اومانیستم و دین الهی است.

 هایو توانایی «من»محور هستم و همه مشکالت و تدبیر امور و ... با « من»در واقع سنؤال تاریخی بشنر این بوده است که آیا 
مؤثر هسنتم ولی تأثیراتم، مسنتقل از خدا نیسنت و آن کسی که در لحظه به لحظه، « من»ینکه هر چند یا ا شنودمیحل  «من»

 داشته باشم.  ست که من تا حدی اختیارست، خداست، هر چند که خود خدا خواسته اهاانسانمدبر امور من و همه 

 رک و بت پرستی است.قارون که ماجرای آن در قرآن آمده است، مظهر و نماد خوبی برای این نوع ش

ل   ُه إ 
ن  اللَّ ْحس  ما أ  ْن ک  ْحس  ْنیا و  أ  ن  الدُّ ك  م  صیب  ْنس  ن  ة  و  ال ت  ر  ار  اآلْخ  ُه الدَّ غ  فیما آتاك  اللَّ

ه  الو  اْبت  نَّ اللَّ ْرض  إ 
 
ي اْْل ساد  ف  ْبغ  اْلف   ْیك  و  ال ت 

لی ما ُأوتیُتُه ع  نَّ  إ 
دین  قال  بُّ اْلُمْفسنن  ًة و  ع   ُیح  ْنُه ُقوَّ دُّ م  شنن  ْن ُهو  أ  ن  اْلُقُرون  م  ه  م  ْبل  ْن ق  ك  م  ْهل  ْد أ  ه  ق  نَّ اللَّ ْم أ  ْعل  ْم ی  ْندي أ  و  ل  ُر  ْلٍم ع  ْکث  أ 

ْمعًا  و )ای قارون( در آنچه الله به تو داد، سننرای آخرت را بجوی و نصننیبت را از دنیا)حیات پسننتتر( فراموش نکن و :  12...ج 
قارون( ) دارد.که خدا به تو نیکی کرد، نیکی کن و به دنبال فسنناد در زمین نباش که الله فسننادکنندگان را دوسننت نمی همانطور

که همانا الله قبل از او  داندمینگفت: آنچه به من داده شننده اسننت بر اثر علمی که نزد من اسننت، داده شننده اسننت. و آیا او 
 یت بیشتری بودند...رت بیشتری داشتند و جمعالک کرده است که از او قدهایی را هقرن

قارون تصنورش این بود که اموال را بر اثر علم به دسنت آورده است و این طور نیست که خدا به او روزی  دبینیمیهمانطور که 
ْنسنان   شنودمی، چنین حکایت هاانسناندر جای دیگر قرآن این وضنعیت برای همه  داده باشند. سَّ اْْل  ذا م  إ 

ذا : ف  عانا ُثمَّ إ  ُضرٌّ د 
لی ما ُأوتیُتُه ع  نَّ  إ 

ا قال  نَّ ًة م  ْعم  ْلناُه ن  وَّ ُمون   خ  ْعل  ُهْم ال ی  ر  ْکث  نَّ أ  ٌة و  لک  ْتن  ي  ف  ْل ه  ْلٍم ب  ، ما رسدمیپس هنگامی که به انسنان ضرری : 13ع 
ه بلک آن به سبب علم به من داده شده است د:گویمی دهیممیسنپس هنگامی که به او از جانب خویش نعمتی  خواندمیرا فرا 

 .دانندمیآن آزمایشی است ولی اکثر آنها ن

و هر گاه دچار فقر و بیماری و  کندمینیاز تصور کند، طغیان معموال هر وقت انسان دارای نعمت شود به صورتی که خود را بی
ن چنین است. ید. البته این مسأله کلیت ندارد ولی غالبا اآیمشکالتی شود که خودش نتواند از پس آن بر بیاید، به سراغ خدا می

                                           
 .33و33قصص، 12
 .44زمر،  13
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از امام صنادق علیه السالم از پدرش امام باقر علیه السالم نقل شده است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اگر 
که هر سه در انسان هستند ولی . بیماری و فقر و مرگ! در حالی آوردمیسه چیز نبود، فرزند آدم، سر خود را جلوی چیزی فرو ن

 14با وجود آنها هنوز انسان طغیانگر است!

ها لذا توجه به این سنه نشنانه، برای انسنان صاف دل، به خوبی بیانگر این است که همه کاره انسان نیست. انسان خیلی تالش
لی همواره این سه در میان مردم هستند و کرده است تا خود را از مرگ برهاند یا کاری کند که مریض نشود یا اینکه فقیر نشود. و

وب میرند! خو همواره می شوندمیحتی پولدارترین افراد هم که باالترین امکانات و پزشکان را در اختیار دارند، هرساله مریض 
 !دند تا همه بفهمند که کاری از دست پزشکان بر نیامکردمیبود تابوت اغنیاء و سیاستمداران بزرگ را پزشکان حمل 

. گاهی بدون شوندمیهای پولدارترین پولداران جهان، بر اثر مریضنی یا حوادث کشته گاهی بچه سنن و سنال معین هم ندارد.
نسان ها بت بزرگ است، چه قدر افرزند عزیز انسان که برای خیلی .کنندمیهیچ نشانه قبلی در سنین جوانی یا نوجوانی سکته 

ایم. او کند! آری! تقصنیر او نیسنت! تقصیر ماست که او را بت خود گرفتهز انسنان را اذیت میکند! حتی با رفتنش نیرا اذیت می
 شود او بتی شود که ما را از مسیر خدا بازدارد.خصوصا در زمان کودکی معصوم و پاک است! این آلودگی ماست که سبب می

و  دهدمیقدرتی بیرون تو وجود دارد که این کارها را انجام  انسان تو همه کاره نیستی!ای :هایی است برای انسان کهاینها نشنانه
 تو مقهور آن هستی. 

قاعده باید بتوانیم با موفقیت کاری را انجام دهیم، اما بعد از بینیم که طبق می، مکنیمیخیلی اوقات با اینکه هر چی محاسننبه 
ردیم و واقعا همه ابعاد موضوع سنجیده شده بود ولی با وجود م که به نتیجه نرسنیدیم! واقعا تالش خود را کبینیمیانجام آن کار 

! اینجا وقت دیدن یک نشانه مهم است، که به ما بفهماند، ما مقهور درسننمیاین، تحت تأثیر یک سنری عواملی کار به نتیجه 
 هستیم و همه کاره نیستیم!

. قارون مربوط به زمان حضرت موسی و قبل از شودمیاما امروزه )مثل گذشنته!! همانطور که از ماجرای قارون در قرآن روشن 
گذرد!( علم به صورت بتی برای بشر درآمده است. بشر در طول سال از نزول آن می 1477مسیح است. خود قرآن هم بیش از 

 ه است و گاهی این علم سبب طغیان او شده است.کردمیتاریخ به علم خود افتخار 

اند و تمام عمر خویش به توحید و لوازم آن ملتزم ایم که موحد بودهابق، دانشمندان بزرگی داشتهالبته چه امروز و چه در زمان س
در  ستودند وند و بشر و دستاوردهای آن را میگرفتمییی برای پرستش هابتای اند. اما همانطور که در عصنر سنابق، عدهبوده

ند بلکه خود در آنها استاد بودند، خود را وابسته کردمیند و به آن افتخار ای با وجود اینکه آن دستاوردها را قبول داشتمقابل عده
ای از دانشمندان با اینکه خودشان از ای علم را بت گرفتند ولی عده، به همان صنورت در روزگار ما نیز عدهدانسنتندمیبه خدا 

 . بینندمیا هایشان محتاج خدبزرگترین دانشمندان هستند، خود را در علوم و سائر مهارت

                                           
م  008، ص0خصال، ج 14 ي اْبن  آد  ٌث ف 

ال  ْو ال  ث  ْي  : ل  ُه ش  ْأس  أ  ر  ْأط  ا ط  ابم  ثَّ و  ُهنَّ ل  ع  ُه م  نَّ یه  و  إ  ُهْم ف  ْوُت ُکلُّ ْقُر و  اْلم  ُض و  اْلف  ر   .ٌء اْلم 
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انسننان حتی علوم تو از خودت نیسننت. ببین! تو که روزگاری در ذکاوت و تیزی و ای :پیری نشننانه خوبی برای انسننان اسننت که
خوانی ای، گاهی مطلبی را شب میسالگی رسیده 77سرعت انتقال به مطالب و حافظه و تحلیل، سرآمد بودی، اآلن که به سن 

ز تو، و ذهن تی شودمیدانه دانه ابعاد وجودت کاسته  شویمیانسنان! ببین که چه طور وقتی پیر ی اآوری!ولی صنبح به یاد نمی
 زیبای تو، رو به کهولت و زشتی و چهره شودمیو بدن چابک تو فرتوت  گرددمیو چشمان پر سوی تو، کم سو  شودمیضعیف 

 گرداند!می

ش ولی تو ت و قابل ستایفریفته نشوی و بفهمی که اگرچه علم چیز خوبی اسانسان! که به خود ای ایست برای توآری! این نشانه
 دهی!همه کاره نیستی و لذا به مرور زمان، این علومت را از دست می خودت، علم حتی در

 هالذتنشانه پنجم: پوچی 
ه خودشننان هم خیلی مهم گردند ولی باالخرهم به همان خود پرسننتی بر می هالذتها هسننتند. البته بت بزرگ خیلی هالذت

و هرچند غذا  بردندمیند و از لذت ازدواج بهره کردمیهسننتند! اما در طول تاریخ کسننانی بودند که هر چند خودشننان ازدواج 
مند پوشیدند و اجماال از لذت لباس و پوشش بهرهند و هر چند لباس مناسب میشدمیمند ند و از لذت خوراک بهرهدخورمی
را بت خود قرار نداند تا اینکه دائما در مقابل آن خضننوع کنند و آنها را اصننل بدانند. بلکه به  هالذترگز این ند، اما هشنندمی

 اند.اشاره دارند، به خوبی توجه کرده هالذتهایی که به پوچی این نشانه

ولی هر غذا خوردنی مشکالت  م که اگرچه در لحظه خوردن، مقداری لذت داردبینیمی، مکنیمیوقتی به لذت غذا خوردن نگاه 
 ی زیادی هم به دنبال خود دارد.هاسختیو 

یی مکنیمیزود به مشنکالت عادت  هاانسنانما  . فرض کنید هیچ کس نیاز به قضنای حاجت و تخلیه شننکم خود در دسننتشو
غذا  دتی بعد ازند بعد از مشدمینداشت! سپس فرض کنید در چنین شرایطی یک بیماری خاص وجود داشت که افراد مجبور 

ت ، قضای حاجمکنیمیخوردن، به دستشویی بروند و به همین طریقی که ما امروزه در دستشویی فضوالت بدن خود را خالی 
 کنند. اندکی به این عمل فکر کنید!

ور ز معموال محتاج کندمیبوی بد و مواد بسنیار کثیف به همراه ظاهری بسیار زننده و در حالی که شخصی که قضای حاجت 
که  شودمیزدن و فشنار به عضنالت شنکمی خود اسنت، تا این مواد از بدن او خارج شود و گاهی دچار یبوست یا اسهال هم 

 . کندمیوضع را خرابتر 

ون واقعا گرفتار نشود چ« دستشویی رفتن»در چنین فضنایی به نظرم یکی از آرزوهای هر انسانی این بود که هیچگاه به بیماری 
 و نشانه بدبختی و فالکت شخص است! زجر آور است

یم با آن کنار بیاییم! ولی خدا این توانمیاما اآلن که همه نیاز به دسنتشنویی رفتن دارند، برای ما این مسنأله عادی شده است و 
ها، به چه ترین خوراکیشیدن بهترین و زیباترین و خوش بونشنانه را برای ما قرار داده است تا خوب بفهمیم که این خوردن و نو

! تا بفهمیم که هدف اینها نیسنت! تا بفهمیم که اینها لذت حقیقی نیستند! این چه شنودمیمواد زشنت و زننده و بدبویی تبدیل 
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ای را تحمل کنیم! چه لذتی اسننت که بعد از آن شننکممان پر بشننود و احسنناس لذتی اسننت که بعد از آن باید چنین مواد آلوده
اسننت که اگر به مقدار نیاز بدنمان از مواد غذایی مصننرف کنیم، اگر بیش از آن بخوریم، باال  سنننگینی بکنیم! این چنه لذتی

 ترین غذاها در حال سیری، کم مزه هستند!آوریم و حتی خوش مزهمی

ورده  آمواد طبیعت عسل را قرار داد که باالترین قرار داده است! خوب بنگر که خدا از شیرین هانشانهخدا در این خوردن، خیلی 
ست به طریقی دیگر این مواد توانمیپست هستند! خدا  هالذتیک حشنره اسنت! این برای این اسنت که بفهمیم، چه قدر این 

 !و اصل نبودن آنها را بفهماند هالذتپستی این  ،ما به خوبی به قی قرار داد کهیغذایی را در اختیار ما قرار دهد ولی از طر

و لطیفترین پوشاک را که همان ابریشم باشد، مدفوع یک ترین خوب تفکر کن که چرا خدا نرمپوشناک هم مشنابه همین است! 
 کرم قرار داد!

خوب تنأمنل کن که خدا چرا لذت جنسننی را به همراه خسننتگی شنندید بعد از آن قرار داد و چرا اوج این لذت را در بدترین 
 عی در پوشاندن آن دارند، قرار داد.های بدن مرد و زن که خود از آن شرم دارند و معموال سقسمت

. قرار است در این بازی زندگی، رد پای اموری را پیدا کنیم که بفهمیم غایت این بازی چیست کنممیدوباره مثال بازی را تکرار 
 و بناست به کدام سمت حرکت کنیم و مأموریت ما چیست.

داده شده بود، به خوبی قابل فهم بود که این امور در این بازی اصل هایی قرار به نظر من اگر در یک بازی کامپیوتری چنین نشانه
 نیست و ما باید به سراغ چیز دیگری باشیم.

چه قدر زندگی دردآوری است که افرادی چون لذت باالتری از پوشیدن مدفوع کرم و خوردن باال آورده حشره و برخورد بدترین 
اند که به اند که اینها آخر لذت است! چه قدر بیچاره هستند کسانی که فکر کردهاند، فکر کردهقسمتهای بدن زن و مرد، نچشیده

، ما هم فاسنند شننودمیای که فاسنند سننال، دیرتر یا زودتر، ماننده میوه 87-77ایم تا همین کارها را بکنیم و بعد از دنیا آمده
 م و تمام! شویمی

واقعا  م! اگرکردمین اگر جای این افراد بودم، به احتمال قوی خودکشی اند؟! ماین چه معنایی برای زندگی است که تصور کرده
 ف به این زندگی! این زندگی هیچ ارزشی ندارد! ها باشد، تُ معنای زندگی همین

ام که خالص هسننتند، یی در این زندگی چشننیدههالذتام که چیزی ورای اینهاسننت و اگر نبود که من معنایی از زندگی فهمیده
 بهتر است. ،اضر نبودم دل به چنین زندگی پستی بدهم. شرف مردن از چنین زندگی پستیهیچگاه ح

 انصافا تعبیر قرآن در مورد این زندگی، چه قدر دقیق است. الحیاة الدنیا که تعبیر قرآن است، یعنی زندگی پستتر.

و آن معنای زندگی اصنیل، برایت فراهم شود.  ی باالترهالذتامیدوارم بتوانم در این نوشنتار به تو کمک کنم که زمینه درک آن 
 پس همراه باش و ادامه بده.
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 نشانه ششم: آثار باستانی
ها های باقی مانده از آنهای خوب برای ما، سنرگذشت گذشتگان است! اینکه در احوال آنها تفکر کنیم و به نشانهیکی از نشنانه

 دقت کنیم!

های روم باستان اسنتانی خوب دقت کن! به اهرام مصنر و تخت جمشنید و کاخخوب توجه کن! در آثار باقی مانده شنهرهایی ب
اند! وقتی در پاسننارگاد قدم های عظیمی روی یکدیگر قرار گرفتهاند و چه سنننگخوب دقت کن! ببین چه عظمتی درسننت کرده

سال، هنوز  2777ت بیش از اند که امروز بعد از گذشهای محکمی سناخته شندهکه با سننگ بینیمییی را هاراه، آب زنیمی
ْرض   :دهدمیاند. انصننافا این آیه قرآن در این زمینه، به خوبی اوضنناع و احوال آنها را گزارش سننالم مانده

 
ي اْْل سننیُروا ف  ْم ی  أ  و  ل 

ثاُروا ا ًة و  أ  ْنُهْم ُقوَّ دَّ م  شنن  ْم کاُنوا أ  ه  ْبل  ْن ق  ذین  م  ُة الَّ ب  ْیف  کان  عاق  ْنُظُروا ک  ی  ُروهف  م  ا ع  مَّ ر  م  ْکث  ُروها أ  م  ْرض  و  ع 
 
و آیا در زمین گذر : 15...ْْل

تا ببینند که عاقبت کسنانی که قبل از ایشان بود چگونه بوده است؟! آنها قدرت بیشتری داشتند و زمین را بیش از اینان  کنندمین
 د کرده اند! ...جا به جا کردند! و گذشتگان زمین را بیش از آنچه اینها آباد کردند، آبا

! اما آن زمان، اینکه افراد دهندمیها انجام انصافا ساختن بناهای عظیم در زمان ما زحمتی ندارد! همه کار را ابزار اآلت و ماشین
بسیار  های بزرگی را تراشیده باشند و ...با کمترین تکنولوژی توانسنته باشنند چنین بناهای عظیمی درسنت کنند و چنین سنگ

معموال بسیار  ایم،هایی که ما درست کردهاز آبادی هایشانآبادیر اسنت و نشنانگر قدرت بسیار زیاد آنها بوده است. تعجب آو
ماند؟! اما این آثار هزار سال باقی می 4777بیشتر بوده است. امروز چه آبادی و عمرانی هست که بتوانیم با اطمینان بگوییم که 

ها و ... هنوز و سیلها های مختلف و نیز زلزلهن و نابود کردن آنها توسط مهاجمان در زمانهای بسیار و آتش زدبا وجود جنگ
 تا حد زیادی پابرجا باقی مانده است!

اند. به نظر من هر چند آباد کردن ام که تمام عمرشان را سعی در آباد کردن زمین کردهمن در کلمات دانشمندان غربی زیاد دیده
ای برای رسنیدن به آن هدف واقعی زندگی به آن نگاه کرد د حتی به عنوان یک وظیفه دینی و وسنیلهتوانمیزمین خوب اسنت و 

 بسازیم که چند روزهدف زندگی باشد. این چه هدفی است؟ بسازیم برای اینکه روزی خراب شود!  تواندنمیولی به هیچ وجه 
ما سناختند ولی خراب شد و امروز های از سنازهتر کمتر و عظیمچه بسنیار که سناختند و بهتر و محدیگر اینجا را ترک کنیم!؟ 

حال ساختن  چه بسیار بودند که درخالی از سنکنه است! نهایتا به دید یک آثار باستانی باقی مانده است تا مردم بیایند و ببینند! 
 بودند و قبل از اتمام کار مردند!

ایم. نباید انه خدا برای ماست تا بفهمیم که در دنیا برای چنین هدفی نیامدهگان، یک نشتشهای آثار گذباسنتانی و باقیماندهآثار 
ها هر چه باشند، بیرون ما هستند! هر چه باشند، ایم. این سازهها اصالت پیدا کند. ما برای امور مهمتری آمدهو آبادیها این سازه

ی که حت شوندمیروزی سبب عبرت دیگران  ا ترک کنیم.هر چه باشد، روزی ما باید آن ر !شنوندمیاسنتفاده روزی خراب و بی
حتی فالنی که صاحب فالن سازه بود، فقط چند صباحی از آن استفاده  .شودمیای بیش محسوب نفالن سنازه هم امروز خرابه

دی آن را همه سرمایه عمر خود را صرف چیزی نکن که به زو د که نساز برای اینکه روزی خراب شود.گویمیعقل  کرد و رفت!
                                           

 .9روم، 15
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ها اگر در رسیدن به آن سازه دائمی نقش بلکه برو چیزی را بسناز که به صنورت دائمی برایت بماند. این سازه ترک خواهی کرد.
 داشته باشد، از آن جهت ارزشمند است و اال ... 

نَّ  ی  ْجز  ن  ه  باٍق و  ل 
ْند  اللَّ ُد و  ما ع  ْنف  ُکْم ی  ْند  ُلون و چه زیباسنت تعبیر قرآن: ما ع  ْعم  ن  ما کاُنوا ی 

أ ْحس  ُهْم ب  ْجر  ُروا أ  ب  ذین  ص  : آنچه نزد 16الَّ
رود و آنچه نزد خداسنت باقی است و به تحقیق یقینا کسانی را که صبر کردند، اجرشان را به بهترین آنچه شنماسنت از بین می

 .دهیممیعمل کردند، 

 نشانه هفتم: ضعف علوم و تغییرات آنها
ند گفتمی! شدمی، تمسخر گفتمیکه اگر کسی خالف آن سخن  شدمینظریه زمین مرکزی بدیهی پنداشته  روزگاری به قدری

چرخد و در مغرب غروب و به دور زمین می کندمیکه خورشننید هر روز از مشننرق طلوع  بینندمیکنه مگر این سنناده لوح ن
 د که زمین مرکز گردش خورشید است!فهممی!؟ چه طور نکندمی

ک فرض دیگر هم وجود داشننت و آن این بود که زمین به دور خورشننید بچرخد و از جانب ما که بسننیار کوچک که یحال این
اتفاقا همین فرض امروز  !که ما تصور کنیم که خورشید در حال چرخش به دور ماست هسنتیم، این مسنأله چنین نمایان شنود

 پذیرفته شده است!

ذیه تا . متخصصین تغشودمیر شناخت آن را دارد، دچار تغییرات و تحوالت بنیادین های مختلفی که ابزاعلوم بشنری در زمینه
و امروز با یک تحقیق جدید یک ضرر مهم آن ماده غذایی را  دانستندمیدیروز مصرف یک ماده غذایی را برای بدن بسیار مفید 

 ، دیگر آن ماده غذایی را مفید ندانند!شودمیکه سبب  کنندمیکشف 

 «ب»اند که آنچه حقیقتا سبب و حاال با کشنف عاملی جدید متوجه شده شنودمی «ب»سنبب  «الف»ند گفتمیدیروز  آنها تا
 برای ما ناشناخته بود، به اشتباه تصور «ج»همراه بود و از طرفی  «الف»معموال با « ج»بود که چون  «ج»نبود بلکه  «الف»بود، 

 است.  «ب»سبب  «الف»کردیم که 

ن علوم را د، ایتوانمیهمواره  اند،لوم تجربی برای کشف عواملی که تاکنون ناشناخته ماندهحوالت گذشته و امروز عتغییرات و ت
آن عامل ناشناخته، نتایج تحقیقات امروز  زیرا ممکن است های امروزین خود، منصرف کند؛وصیهاز صورت امروزین خود و ت

 را تحت شعاع قرار دهد.

یم آنها را اصل قرار توانمیهای خداست که ما حتی در زمینه علوم تجربی که ابزار کشف آنها را داریم، نهای از نشناناین نشنانه
ران د نتایج جبتوانمیاز این علوم  بدون قید و شرط های این علوم قرار دهیم. تبعیتدهیم و همه زندگی خود را بر اساس توصیه

 ناپذیری برای ما داشته باشد.

                                           
 .44نحل، 16
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ند. در دخورمیهای زیادی، عادت مردم بر غذا در دو وعده بوده اسننت. یعنی فقط صننبحانه و شننام در سننرزمینبه عنوان مثال 
و بر این اسنناس  کردمیای از زمان، تحقیقاتی انجام شنند که غذا خوردن به دفعات زیاد و مقدار کم در هر وعده را توصننیه بازه

 اج پیدا کرد.ها، روای به همراه میان وعدهوعده سهنظام قضایی 

های اخیر تحقیقات مفصلی در مورد پدیده اتوفاژی صورت گرفت که پروفسور اسومی دانشمند زیست شناس ژاپنی و در سنال
که از  نددادنشان می، تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام داده است که به زبان ساده 0204برنده جایزه صنلح نوبل در سال 
های سنرطانی و معیوب بدن اسنت و به زبان ساده بعد از گرسنگی طوالنی ابود شندن سنلولفوائد گرسننگی طوالنی مدت، ن

 ! کنندمیهای معیوب و سرطانی های سالم، شروع به خوردن سلولمدت، سلول

هتر در هضم ب ،کم حجم کوتاه مدت  های ممکن اسنت بر اثر این تحقیقات به این نتیجه برسنیم که درست است که مثال وعده
ای ترکیبی داشت که مثال افراد مختلف مقداری از روزهای سال مؤثر است ولی به دلیل از کار انداختن اتوفاژی، باید برنامهغذا 

 ای بخورند!وعده سهای غذا بخورند و تعدادی از روزهای سال را را دو وعده

هد داد، خواهد افتاد!؟ چیز خاصی نیست! رخ خوا 2177چه بر سنر افرادی که قبل از این تحقیقات که قرار است مثال در سال 
 سالی از عمرشان کم خواهد شد!  37-27به دلیل مبتال شدن به سرطان بر اثر از کار افتادن خاصیت اتوفاژی بدن، 

اما وای به حال علم، در  های آن در مورد اموری است که علم ابزار شناخت آن را کم و بیش دارد! این حال و روز علم و توصیه
 یی که ابزارهای شناخت آن را ندارد! جا

 مرگ و بعد از آن، صالحیت ندارد. د، علم برای تصمیم گیری در موردگویمیعقل به من 

یت گویمیعقل به من  د، اگر منبعی غیر از علم برای همین دنیا باشند که مشنکالت علم را نداشته باشد، به نسبت به علم اولو
 قدرت   ،م ابزار بررسننی آن را ندارد! و همین طور به نسننبت به ابعادی از همین دنیا که علمدارد چه برسنند به امور آخرت که عل

آن به  هستند یا متکبر ! چه قدر جاهل، طبیعتا منبعی که مشنکالت علم را نداشنته باشند، اولویت دارداندازه گیری آنها را ندارد
 ها پیدا نکردند، آن را منکر شدند.ح را در کالبد شکافیعصب شناسی که چون با ابزارهای ناقص خود، رو ظاهر دانشمندان  

های ند ورای ذهنکردمیاندازند که تصور های یونان باستان میمرا به یاد برخی از طبیعیدان ،ساده لوح این به ظاهر دانشمندان  
گر جسام تنها در حالی بر روی یکدیند که اگفتمیند و کردمیکوچک آنها هیچ نیست و لذا تأثیر اجسام دور از یکدیگر را انکار 

تأثیر گذار هستند که در کنار یکدیگر باشند! آری! چون هنوز ابزارهای نیرو سنج دقیق نداشتند، نتوانستند نیروی جاذبه عمومی 
 ست!ا« خطا» «درک نکردن» نیست ولی رد کردن به دلیل   «خطا» «درک نکردن»بین اجرام را درک کنند! اما 

داد به جهل خود اعتراف کند! معموال بشننر متکبر، خود را سننقف جهان تصننور ل تاریخ به او کمتر اجازه میتکبر بشننر در طو
 !کردمیید، سریعا انکار فهممیو اگر چیزی را ن کردمی
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 که خیلی بزرگ و قدرتمند است! کندمیو فکر  شودمینشانه هشتم: انسان موجودی در غایت ضعف است که غالبا توهم زده 
شاید هیچ گاه شاهزادگان ایرانی در حالی که ب مثالی این حقیقت را تبیین کنم! هم از عجایب تاریخ است! بگذارید در قال این

 ند که روزگاری فراکردمیباور ن (،!)ندشدمی ، خنکهای پرندگاننشنستند و توسط خدمه خود با بالبر روی تخت خویش می
 یت هوایی بسیار خنکتر و بهتر تولید کنند!هایی ساخته شوند که وضعبرسد که اسپلیت

هایی در ند که روزگاری برسد که ماشینکردمیند، باور نشدمیهای تند رو شناید هیچگاه زمانی که شناهان روم سوار بر اسب
 باشد. هتکان و زحمت بسیار کمتری داشت ها سرعت داشته باشد و البتهاختیار اکثر مردم قرار بگیرد که چندین برابر آن اسب

ند که روزگاری فرا برسد که بیشتر مردم بتوانند در کردمیند باور ندخورمیهای تازه شناید هیچگاه زمانی که سالطین هند، میوه
 های دیگر را بخورند!فصلهای هر فصلی میوه

های گرم و وط کردن آبند که خدمه آنها بر اثر مخلکردمیهای معتدلی حمام شاید هیچ گاه زمانی که رؤسای چین در زیر آب
 ند که روزگاری برسد که بیشتر مردم بتوانند زیر چنین آبی حمام کنند!کردمیسرد درست کرده بودند، باور ن

 ودشمیبشر موجودی بسیار ضعیف است که با اندکی گرما آزرده  دهدمیبه خوبی نشان ها جالب این است که همه این گزاره
و سننرد را تحمل کند و برای  و باید زحمت ترکیب آب گرم شننودمیو با اندکی نامالیمی آب اذیت  و باید به نوعی او را باد زد!

مسننیرهای طوالنی را طی کند مگر با زجر و  تواندنمیجا شنندن خود، نیازمند اسننب و ماشننین اسننت و خودش به تنهایی جاب
 زحمت فراوان!

که مثل همان  «این بشر جدید»ات را نداشت، طغیانگر بود و هم که یک چندم این امکان «قدیم آن بشنر  »اما عجیب اینکه هم 
 بشر قدیم به خودی خودش بسیار ضعیف است و همچنین نسبت به بشر آینده چنین است، طغیانگر است!

که جزو معدود حیواناتی است که بدون پدر و مادر تا چند سال بعد از  کندمیانسان دائم فراموشکار است. خیلی زود فراموش 
د یک نوزاد را پریشننان کند! بسننیاری از توانمیتولند قدرت حفن خود از ضننعیفترین حیوانات را ندارد. یک مگس به تنهایی 

ترین ولی انسان تا چند سالگی بدون والدین خود از بسیاری از ابتدایی شوندمیحیوانات بعد از چند روز بعد از تولد، مسنتقل 
 آید!امور زندگی خویش بر نمی

چه از نظر عاطفی و چه از نظر بدنی،  ،و دوباره مانند یک بچه رسدمیکه خیلی زود به سننین پیری  کندمیزود فراموش خیلی 
 رود!استفاده نکند، آبرویش نزد دیگران می و اگر پوشک دو حتی قدرت کنترل عضالت شکمی خود را ندار شودمیمحتاج 

-8که تب کردن تنها با  کندمی. خیلی زود فراموش آوردمیاو را از پا در  ،هواگرمای چند درجه  که کندمیخیلی زود فراموش 
که همین غذایی  کندمی. خیلی زود فراموش آوردمین، او را در چند ساعت از پا در رجه اختالف نسنبت به دمای عادی بدد 4

ه ک کندمی. خیلی زود فراموش کندمی و چند روز او را مریض و آشفته شودمیکه قوام بدن اوست، گاهی توسط معده او هضم ن
! تنها اگر مقداری از آب به اشتباه دریچه ریه شودمیهمین آب که زندگی او به آن وابسته است، گاهی سبب خفه شدن و مرگ او 

 .کندمیاو وارد شود، او را آشفته 
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، نار آنک ببیند و چند نفر خدمه قیمتگران  بنز ، یک ماشننینانسننان بسننیار فراموش کار اسننت و به محض اینکه بیرون از خود
نَّ فرمایمیقرآن چه زیبا  که گویا بی نیاز گشنته اسنت و تبدیل به یک موجود قوی شده است! کندمیخیلی سنریع باور   إ 

الَّ د: ک 
ْطغی ی  ْنسان  ل  ْغنی اْْل  آُه اْست  ْن ر    نیاز بپندارد.ا بیچنین نیست. انسان به تحقیق طغیانگر است، زمانی که خود ر : هرگز17أ 

که ثروت افراد بزرگی به راحتی با یک سونامی یا یک انفجار غیر  بیندمیجالب اینکه بارها و بارها در این سنو و آن سوی جهان 
مترقبه یا یک دزدی عظیم یا یک خرابکاری یا حتی یک تصننادف از بین رفته اسننت! یعنی تمام آنچه او به آنها دل بسننته بود به 

 د از بین برود ولی او باز هم فریفته آنهاست!توانمییک اتفاق کوچک  راحتی با

همه داشته هایش  ، آب به داخل حلق او برود! کافیسنت مختصنری مریض شنود تا بین او ودخورمیکافیسنت یک بار که آب 
 ست!هاحرفاما این انسان فراموشکارتر و غافلتر از این فاصله بیاندازد! 

هایش را از دست بدهد، یک نشانه الهی است برای اینکه ما در بازی د همه داشتهتوانمییک لحظه  ضعف عجیب انسان که در
اصننل نیسننت! برای از دسننت دادن همه اینها، یک نیش عقرب  دائما در معرض نابودی، یهاداشننته نوع زندگی بفهمیم که این

د که فهمیمند، دیر به بیمارستان رسیده است، گوییمای که پزشکان به او کافیست! حتی یک ویروس خطرناک کافیست! لحظه
ت تا های او کافیسای حساس در باالی یکی از برجاز دست پزشکان هم کاری ساخته نیست! حتی یک پا پیچ خوردن در نقطه

 میان او و هر چه دارد فاصله بیاندازد!

 د چیز دیگری است.اند که اینها اصل نیست. در بازی زندگی، مقصوفهممیاین نشانه به ما 

ئما در آرامش باشد و باید دا تواندنمیو البته به خدایی رحیم اعتقاد ندارد، حتی یک لحظه  داندمیبه نظر من، کسی که اینها را 
 در اضطراب و نگرانی به سر ببرد! و تنها راه رهایی از این اضطراب یا اعتقاد به قدرت و رحمت الهی است یا غفلت!

! و کندمیتصنمیم گرفته است که در مورد این امور فکر نکند! چون فکر کردن در مورد این امور، او را آشفته  یعنی بشنر جدید،
یک شیرینی در دست گرفته است، در حال نزدیک شدن به دره  که چه قدر این رفتار، شنبیه عملکرد کودکی اسنت که در حالی

د: گویمیینی را کنار بگذار و به عاقبت مسننیر فکر کن! در جواب بچه! یک لحظه شننیرای م:یگویمیمرگ اسننت! هر چه به او 
 این رفتار عاقالنه نیست.د بشود! خواهمیعال خوش باشم! بعدا هر چه فبگذارید 

در بازی زندگی، دقیقا مانند همان کودکی است که در ابتدای نوشته گفتم که به جای طی کردن مراحل بازی و  هانشانهغفلت از 
شود که بر  ز آن روزی که فرصنت تمام شنود و قرار بر این! اما وای اشنودمیت مشنغول دور زدن در زمین بازی کشنف مأموری

اسناس عملکرد او در بازی زندگی، وضعیت یک زندگی جاویدان را در سرای دیگری روشن کنند. آنگاه خواهند فهمید که چه 
 اشتباه بزرگی رخ داده است!

                                           
 .3و4علق، 17
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 معبودی جز او! های ضعف هرنشانه نهم: نشانه
بی ما را م، نشانهدانیمیو آنها را دارای اثر  دهیممیدر کسنانی که ما برای خدا شریک قرار  های ضعف آشکاری است که به خو

ایم، شایسته این مقام نیستند. هدف زندگی و که آن کسانی که معبود و مقصود خویش قرارداده کندمیبه این حقیقت راهنمایی 
های ضعف واضحی که در آنها قرار داده شده است، ل زندگی به سنوی جهتی غیر آنهاسنت. با این نشنانهجهت و غایت اصنی

کُ  .کندمیروشن است که هدف اصلی نیستند. قرآن کریم، در آیات بسیاری به این حقیقت اشاره  ْمع  ُه س  ذ  اللَّ خ  ْن أ  ْیُتْم إ  أ  ْم ُقْل أ  ر 
لی م  ع  ت  ُکْم و  خ  ْبصننار  ه  ُقلُ  و  أ  ْأتیُکْم ب  ه  ین 

ْیُر اللنَّ لنٌه غ  ْن إ  ُکْم م  ب  : بگو ببینیم اگر خدا گوش شننما یا چشننمانتان را بگیرد و بر 18...و
 )بازمیگرداند(؟ ...آوردمیقلبهایتان)عقلهایتان( مهر بزند، چه معبودی غیر از الله آن را برای شما 

آن را برگرداند؟ چه بسیار ثروتمندانی که حاضر شدند تمام  توانمیا قدرت آنها را برگرداند؟ آیا با بت شهرت ی توانمیآیا با پول 
تواند کردی همراه و یاور توست، میآیا زنی که فکر می ثروت خود را خرج کنند تا سالمتی خویش را بازگردانند ولی نتوانستند.

ش به او بسننتگی دارد، آنجایی که خدا قدرت کرد همه زندگینعمت از دسننت رفته را برگرداند؟! آیا مردی که آن خانم فکر می
کند، قادر است مشکلی را حل کند؟! یا اینکه خود او ضعیفی مثل آن زن است که جانش در گرو پریدن قطراتی آب به نمایی می

 افتد؟! گلویش، به خطر می

ُتهُ  ه  ْنُهْم آل  ْت ع  ْغن  ما أ  ُهْم ف  ْنُفسنن  ُموا أ  ل  ْن ظ  ْمناُهْم و  لک  ل  تيو  ما ظ  ْي  ُم الَّ ْن شنن  ه  م 
ْن ُدون  اللَّ ْدُعون  م  ك  و  ما ی  بِّ ْمُر ر  ا جاء  أ  مَّ زاُدوُهْم ٍء ل 

ْتبیٍب  ْیر  ت  : )هنگامی که عذاب نازل شد( و به تحقیق ما به آنها ظلم نکردیم لکن خودشان به خود ظلم کردند پس معبودانی 19غ 
 آمد، آنها را بی نیاز از هیچ چیزی نساختند و به آنها جز هالکت نیافزودند. ند هنگامی که امر خداخواندمیکه به جای الله 

ی علم سنکوالر در زمان ما این است که چون خدا را از صحنه عالم به کلی حذف کرده است و تصورش این هاویژگییکی از 
ک بالی زمینی یا آسننمانی مثل اسننت که کشننف قوانین طبیعت به معنای عدم دخالت خداوند متعال در امور اسننت، وقتی با ی

 . مؤمنین در عین اینکهکندمیو جنبه الهی آنها را فراموش  کندمی، آن را صننرفا تحلیل فیزیکی شننودمیزلزله یا طوفان مواجه 
یل ا سب یو لذا با دیدن زلزله مخّر  دانندمیقوانین علمی را قبول دارند، همواره این قوانین طبیعی را محکوم اراده خداوند حکیم 

ند که شنناید سننبب این بال، گناهان ما باشنند و این واقعه امتحانی برای نیکوکاران و عذابی برای گویمینابودگر همواره با خود 
 بدکاران است.

ند، دیدی که فالن شخص ثروتمند با آن همه اموال و خدمه، در این گویمی. مثال با خود گیرندمیسنپس از هر بالیی عبرتهایی 
 ر شد و هیچ یک از بت پول و قدرت، نتوانستند او را نجات دهند؟!بال گرفتا

ْنُفس  
 

ُکون  ْل  ْمل  یاء  ال ی  ْول 
ه  أ  ْن ُدون  ْذُتْم م  خ  اتَّ ُه ُقْل أ  ف  ْرض  ُقل  اللَّ

 
ماوات  و  اْْل بُّ السَّ ْن ر  ْعمیُقْل م 

 
ي اْْل و 

ْست  ْل ی  ا ُقْل ه  را ْفعًا و  ال ض  ْم ن   ه 
صنیُر  ْم و  اْلب  ْیه  ل  ْلُق ع  ه  اْلخ  شاب  ت  ه  ف  ْلق  خ  ُقوا ک  ل  کاء  خ  ر  ه  شنُ

لَّ ُلوا ل  ع  ْم ج  وُر أ  ُلماُت و  النُّ ي الظُّ و 
ت  سنْ ْل ت  ْم ه  ْي أ  ُق ُکلِّ ش  ُه خال  ُهو   ٍء و   ُقل  اللَّ

                                           
 .44انعام،  18
 .020هود،  19
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اُر  هَّ ُد اْلق  به جای او کسننانی را ولی خود  بگو چه کسننی صنناحب اختیار آسننمانها و زمین اسننت؟ بگو الله. بگو پس آیا: 27اْلواح 
ها و نور یکسان گرفتید که برای خودشان هیچ نفع و هیچ ضرری را مالک نیستند؟! بگو آیا کور و بینا یکسان هستند؟! آیا تاریکی

آنها  راند پس )این خلق کردن آنها( سبب شد که خلق بهستند؟! بلکه آیا برای الله شریکانی قرار دادند که مانند الله خلق کرده
 مشتبه شود؟! بگو الله خالق هر چیز است و او واحد قهار است.

یم، شایسته ولی و صاحب اختیار قرار دادن نیستند. شناسمیکه کسنانی که در اطراف خود  دهدمیخیلی دقیق به خوبی نشنان 
بیرونی شوند و تمام ثروتشان ا هم مثل ما، مالک هیچ نفع و ضرری بر خود نیستند. در یک لحظه ممکن است مقهور عاملی هآن

چند وقت پیش یکی از معروفترین ن اینکه آماده باشند. را ببازند! در یک لحظه ممکن است جان خویش را از دست بدهند، بدو
اجتماعی و سنیاسی که ثروت بسیار وسیعی هم داشت، به صورتی خاص از دنیا رفت که به نظر من های و شناخصنترین چهره

ا برشمرم هایی رم عبرتخواهمیدر مقام قضاوت نسبت به خوب یا بد بودن آن فرد نیستم بلکه  آن نهفته بود. در هانشانهخیلی 
فرد که  اینخدا بود برای عبرت گرفتن دیگران. ای از جانب ست برداشت کند. مرگ او نشانهتوانمیکه هر کسی از نحوه مرگ او 

بود و ثروت بسیار زیادی داشت و یکی از قدرتمندترین شخصیتهای سیاسی از نظر سنالمتی در درجه بسیار خوبی از سالمتی 
از دنیا رفت. همه چیز را کنار گذاشننت و  داد،که خود آن را برای حفن سنالمتی انجام می در حالی که برای ورزشو ایران بود، 

 و السالم!تند. به همین سادگی! ها و حشرات)قبر( گذاشچند تکه پارچه)کفن( به دورش پیچیدند و او را در قرارگاه کرم

آن همه نفوذ اجتماعی و نگهبان و بادیگارد، و آن همه ثروت و سننرمایه و سننالمتی ظاهری در حالی که برای حفن بیشننتر آن 
، همه و همه او را تنها گذاشتند و به هیچ درد او نخوردند! این یعنی مرگ و این یعنی اینکه انسان مالک کردمیسنالمتی ورزش 

 د، به جز خدا، چنین است.شناسمیعت و ضرر خویش نیست! و نه فقط انسان بلکه هر موجودی که انسان منف

رِّ  ف  الضننُّ شننْ ُکون  ک  ْمل  ال ی  ه  ف  ْن ُدون  ْمُتْم م  ع  ذین  ز  ْحویالً  ُقل  اْدُعوا الَّ ْنُکْم و  ال ت  : بگو بخوانید کسننانی را که جز او)الله( گمان 21ع 
 دید( که آنها مالک بر طرف کردن ضرری از شما نیستند و )نیز مالک( تغییری نیستند.پس )خواهید  دکنیمی

ْم و   ه  ْنُفس  ْصر  أ  طیُعون  ن  ْست  نا ال ی  ْن ُدون  ُعُهْم م  ْمن  ٌة ت  ه  ُهْم آل  ْم ل  ُبون   أ  ا ُیْصح  نَّ : بلکه آیا برای آنها معبودانی غیر از ما است که 22ال ُهْم م 
 ند یاری کنند و نه ...توانمیدر حالی که نه خود را  کندمی آنها را )از ما( منع

ُعُکْم  ْنف  ه  ما ال ی 
ْن ُدون  اللَّ ْعُبُدون  م  ت  ُکْم  قال  أ  ف  رُّ ضننُ ْیئًا و  ال ی  ْن ُدون  ا شنن  ْعُبُدون  م  ما ت  ُکْم و  ل  ُلون  ُأف  ل  ْعق  ال ت  ه  أ  ف 

س به جای : آیا پ23للَّ
؟! اف بر شما باد و بر آن چیزی که به رساندمیرساند و نه به شما ضرری می د که نه به شما سودییکنخدا چیزی را عبادت می

 ؟!دکنیمی. آیا تعقل ندکنیمیجای خدا عبادت 

                                           
 .04رعد،  27
 .04اسراء،  21
 .48انبیاء، 22
 .43و44انبیاء،  23
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ا و  ال را ْم ضنن  ه  ْنُفسنن 
 

ُکون  ْل  ْمل  ُقون  و  ال ی  ْیئًا و  ُهْم ُیْخل  ْخُلُقون  شنن  ًة ال ی  ه  ه  آل  ْن ُدون  ُذوا م  خ  ْوتًا و  ال و  اتَّ ُکون  م  ْمل  ْفعًا و  ال ی  یاًة و  ال ن   ح 
! و برای خودشان مالک شوندمیو خودشان خلق  کنندمی: و به جای او)الله( معبودانی گرفتند که هیچ چیزی را خلق ن24ُنُشوراً 

 .شوندمیهیچ ضرر و نفعی نیستند و هیچ مرگ و زندگی و نشر را مالک ن

ْن  ْعُبُدون  م  ما ت  نَّ ْزقًا ف   إ  ُکْم ر  ُکون  ل  ْمل  ه  ال ی 
ْن ُدون  اللَّ ْعُبُدون  م  ذین  ت  نَّ الَّ ْفکًا إ   إ 

ْخُلُقون  ْوثانًا و  ت  ه  أ 
ْزق  و  اْعُبُد ُدون  اللَّ ه  الرِّ

ْند  اللَّ ُغوا ع  وُه اْبت 
ُعون  و  اْشُکُرو ْیه  ُتْرج  ل  ُه إ 

ای بر دکنیمی... همانا کسانی که به جای خدا عبادت  پرستیدیی را میهابتدا خ: شما تنها به جای 25ا ل 
 گردید.شما مالک روزی نیستند پس نزد الله روزی را بطلبید و او را بپرستید و او را شکر کنید و به سوی او باز می

ُکْم  کائ  ر  ْن شننُ ْل م  ُکْم ُثمَّ ُیمیُتُکْم ُثمَّ ُیْحییُکْم ه  ق  ز  ُکْم ُثمَّ ر  ق  ل  ذي خ  ُه النَّ ْي  اللنَّ ْن شنن  ُکْم م  ْن ذل  ُل م  ْفع  ْن ی  ُه و  م  ْبحان  عالیٍء سننُ ا  ت  مَّ ع 
ر ُکون  

. آیا از شریکان شما کندمیمیراند سپس زنده : الله ی که شنما را خلق کرد سپس شما را روزی داد سپس شما را می26ُیشنْ
 !گیریدمیریک از آنچه برای او ش ست؟! او منزه و متعالی اکنندمیهیچ یک از این کارها را 

ْرض  و  ما
 
ي اْْل ماوات  و  ال ف  ي السننَّ ٍة ف  رَّ ْثقال  ذ  ُکون  م  ْمل  ه  ال ی 

ْن ُدون  اللَّ ْمُتْم م  ع  ذین  ز  ْنُهْم  ُقل  اْدُعوا الَّ ُه م  ْرٍك و  ما ل  ْن شنن  ما م  ُهْم فیه  ل 
هیٍر : بگو بخوانید کسننانیم   ها و در زمین مالک ای در آسننمانکه به اندازه ذره به جای خدا! در حالی دیکنمیگمان  که را ْن ظ 
 نیست!ای و برای ایشان در آن دو هیچ سهمی نیست و برای آنها هیچ پشتوانه شوندمین

نَّ  ه  إ 
اللَّ ْك ب  يَّ ال ُتْشر  ُظُه یا ُبن  ع  ه  و  ُهو  ی  ْبن  ْذ قال  ُلْقماُن ال  ظیٌم  و  إ  ُظْلٌم ع  ْرك  ل  ن به پسرش گفت در حالی که او : هنگامی که لقما27الشِّ

 : برای الله شریک قرار نده. همانا شرک همان ظلم بزرگ است. کردمیرا نصیحت 

. چه کسنی است که رسندمیبه شنرک  هابدیشنرک همان ظلم بزرگ اسنت. چرا؟ چون اگر دقت کنی خواهی فهمید که همه 
 نندکمیو حقوق دیگران را پایمال  کنندمیز افراد ظالمانه عمل نفهمد، ظلم کردن به دیگران بد است! اما چرا در عمل بسیاری ا

ند و اگر آن رسنمی هالذتکه آن مال اصنالت دارد و اگر به آن مال نرسنند به  کنندمی؟ چون فکر ندخورمیو مثال مال مردم را 
، هیچگاه به پول دهدمیا قرار ن! اما موحد و کسی که پول یا هر چیز دیگر را شریک خدشنوندمیمال به آنها برسند خوشنبخت 

که رفع کننده حقیقی نیازهای او خداست و اگر او سالم زندگی کند، خدا از جایی که گمان  داندمیمردم چنین دیدگاهی ندارد. 
یی را غیر هابترسناند. اما غیر موحد و کسنی که برای امور مختلفی غیر از خدا اصالت قائل است و اش را میروزی کردمین

که اگر او مثال این دزدی را نکند، روزی به او نخواهد رسننید و در نتیجه به سننراغ  کندمی، فکر داندمیدا مدبر امور زندگی خ
 رود. خیانت به مردم می

طراب . اضگرددمی. حتی حاالت روانی نامناسب به شرک بر گرددمیهر شنّر دیگری را هم که تصور کنی، به نوعی به شرک بر 
، داندمینخدا ایمان دارد و هیچ کسی را در عرض خدا، مالک هیچ چیز  ک است. موحد واقعی که در دل به خدایی  ناشی از شر

                                           
 .8فرقان، 24
 .03عنکبوت،  25
 .42، روم 26
 .08لقمان،  27
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گاه است و ثانیا رحیم  داندمیهیچگاه اضنطرابی نخواهد داشت. مؤمن واقعی خدایی را بر خود ناظر  که اوال به همه احوال او آ
که اگر ایمان خود را حفن کند، هر  داندمیکه مشننکل او را بر طرف کند، لذا د و ثالثا قادر اسننت خواهمیاسننت و خیر او را 

 .شودمیاتفاقی برای او بیفتد حتی مرگ، به نفع اوست و لذا مضطرب ن

 اما بیچاره کسی که ایمان ندارد. یا باید خود را به غفلت بزند یا دائما نگران حفن اموال و جان خود و اطرافیانش باشد.

و توحید خیر کثیری است که همه خیرات واقعی به آن بر  گرددمیم بزرگی اسنت که همه شنرور واقعی به آن بر آری! شنرک ظل
 .گرددمی

ْن ُدون   ْدُعون  م  ْیُتْم ما ت  أ  ر  ُه ُقْل أ  ف  ُقوُلنَّ اللَّ ی  ْرض  ل 
 
ماوات  و  اْْل ق  السَّ ل  ْن خ  ُهْم م  ْلت  أ  ْن سن  ئ 

ي   و  ل  ن  راد  ْن أ  ه  إ 
فاُت اللَّ ْل ُهنَّ کاش  ُضر  ه  ُه ب 

اللَّ
ني راد  ْو أ  ه  أ  رِّ ْیه  ی   ضننُ ل  ُه ع  ي  اللَّ ب 

سننْ ه  ُقْل ح  ت  ْحم  کاُت ر  ْل ُهنَّ ُمْمسنن  ٍة ه  ْحم  ر  ُلون  ب  کِّ و  ُل اْلُمت  کَّ و  : و اگر از آنها بپرسننی که چه کسننی 28ت 
له اگر ال خوانیدمییا چیزهایی که به جای الله آخبر دهید  د الله. بگو: پس به مننگویمیآسننمانها و زمین را خلق کرده اسننت، 

و را ند رحمت اتوانمیند ضررش را بر طرف کنند یا اگر الله برای من رحمتی اراده کند آیا آنها توانمیضرری را اراده کند آیا آنها 
 .کنندمیر او توکل )از رسیدن به من( نگه دارند؟ پس بگو الله برای من کافی است و توکل کنندگان فقط ب

ُروني ه  أ 
ْن ُدون  اللَّ ْدُعون  م  ْیُتْم ما ت  أ  ماوات  اْئُتوني ُقْل أ  ر  ي السَّ ْرٌك ف  ُهْم ش  ْم ل  ْرض  أ 

 
ن  اْْل ُقوا م  ل  ْن  ما ذا خ  ٍة م  ثار  ْو أ  ْبل  هذا أ  ْن ق  تاٍب م  ک  ب 

قین  ع   ْن ُکْنُتْم صنناد  یا اینکه آیا اند ، چه چیزی از زمین خلق کردهخوانیدمیبه جای خدا  پس بگو بنه من خبر دهید آنچه: 29ْلٍم إ 
 برای آنها سهمی در آسمانهاست؟ به من کتابی از قبل این بدهید یا اثری از علم اگر راستگو هستید. 

بفهمد که اینها  ، به خوبیشننودمیها را در مخلوقاتش قرار داد تا کسننی که وارد بازی زندگی ها و این ناتوانیو خدا این ضننعف
تند. ، هیچ کاره هسدهدمیاصنل بازی نیسنتند و باید به دنبال چیز دیگری باشد. تا بفهمد که آنچه به جز الله شریک خود قرار 

 ند که گویا مالک همه چیز هستندگویمیی، طوری سخن شنومیهایی بسیار پر ادعا هستند! وقتی صدای آنها را البته هیچ کاره
که ضنعیفترین موجودات هسنتند و با آن همه سنر و صدا، مانند طبلی تو  بینیمی، کنیمیحواالت ایشنان تأمل ولی وقتی در ا

 خالی هستند که هیچ ندارد.

 ها و عبرت گرفتن از آنها: تکبر و دل بستن!دو مانع بزرگ از دیدن نشانه
انسان ای که باور کند تواندنمیر کوچکی اوست. اموری را ببیند که به نوعی بیانگ تواندنمیوقتی شنخصی متکبر است، گاهی 

تو، گوش عالم را کر کرده اسننت، تو کوچکتر از این هسننتی که اصننال به حسنناب بیایی! تو صننرفا بر روی زمینی  «منم منم  »که 
برسنند به  ای! چهآنها را مشنناهده کرده رهسننتی که یکی از کوچکترین اجزای این جهان اطراف توسننت که تو با ابزارهایت از دو

های محتملی که ابزارهای تو قدرت درک آنها را ندارند! تو آن قدر کوچک هسنتی که حتی کل این زمین که تو صرفا جزء جهان
هد باور کند که روزی او هم خوا تواندنمیآید! بسیار بسیار بسیار کوچکی از آن هستی، در مقابل این خورشید، به حساب نمی

                                           
 .83زمر، 28
 .4احقاف، 29
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د باور خواهمینکه او نچشیده است! اند یی را چشیدههالذتیی باشنند که هاانسنانکه ممکن اسنت  د باور کندخواهمینُمرد! 
ه د باور کند کخواهمینای کمتر اسنت و چه بسا خوب باشد که از آن افراد تبعیت کند! کند که فهم و شنعورش نسنبت به عده

 ! داندمینا د باور کند که بیشتر چیزها رخواهمین! داندمینخیلی چیزها را 

اند! من وقتی مباحث طرح بزرگ اند، همه چیز عالم را تبیین کردهچه قدر جاهل هستند، این به ظاهر دانشمندانی که تصور کرده
د، جاهل باشند! و چه جهلی بزرگتر از اینکه شنخصنی توانمیم، فهمیدم که یک دانشنمند چه قدر کردمیهاوکینگ را بررسنی 

! چه جهلی بزرگتر از اینکه شننخصننی که صننرفا با یک سننری ابزارهای ناقص و داندمیناین عالم را نفهمد که بیشننتر چیزهای 
د تحلیل کند و حال اینکه بسننیاری از توانمیهایی که همه در دسننتخوش تغییر قرار دارند، تصننور کند که همه هسننتی را تئوری

ای که آیا در دنی داندمینیش مکشنوف نیست! هنوز های همین فیزیکی که او متخصنص در آن اسنت، براترین پرسنشابتدایی
که آیا ورای این  داندمینریزترین اشننیناء اتمی که کشننف کرده اند، آیا دنیای دیگری از اجزای ریزتر وجود دارد یا خیر! هنوز 

در  ه، عناصر دیگریآیا ورای این عناصر چندگان داندمینسنتارگان تا کنون دیده شنده، سنتارگان و سنیاراتی هسنتند یا نه! هنوز 
که آیا ابزارهایی در  داندمینآیا ورای حس او تجربیاتش چیزی وجود دارد یا خیر! هنوز  داندمینهسننتی هسننتند یا خیر! هنوز 

نا شناخته را برای ما آشکار کنند یا خیر! و چه جهلی از این باالتر که این همه های آینده کشف خواهند شد که بسیاری از پدیده
اد زیادی ی سست و بی پایه که تعدهاحرفیم کل هستی را تبیین کنیم! آن هم با آن توانمینادیده بگیریم و فکر کنیم که  جهل را

تر آن کسی این بیشنتر از روی تکبر اسنت! مرض خود بزرگ بینی! بیچارهد روش تجربی قابل اثبات نیسنتند. از آنها حتی با خو
را ندارد ولی باز به مرض خود بزرگ بینی گرفتار اسننت و روز و شننب جلوی بت اسننت که حتی داشننته اندکی آن دانشننمند 

 کند!های اندک شخصی دیگر، سر خم میداشته

باور کند  تواندنمیباور کند که اینها پوچ هستند.  تواندنمیشد،  هالذتعامل دیگر هم عالقه است. وقتی کسی دل بسته به این 
اشند. کم مزه ب هالذت، این شودمیمتصور است، با مقدار زیادی رنج آمیخته است که سبب  که هر لذتی که از این دنیا برایش

 د باور کند که شاید آنچه او به آن دل بسته است، ارزش دل بستن ندارد.خواهمین

 ها و پاسخ آنها:بررسی اشکاالتی به این نشانه
 دین مانع پیشرفت! نظریه و «انسان خدا»

ینه نوشنته شنده است که انسان در طول تاریخ به سمت خدا شدن حرکت کرده است. خالصه تقریری که هایی در این زمکتاب
در این کتب از وضنعیت انسنان شنده اسنت، این است که روزگاری بشر مقهور طبیعت و حیوانات وحشی بود. در این هنگام 

به خواندن خدا. آرام آرام بشر  کردمی، شروع شدمیو امیدش از همه جا قطع  شدمیوقتی قدرت نداشنت و ناتوان از همه چیز 
پیشنرفت کرد و توانست بر این نیازها و عوامل خارجی غلبه پیدا کند و بر طبیعت غلبه کند. در چنین زمانی دیگر انسان نیاز به 

 !کندمیو خدا را از ذهن خود بیرون  کندمینخدا را احساس 

ته اسنت، یک مسأله روان شناختی است که چون امروز این مسأله روان شناختی یعنی گویا علت اینکه انسنان به سنراغ خدا رف
 وجود ندارد یا کمرنگ شده است، علت خداپرستی هم دیگر وجود ندارد!
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که چه طور شند که بشر پیشرفت کرد؟ بشر تا زمانی که قائل به خدا بود، در یک نقطه ساکن بود و  دانیمیاند که کتابها نوشنته
 سیاه بود! اما وقتی خدا را کنار گذاشت، شروع به رشد کرد!  دارای تمدنی

بارد که باران می شودمیداست چه نمی .زدیافت، دم از خدا میای علتی نمیو برای پدیده شدمیگفتند: بشر هر جا که گرفتار 
 .بردمیگفت خدا از یاد  ،کندمیکه چیزی را فراموش  شودمیست چه ندا. نمیکندمیدر نتیجه گفت: خدا باران نازل 

هر چه که علم پیشنرفت کند در واقع دسنت خدا از جهان کوتاه خواهد شند زیرا که دیگر دلیلی برای قائل شندن به وجود خدا 
که علت نزول باران سرد شدن طبقات باالی جو است که سبب سنگینی و تجمع  مکنیمیمثال کشنف  .برای جهان وجود ندارد

 !از این پس دیگر با خدا کاری نداریم .شودمیرات غبار معلق در هوا بیشتر آب در اطراف ذ

وقتی هم احساس کند که باران کم شد و نیاز به آب دارد به جای اینکه دست به دعا بردارد، هواپیماهایی را که ذرات معلق غبار 
تا اینکه باران نازل  کندمیهوا منتشر  ، درشوندمیو به همراه موادی که موجب سرد شدن طبقات جوی  کنندمیرا در هوا پخش 

شنود و بر فرض در این زمان علم بشنر به اندازه کافی رشد نکرده باشد که یک راهکار عملیاتی  قوی برای باران طراحی کند، به 
 .مرور با پیشرفت بیشتر علم، این مشکل را هم حل خواهد کرد

 .ه خدا نیاز نداشته باشیمکه ما ب شودمیچیزی که مهم است این است که علم سبب 

بی نوشتهکتابی نوشت و به پادشاه هدیه داد. ، وقتی 03لذا یکی از دانشنمندان علوم طبیعی قرن  ای پادشاه به او گفت کتاب خو
جای خدا در جهان  تو کجاست؟ شما در این کتابت که قوانین جهان را توضیح دادی حرفی  .ولی برای من یک سؤال ایجاد شد

 !آن فرد هم در پاسخ گفت که چون نیازی به خدا نداشتم، سخنی از او نیاوردم .ایدهاز خدا نز

لذا با پیشننرفت مرزهای  !در نظرش علم به قدری پیشننرفت کرده بود که مجهولی باقی نمانده بود که به خدا نسننبت بدهد !آری
 !یابددانش، مرزهای خدایی خدا کاهش می

اریخ هستند یا اینکه معاندانه اخبار تاریخی را در جهت گمراه کردن افراد به صورت گزینشی اما صاحبان این افکار یا جاهل به ت
اند اند که هر دو بسیار باطل است! اول اینکه فرض کرده! صاحبان این افکار حداقل دو چیز را پیش فرض گرفتهکنندمیاستفاده 

و هرچه فالکت و بدبختی در روزگار سابق بوده است، به خاطر به دلیل کنار گذاشتن دین است  ،که هر پیشنرفتی در روزگار ما
اند که هر کسنی در جهان، موحد بوده است، خدایی از نوع خدای رخنه پوش داشته دینداری بوده اسنت! دوم اینکه فرض کرده

 است و امروز که مرزهای علم پیشرفت کرده است، محدوده خدای او کوچک شده است!

رو علم و ها پیشریخ علم در کشنورهای اسالمی اطالع داشته باشد، پوشیده نیست که مسلمانان تا قرنبر کسنی که اندکی بر تا
ا هی ایشننان بود که زمینه تحقق تمدن جدید را در غرب رقم زد. مسننلمانان قرنهادانشدانش و تکنولوژی بودند و بسننیاری از 

ند. کردمیهان مغرب زمین برای درمان به این کشورها مسافرت شاپاد های جهان را داشتند کهبزرگترین و مجهزترین بیمارستان
که باید برای رضای خدا تحصیل علم کنند و سعی کنند از علومشان در راستای خدمت اند مسلمانان از پیغمبر خویش آموخته
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همین طور  37ته اسننت.به بندگان خدا اسننتفاده کنند و پیغمبر اسننالم، طلب علم را واجبی برای هر مسننلمان زن و مردی دانسنن
اند. های دینی دیگری از برخی از ادیان دیگر نیز در طول تاریخ بوده است که از نظر علم و تکنولوژی سرآمد روزگار بودهتمدن

اختراع میراث مسلمانان  0220های علمی مسلمانان کافیست به کتاب پروفسور سلیم الحسنی)برای اطالع از برخی از پیشرفت
 ها را ببینید.مراجعه کنید و به صورت مستند مواردی از این پیشرفتدر جهان ما(، 

م که بسیاری از دانشمندترین دانشمندان ایرانی، مذهبی هستند! دین بینیمیما در جامعه ایران خودمان به وضوح این حقیقت را 
پیشرفت کنند!  از دیگران کار کنند و نه تنها مانع پیشنرفت آنها نیسنت بلکه سنبب شنده است که با انگیزه بیشتری بتوانند بیش

ی زودگذر نوجوانی و خوش و عیاشی این دوران و هالذتها و معموال در سنین نوجوانی که بسیاری از نوجوانان مشغول شهوت
 دختر بازی هسنتند، نوجوانان مذهبی به دلیل دور بودن از این مسائل و ارضای این نیازها در قالب شرعی و کنترل شده، قدرت

 ایند و در سنننین کم به درجاتپیمهای علوم جدید را میتمرکز بیشننتری در تحصننیل علم دارند و لذا در مدت زمان کمی، قله
جاد ای زائد برای شخص مؤمن ایرسند. از طرفی انگیزه دینی و فرامین رسول الله صلی الله علیه و آله نیز انگیزهباالی علمی می

 بیشتری در راه تحصیل علم و کمک به بندگان خدا، تالش کند. با قدرت شودمیکه سبب  کندمی

« خدای رخنه پوش»اما در مورد خدای رخنه پوش، شنناید در بسننتری از زمان، در ال به الی کلمات برخی از دینداران، تصننور 
 وجود داشته باشد. خدایی که محصول جهل بشر است و اگر جهل بشر کم شود، محدوده آن خدا هم کمتر شود!

های توحیدی جهان، چنین تصوری نسبت به خدا وجود نداشته است. یعنی ترین سنتاما باید بگویم که در بسیاری از معروف
یشرو ها پها، چنین تصوری نسبت به خدا نداشتند. خصوصا مسلمانان که قرنها و مسیحیمسلمانان و حتی بسیاری از یهودی

 بسیاری در جهان مسلمان هستند. در علوم بودند و حتی امروز هم دانشمندان

ون ید مشاهده کنید که چتوانمیبه راحتی با مراجعه به سننت کالمی و فلسنفی مسنیحی یا یهودی و همین طور فلسفه اسالمی 
رساندند. ست، میهاعلتبه علتی که همان خدا یا علت همه هایت هر فعل و انفعالی را اینها اصل علیت را قبول داشتند، در ن

دینی  های. لذا حتی در بسیاری از سنتگرددمیهر فعل و انفعالی در هسنتی، یا با واسنطه یا بی واسنطه به اراده الهی بر یعنی 
و اعتقاد داریم که خدا اراده کرده اسنت که انسنان مختار باشد  مکنیمیقائل به نظریه جبر بودند. البته ما هرگز این نظر را تأیید ن

چه قدر تصنور خدای رخنه پوش، تصور ضعیفی در تحلیل تصور  دهدمیرا عرض کردم که نشنان ولی از این جهت این نکته 
های آن در زمان ایشان کشف شده بود ببینید حضرت ابراهیم چه طور حتی چیزهایی که علت خداپرستان در طول تاریخ است!

ذدهد: به خدا نسننبت می نيالَّ ق  ل  ْهدین   ي خ  ُهو  ی  ذي ُه ف  ُمنيو  یُ و  الَّ قین   ْطع  سننْ فین  و  إ  و  ی  شننْ ُهو  ی  ُت ف  ضننْ ر 
 ُثمَّ  ذي ُیمیُتنيو  الَّ ذا م 

دهد و مرا کند و کسی است که من را غذا می: )رب العالمین( کسنی است که من را خلق کرد سپس او مرا هدایت می31ُیْحیین  
 کند.میراند سپس زنده میاست که مرا می دهد و او کسیدهد و هنگامی که مریض شدن پس اوست که مرا شفا میآب می
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دهد؟! چرا میراندن را به خدا نسبت توانست بگوید، دارو مرا شفا میآیا آن زمان دارو وجود نداشنت؟! آیا حضنرت ابراهیم نمی
اد رهای برای مردن مثل بیماری و ضعف کشف نشده بود؟! هدایت کردن معموال توسط افداده است! مگر در زمان گذشته علت

دهد؟! آری! علتش این است که حضرت ابراهیم به خدای رخنه شند! پس چرا حضنرت ابراهیم به خداوند نسبت میانجام می
داند و علیت و سننببیت چیزهای مختلف را در دایره فرمانروایی و اش را از خدا میپوش اعتقاد ندارد بلکه ریز و درشننت زندگی

سوزاند که خدا بخواهد و چه باک از اراده داند آتش تنها زمانی او را میاکی ندارد! چون میداند! لذا از آتش هم باراده الهی می
 الهی داشته باشد وقتی که به وظیفه خود به طور کامل عمل کرده است؟! 

 آزادی واقعی!
و چون دین مانع  های بسنیاری بر علیه دین نوشنته شده است که در آنها آزادی یک ارزش واقعی انسان شمرده شده استکتاب

 این آزادی پنداشته شده است، یک امر غیر انسانی تلقی شده است که با انسان و انسانیت در تضاد و تعارض است.

اند، آزادگی واقعی تنها برای موحدان اسننت و به جز موحدان هیچ کس آزاده امنا بناید بگویم که اتفاقا به عکس آنچه ادعا کرده
 عی نبرده است!نیست و بویی از آزادیی واق

ی زیادی را بپرسننتد و تابع هابتکسننی که بنده نفس خود باشنند و بخواهد هر چه دلش خواسننت عمل کند، در نهایت باید 
ی بسیاری باشد! هر یک از پول و لذت و قدرت و شهرت و نظر دیگران در مورد او و خانواده و دوستان و ... هر یک برای هابت

کند. دائما  را برای او حفن هابتآنها تبعیت کند! دائما باید به فکر راهکارهایی باشد که به نوعی این که باید از  شوندمیاو بتی 
 ی مختلف خود است.هابتدر قید و بند و اسیر حفن 

. برای حفن قدرت چه کارها که باید کرد! برای شننودمینیاز به محافظت دارند. پول بدون اقدامات فراوان، حفن ن هنابنتاین 
ی مختلف خود، دائما باید هاین شننهرت و نظر دیگران در مورد خودمنان، چه تدابیری که باید اندیشننید! برای حفن دارایحف

ها بد شگذارمید که آب خوشی از گلویمان پایین برود! نگذارمیو ن کندمیمشنغله داشته باشیم. اینها دائما آزادی ما را سلب 
د که تنها راه رهایی نسننبی از آن غفلت اسننت! غفلت هم در گیرمینی وجود ما را فرا راحت بخوابیم! اضننطراب و اسننترس فراوا

 ها اختیاری نیست!بسیاری از زمان و موقعیت

که خدا عالم به احوال اوست و از  داندمیباشند. از طرفی  در امان هابتد از همه این توانمیاما کسنی که موحد واقعی اسنت 
د. د حل کنتوانمیکه او تنها قدرتی است که هر مشکلی را  داندمیت و دلسوز برای او و از طرفی که او رحیم اس داندمیطرفی 

ای که برای او مهم اسننت، یک چیز اسننت و آن اینکه ایمانش را حفن کند. حفن ایمان هم به این لذا نگرانی ندارد. تنها نکته
آید و به هیچ وجه به نتیجه اعمالش فکر د انجام وظائفش بر میاش را عمل کند. لذا او با خیالی آسوده در صداسنت که وظیفه

 و نگران نتیجه آنها نیست! کندمین

ای اسنت که خدا بر روی دوش او قرار داده است ولی نگران نتیجه نیست چون چون وظیفه کندمیاو برای کسنب روزی تالش 
زند، به صالح اوست و بهترین چیزی است که برای او ممکن بوده ای که خدا برای او رقم بکه بعد از تالش او، هر نتیجه داندمی

 است. خیالش از انجام وظیفه آسوده است و نسبت به نتیجه کار و آینده هم هیچ نگرانی ندارد.
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د خواهیم. دیگران برایش مهم نیسنت که چه کسی نسبت به او چه فکری کندمیچنین کسنی در ارتباط با دیگران آزادانه عمل 
برایش مهم این اسنت که به آنچه عقل او، آن را به آن رهنمون کرده است، عمل کند که همان عمل به دین خداست که با  بکند.

که به آن عمل کند، چه کسننی از آن خوشننش بیاید و چه  کندمیعقل خویش آن را پذیرفته اسننت، و در ارتباط با دیگران سننعی 
د، دیگر بند خوشننامد و خوش نیامدن این و آن نیسننت! افکار دیگران برایش پس از فهم وظیفه الهی و دینی خو خوشننش نیاید!

 به همین سادگی! اهمیتی ندارد!

به عبارت دیگر آیا عمل به عقل، خالف آزادی انسان است؟ دین داران واقعی اعتقادشان این است که عقل ایشان آنها را به سوی 
رای اند که مطمئنترین راه با تفکر در امور مختلف به این نتیجه رسننیدهدینداری کشنانده اسنت. آنها اعتقادشنان این اسنت که ب

 اند که اصل دین و برنامه الهی حق است.بهترین زندگی و بهترین عاقبت، دینداری است. آنها فهمیده

ی هاباید گفت نه تنها عمل به آنچه عقل فهمیده اسننت، خالف آزادی نیسننت بلکه به عکس، تبعیت از هوای نفس و خواهشنن
ه ! انسانیت انسان بکندمینفسنانی اسنت که خالف آزادی و انسنانیت انسان است. گاو هم از خواهشهای نفسانی خود تبعیت 

 .کندمیپیروی از عقل اوست که دینداران اعتقاد دارند، عقل آنها، آنها را به سوی دین رهنمون 

است! یک لحظه بنده پول! یک لحظه بنده غذا! یک لحظه  ، هر لحظه بنده چیزیکندمیکسی که از خواهشهای نفسانی تبعیت 
 بنده هوای خوب! یک لحظه بنده لباس نرم! یک لحظه بنده نظر کسی در مورد او!

 .کنندمیچنین کسی هر لحظه اسیر دهها بت است که آزادی او را سلب 

به حقیقت برسند، یقینا خدا او را راهنمایی دین داران اعتقاد دارند که اگر کسنی واقعا برای کشنف حقیقت تفکر کند و بخواهد 
بود ولی با این وجود به حقیقت رهنمون نشد،  یت و حقیقتخواهد کرد و بر فرض هم اگر کسی واقعا تفکر کرد و به دنبال واقع

ی کس معذور اسنت و خداوند متعال به او ظلم نخواهد کرد. تنها کسنی مسئول است که بعد از تعقل حقانیت دین را بفهمد اما
 که نفهمد و فهم و شعور او به آن نرسد، مکلف نیست.

 های ناصحیح از دینداری!قرائت
آنچه تا اینجا گفتم، دفاعی از اصنل دینداری و تبعیت از خدا اسنت و نه قضاوت در مورد حقانیت کدام قرائت از دینداری. اگر 

، در مرحله بعد باید به دنبال آن برنامه بگردد. طبیعی است عقل ما فهمید که دینداری و تبعیت از برنامه الهی، کاری نیکو است
ی بسیار نباشد! این مسأله که چه هابتکه مدعیان دروغین زیاد هستند و چه بسا ادیانی که در واقع چیزی جز همان دلدادگی به 

گر بحث نوشتاری دینی دیگر، در دینی و چه قرائتی از میان فرق اسالم، قابل پذیرش است و اینکه آیا دین حق اسالم است یا دی
 .شده است

ایم از دو جهت است. اول اینکه نویسنده این نوشتار، آن مذهب حق را اینکه در این نوشنتار مکرر به آیات قرآن اسنتشهاد کرده
است که حتی اگر  در قرآن به بیانی بسیار زیاده و موجز آمدهایم . دوم اینکه مطلبی که ما بیان کردهداندمییکی از فرق اسنالمی 

 ترین تعبیرهاست.اسالم را قبول نداشته باشیم، آیات قرآن در مقام تعبیر از بهترین و دل نشین
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 مرحله چهارم: بیان برخی از سنن و قوانین جاری در هستی
کامپیوتری،  یبگنذار برای اینکنه این قسننمنت را بهتر بینان کنم، مثنال بازی را که قبال گفتم تکمیل کنم. قبال گفتم در یک باز

ای با عنوان تر صفحه. در برخی از بازیهای پیچیدهدهدمیوجود دارد که قوانین بازی را شرح  helpبه عنوان راهنما و ای صفحه
د که اآلن گویمیبه شننما  دکنیمیوجود دارد که مثال وقتی در قسننمتی از بازی بر روی آن کلیک  hintو  هامأموریتراهنمای 

یک  که مثال برو فالن اتاق بازی، دنبال کندمیهایی نیم تا ادامه بازی پیش برود. گاهی به صورت مبهم راهنماییمثال چه کار بک
 را تکان بده! 4که مثال برو فالن قسمت و اهرم شماره  کندمیکلید بگرد! گاهی هم صریحا راهنمایی 

صنندق و راسننتی آن راهنماسننت. وقتی بعد از مدتی پیگیری  قبال گفتیم که گاهی این راهنماها و پیروی از آنها خودش دلیلی بر
فترچه افزایش رود، اعتقادمان به آن ددسنتورات دفترچه راهنما فضناپیمای پیشرفته، ببینیم که اتفاقات به صورت مثبت پیش می

 نزدیکتر شویم!به تصویر واقعی روابط بین دنیا و آخرت م مقداری مثال را توسعه بدهم تا خواهمیحاال  .کندمیپیدا 

 ،ه حال. طبیعتا چون تا بایرایانههای آمدیم. شننبیه فضننای بازیفرض کنید از ابتدای زندگی در یک دنیای کارتونی به دنیا می
نید یم واقعیت همان زندگی کامپیوتری است. فرض ککردمیدنیای واقعی بیرون از فضای بازی کامپیوتری را ندیده بودیم، فکر 

ما در حال بازی در آن هستیم، یک دستگاه بسیار پیچیده وصل شده است که بر اساس نحوه بازی شما، بدنی  به کامپیوتری که
د. وقتی یرگمی. بسته به نوع بازی شما، این بدن به صورت متفاوتی شکل شودمیکه تا زمان مرگ شما این بدن کامل  سازدمیرا 

ید که تا به حال هر چه فهممیو بعد شما  شودمید و آن بدن زنده گیرمی شنما میمیرید، روح شما در آن بدن ساخته شده، قرار
قت آن ایم که حقیزندگی کردیم، مجازی و کارتونی بود و در حقیقت یک بازی بیشتر نبود! اما اآلن وارد یک زندگی جدید شده

 زندگی است! 

 روح کنید، قسمت متصل شده به دست  بدن  در حالفرض کنید مثال اگر شنما در بازی کامپیوتری، به اشتباه دست کسی را مج
دست خواهید داد و در نتیجه بعد از اتمام زمان بازی)یعنی فرا  و دیگر شنما امکان تکمیل دسنت را از شنودمیسناخت، جدا 

 رسیدن زمان مرگ شما در بازی و آغاز زندگی جدید( بدن جدید شما بدون دست خواهد بود! 

یک مریضنی بسنیار سخت به وجود  ،ی کنید و مال حرام مصنرف کنید، در معده بدن واقعی شنمافرض کنید اگر در بازی دزد
اید درد وحشتناکی را ب ،که به دلیل وجود این بیماری شویدمیآید که وقتی زمان بازی تمام شنود، شما با بدنی جدید متولد می

 در زندگی واقعی جدید خود تحمل کنید!

قیمی آید، ارتباط مستدر حال ساخت برای دنیای جدید و امکاناتی که برای این بدن به وجود می بین نحوه بازی شما و بین بدن
بر قرار اسننت و هر چه قدر شننما قوانین این بازی را بهتر رعایت کنید، بدن بهتری برای زندگی واقعی خارج از دنیای کارتونی 

ممکن است شما به دلیل رعایت قواعد بازی، در یک جایی  جالب اینکه یکی از قواعد این بازی این است که خواهید داشنت.
 ! شودمیاز بازی به بدترین شکل کشته شوید، بدن واقعی شما برای دنیای جدید به بهترین نحو ساخته 
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، بدن دکمی بتوانید جمع کنید ولی با وجود آن به قواعد بازی پایبند باشیهای یا مثال اگر در بازی به دلیل رعایت قواعد آن، سکه
و بالعکس اگر شما در بازی به دلیل عدم رعایت قواعد بازی شخص بسیار پولدار و پرثروتی  شودمیشما به بهترین نحو ساخته 

شنوید، بدن شما به بدترین نحو با مشکالت و دردهای بسیار زیاد برای آینده ساخته خواهد شد و وقتی فرصت بازی شما تمام 
 ازین شما در شرایط بسیار بدی شروع خواهد شد!شود)مرگ فرا برسد(، زندگی آغ

زی است که اصل این با کنندمیدر این میان، بسیاری از افرادی که داخل بازی کامپیوتری هستند از این مسأله خبر ندارند. فکر 
رار های زیادی قانهو توجه ندارند که معیار چیز دیگری است. سازنده این بازی با این ساختار خاص، برای افراد داخل بازی، نش

 داده است تا اینکه آنها متوجه این برنامه بشوند.

(ای از افراد داخل بازی پیامرسنانانعده ه و قواعد بازی را ب کنندمیسنازنده بازی هستند که به مردم این فکر را منتقل  )رسنوالن 
 م انتخاب کرده اسننت که مشهور بهها به مردین پیامافرادی را داخل بازی برای انتقال ا . سنازنده بازی متعمدا،دهندمیآنان یاد 

که آنها را دروغگو بنامند. لذا مثال در این همه نسبت  دهندمیصنداقت هسنتند که حتی دشمنان ایشان به ندرت به خود اجازه 
 .دخورمیناروا به پیامبر اسالم، ساحر و مجنون و کاهن بیشتر به چشم 

اند که همه واقعیت همان صحنه بازی است و هر کس در صحنه بازی اند و فکر کردهکرده یک عده از بازیکنان که مسنیر را گم
ها کهبلکه صرفا به دنبال کسب س دهندمیدر وضعیت خوبی قرار بگیرد، برنده واقعیست و به هیچ وجه به قواعد بازی اهمیت ن

در صدد  که این پیامرسانان کنندمییستند چون تصور او مناصب بیشتر در ظاهر بازی هستند، جلوی این پیامرسانان سازنده می
مبارزه با منافع ایشنان هستند. در حالی که مسأله به عکس است. این پیامبران از روی دلسوزی حتی نسبت به خود این افراد در 

ه یکسره دا با بدنی خراب کحال رساندن پیام سازنده بازی به ایشان هستند تا اینکه این افراد هم به قواعد بازی ملتزم شوند و بع
سبب زجر و درد برای آنهاست، زندگی واقعی را تجربه نکنند. ولی این افراد به جای تقدیر از این پیامبران، به فکر کشتن آنها در 

 با کشننتن اینها، اذیتهای آنها را جبران کرده اند! در حالی که دقیقا به عکس کنندمیفضننای بازی هسننتند! و عجیب اینکه فکر 
اند با بهترین بدن و بهترین شننرایط و امکانات وارد فضننای اسننت! چون پیامبران و خوبان برای رعایت قواعد بازی کشننته شننده

یی که حتی تصور آن در فضای مجازی بازی امکان پذیر نبود، هالذتو زندگی سنرشنار از خوشی و  شنوندمیزندگی حقیقی 
 .شوندمیمواجه 

بسیار این  هایی آشکار که داللت بر قدرتیکنان دیگر به این افراد اعتماد بکنند، برای پیامبران نشانهسازنده بازی برای اینکه باز
 !دهدمیو نشان دهنده اتصال آنها به سازنده بازی است،  کندمیپیامبران 

ها را ری از این نشانهها منحصنر در پیامبران نیسنت. بسنیاری از امور دیگر هسنتند که نشانه هستند. در مرحله قبل مقدانشنانه
 هایی عمومی بود!هایی که در مرحله قبل گفتم، نشانهگفتم. اما نشانه

در  «الف»ی خاص، نشانه هایی هم هستند که مخصوص افراد در شرایط مختلف هستند که مثال هر فردی در موقعیتاما نشنانه
گاه شنود! یک سر «ب»د تا از آن نشنانه، از مطلب گیرمیمسنیرش قرار  ی قواعد کلی هم در این بازی هست که افراد طبق آن آ

ند توانیمند مراحل بازی را در جهت مثبت یا منفی سپری کنند. یعنی برخی توانمی. افراد کنندمیقواعد مراحل بازی را سنپری 
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ند توانمیند در جهت خوب شنندن مراحل را سننپری کنند. یک عده توانمیدر جهات بد شنندن در بازی حرکت کنند و برخی 
 های بدی باشند و یک عده اجزای تشکیل دهنده جریان حق باشند.اجزای تشکیل دهنده جریان

های باطل را نابود کند ولی به البته سنازنده بازی طوری بازی را تنظیم کرده است که در نهایت جریان حق در بازی همه جریان
صحنه بازی است که بر اساس آن بدن واقعی فرد برای  هیچ وجه این فضنای بازی اصنل نیسنت و آنچه که اصنل است، پشت

 !شودمیزندگی در دنیای واقعی ساخته 

! یک عده عاشننق شننوندمی! یک عده عاشننق پول شننوندمیحاال جالب اسننت! یک عده وسننط این بازی مثال عاشننق یکدیگر 
واعد هایشان به قای رسیدن به این عشقو حتی گاهی بر ندخورمیو خالصه اینکه بازی  شوندمیفضای داخل بازی های زیبایی

 که ممکن است هیچگاه تمام نشود. کنندمیهای طوالنی مدتی را در دنیای واقعی تجربه و بدبختی زنندمیبازی پشت  پا 

 دانندمیچون  شوندمینمند ، هیچ وقت به چیزی در جهت خالف قواعد بازی عالقهشوندمیاما کسانی که متوجه اصل داستان 
هایشنان را برای رسیدن به هدف مشترکی که همان سعادت در ها و عشنقاینها همه صنحنه بازی و امتحان اسنت. دوسنتی که

 . کنندمیواقعیت پشت صحنه بازی است، تنظیم 

 ی)مرگ( و وارد زندگشودمیوقتی فرصتشان تمام  کنندمیوار، قواعد بازی را رعایت نهای بازیاما کسنانی که به خاطر دوستی
لی  ند: گویمی شننوندمیواقعی  ُم ع  ال 

ضُّ الظَّ ع  ْوم  ی  ْذ  و  ی  نی  اتخَّ ْیت  ل  ُقوُل ی  ْیه  ی  د  یاًل ی  ب 
ول  سنن  سننُ ع  الرَّ تی   ُت م  ْیل  او  ْم  ی  نی  ل  ْیت  ًنا أ   ل  ْذ ُفال  تخِّ

یاًل  ل 
نی   خ  اء  ْذ ج   إ 

ْعد  ْکر  ب  ن  الذِّ
نی  ع  لَّ ضنن  ْد أ  ق  کاش راهی را ای : دگویمید و گیرمیسننت خود را گاز : روزی که ظالم پشننت د32لَّ

از  م. به تحقیق او پس از اینکه نزد من آمدگرفتمیکاش من فالنی را دوست نای  وای بر من.ای م.گرفتمیهمراه با فرستاده پیش 
 ذکر گمراه کرد...

ند واقعیت را قبول کنند، شروع به شبهه ایجاد اهخومینآید ها به سوی آنها میجالب اینکه یک عده از بازیکنان که هر چه نشانه
 !کنندمیی پیامبران هاحرفکردن در 

ای رفته است روی یک کامپیوتر و کد وارد د که این بازی سنازنده ندارد! خود به خود ایجاد شنده است. شاید بچهگویمییکی 
 کرده است و این چنین دنیایی به وجود آمده است!

و تکامل یافته کد ایم که به صننورت اتفاقی از ترکیب کدها به مرور زمان به وجود آمده یمایی هسننتهند منا گوننهگوینمییکی 
 ها هستیم. میمون

بر اینکه یا این بازی سازنده ندارد یا اینکه  کندمید که وجود شرور در این بازی، مثل مردن افراد و امثال آن داللت گویمییکی 
 سازنده بازی مرده است!

                                           
 .04-03فرقان، 32
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که: این شننرها امتحان اسننت برای اینکه روشننن شننود که چه کسننانی بهتر قواعد بازی را رعایت  زنندمیپیامبران داد  از سننویی
نظمی نیست بلکه یک نظم عمیق است برای اینکه هر . فقر فقراء و مریضنی و سیل و زلزله در فضای بازی نشانه از بیکنندمی

اخته اش سایت قواعد بازی، بهترین بدن و امکانات برای زندگی حقیقیفردی به بهترین شنکل آزمایش شنود و در صنورت رع
 شود....

 !کنندمیند قبول کنند و با اصرار مطالب را انکار توانمی، ندانندمیاما کسانی که این صحنه بازی را اصل 

ای در آینده وجود اگر زندگیند سنازنده بازی مهربان اسنت و در نتیجه ما هر طور هم که باشیم، گویمیای از سنوی دیگر عده
 داشته باشد، آنجا هم شرایط خوبی داریم و او ما را عذاب نخواهد کرد. 

ند: رحمت این سنازنده به این اسنت که به شنما عقل داد و انواع و اقسام نشانه و راهنما را در گویمیپیامبران در جواب ایشنان 
گاه  شوی و بتوانی سعادت زندگی بعدی را برای خود بسازی! این خود تو هستی که با مسیر بازی تو قرار داد تا اینکه تو از قاعده آ

 .زنیمیرعایت نکردن قواعد بازی که او به روشنی برای تو فرستاده است، به بدن واقعی خودت آسیب 

 ند از آنها دل بکنند.توانمیی ظاهری و مجازی و کم کیفیت فضای بازی هستند و نهالذتاما آنها غرق در 

دانستن این قواعد بسیار حیاتی است. خواهم مقداری در مورد قواعد بازی سخن بگویم. حاال که کلیت داستان را فهمیدی، می
 قواعد بازی سه دسته هستند! 

هایی دارد ! چه توانایی؟کارتونی داخل بازی، تابع چه قوانینی است د که مربوط به بازیکن هستند! بدندسته اول: قواعدی هستن
 تواند از پس  مشکالتش بر بیاید!چه طور میو 

دسننته دوم: قواعدی هسننتند که ناظر به مسننیر حرکت فضنناپیمای ملکوتی وجود ما هسننتند. کلیات و جزئیات نحوه حرکت در 
 مسیر!

نها استفاده آ ها را بهتر بشناسیم و بهتر ازکنند که نشانهها هستند و به ما کمک میدسنته سنوم: قواعدی هستند که ناظر به نشانه
 کنیم.

 حاال نوبت به این رسیده است که مقداری از جزئیات قواعد بازی برایت بگویم! دانستن این جزئیات بسیار مهم است! 

 یا همان قواعد مربوط به انسان شناسی و خود شناسی! دسته اول قواعد و قوانین: قواعد مربوط به بازیکن!
 بازی« جان  »ای از تصویر، . مثال در گوشهکنیمیر اطراف صنفحه نمایش، مشناهده در یک بازی تفنگی، معموال اطالعاتی د

های مختلفی که ای دیگر، اسلحهمیری! در گوشنهو می شنودمیتو تمام « جان»! اگر چند تیر بخوری، کنیمیکن را مشناهده 
ای قابل مشاهده است. در دسنت گرفتهای که ای دیگر تیرها و قابلیتهای مختلف اسنلحهداری قابل مشناهده اسنت. در گوشنه

 ای دیگر جهت حرکت تو در نقشه کل بازی قابل مشاهده است.گوشه
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اطالع داشنتن از این مسنائل بسنیار مهم اسنت و در ادامه مسیر بازی، بسیار تعیین کننده است. اگر تو این اطالعات را نداشته 

ی که جهت حرکت تو به کدام سمت است و یا ندانی که چه امکانات و باشنی و مثال ندانی در کجای زمین بازی هستی یا ندان
 های کافی را داشته باشی. ی در بازی پیشرفتتوانمیهایی داری، هرگز ناسلحه

م برای تو داننه دانه این اطالعات را در مورد خودت بدهم! یعنی من فهمیدم که قرآن سننفینه وجود ما را این طور خواهمیاآلن 
ن ترسیم هایش را چنی! رابطه بین ابعاد و الیهداندمی! امکاناتش را اینها کندمی! قوانین عملکردهایش را چنین بیان ندکمیمعرفی 

 !دهدمی! نقشه پیشرفت و حضورش در میدان حرکت را چنین توضیح کندمی

پیدا کردم. در قرآن فهمیدم که چه کسننی آینا تو هم به اندازه من هیجان داری یا نه! من گم شننده زندگی ام را در قرآن  دانممین
هسننتم و چه امکاناتی دارم و چه طور باید بازی کنم! در قرآن بود که فهمیدم، یک عمر، مانند برادر کوچکم که بازی بلد نبود، 

من ادعا  البته این تذکر الزم است کهام و خدا را شنکر که با قرآن آشننا شدم و فهمیدم! دور خود بیهوده مشنغول چرخیدن بوده
ام اطمینان د بگوید. من به اصنل درستی آنچه فهمیدهخواهمیام درسنت و کامل اسنت و الزاما قرآن آن را ندارم هر چه فهمیده

. چه بسا قرآن در صدد بیان مطالب عمیقتری بوده است و دهممیام ولی آن را به قرآن نسبت ندارم و آن را از قرآن برداشت کرده
م و گویمیام و بین خودم و خدا به آن اطمینان دارم برای تو کم و ناقص درک کرده باشننم. اما آنچه فهمیدهمن با فهم ناقصننم، 

 هایم را برایت بگویم تا تو هم بتوانی بهتر تأمل کنی.مستندات قرآنی و گاهی روایی برداشت کنممیسعی 



15 

 

 قاعده اول: قاعده قدرت بر حرکت و جهت حرکت!
ال شننده اسننت، بخواهی کاری را انجام دهی ولی نتوانی! مثال بخواهی نماز شننب بخوانی ولی نتوانی بیدار آیا تا به ح دانممین

شننوی! یا مثال بخواهی منطقی و آرام رفتار کنی ولی با وجود این کنترل خود را از دسننت بدهی و از کوره در بروی و عصننبانی 
 شوی!

 یم! علت آن چیست؟!توانمییم کاری را بکنیم ولی نخواهمی های این چنینی داشته باشی! گاهی مااحتماال تجربه

 سه بردار است.« برآیند»، معموال مکنیمیهر حرکتی که 

 .کنممینامگذاری « اندیشه و علم و دانش»بردار اول: علم و دانش و تفکر و مفاهیمی از این سنخ است که من آن را ُبعد 

 .کنممینامگذاری « هاگرایش»عد و امید یا نفرت و عشق که من این ُبعد را بُ بردار دوم: عواطف و احساسات است، مثل ترس 

 .کنممینامگذاری « سابقه عملی»ین است که من این ُبعد را بندهای پیش قید و و هاعادتبردار سوم: سابقه و 

به همین خاطر آن را ترک م کاری بد اسننت و دانیمی. گاهی دهیممیم کناری خوب اسننت و لذا آن را انجام ندانیمیگناهی ن
 . علم یا همان بردار اول، بسیار تأثیر گذار است.مکنیمی

م ورزش کردن برای ما بسننیار خوب و الزم اسننت دانیمی! مثال دهیممیم کاری خوب اسننت ولی آن را انجام ندانیمیاما گاهی 
یدار شندن و مشغول نیایش و راز و نیاز شدن با م یک سناعت قبل از نماز صنبح بدانیمی! یا مکنیمیولی با وجود این، ورزش ن

گفتم، یک عامل بسیار مهم تنبلی است! تنبلی  کهیی هامثال! چرا؟ در این مکنیمیخدا، بسنیار خوب است ولی معموال چنین ن
و لذا به آنها یی دارد هاسختیو انجام این کارها « دوست داریم»ست! ما راحتی را هاگرایشنوعی از بردارهای دسته دوم، یعنی 

ی هاگرایش. گاهی شودمیم. در این مثال دوسنت داشنتن راحتی، که یک احساس است، مانع از عمل به علم شنویمیملتزم ن
. مثال وقتی عمل به یک دانسنته، در تعارض با منافع شنخصی ما قرار بگیرد! مثال همه ما شنودمیدیگر سنبب مخالفت با علم 

ایم باید اوال جهت مسنیر را تغییر دهیم و از این به بعد درسنت عمل کنیم! و ثانیا را اشنتباه کرده م که اگر فهمیدیم کاریدانیمی
 شننودمی. مثال سننبب دهدمیاشننتبناه خود را بپذیریم و انکار نکنیم! اما گاهی چنین عمل کردن، منافع ما را تحت خطر قرار 

خیلی از افراد، ترس از دسننت دادن منافع را به دانش خود مقدم آبرویمان برود یا حرف شنننوی از ما کم شننود! در چنین جایی، 
 !کنندمی

م کاری خوب است و دوست داریم آن کار را انجام دهیم و به عبارت دیگر بردار اول و دوم، یعنی دانش و گرایش، دانیمیگاهی 
 یک مثال بیان کنم!چرا؟ بگذارید در قالب م! شویمیکامال همسو هستند ولی باز هم موفق به انجام کار ن

ها بزرگ شده بودید که هر روز صبح نیم ساعت قبل از اذان صبح، بیدار باش بود! چراغای فرض کنید شما از کودکی در خانواده
ند و بعد هم مشغول کار و آوردمیند! بعد از نماز صبح بالفاصله صبحانه شندمیند و مشنغول اعمال عبادی کردمیرا روشنن 

 خوابیدند! شب خاموش بود و افراد می 9ها هم ساعت ند! شبشدمیزندگی روزمره 
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ید که نماز شننب بخوانید! آیا سننختی دارد؟ فکر گیرمیاید، تصننمیم سننال در این خانواده زندگی کرده 18امروز شننما که مثال 
ید کنممین ! نماز شب خواندن خیلی کار سنختی باشند! شنما یک عمر عادت دارید که نیم ساعت قبل از نماز صبح بیدار شو

 برای شما سختی ندارد!

 11خوابند و از طرفی سنناعت نصننف شننب می 2بزرگ شننده اسننت که شننبها سنناعت ای اما اگر کسننی یک عمر در خانواده
! اگر شما امروز بخواهی نماز شب بخوانی! خیلی کار مشکلی است! شوندمیصنبح)شاید هم باید گفت ظهر( از خواب بیدار 

که تأثیرات خاصی بر روی جسم و جان شما دارد و معموال رهایی یافتن اید سبک زندگی دیگر عادت کرده شما یک عمر به یک
. شاید شما بدانید نماز شب خوب است و واقعا نماز شب خواندن را دوست داشته باشید اما موفق به بردمیاز آن تأثیرات زمان 

ک که به این سب بردمیو زمان اید ما به سبک زندگی دیگری عادت کردهآن نشنوید! چرا؟ چون واقعا ناتوان باشید! چرا؟ چون ش
 زندگی در بیایید!

بردار در کارهای ما تأثیر دارد و ما معموال جهت حرکتمان بر اسنناس برآیند این سننه بردار تنظیم  3پس فعال به شننما گفتم که 
 !شودمی

یم خالف آن عمل کنیم و این طور نیست که توانمیم ستند، باز هالبته ما مختار هستیم و جایی که هر سه بردار به یک سمت ه
 !مکنیمیما ضرورتا به جهتی که برآیند این سه بردار است حرکت کنیم ولی معموال چنین 

 «!قدرت»به نظرم فهمیدی که گویا یک عامل چهارم هم در حرکت دخیل است که تاکنون اسمش نبود! چی؟! 

است که حقیقتا تأثیر گذار است. اما من قدرت را به عنوان یک عنصر چهارم در بین سه بردار  آری! قدرت یک عامل بسیار مهم
 محصولی از این سه بردار و مسأله اختیار است.نگفتم، چون قدرت 

 بگذار سیر تا پیاز قصه را سریع برایت توضیح بدهم!

 مکنییمیدیم و احساس فهممییم که تاکنون نفهممیا که چیزهایی ر مکنیمیو احساس  مکنیمیزمانی که در نوجوانی چشم باز 
 ای از دانش داریم.های ماست، اندوختهکه گویا از اینجای مسیر تعیین کننده برخی از امور ما و انتخاب

یم چیزهایی خوب اسننت و چیزهایی بد اسننت. فرض کنید فهممیبردار اول یعنی بردار دانش، به چیزهایی تعلق گرفته اسننت. 
گزاره را در نظر بگیرید. مثال رعایت بهداشت فردی خوب است. تنبلی بد است. تحصیل علم خوب  27م! دانیمیچیز را بیست 

 است. احترام به پدر و مادر خوب است. نا شکری بد است. و ...

دانسننته را داریم! اگر  27م، قدرت عمل به هر دانیمیچیز  27را این طور آفریده اسننت در ابتدای راه وقتی  هاانسننانخداوند ما 
 افتد.یک مدت به اینها عمل کنیم، چند تا اتفاق در سفینه وجود ما می

چیز تعلق  27م! یعنی بردار دوم، بردار گرایش هم به این شویمیم! دوستدار آنها شویمیهم مند چیز عالقه 27اول اینکه به این 
 م.شویمیمند آن عالقهد. مثال اگر بهداشت فردی را مدتی عمل کردیم، به گیرمی
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و  دهدمیچیز دیگر را هم  2چیز، خداوند به ما علم  27. مثال بعد از عمل به دهدمییی هادانشدوم اینکه خدا به ما یک سری 
 چیز خواهیم دانست.  22ما 

 !کندمینیم، عنایت دانسته عمل ک 22دانسته جدید، خداوند قدرت بیشتری که بتوانیم به همه این  2سوم اینکه متناسب با آن 

تبدیل  22و قدرت  شودمی 24، تبدیل به 22و این مسأله به صورت دنباله دار ادامه خواهد یافت! یعنی اگر باز هم عمل کردیم، 
 .کندمیو همین طور ادامه پیدا  شودمیچیز در وجود ما شعله ور  22و عشق به  شودمی 24به قدرت 

امروز  م ولیشدمیایم. روزگاری به سختی نماز صبح بیدار ایم! متفاوت شدهه قوی شدهک مکنیمیبعد از یک مدت کامال حس 
 حتی اگر دیر وقت خوابیده باشم. شودمیام ترک نهای شبانهمناجات

ام و آزاری قدرت بر م ولی امروز خیلی محکم شنندهشنندمیاحترامی در محیط مدرسننه، ناراحت روزگاری از کوچکترین بی
 من ندارد!ناراحت کردن 

، من هم سریع از شودمیور ی، حملهگذارمیم. دقیقا مثل یک حیوان که وقتی پا روی دم او شدمیروزگاری سنریع غضنبناک 
 صبر کنم و با اندیشه و خرد حرکت کنم. توانمیرفتم ولی امروز آدم شده ام! کوره در می

ت ولی امروز دارم به سم شدمیو بند بند وجودم لرزان  گرفتمیروزگاری با کوچکترین تهدیدی، ترس و لرز تمام وجودم را فرا 
. داعش او را گرفته بود! کتک زده بود! تیر خورده بود! گرسنگی کشیده بود! با چاقو پشت شوممیشنهید حججی شندن، نزدیک 

دلش  آرامشی مثال زدنی، آب در سرش ایستاده بودند تا او را به سمت قتلگاه ببرند و سرش را از تن جدا کنند! اما او با صالبت و
 تکان نخورد. رحمت خدا بر او باد.

 
 ریزد، فرق دارد.این یعنی او قوی شده است. قدرتش زیاد شده است. خیلی با کسی که با کوچکترین مسائل به هم می

 اما مسیری که گفتم بر عکس هم ممکن است طی شود!
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 برم به خدا. . پناه میشودمینکردیم، بعد از مدتی مشکالتی برای ما ایجاد  دانسته دارید، اگر به آنها عمل 27اگر زمانی که 

، به ندکردمی! روزگاری هنگامی که شنما را برای نماز صبح بیدار شنودمیافتد این اسنت که قدرت شنما کم اتفاق اولی که می
نماز صنبح بیدار شوید، توفیق پیدا  دکنییمید ولی امروز بعد از مدتی سنسنتی، هر کار خواندمیید و نماز شندمیراحتی بلند 

سننپارید که شننما را بیدار کنند ولی باز هم بیدار ید و به این و آن هم میگذارمیخوابید و سنناعت ! حتی شننب زود میدکنیمین
 اید.! این یعنی شما ضعیف شدهشویدمین

ندیده هم چنین اسننت. ورزش روح به عمل به بندنی کنه ورزش نکنند، بعند از مدتی کارآیی روزهای اول را ندارد. روح ورز 
 هاست.دانسته

 دانیدیمآید! یعنی چه؟! مثال شما برایتان پیش می هادانشی معارض با هاگرایشافتد این است که عواطف و اتفاق دومی که می
آید. می ایتان پیشکار و تالش خوب اسنت ولی احساسات خوب نسبت به تنبلی و بیکاری و احساس انزجار و نفرت از کار بر

 .کندمیاین خیلی اتفاق دردناکی است و زمینه را برای اصالح و برگشت بسیار سخت 

با  ی متعارضهاگرایشافتد این اسننت که بعد از مدتی که قدرت کم شنند و اتفاق سننومی که در مرحله بعد از دو اتفاق قبل می
. شودمیته باشد، آرام آرام نعمت علم و دانش هم از شما گرفته دانش پیش آمد، اگر همچنان کوتاهی از جانب شنما ادامه داشن

 این خیلی اتفاق وحشتناکی است.

ید که باید به اوامر و نواهی خدا گوش فرا داد ولی امروز شک دارید. یک دانستمیید که خدا هست و دانسنتمیشنما یک زمان 
ها و بد ه است که به دزدییدروز کارتان به جایی رسنید پاک دسنتی و اهل صنداقت بودن خوب اسنت ولی امدانسنتمیزمانی 
دانش در شما شدید شده است که  بلکه به قدری احسناسات معارض   دانیدمی. دیگر نه فقط ندکنیمیخود افتخار های عهدی

 ! دکنیمیحتی به آنها افتخار هم 

ید یا شنننومی. در ظاهر دهیدمیاز دسننت  . دیگر قدرت دیدن و شنننیدن راشننویدمیو کور  شننودمینعمت فهم از شننما گرفته 
 د.فهممیولی در واقع کور و کری هستید که هیچ ن دبینیمی

ای. اما شاید اگر ای، هنوز به این درجه از بدبختی نرسنیدهن مرا همراهی کردهتخواننده عزیز. مطمئن هسنتم تو که تا اینجای م
کنی. شاید برایت این سؤال پیش آمده باشد که چه طور آنها با وجود دقت کنی، در اطراف خود، افرادی با این صنفات مشاهده 

 ! این جواب سؤال توست.زنندمیهای واضح و نتایج روشن یک سری مسائل، باز هم ساز مخالف استدالل

اد وجودی با هم مرور کنیم. هنوز در مورد خودمان و ابع شننودمیبگذار برخی از آیات قرآن را که این مطالب از آنها برداشننت 
 ی زیادی در پیش داریم.هاحرفخودمان 
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وای سناُؤا السنُّ ذین  أ  ة  الَّ ب  ه  و  کانُ  ُثمَّ کان  عاق 
آیات  اللَّ ُبوا ب  ذَّ ْن ک  ُؤن  أ  ْهز  ت  سنْ ها ی  وا ب 

: سپس عاقبت کسانی که بدی کردند این شد که 33
 آیات الله را تکذیب کردند و آنها را به مسخره گرفتند.

که انسان چشمانش کور شود و  شودمیکه یک مدت در مسیر گمراهی و بدی حرکت کردن، سبب  شودمیبرداشنت از این آیه 
تيبه تعبیر دیگر قرآن: به تکذیب آیات الهی مشنغول شنود!  ی اْلُقُلوُب الَّ ْعم  ْن ت  ْبصناُر و  لک 

 
ی اْْل ْعم  ها ال ت  نَّ إ 

ُد  ف  ي الصُّ : پس 34ورف 
 شود.هاست کور میهایی که در سینهبلکه دلشود همانا دیدگان کور نمی

! البته ممکن است تکذیب شدن به تبعیت نکردن شوندمیها که باید راهنمای حرکت او باشند، توسط او تکذیب آیات و نشنانه
ا م باشد. خود تبعیت نکردن از آیه، یک نوع دروغ انگاشتن آن است. استهزاء و مسخره کردن هم همین طور است. صرف اینکه

 ها نوعی جدی نگرفتن آنها باشد.د باشد. صرف عمل نکردن به نشانهتوانمیها عمل نکنیم، نوعی مسخره کردن آنها به نشانه

لی ْل ران  ع  الَّ ب  ْم ما ک ک  ه  ب  ُبون  ُقُلو ْکس   : هرگز چنین نیست بلکه بر دلهای آنها، آنچه عمل کرده است، زنگار بسته است.35اُنوا ی 

ی ما هم در آن است و وقتی زنگ بزند، هاگرایشو  هادانشواهیم گفت که قلب، اصل و مرکز وجود ماست که بعدا مفصنل خ
. با زنگ زدن قلب، شودمیهای ما کم خراب بشنود، از علوم و دانسته هادانش. وقتی شنودمیی ما خراب هاگرایشو  هادانش

. شبیه تصویری که افرادی که چشمشان ضعیف است تار شودمی . شفافیتشان کمشودمیهایمان کم وضنوح و روشننی دانسته
 آهن صاف د سبب زنگ زدن دل ما شود.توانمیاند که اعمال بد فهممی. آیه باال به ما دهدمیو جزئیات کمتری را نشان  شودمی

این اعمال بد ادامه پیدا کند، بر دل اگر و سالم را با زنگ زده مقایسه کنید! آهن زنگ زده کارایی بسیار کمتری از آهن سالم دارد. 
 یم.فهممیو دیگر چیزی ن شودمیما مهر زده 

لی...  ُع ع  ْطب  ْم و  ن  ه  ب  ُذُنو ْبناُهْم ب  صنن  شنناُء أ  ْو ن  ُعون  ُقلُ  ل  م  سننْ ُهْم ال ی  ْم ف  ه  ب  خواسننتیم آنها را به )نتایج( گناهانشننان مبتال : اگر می36و
 دنبال آن نخواهند شنید. یم پس بهزدهایشان مهر مییم و بر دلکردمی

، ظاهرا از جمله مصننادیق مبتال شنندن به نتایج گناهان، مهر زدن به قلب و کر شنندن دکنیمیهمین طور که در این آیه مشنناهده 
لذا در ی ما. هاگرایشی ما تحت تأثیر قرار بگیرد و ضعیف شود و هم هادانشکه هم  شودمیاسنت. پس عمل نادرست سبب 

ها ما  :دهدمیملکه سنبا، وقتی ملکه سنبا یک معجزه مشاهده کرد، ایمان نیاورد و قرآن وضع او را چنین گزارش داسنتان  دَّ و  ص 
ْعُبُد م   ْت ت  ه  کان 

 مانع او )از ایمان آوردن( شد. کردمی: و آنچه به جز خدا عبادت 37ْن ُدون  اللَّ

                                           
 .02روم،  33
 .12حج،  11
 .04مطففین،  35
 .022اعراف،  36
 .48نمل،  37
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ردن او شند. بعدا خواهم گفت که حقیقت ایمان دل بستگی است و عمل نادرسنت او که عبادت غیر خدا بود، مانع از ایمان آو
عمل نادرسنت ملکه سنبا سنبب شده بود که دل به اموری ببندد که در تنافی با دانشی است که برای او از معجزه به دست آمده 

 بود.

 بیماری و سالمت ُبعد اصلی وجود ما، قلب! قاعده دوم:
قیه م. بگویمیر مفصننل اسننت. من فقط کلیات و نکات کلیدی فوق العاده حیاتی را مطرح کرد، بسننیا شننودمیآنچه در اینجا 

 نکات را باید خودت با انس با قرآن پیدا کنی و بفهمی.

ر، ست! یا به عبارت دیگاست که خود به تنهایی یک انسان ا یقلب ت کلی سخن بگویم، در درون وجود  مااگر بخواهم به صور
و عقل  قلب چشم .شودمیاست و در قلب انجام  قلب وجود ما ، همه کارهل وجود مااصب است! قلبه انسنانیت  انسنانیت ما

و  44کندمیو تقوی پیشننه   43آوردمیایمان  !42شننودمیو مریض  41کندمیو انکار  47کنندمیو انتخناب   39دفهمنمیو  38دارد
اوسننت که از  !48شننودمیمنافق  و گاهی 47اوسننت شننودمیو آنچه هدایت  46کندمیو خشننوع و تواضننع  45شننودمیگناهکار 

 !49آیدچیزهایی بدش می

 شودیممیریم این بدن نابود یم که همین بدن است و بس! وقتی میکردمیشناختیم و تصور ما تا قبل از این بدنی برای خود می
بخشیدن به همین دنیا و  در دنیا به چرخیدن و تالشنی برای بهبود ! برای همین مسنأله بود که تمام هّم و غّم ماو کار تمام اسنت

 .شدمیلذت بردن همین بدن، معطوف 

ورزش  !زند! مسواک میدخورمی! اول صبحانه شودمی، عمده برنامه به بدن مربوط کنیمرا نگاه  اگر برنامه روزانه بسیاری از افراد
 شتا خستگی بدن دنکمیستراحت ! ارود تا پولی به دست آورد و برای بدنش و خورد و خوراکش خرج کند! سنر  کار میدنکمی

 پاک شود و .... تا بدنش دکنمیبر طرف شود و استحمام 

                                           
ها: پس آیا در زمین سیر نم 38  ب 

ُلون  ْعق  ُهْم ُقُلوٌب ی  ُکون  ل  ت  ْرض  ف 
 
ي اْْل سیُروا ف  ْم ی  ل   (44کنند پس برای آنها دلهایی باشد که با آن تعقل کنند. )حج، یأ  ف 

تي034فهمند. )اعراف، لهم قلوب ال یفقهون بها: برای آنها دلهایی اسننت که با آن نمی 39 ی اْلُقُلوُب الَّ ْعم  ْن ت  ْبصنناُر و  لک 
 
ی اْْل ْعم  ها ال ت  نَّ إ 

ُدور  : پس همانا دیدگان کور  ( ف  ي الصننُّ ف 
 (  44هاست کور است.)حج، قلبهایی که در سینه نیست بلکه

 (0و لکن ما تعمدت قلوبکم: و لکن آنچه که قلبهایتان تعمد داشته است. )احزاب،  47
 (22است.)نحل،  آورند قلبهایشان منکر( و فالذین ال یؤمنون باآلخرة قلوبهم منکرة: پس کسانی که به آخرت ایمان نمی3کند.)توبه، تأبی قلوبهم: قلبهایشان ابا می 41
 (02فی قلوبهم مرض: در قلبهای آنها بیماری است. )بقره،  42
 (40و لم تؤمن قلوبهم: و قلبهایشان ایمان نیاورد. )مائده، 43
 (80فانها من تقوی القلوب: پس همانا آن از تقوای دلهاست. )حج،  44
 (038آثم قلبه: قلب او گناهکار است. )بقره،  45
 ( 04ان تخشع قلوبهم لذکر الله: آیا وقت آن نرسیده است برای کسانی که ایمان آوردند که قلبهایشان برای یاد الله، خاشع گردد. )حدید، أ لم یأن للذین آمنوا  46
 (00کند. )تغابن، و من یؤمن بالله یهد قلبه: و هر کس به الله ایمان آورد، الله قلب او را هدایت می 47
 (03دنبال آن نفاقی در قلبهای ایشان گذاشت. )توبه، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم: پس به  48
ة: و هنگامی که الله به تنهایی یاد می 49 ر  اآلْخ   ب 

ُنون  ذین  ال ُیْؤم  ْت ُقُلوُب الَّ زَّ أ  ُه اْشم  ْحد  ُه و  ر  اللَّ ذا ُذک   شود.آورند، مشمئز میشود دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمیو  إ 
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اگر »اما با این نگاه جدید که از قرآن گرفتم، اولین سنؤالی که برایم مطرح شد این بود که: شناید قبال من هم چنین کسنی بودم 
د؟ واهخمینآیا قلب غذا « برای این ُبعد وجودم چیست؟!بسیاری از شؤون انسانی من مربوط به قلب است و نه بدن، برنامه من 

آیا نیاز به تطهیر و پاک کردن ندارد. آیا قلب من نیازی به بهداشت ندارد؟ ورزش قلب چیست؟ آیا کارهایی برای قلب باید انجام 
؟ چه شودمیدر میرد؟ چه طور ک؟ قلب من چه طور میزندمیداد که مخصنوص قلب باشد؟ چه چیزهایی به قلب من آسیب 

د و چه طور گیرمی؟ چه طور آرام شودمی؟ چه طور نرم شنودمیچه طور سننگ  ؟شنودمی؟ چه طور نفهم شنودمیطور کور 
؟ چه شودمیو چه طور باز  شودمی؟ چه طور در  آن بسته شودمی؟ چه طور درمان شودمی!؟ چه طور مریض شودمیمضطرب 
این  توانمیظرفیت داخل آن چه قدر اسننت و چه طور ؟ شننودمیو بزرگ  کندمیا و چه طور گشننایش پید شننودمیطور تنگ 

اینها سنؤاالتی بود که از خود متن قرآن برایم به وجود آمد. تک تک سنؤاالت باال در قرآن به آن اشاره شده ظرفیت را تغییر داد؟ 
 است و احیانا اموری سبب آنها شمرده شده است.

ساله باید یک  87-77ماند، آن اسنت، طبیعتا در این زندگی ت و آنچه بعد از مرگ با من میاگر اصنل وجود من قلب من اسن
ت ُبعدی از وجود من اس را در نظر نگیریم، اگر این قلبفکر حسابی برای آن کرد! حتی اگر به همین دنیا هم نگاه کنیم و آخرت 

ریزی همین دنیا، همانطور که برای اجزای مختلف بدنم برنامه که بسیاری از شؤون انسانیت من بستگی تامی به او دارد، باید در
و به فکر رساندن مواد غذایی مفید به بدنم هستم، باید به فکر این قسمت از وجودم هم باشم بلکه به دلیل اهمیت ویژه  کنممی

ال در قرآن اشاره شده است و جواب تک تک سؤاالت با تری برای آن داشنته باشنم.شنؤون این ُبعد از وجودم، باید برنامه جدی
 کافیست مقداری با قرآن انس داشته باشیم.

ما گذشننت و به دنیای عظیم درونمان کم توجهی شنند. بدتر اینکه دنیای بیرون را تا سننر  قبر کار  افسننوس از عمری که به بیرون  
رص خوردیم و تالش کردیم، غافل از چه قدر برای پولی بیشننتر ح داریم ولی دنیای درون را با خود تا ابدیت خواهیم داشننت.

 ای نمانده است.ایم و از آن جز مردهاینکه واقعیت هستی خودمان را نابود کرده

یم در آن کماالت و توانمیدر آیات بسننیاری صننحبت از ظرف بودن قلب اسننت. قلب ما ظرفی برای چیزهای مختلف اسننت. 
یمار یم آن را بتوانمییم آن را سننالم نگه داریم و توانمیاز چرک و آلودگی کنیم. یم آن را پر توانمیها را بریزیم و ها و پاکیارزش

 تا کمی با آن آشنا شوی. کنممیمن تعدادی از آیات را که بیانگر ابعاد اصلی قلب است بیان  کنیم و حتی بکشیم.

خواست که: و  چنین از خدا می ، سالمت قلب است. چه قلبی سالم است؟ حضرت ابراهیممکنیمیاول چیزی که از آن بحث 
ن ُثون   يال ُتْخز  ْوم  ُیْبع  ْوم  ال  ی  ُنون  ی  ُع ماٌل و  ال ب  ْنف  لیٍم  ی  ْلٍب سنن  ق   ب 

ه  ی اللَّ ت  ْن أ  الَّ م  خوار نکن. آن  شننوندمی: و مرا روزی که مبعوث 57إ 
 خدا بیاید. اند مگر برای کسی که با قلبی سالم به سویرسنمیروزی که مال و فرزندان سودی 

                                           
 .34-33شعراء،  57
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این قلب سنالم چیسنت که معیار سود رسانی به ما در آخرت، وجود آن است؟ در کتاب کافی از امام صادق صلوات الله علیه 
ْلٍب  ال  و  ُکلُّ ق  اُه ق  و  ٌد س  ح  یه  أ  ْیس  ف  ُه و  ل  بَّ ی ر  ْلق  ي ی  ذ 

یُم الَّ ل  ْلُب السَّ ْرٌك پاسخ این سؤال نقل شده است: اْلق  یه  ش  ُهو  س   ف  كٌّ ف  ْو ش  ٌط أ  : 51اق 
در حالی که هیچ چیزی در آن جز خدا نیست. هر قلبی که در آن شرک یا  کندمیقلب سنلیم آن قلبی اسنت که خدا را مالقات 

پس اصل سالمت قلب به این است که تنها دلبستگی ما خدا باشد و هیچ چیزی در  شک باشد، پس آن قلب ساقط شده است.
 ض خدا برای ما موضوعیت نداشته باشد.کنار خدا و در عر

ای ها خصنوصا نشانه چهارم، در مورد شرک و بت پرستی سخنانی گفتیم و تا حدی روشن شد که شرک مسألهدر بخش نشنانه
الَّ و  ُهْم فرمایمیاسنت که حتی مسنلمانان گرفتار آن هستند و خود قرآن صریحا  ه  إ 

اللَّ ُرُهْم ب  ْکث  ُن أ  : و اکثر 52ُمْشر ُکوند: و  ما ُیْؤم 
به  ی دیگر قلبهابیماریترین بیماری دل است که همه شرک اصلینکه آنها مشنرک هستند. آورند مگر ایآنها به الله ایمان نمی

 .شودمیی بدتری در دل ایجاد هابیماریبسته به درجه شرک،  .گرددمیشرک بر 

یمیو گرفتار شک  شنودمیها از ما گرفته م، آرام آرام دانسنتههایمان عمل نکنیدر قاعده اول گفتم که اگر به دانسنته عمل  م.شو
د و هایش عمل کناش در یک عبارت این است که به دانستهها خودش نوعی شرک است و تمام حق خدا بر بندهنکردن به دانسته

حق خدا بر خود را ادا نکرده است و  هایش عمل نکند، در واقعو کسی که به دانسته 53، توقف کند.داندمیندر مقابل چیزی که 
دست از  ،طلبییا لذت به نوعی شرک عملی گرفته شده است و مثال به خاطر چیزی جز خدا، مثل خودخواهی یا تکبر یا تنبلی

و بعد  شودیمو به شک تبدیل  شودمیها گرفته هایش کشیده است. بعد از مدتی استمرار در مسیر شرک، دانستهعمل به دانسته
یش هابدیگفتیم شخص به . این همان حالتی است که شودمیاز مدتی به ریب که همان شنک همراه با بدبینی اسنت، تبدیل 

ًة فيفرمایمیای از افراد چنین . قرآن در موردی عدهکندمیافتخار  ْوا ریب  ن  ذي ب  زاُل ُبْنیاُنُهُم الَّ بُ  د: ال ی  ع  ُقُلو طَّ ق  ْن ت  الَّ أ  ْم إ  ه  ب  : 54ُهمُقُلو
 هایشان تکه تکه شود.بهای آنها است مگر اینکه قلسبب ریبی در قلب 55همواره بنایی که بنا کرده بودند

ای است که شخص نسبت به مسائلی کور و های خود پیش رفته است، مرحلهاین مرحله که فرد به قدری در مخالفت با دانسته
واٌء س   د:فرمایمییار خودش است. قرآن روز افتاده اسنت، به علت سوء اختو اینکه به این  شنودمیو دیگر متوجه ن شنودمیکر 

ْم  ْم ل  ُهْم أ  ْرت  ْنذ  ْم أ  أ  ْیه  ل  ُنون ع  ْرُهْم ال ُیْؤم  صورت  : برای آنها یکسان است که انذارشان کنی یا اینکه آنها را هشدار ندهی. در هر56ُتْنذ 
 آورند.ایمان نمی

                                           
 .04، ص0ج کافی، 51
 .024یوسف،  52
ْبد  اللَّ 02، ص0کنافی، ج 53 ي ع  ب 

 
: ُقْلُت ْل  ال  ٍم ق  ال  ام  ْبن  سنن  شنن  ْن ه  ْیٍر ع  ي ُعم  ب 

ن  اْبن  أ 
ینه  ع  ب 

ْن أ  یم  ع  اه  ْبر  يُّ ْبُن إ  ل  وا ع  : ع  ُکفُّ ُمون  و  ی  ْعل  ا ی  ُقوُلوا م  ْن ی  ال  أ  ق  ه  ف  ْلق  ی خ  ل  ه  ع 
قُّ اللَّ ا ح  ا ال  ه  ع م   مَّ

ُه. قَّ ه  ح 
ی اللَّ ل  ْوا إ 

دَّ ْد أ  ق  ك  ف  ل 
ُلوا ذ  ع  ا ف  ذ  إ 

ُمون  ف  ْعل   ی 
 .002توبه،  54
 121است که در چند آیه قبل از آن آمده است. مسجد ضرار بر اساس توصیفات خداوند متعال در آیه « مسجد ضرار»منظور از این بنیان در آیه مبارکه،  55

جنگند. ی ضرر رساندن و کفر و جدایی بین مؤمنین ساخته شده است و کمینگاهی برای کسانی است که با اهلل و رسول او، میتوبه، مسجدی است که برا

 دهد که آنها دروغگویان هستند.اند ولی اهلل شهادت میخورند که چیزی جز نیکوترین را اراده نکردهسازندگان این مسجد، قسم می
 .4بقره،  56
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ها دو چیز است. یکی هوای نفس و دیگری تکبر است. البته ناگفته پیداست که خیلی اوقات هعلت اصلی عمل نکردن به دانست
ما ال  أ  د:فرمایمیقرآن  .و حتی شاید هوای نفس به نوعی به تکبر برگردد ا هم حضور دارندهر دو مسنأله ب ُسوٌل ب  ُکْم ر  ما جاء  ُکلَّ ف 

ْهوی ریقًا ک   ت  ف  ْرُتْم ف  ْکب  ْنُفُسُکُم اْست  ْقُتُلون  أ  ریقًا ت  ْبُتْم و  ف  ای با آنچه مختلف هوای شما بود آمد، خود را بزرگ : آیا هر گاه فرستاده57ذَّ
رای متکبرین دنبال هوای نفس خود هستند. متکبر بردید و برخی را کشنتید. پس طبق این آیه، شنمردید پس برخی را تکذیب ک

آنها  شودمیزند تکذیب کند و حتی گاهی حاضر نفس آنها حرف میافرادی که خالف هوای  شودمیهوای نفس گاهی حاضر 
و انسنان را از سبیل الله گمراه  زندمیبه صنورت کلی هوای نفس و پیروی از آن، مسنیری اسنت که قلب را آسنیب  را بکشند.

ویکندمی ع  اْله  ب 
تَّ ه   : و  ال ت 

بیل  اللَّ ْن س  ك  ع  لَّ ُیض   . کندمیرا از راه الله گمراه  : و از هوا پیروی نکن که تو58ف 

است:  تی، مخالفت با هوای نفس از اسباب اصلی رستگاری است و عکس آن، از اسباب اصلی شقاوت و بدبخو در یک کالم
غی ْن ط  ا م  منَّ أ  ْنینا و   فن  یناة  الندُّ ر  اْلح  نَّ  آث  إ 

ْأوی فن  ي  اْلم  حیم  ه  ه  و  ن   اْلج  بِّ قام  ر  ْن خاف  م  ا م  مَّ ویو  أ  ن  اْله 
ْفس  ع  ی النَّ نَّ  ه  إ 

ي  ف  ة  ه  نَّ اْلج 
ْأوی : پس کسننی که طغیان کرد و حیات دنیا را برگزید پس آتش)بزرگ( جایگاه اوسننت و اما کسننی که از مقام رب خود 59اْلم 

 بترسد و نفس را از هوا، نهی کند پس بهشت جایگاه اوست.

ها فاصله بگیریم و به دنبال هوای نفس باشیم، قلبمان ماند ولی اگر از دانستهمیها عمل کنیم، قلبمان سالمتر هر چه به دانسنته
ولی خودمان  . حتی ممکن اسننت در ظاهر همان کاری را بکنیم که به جهت وظیفه باید انجام دادشننودمیبنه نابودی نزدیک 
رگردن یا وظیفه الهی ب ست که دانسته ماستعلت اصلی آن این ا علت انجام آن کار هوای نفس است نه اینکهصادقانه بدانیم که 

گاه است هر چند )پرد67! بل االنسنان علی نفسنه بصنیرة و لو القی معاذیرهماسنت های( عذر )بر ه: بلکه انسنان به نفس خود آ
بی آری! انسان استاد بهانه تراشی است! اگر بهانه چشمانش( بیفکند! یم که فهمیمها را کنار بگذاریم و صادقانه بنگریم، به خو

، مهم است که نیت ما برای انجام آن کار چیست، زیرا مکنیمیبیش از اینکه مهم باشند چه کار  علت واقعی عمل ما چیسنت!
یشتر ، بشودمیو سبب فساد و صالح قلب  کندمیآنچه که قلب کسب : هیچ عملی نیست مگر به نیت. 61که: ال عمل اال بالنیه

تر در حیات ابدی ما تأثیر دارد، نیت واقعی پشت عمل است. لذا اگر شما تصور کنید که همان نیت عمل اسنت. لذا آنچه بیشن
اید و در آخرت عذاب نخواهید شد. اگرچه آبی در مقابل شنماسنت و آن را بنوشنید و اشنتباها شراب باشد، مرتکب گناه نشده

شراب  دانیدیمآن کمتر از وقتی است که شما  ممکن اسنت اثرات بد دنیایی مثل مستی داشته باشد ولی خیلی تأثیر منفی قلبی
 ید.خورمی

 هاست.که در یک جمله: عمل نکردن به دانسته شودمیو سبب کدورت آن  کندمیچیزهایی قلب ما را چرکین 

                                           
 .33بقره،  57
 .04ص،  58
 .40-83نجم،  59
 .00و04قیامه،  67
 .084، ص3کافی، ج 61
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 وها اما راه برگشنت و اصنالح چیسنت؟ چه طور قلب مریض درمان شنود؟ تنها راه بازگشت است. پشیمانی و عمل به دانسته
ح  گذشنته جبران ْصل  ه  و  أ  ْعد  ْن ب  ٍة ُثمَّ تاب  م  هال  ج  ْنُکْم ُسوءًا ب  ل  م  م 

ْن ع  ُه م  نَّ هُ ها. قرآن بارها در مورد اصنالح سنخن گفته است: أ  نَّ أ    ف 
حیٌم  ُفوٌر ر  ر ا: همانا هر یک از شننما بدی را به نادانی انجام دهد سننپس بعد از آن برگردد و اصننالح کند، پس همانا او بسننی62غ 

 آمرزنده رحیم است.

 ابتدای کار! سه گناه اصلی: قاعده سوم
های تکرار شده بشریت است. اگر قرآن در ابتدای خلقت شنب کودکانه نیسنت بلکه اسناسننامههای های قرآن، قصنهداسنتان

ر از آنها ناهان دیگو گ هابدی، معنایش این است که این سه گناه با بشریت آمیخته شده است و گویا کندمیصحبت از سه گناه 
 .شودمیناشی 

دوم، ترک اولی حواء و آدم است که همان مسأله  گناه اول، گناه ابلیس است که اصل کفر از آن است و آن همان گناه تکبر است. 
حرص اسنت. چون آنها نیازی به آن درخت خاص نداشنتند و زندگی واسعی داشتند ولی حرص آنها را به سمت استفاده از آن 

 گناه سوم، گناه قابیل است که حسادت است. خاص وادار کرد. درخت

اولین چیزی که خدا به آن عصننیان شنند، کبر اسننت و آن معصننیت ابلیس داریم:  به این مضننمون لذا در روایتی در کتاب کافی
و آن زمانی  دومین حرص بود که از آدم و حواء صادر شد… اسنت. هنگامی که از اطاعت امر الهی سرپیچی کرد و کبر ورزید

قرار داد و از هر آنچه در آن بود حق استفاده داشتند مگر یک درخت. ولی آن دو از آن  هانعمتبود که خداوند آنها را در باغی از 
ر که اکثر آنچه که بش راه آن دو تا روز قیامت موجود است زیدرخت برداشنتند در حالی که به آن نیازی نداشنتند. حرص بر ذری

گری های بد دینیازی به آن ندارد. سومین حسد بود که آن معصیت قابیل فرزند آدم بود... سپس از اینها خصلت، کندمیطلب 
ب شد)به وجود آمد( ... که جامع بین آنها دوست داشتن دنیاست ... ع 

 63ُمنش 

اآلن  را به ما منتقل کند.د تا چه مفهوم عمیقی گذارمیهایی از ابتدای تاریخ بشریت ببین که چه زیبا قرآن دسنت روی قسنمت
 .گرددمیها به شرک بر و هر سه این خصلت گرددمیبر  رید، به این سهشما هر خصلت بدی را در نظر بگی

مثال گاهی علت تنبلی، تکبر و گاهی حرص ورزیدن به چیزهایی اسننت که انسننان نباید به آنها حرص بورزد. زیاده خواهی و 
های جدیدی یا درجات خاصی های مختلف، خصلت. گاهی ترکیبی از خصلتشودمیحرص در راحت طلبی، سنبب تنبلی 

و مثال  شودمیبا حسد ترکیب  گرددمی. مثال گاهی تنبلی که خود به نوعی به حرص و تکبر بر کندمیاز یک خصنلت را ایجاد 
 یم کار کنیم، در نتیجه از اوهخوامینهستیم و  شنخصی حسادت داریم و از طرفی تنبل. نسنبت به شنودمیدزدی کردن تولید 

تا هم حسادت را ارضاء کرده باشیم و هم با زحمت کمتر، چیز بیشتری به دست آورده باشیم و به عبارت دیگر،  مکنیمیدزدی 
 تنبل باشیم.

                                           
 .04انعام،  62
 .082، ص0کافی، ج 63
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ی هاویژگی ی زیادی از عمرمان را مشغول فکر کردن در مورد غذایی که باید بپزیم گذرانده باشیم! یا در موردهاساعتما شاید 
های درونی ما که اتفاقا در زندگی بیرونی ما خیلی تأثیرگذار هسنتند، کمتر غذاهای مختلف فکر کرده باشنیم. اما این خصنلت

که چه ویژگی ما سبب چه ویژگی دیگری شده است! و به همین خاطر خیلی اوقات  مکنیمید. کمتر فکر گیرمیمورد توجه قرار 
ای دارد. بدتر اینکه خیلی های درونی ما چه رابطهایم که این خصننلتیم، چون دقیقا تأمل نکردهخورمیهم گول نفس خود را 

یمیهای محاسباتی شدید های سنطحی نسنبت به درون خودمان، گرفتار اشنتباهاوقات به خاطر همین برداشنت  م و مقدارشو
 .مکنیمیزیادی از عمرمان را تلف 

الح نخبگانی ما، یک نمونه از این اشتباهات محاسباتی واضح را در زندگی خود مرتکب مثال جمعیت زیادی از جامعه به اصط
. در رشته تجربی، شوندمیفیزیک، مشغول رشته برق و مکانیک -کنکور در رشنته ریاضی 177های زیر بیشنتر رتبه !شنوندمی

رسیم که پوقتی از آنها می گزینند!ق را بر می. در رشته انسانی هم حقوکنندمیپزشکی و دندان پزشکی و دارو سازی را انتخاب 
 !ندگویمیند و جوابی را هم برخی بعد از کلی صننحبت و گفتگو گویمیچرا چنین کردیند؟! در جواب یک جواب را در ظاهر 

 پرسیم کههاسنت! در مرحله بعد از این عزیزان سؤال میند که چون پول در این رشنتهگویمیجواب ابتدایی ظاهری چیسنت؟ 
د؟ یخواهمیپرسننیم رفاه را برای چه مان باال باشنند. وقتی میبرای اینکه رفاه زندگیند: گویمییند؟ خواهمیپول را برای چنه 

 ند: برای آرامش و لذت در زندگی!گویمی

یشننه مایم که هسننت. گویا عادت کردهبلکه تفکر عمده افراد جامعه ما هایی اسننت که نه فقط تفکر نخبگان کنکور،این جواب
کر ایم فایم که همیشننه جوگیر باشننیم! گویا عادت کردهعمل کنیم! گویا عادت کرده ،و دقت سننطحی نگر باشننیم و بی مطالعه

هاست. چه قدر این جواب سطحی است. ند پول در این رشتهگویمیها اشنکاالت اسناسی دارم. مثال این جواب من در نکنیم!
این  تا تو بفهمی که چه قدر کنممیجواب را بررسی کنم. صرفا برخی نکات را ذکر م به صورت تفصیلی این خواهمینمن اآلن 

درصد این افراد، به خاطر درآمد  87نفره، مشناهده کردند که  1577جواب سنطحی اسنت. در تحقیقی در یک جامعه آماری 
اند که اگرچه درآمد کمتری دارد ولی به درصد به سراغ شغلی رفته 13اند که مورد عالقه آنها نیست و بیشتر به سراغ شغلی رفته

نفر،  1577نفر از این  172را دوباره مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که  1577آن عالقه دارند. بعد از ده سنال، همین 
قه، شننغلی را یعنی افرادی که به خاطر عال درصنند بودند! 13نفر، از گروه  172نفر از این  171اند! افراد بسننیار پولداری شننده

انتخاب کردند که درآمد کمتری دارد! علت مسنأله هم روشنن است. وقتی کسی به کاری عالقه دارد، عادتا با انرژی بیشتری و 
ه و در مواقع بسیاری در دراز مدت ب رسندمیو به خالقیت  کندمیایسنتد و فکر پشنتکار و انگیزه بیشنتری بر سنر کار خود می

 ولی کسی که چنین نیست، به دلیل بی انگیزگی و تحمل کردن کار، چنین وضعیتی ندارد. سدرمیی بیشتری هاموفقیت

باالتر اینکه مگر برای پول درآوردن، باید درس خواند؟! اگر واقعا هدف شما پول در آوردن بود، بیاییم یک بررسی بکنیم و ببینیم 
تند؟ آیا دانشمندان پولدارترین افراد هستند؟! یقینا چنین نیست، پولدارترین افراد در جامعه ما یا در جوامع دیگر چه کسانی هس

 نی هستند که اتفاقا معموال سواد علمی باالیی ندارند. اداربلکه دانشمندان بازیچه دست سرمایه
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اقا فبر فرض شما بخواهید درس بخوانید! مگر راه درس خواندنی که برای پول درآوردن باشد، آموزش عالی و دانشگاه است؟ ات
ای برای شخص فارغ التحصیلی که از رشته خود پول های ما تعداد واحدهای بسیار زیادی در هر رشته، هیچ فائدهدر دانشنگاه

ام که از چندواحد از اند، پرسیدهی مالی بزرگ در رشنته خودشان رسیدههاموفقیتندارد. من از افراد متعددی که به  آوردمیدر 
 ! کنندمیرقمی را ذکر  1! معموال عدد بسیار کمی گاهی دکنیمیخود استفاده  واحد لیسانس، در کار 147

ه و مانع از رفتن آنها به دانشگا کنندمیاآلن در جهان مؤسسات متعددی وجود دارد که نخبگان را در فضای دبیرستان شناسایی 
سازند. د سال، افراد بسیار بسیار موفقی از آنها میگذاری فردی بر اساس هدف معین شده، آنها را بعد از چنو با سرمایه شوندمی

 برای او قابلیت اجرایی دارد. کنندمیحتی اگر کسی امکان حضور در این مؤسسات را نداشته باشد، مسیری که آنها طی 

یک  ش که طی، اگر حتی باید با معیار پول درآوردن، انتخاب رشته کرد، این رودهدمیو بسیاری از مباحث دیگر که همه نشان 
 ، کلیت ندارد!کنندمیهای معینی را انتخاب اند، عمده افراد چشم بسته به خاطر پول، رشتهجوی که به وجود آورده

 چرا پول؟ به دلیل اینکه رفاه و امکانات و به دنبالاینجا مستقیما به بحث انسان شناسی ما مربوط است. برویم سراغ سؤال دوم! 
من واقعا متأسفم که تعداد قابل توجهی از افراد جامعه ما، تصورشان این است که  داشنته باشنیم! آن آسنایش و لذت در زندگی

 پولدار بودن سبب آرامش است! 

ی نداریم! ها کاریا اهل تالش هستند. ما با تنبل کنندمییا تنبل هسنتند و تالش ن هاانسنانبگذار حرفم را در این قالب بگویم: 
و برنامه دارد و تصورش این است که باید تالشش را در پول متمرکز  کندمیی زندگی خود تالش صنحبت با کسنی است که برا

 . این اشتباه است.گیرندمیکند تا به آرامش برسد. برخی قناعت را با تنبلی یکسان 

ه اآلن یی کهامتنعاز  کنندمیاهل تالش دو دسته هستند! یک عده در حال تالش هستند تا به سطح باالتری برسند ولی سعی 
 و اگر نرسند هم از حال فعلی خود لذت شوندمیتر دارند لذت ببرند و به آنها قانع باشند. اگر به سطح باالتر برسند، خوشحال

 . این قناعت صحیح است!برندمیکافی را 

نبال رسیدن ع نیستند! به دبرخی هم در حال تالش هستند تا به سطح باالتری برسند ولی از وضع فعلی خود راضی نیستند و قان
ریص ند! این افراد حرسنمیبه وضعیتی هستند که در آنجا از وضع خود راضی باشند! این افراد هیچ وقت به رضایت از زندگی 

دوباره به دنبال وضعیت باالتری باشند و نتوانند از وضع  وقتی به آن حالت جدید رسنیدند،که  شنودمیهسنتند! حرص سنبب 
که مثال اگر  کنندمیمیلیون درآمد دارند، تصور  2معموال افراد وقتی مثال  د! حریص هیچ وقت آسنودگی ندارد.فعلی لذت ببرن

 هایند از زندگی خود و داشتهتوانمیو  شوندمیمیلیون شنود، دیگر مشنکل خاصی ندارند و از آنجا به بعد قانع  4درآمدشنان 
و  بهره ببرد تواندنمیاز وضننع کنونی ، ای داردکه کسننی که چنین روحیهخود بدون حرص، لذت ببرند. اما واقعیت این اسننت 

و در نتیجه به وضع کنونی راضی نخواهد بود. این  دخورمی، بعدا که به سطح مالی باالتر رسید، باز هم حرص دخورمیحرص 
آنکه در وضعیت رفاه خوبی قرار  یک مسأله کامال آزموده شده در طول تاریخ است و حتی حضرت آدم هم به آن گرفتار شد و با

 داشت، باز به دنبال باالتر بود. تا زمانی که این روحیه در انسان باشد، روی راحتی نخواهد دید. 
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ختن و با به هم ری شوندمیای دارند و زود پیر یا چهره بسنیار شنکسنته گیرندمیم بسنیاری از ثروتمندان زخم معده بینیمیلذا 
د بسیار ز آن افراا ترمالی آنها بسنیار پایین ! با اینکه افرادی در همان بازار هسنتند که وضنعشنوندمیته بازار، به سنرعت برآشنف

 گیرندمیشکنند و زخم معده هم نمانند و نمیو جوان می شوندمیآشفته ن تربرخی از این افراد سطح پایینولی  ثروتمند اسنت
 ند!گذارمیها سر را به راحتی روی بالین و شب

که خودش بزرگ شنود و نه جیب او. اگر انسنان بزرگ باشند، چه وضننع  رسندمیواقعیت این اسنت که انسنان وقتی به آرامش 
ها هم آرام خواهد بود. اما اگر ترین موقعیتاش خوب باشند و چه نباشند، آرام خواهد بود. مثل شهید حججی در سختمالی

 سیار بزرگی داشته باشد، باز هم آرامش نخواهد داشت!جیب ب ان بچه باشد و بزرگ نشده باشد حتی اگرانس

ند که او گرفتار فهممیصنناحبان دانش و خرد،  یکه مثل او باشنند ول کنندمی، آرزو بینندمیی جاهل که از دور او را هاانسننان
رئیس شننرکت  به این خاطره از زندگیای دارد. ناآرامی و ناراحت کنندههای بسننیار سننختی اسننت و چه قدر زندگی طوفنان

 توجه کنید: کندمیگزارشگران مایکروسافت تعریف ترین مایکروسافت که مری جو فولی از با سابقه

مشننغول تهیه گزارش از نمایشننگاه کامدکس که در آن زمان یکی از  PC WEEKمن بنا چنند نفر از همکنارانم از 
او واقعا بیل گیتس را تحت فشننار گذاشننته بود.  . "جان دوج" هم آنجا بود...رویدادهای رایانه بود؛ بودیمترین بزرگ

د می شنند. از جا بلنتر درباره یک چیز احمقانه مانند معنی بازار با هم بحث می کردند. گیتس؛ لحظه به لحظه دیوانه
شد و به سمت سرویس بهداشتی رفت. در را پشت سرش بست و خودش را حبس کرد. او گفت: تا زمانی که جان از 

نکند؛ بیرون نمی آیم. باالخره جان به سننمت در رفت و گفت: عذر می خواهم. سننرانجام این غائله من عذرخواهی 
خاتمه یافت کرد. بیل گیتسنی که آن روزها می شناختیم با بیل گیتس امروز خیلی فرق می کرد. از زمانی که پدر شد 

عد از حال؛ یک شخصیت فنی بود. ولی ب رفتارش به کل تغییر کرد. قبال خیلی گستاخ؛ عصبانی و تند مزاج و در عین
 را برای دیگران تعریف می کنم باورشان نمی شود. "بیل گیتس؟ واقعا؟"ها آن؛ آدم شد. برای همین وقتی این داستان

ولی  کندمیو افراد را به اعتدال رفتاری نزدیک  کنندمیی کودک، انسننان را بزرگ هناسننختی! پندر شنندن و تحمنل دبینینمی
آید. بدیهی است که این داستان مربوط به زمانی است که بیل گیدس اگرچه اش بر نمیکاری، چنین کاری از عهده یهاموفقیت

به اندازه امروز، جیب بزرگی نداشته است ولی در حدی باالیی بوده است که شرکت او تأثیرات زیادی داشته است و با او بابت 
 ند.گرفتمییکی از بزرگترین رویدادهای رایانه، گزارش 

ولو افراد جاهلی که وضننعیت مالی آنها را ندارند، آرزوی  کنندمیرونند زنندگی تلخی را تجربه افرادی کنه زود از کوره در می
رسند، بدبختی و حجم مشکالت به سطح مالی آنها می سناده لوحان  زود باور، زندگی آنها را داشنته باشنند. اما وقتی خود این

 . کنندیمآنها را از نزدیک درک 

، حالت ا، فقر و غنبریم و اگر بزرگ نشده باشیم، در دو وضعیت، از زندگی لذت می، فقر و غنااگر بزرگ باشیم، در دو وضعیت
زرگ شدن مان را به بپس آیا بهتر نیست که در کنار برنامه برای پول، بخش قابل توجهی از برنامه زندگی خوبی نخواهیم داشت.
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کی هر راه دیگری، مشکالت متعددی  64هستید، تنها راه ذکر الله است. هاکه اگر دنبال آرامش دل کندمید سنپری کنیم! قرآن تأ
دارد که باید در جای خودش بحث شود. بدیهی است که اگر جیب بسیار بزرگی داشته باشیم ولی آرامش نداشته باشیم، زندگی 

مام ثروت ، حاضر هستند تشوندمیی سنگین مبتال هابیماریشان به خوبی نداریم. لذا پولدارترین افراد وقتی خودشان یا فرزند
 خود را بدهند ولی بیماریشان خوب شود.

شننان درس خواندن برای پول و پول برای آرامش اسننت ولی واقعا خوب دقت کردید؟ بسننیاری از افراد جامعه ما، برنامه زندگی
ه خود و حاالت درونی خود را خوب مورد مطالعه و دقت قرار اند! چرا؟ یک دلیلش این اسننت کچنین نیسننت! اشننتبناه کرده

. به آنها کردمیند، قرآن خیلی صننریح و روشننن آنها را راهنمایی گرفتمیاند. اگر سننراغ قرآن آمده بودند و قرآن را جدی نداده
میری ه تو بعد از این دنیا، میات را در راستای کسب پول قرار دهی. ضمن اینک، تو عزیزتر از این هستی که تمام زندگیگفتمی

 روییمو تمام ثروتت را تا لب قبر با خود داری و نه بعد از آن. به فکر چیزی باش که برایت ماندگار باشنند. اگر به دنبال ثروت 
د، نبرای آن برو که با آن ثروت برای خودت در سرای آخرت، چیزی دست و پا کنی. چه قدر این جمله قرآن به قارون فوق ثروتم

ْنیا ن  الدُّ ك  م  صیب  ْنس  ن  ة  و  ال ت  ر  ار  اآلْخ  ُه الدَّ غ  فیما آتاك  اللَّ
: در آنچه الله به تو داده، سرای آخرت را جستجو کن و 65زیباست: و  اْبت 

 باالخره هرچه باشند تا لب مرگ اسنت. مرگی که امروز و فردایش هم روشن نیست. بحث ره خودت را از دنیا فراموش نکن.به
که چه ویژگی ما سنبب چه ویژگی دیگری شده است! و به همین  مکنیمیاین بود که ما زیاد به فکر غذا هسنتیم ولی کمتر فکر 

ای دارد های درونی ما چه رابطهایم که این خصلتیم، چون دقیقا تأمل نکردهخورمیخاطر خیلی اوقات هم گول نفس خود را 
 و گاهی اشتباه محاسباتی داریم.

کار را  4یم باید چهار کار را بکنیم و به دلیل منافعمان، نخواهیم یکی از این فهممییک خصلتی داریم که وقتی  هاانسانما  مثال
یم. گیرمیذاب وجدان عایم ولی به دلیل انجام ندادن آن یک مورد، کار را انجام داده 3یم! گیرمیانجنام دهیم، عنذاب وجدان 

ین نکنیم! کار دوم ا به کار چهارم فکر مکنیمی! اول اینکه سننعی مکنیمیکمتر اذیت کند دو کار بعند برای اینکه عذاب وجدان 
که  مکنیمیکار دیگر را با کیفیت خیلی بیشتری انجام دهیم و آن قدر گاهی در این مسأله زیاده روی  3 مکنیمیاسنت که سعی 

م اگرچه من فالن کار را نکردم ولی در عوض فالن کار را یگویمیود م! با خزنیمیم! این طوری خود را گول شویمیگرفتار افراط 
 در فالن حد کردم!

ولی در عوض به  کنممیعجب! شیطان هم همین فریب را به خودش زد!! خدا به او فرمود: به آدم سجده کن! گفت به او سجده ن
 !کنممیتو چندهزار سال سجده 

                                           
نُّ اْلُقُلوب 64 ئ  ْطم  ه  ت 

ْکر  اللَّ ذ  ال ب 
گاه باشید که دل03)رعد، أ   گیرد.ها تنها با یاد خدا آرام می( : آ

 .33قصص،  65
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گاه از درون زجرها و از بس که از خود دوریم، دائم هاانسانما  ، بدون اینکه حتی بدانیم مکنیمییی را تحمل هاسختیا ناخود آ
ولی غفلت از درون و روابط امور درونی ما،  شودمیکه منشأ مشکل اصلی کجاست و چه باید کرد! این مشکالت دائم تشدید 

 که مشکالت دو چندان شود! شودمیسبب 

دارد ما را در این دنیا رشند بدهد. البته بنایش این اسنت که با اختیار خود رشد کنیم ولی  ای داشنتم که خدا بنامثال قبال اشناره
وچکی ست. وقتی خدا ببیند ما به چیز کهاسختیشرایط و اسبابی را برای تسهیل مسیر رشد قرار داده است. یکی از این مسائل، 

و در نتیجه به تعبیر روایتی که نقل کردیم، قلبمان  ایم)هر چیزی جز خودش کوچک اسنت! در مقابل او صنفر است!(دل بسنته
 بسته شویم! یکی از اینبه او دل جای چیرهای کوچک که به ما کمک کند تا سالم شویم و به کندمیمریض شنده است، تالش 

تی ر مشکالایم، مسیر روزی را دچا. اگر به پول دل بسنتهآوردمیها مشنکالتی اسنت که نسنبت به آن دلبسنته به وجود راه حل
 ! کندمی

ن ! رفتار منطقی ایشودمیم ولی حل نزنیمیتحت خطر قرار گرفته است! به در و دیوار  م چون معشوق  ماشنویمیما بر آشنفته 
م بفهمیم که خدا این مشنکل را برای چه فرستاده است و مثال بفهمیم که برای قطع دل بستگی ما بینیمیبود که وقتی مشنکلی 

های صحیح دلبستگی را بر طرف کنیم! اما ما جاهالنه به چیزهای دیگر مشغول در نتیجه سنعی کنیم با روشفرسنتاده اسنت و 
یم دل بسنتگی را حفن کنیم و از طرفی مشنکل هم نباشد! گاهی خدا خواهمیجز کاری که باید!  مکنیمیم! هر کاری شنویمی
 !کندمیدرست  و دوباره مشکل دهدمیو یک استراحتی به ما  شودمیخیال بی

اما راه درمان چیست؟ دل معلوم است که شخص عاشق! عاشق پول!  ؟چه کسی دائم در حال زجر کشیدن و اذیت شدن است!
گشننتیم به اضافه همه چیز کندن از چیز کم ارزش و دل بسنتن به خدایی که چیزی با او قابل قیاس نیسنت و هر چه در پول می

و فقط  دهدمیای هم نو نتیجه مکنیمیا هست. اما ما جاهالنه بر کوچک ماندن خود اصرار دیگر در خدا و با خدا بودن، یک ج
 ایم. چه قدر این روایت زیباست:خود را بیشتر اذیت کرده

داود تو چیزی ای از امیر المؤمنین صننلوات الله علیه نقل شننده اسننت که فرمود: الله تعالی به داود علیه السننالم وحی کرد:
ام شدی، به تو م! پس اگر تسلیم آنچه خواستهاآنچه من خواستهم و هیچ چیز نخواهد شد مگر خواهمیمن چیزی  ی وخواهمی

اندازم و سننپس جز ی به زحمت میخواهمیم نشننوی، تو را در آنچه خواهمیو اگر تسننلیم آنچه  دهممیی خواهمیچیزی که 
 66ام نخواهد شد.آنچه من خواسته

ابعاد مختلف درون ما! رابطه قساوت قلب با اعمال! رابطه تکبر و کفر! رابطه کفر و اعمال! و بسیاری از  قرآن پر اسنت از روابط
د. شناسمیاو را ن ،که گویا هیچ کس به خوبی خدا کندمی، فکر کندمیو در آن با دقت تأمل  خواندمیامور دیگر که وقتی انسان 

                                           
ین  ع883، ص0توحید صدوق، ج 66 ن  یُر اْلُمْؤم  م 

ال  أ  ْسل   : ق  ْن أ  إ 
یُد ف  ا ُأر  الَّ م  ُکوُن إ  یُد و  ال  ی  یُد و  ُأر  اُوُد ُتر  ا د  اُود  ع ی  ی د  ل   إ 

لَّ زَّ و  ج  ُه ع  ی اللَّ ْوح  ْم أ  ْم ُتْسل  ْن ل  یُد و  إ  ا ُتر  ْیُتك  م  ْعط  یُد أ  ا ُأر  م   ل 
ْمت 

الَّ  ُکوُن إ  یُد ُثمَّ ال  ی  ا ُتر  یم   ف 
ْبُتك  ْتع  یُد أ  ا ُأر  م  یُد.ل  ا ُأر    م 
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گاه  دهدمیراهکارهای کاربردی  د.گویمیگویا خدا دقیقا دارد شنرح حال ما را   .کندمیو ما را به پشنت پرده بسیاری از امور آ
 جا دارد بیشتر به خود بپردازیم! نباید معنای زندگی ما، اندازه جیبمان باشد!

د رها بپردازم و بعد وای زیادی دارم ولی به نظرم بهتر اسنت، مقداری به قواعد هسنتی و قوانین نشانههابتدر این بخش، صنح
 شناخت عمیقتری از درون شویم. 

 یا همان قوانین مربوط به جهان بینی و جهان شناسی! دسته دوم قواعد و قوانین: قوانین مربوط به هستی و مسیر!
ماند که یک سننری قوانین بر آن حاکم اسننت و کسننی که به آن قوانین قبال مثالی زدم و گفتم دنیا شننبیه یک بازی کامپیوتری می

ی هر هاأموریتمدر بازی دنیا رشد کند. مثال اگر قانون بازی این است که برای رفتن به مرحله بعد، باید  تواندنمید، ملتزم نباش
ماند. اگر قانون بازی این است که برای درست کردن یک مرحله را انجام دهیم، اگر کسی چنین نکند، در همان مرحله باقی می

 داد، اگر شما کار دیگری انجام دهید، آن وسیله ساخته نخواهد شد. وسیله خاص، باید کارهای خاصی انجام 

ها رتبه بندی دارند و هر یک در شننرایطی خاص حاکم اسننت. مثال اگر شننما در داخل فضننای بازی، در آب گاهی قوانین بازی
ه بسیار د بود. این نکتباشنید، یک سنری قوانین بر شنما حاکم است و اگر به خشکی بیایید، قوانین دیگری بر شما حاکم خواه

کید کرد که اگرچه همه آنچه ذکر خواهیم  مهمی اسننت که در تحلیل قواعد و قوانین دنیا نیز باید همواره توجه داشننت و باید تأ
جا من در این کرد، قوانین بازی دنیاسننت ولی برخی از قوانین دنیا، در شننرایطی خاص حاکم اسننت و برخی در شننرایطی دیگر.

 .کنممیی که در قرآن ذکر شده است، بیان مهمترین قوانین

 قانون صفرم: مأموریت نهایی!
ته خوب نشننیند که این نکاین را قانون صننفرم نامیدم، چون زیربنای بقیه قوانین اسننت و تنها وقتی بقیه قوانین خوب به جان می

 فهمیده شود.

خواست ! به عبارت دیگر خدا می؟ما چه بوده است خدا چرا ما را آفرید؟ این سنؤالی بسنیار مهم است! خدا هدفش از آفرینش
طبیعی است که این سؤال تا قبل از پذیرش دین، جوابی نداشته باشد! چون چه بسا ما با  !؟را به کجا برساند که ما را آفریدکه ما 

م یم از خدا بپرسنیتوانمی اما بعد از پذیرش اسنالم به عنوان دین حق، عقل خودمان، غایتی که خدا ما را برای آن آفرید نفهمیم.
ْنس  فرمایمیکه چرا ما را آفریدی! ممکن اسنت خدا جوابی به این سؤال برای ما داشته باشد! در قرآن  نَّ و  اْْل  ْقُت اْلج  ل  د: و  ما خ 

ْعُبُدون ی   ل 
الَّ  مگر برای اینکه مرا عبادت کنند.: و جن و انس را خلق نکردم 67إ 

اسنت. به عبارت دیگر هدف این اسنت که ما تنها او را بپرستیم و غیر او را نپرستیم. هدف این « وعبادت ا»هدف از آفرینش ما 
رک و اگر همه انواع ش گرددمیبه شرک بر  هابدیبال گفتم، همه است که ما موحد باشیم و نه مشرک. بر اساس توضیحاتی که ق

در او محقق خواهد شد. او کسی خواهد بود که هیچ ذف شود، بنده خالص خدا خواهد بود و هدف خلقت کسنی ح از وجود
 ت.ست. از همه بیشتر متکامل شده اسهاانسانترین بدی و ناپاکی در وجود او نیست. به عبارت دیگر چنین کسی از رشد یافته

                                           
 .04ذاریات،  67
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ن ن کند و به نوعی همیای دیگر هم نگاه کنیم. شاید این زاویه، ابعاد دیگری را برای شما روشاما بگذارید به این مسأله از زاویه
 مسأله اولی که گفتم)تحقق همه کماالت در وجود انسان به سبب توحید و نفی واقعی همه اقسام شرک( بهتر تبیین شود.

 و دارایی نماهاها دارایی
فت: تا به گد خواه ،ید گفت: برای پول! بعد که بپرسید چرا دنبال پول هستخواه ،کندمیاگر از خیلی از افراد بپرسنند چرا کار 

د گفت: چون به دنبال آرامش و لذت هستم و با خواه ،یامکانات و رفاه برسم. بعد که بگوییم چرا به دنبال امکانات و رفاه هست
اگر به او بگوییم چرا دنبال آرامش و لذت هستی، چه خواهد گفت؟ خواهد گفت که  رسم.امکانات و رفاه به آرامش و لذت می

 چه چیزی از آرامش و لذت بهتر! ؟!خواهمن این دو را تند! چرادو خودشان خوب هس این

نیست. خودش خوب است و « ردارچرا ب  »دارایی واقعی چیزی است که  در همین مثال سناده، دارایی و دارایی نما روشنن شد!
 آرامش و  خوب است.اینکه افراد به دنبال آن باشنند، نیاز به دلیلی جز خودش ندارد. چرا دنبال آرامش هسنتیم؟ چون خودش 

اما یک سری چیزهایی هستند که  های واقعی ما هستند. خودشان واقعا خوب هستند. اینها دارایی هستند.لذت از جمله دارایی
ها بشوند ارزش دارند و اال خیر. لذا مثال پول، ارزشی ندارد یخودشنان حقیقتا موضوعیتی ندارند. اگر منجر به رسیدن به دارای

م که شنخصنی که مریض اسننت، چون آرامش را از دست بینیمیشنود. لذا بامثال آن لذت و بب همان آرامش و مگر اینکه سن
 ، حاضر است تمام ثروتش را بدهد تا دوباره به آرامش برگردد.دهدمی

 ا چیزی به وجودنماهی دارایی. ولکنندمیاضافه  ها را دارد چیزی به وجودشای هستند که وقتی انسان آنها آن دستهداراییپس 
یرون و گاهی حتی به ب کندمیکند، مثل پول که جیب ما را بزرگ گاهی ممکن است به بیرون ما چیزی اضافه ، کندمیناضافه او 

ه اگر چیزی بند! گویمیند و اآلن گفتمیها که تا دیروز به ما رئیس نها و مقام! مثل خیلی از عنوانکندمینما هم چیزی اضننافه 
 اال نه. های ما اضافه کند ارزش دارد ودارایی وجود ما و

)که لذت و آرامش دارایی هستند و در وجود انسان که اگر جایی سبب لذت و آرامش بشودمثال پول چیزی است خارج از وجود 
 است. ما( ارزش دارد و چیز خوبی

البته همین لذت، دارای .  قدرت و ...، علم، مثل لذت، آرامش اسننت، ترتر و محسننوسها درکشننان سننادهیک سننری از دارایی
 ها هم هستیک سری از دارایی .شودمیتر درک معموال دیرتر و توسط افراد رشد یافته هم هست که سطوح باالتریدرجات و 

. مثل کسی که مادرزاد شوندمیها باید چشنیده شنود و معموال قبل از چشنیده شدن، درک نکه کمتر مورد توجه اسنت. دارایی
یم برای او رنگ را تبیین کنیم؟ چون او درکی از خواهمیها مثال سننبز و زرد و قرمز ندارد. ما چه طور ناسننت و درکی از رنگنابی

تند. تا ها نیز چنین هسیم برای او تبیین کنیم. خیلی از داراییتوانمیرنگ نداشته است و رنگ را با حواس خود نچشیده است، ن
، درکی از آن ندارد. حتی گاهی برخی از اقسام آن را درک کرده است ولی چون قسم دیگر را درک انسان خود آن را نچشیده باشد

آن نوع خاص را برایش توضیح داد. کودکی را فرض کنید که تجربه لذت جنسی را نداشته است. اگرچه  توانمینکرده اسنت، ن
یم برایش لذت جنسی را توضیح توانمیکرده است ولی نمتعددی مثل غذای لذیذ و امثال آن را تجربه  یهالذتدر زندگی خود 

که مثال چیزی شنبیه هندوانه است! اگر به او بگوییم هیجان دارد، ممکن  کندمیاگر به او بگوییم، شنیرین اسنت، فکر  بدهیم.



20 

 

هایی قالب هایی که از لذت و شیرینی و هیجان داشته است دراست تصور کند که چیزی شبیه شهربازی است. چون تنها درک
 کندمینبوده اسنت که تناسنبی با لذت جنسی ندارد. لذا حتی گاهی توضیحات ما، نه تنها او را به معنای لذت جنسی نزدیک 

 بلکه چه بسا دور کند!

” اخد“نهایت دارد خود های دیگر را در خود به حد اعال و بیترین دارایی ما که داراییترین و بزرگاولین و اصننلیباید گفت که 
احساس کند،  را کسی که این دارایی را درک کند و خدا اسنت. کسنی که او را دارد چه ندارد و کسنی که او را ندارد، چه دارد؟!

هم  و قدرت تر، آرامش و لذتچشنند، هرچه نزدیکتر و درک حضننور این دارایی قویداشننتن آن را می و قدرت لذت و آرامش
 .شودمیی دیگر برایش کم مزه و گاهی بی مزه هالذتچشد، ی معنوی را میهالذتکسی که درجاتی از این  .شنودمیتر بیش

 ها ندارد. ای به آندیگر عالقه

امید به  و دهممی: اگر پدر و مادر یک چیز را در بچه نُکشند، من به آنها نمره قبولی در تربیت فرزند را فرمودمییکی از اسناتید 
هسنت که دوست  هاانسناناین ویژگی در ذات ما  «.کمال گرایی و آرمان گرایی»چه بود؟  رسنتگاری بچه آنها دارم! آن ویژگی

داریم در هر زمینه خوبی، بهترین باشیم. بین خوب و خوبتر، به سراغ خوبتر برویم. البته توجه دارم که آرمان گرایی اگر از حد 
وجود آن در وجود ما ضروری است و اگر این ویژگی در هایی دارد ولی اصل و حدودی خارج شنود و ناظر به واقع نباشد، آفت

 به هدایت او، امید داشت. توانمیکسی از بین برود، واقعا ن

لذت معنوی برتری داریم که وقتی آن را بچشی، دیگر این »وقتی به شنخصنی که آرمان گرایی در وجود او مرده است، بگویی: 
ن م های دیگر در مقابل زلزله است!ی آرامشفهممیه وقتی به آن برسی، . آرامشی داریم کشودمیشکم و شهوت برایت کوچک 

زد و دوست سوام، دلم برای امثال تو میرا چشیده هالذتقبال مثل تو بود و به این شکم و شهوت دل بسته بودم ولی از وقتی این 
ه ! من بدبرو خدا پدرت را بیامرز»د: گویمیدر جواب تو « دارم به شما هم کمک کنم که به این زندگی فوق العاده نزدیک شود!

 «برتر ارزانی خودت! همینی که دارم راضی هستم!

ر انسان»انتظار  توانمیدستش را گرفت! ن توانمیحرف زد. ن توانمیبا چنین کسنی ن ب  تر شدن داشت. او دل به حیات پست« ا 
دگی زن»همین است: « الحیاة الدنیا». معنای لغوی کندمیت صحب« الحیاة الدنیا»بسنته است. قرآن در موارد بسیار زیادی از 

  که زندگی اخروی است.« حیاة اآلخرة»که زندگی دنیایی مؤمنان است و در مقابل « حیاة طیبة»در مقابل «.  ترپست

آرامش را  هاتلذهای ما با هم تزاحم دارند. مثال گاهی برخی گاهی داراییخصوصا که . است یمهم بسیار یها مسنالهدارایی
و امثال این  کندمیتر لذت را کم گاهی علم بیش کندمیتر، قدرت را کم . مثال گناهی لنذت بیشکننندمیاز انسننان سننلنب 

 . وجود دارد های مختلفها بین داراییها و درگیریتزاحم

کردم. گفتیم گاهی کلیدی را  خناطرتان باشنند قبال یک مثالی از کلید زدن در اتاق فرمان، سننفینه فضننایی وجودمان را مطرح
های . این دقیقا وضننعیت داراییشننودمیولی بعد از زدن کلیدی دیگر، چراغ قبلی خاموش  شننودمیم و چراغی روشننن زنیمی

و در نتیجه در نهایت ما  شودمیها در تعارض واقع مختلف در وجود ماست که اگر از روش درست به دست نیاید، با بقیه دارای
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 ها را روشنیم مجموعه چراغتوانمیها برویم، همه آنها را داشنته باشیم. اما اگر از راه صحیح شروع به کسب دارایی یمتوانمین
 سفینه وجودمان راه بیفتند. کنیم و در نتیجه

 توحید درمانی –چگونگی رسیدن به حداکثر دارایی 
ما یک دارایی داریم به اسم خدا. اگر  ود و به حداکثر برسد؟هم رشند کند و باال برهایمان بای داراییسنوال مهم: چه کنیم همه

ال   آید:یم بود. اگر سننراغ خدا برویم آرامش میهها را در حد اعال و کمال دارا خواسننراغش برویم و به آن برسننیم دیگر دارایی أ 
نُّ اْلُقُلوُب  ئ  ْطم  ْکر  الّله  ت  ذ  ب 

گاه باشننید که دلها تنها با ذکر خدا آرام 68 ْل  آید:اگر سننراغ خدا برویم قدرت می د.گیریم: آ ک ّ و  ت  ْن ی  م  و 
ُبهُ  سننْ ُهو  ح  ه  ف 

ی الل ّ ل  نَّ میآید)ترس و حزن از بین لذت می ه توکل کند، پس او برایش کافیسننت.: هر کس بر الل69ع   إ 
ال  رود( : أ 

ُنون   ْحز  ال  ُهْم ی  ْم و  ْیه  ل  ْوٌف ع  ه  ال  خ 
اء  اللَّ ی  ْول 

گا77أ  و  ... و.شوندمیه باشنید که اولیای الهی نه ترسی بر آنهاست و نه آنها محزون : آ
 ...و  ...

که ما حضور خدا را چشیده و حس کنیم و دست خدا را این چه باید کرد که به چشنیدن خدا برسنیم تا به همه دارایها برسنیم؟
 کار اختیاری است.دو راهکار اساسی دارد. یک راهکار غیر اختیاری است و یک راه ببینیم

و  درسنمیشدن است و دستش به هیچ کجا مثل کسی که در دریا در حال غرق است. اضطرار راهکار غیر اختیاری، رسیدن به
های مشکالتی که در زندگی ما یکی از حکمت افتیم.های شدید یاد خدا میها و گرفتاری. یا مثال در مریضنیخواندمیخدا را 

آید تا بفهمیم که هر جا که به آن امید داشتیم، در حل مشکالت ه همین اضطرار است. مشکالت پیش میآید، رسیدن بپیش می
 ،بعد از رفع اضطرار اما .شودمیو توجهمان به خدا بیشنتر  شنودمیهایی، فطرت ما بیدار ما ناتوان اسنت و در چنین وضنعیت

ا  .شودمیتر و ناسنپاسنی ما بیش شنودمیخدا در ما کمرنگ  یاد دوباره مَّ ل  اُه ف  یَّ  إ 
الَّ  إ 

ْدُعون  ْن ت  لَّ م  ْحر  ض  ي اْلب  رُّ ف  ُکُم الضُّ سَّ ذا م  و  إ 
ُفوراً  ْنساُن ک  ْضُتْم و  کان  اْْل  ْعر  رِّ أ  ي اْلب  ل  اُکْم إ  جَّ ، هرکه را که رسدمی: هنگامی که در دریا به شما چیزی که سبب بدحالی است، 71ن 

وهمانا انسان  دکنیمیپشت  دهدمیسنپس هنگامی که شنما را به سوی خشکی نجات  دکنیمیاموش ید به جز او، فرخواندمی
 ناسپاس است.

 ،و بچشننیم ماند. راهکار اختیاری برای اینکه خدا را درک کنیمامنا راهکنار دیگر، اختیناری اسننت و معموال پایدارتر باقی می
ال پیچید و وقتی ناگهانی به او خبر بسیار خوشحز درد دندان به خود میشاید تا به حال دیده یا شنیده باشید که کسی ا .چیست

شما  .دکنمیاید! ناگهان دردش را فراموش کشی بانک یک میلیارد برنده شدهند شما در قرعهگویمی، مثال به او دهندمیای کننده
 .کندمیا حس و دردش ر گرددمیو دوباره شخص به حالت اولیه بر  آوریدمیدردش را به یادش 

                                           
 .03رعد،  68
 .8طالق،  69
 .40یونس،  77
 .43اسراء،  71
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. در این مثال، شننوندمیی دیگری واقع شننوند کمرنگ هادانشاین دانش به وجود درد اگر در تزاحم و درگیری با امور دیگری و 
کشی( دردش را به کلی فراموش کرد. یا مثال کشنید ولی به دلیل یک مسأله مزاحم قوی)خبر برنده شدن در قرعهدرد زیادی می

ن بیشتری به بیماران تزریق هها در بیمارستانشب در طول روز اشخاص به امور متعددی مشغول  . علت چیست؟کنندمیا ُمسکِّ
و لذا باید ُمسّکن  شودمیروند، درد قوی ها از بین میها که این مزاحمو شنب شنودمیهسنتند و لذا علمشنان به درد کمرنگ 

 بیشتری به بیمار تزریق کنند.

البته این علم  م.دانیمیپارچه فقر و نیاز به او و خودمان را یک مکنیمیی وجود احساس را با همهما خدا واقعیت این اسنت که 
های این . عالقه به دنیا و مشغلهشودمیها کمرنگ )که علم حضنوری است، هم مثل همه علوم حضوری دیگر( در مشغولیت

که با تمام وجودمان  شودمیخدایی فراموش  .مکنیمیفراموش ، این حقیقت را هاانسنان ما هسنتند که غالب  دنیا به قدری قوی 
که گویا از آن خبر  شودمیبه قدری این علم حضنوری کمرنگ  م.دانیمیو خود را یک پارچه فقر و احتیاج به او  مکنیمیحس 

 .مکنیمیم و به کلی خدا را فراموش شویمیهای دنیا مست مشغله نداریم.

ندارند به این علم توجه  هاانسانکه بسیاری از فراد به خداوند متعال علم حضوری دارند و علت اینی اادعا این اسنت که همه
برخی برای خدا دنبال تصننویر هسننتند.  چه باید بکنیم تا خدا را با تمام وجودمان حس کنیم؟اما  ها به دنیاسننت.مشننغولیت آن

است؛  «درد»گردند تا بتوانند با او صحبت کنند! یاد خدا مثل می ند به یاد خدا باشنند، در ذهنشنان دنبال چیزیخواهمیوقتی 
 حس کردنی است. تصویر ندارد.

دین  ما به نماز امر  هاسننت.افراد از این مشننغله از شننؤون مهم آن رها کردن که یکی دهدمیای به انسننان ارائه دین  حق، برنامه
ا را روزه دارد تا م یم، توجه کنیم.شناسمیو به خدایی که در نهاد خویش  تا چندین بار در روز، همه چیز را کنار بگذاریم کندمی

قناعت و انفاق دارد تا ما را از مزاحمت مال  های بدن نجات دهد.های آن برهاند. جهاد دارد تا ما را از دغدغهاز شکم و دغدغه
ر توکل دارد تا افکار باطل و اخطا .کندمیا ایفا دوستی و دغدغه مال رها بخشد. هر جزئی از دین که بگویید نقشی در این راست

 … و … و … و  ها را بزداید.و نگرانی

در چشیدن خدا  و سنبب زنده شندن علم حضوری به خدا و زندمیها را کنار که در دراز مدت مزاحم دین  ما، مجموعه ایسنت
أْ د: فرمایمیپیغمبر اکرم  طاب بهباشد که قرآن کریم خ نکتههمین  بر اساس چه بسنا .شنودمیوجود ما  ی ی  تَّ ك  ح  بَّ ك  ت  و  اْعُبْد ر  ی 

قین  : رب خود را عبادت کن تا برایت یقین حاصل شود.72اْلی 

ای که دارد در جهت بر هایی متناسب با آن سطح وجود دارد و عبادات  دین با پهنه گستردههایی و حجابدر هر سطحی مشغله
 .کنندمینقش بازی  اهو مزاحم هاطرف کردن این حجاب

حال برگردیم به سنؤال اولی که در قانون صفرم مطرح کردم! هدف از آفرینش ما چیست؟ عبادت اوست. رسیدن به مقام توحید 
و علم  زندمیهای وجود ما را کنار های قلب اسننت. چرا؟ عبادت خدا، مزاحمو پاک شنندن از شننرک که اصننل همه مریضننی
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های دیگر رساند که در آن دارایی آرامش و لذت و قدرت و همه داراییو ما را به یک دارایی می دکنمیحضنوری به خدا را زنده 
یم طی کنیم و توانمیبه باالترین درجه موجود اسنت. عجب! هدف از خلقت ما عبادت کردن اوست که تنها راهی است که ما 

 های واقعی در باالترین حد برسیم.به همه دارایی

گاهی،  روند، هرگز چنین وضعیتی ندارند.ها میی دیگر سنراغ داراییهاراهز اما کسنانی که ا مثل آنها مانند کسی است که با ناآ
و با زدن کلیدی دیگر آن چراغ خاموش و چراغی دیگر روشننن  کندمیو چراغی را روشننن  زندمیکلیدی از سننفینه وجودش را 

 !شودمی

و  دکنمی، بر خود زجر و زحمت و اضنطرابی شدید تحمیل کندمیمش انتخاب کسنی که مسنیر پول را برای رسنیدن به آرالذا 
البته یقینا از وظائف دینی ما و از مصادیق همان عبادت خدا، کسب روزی حالل است  !درسننمیدرنهایت با آن پول به آرامش 

الله  را مال رسدمیی که به دستش رود و مالولی چه قدر فرق اسنت بین کسنی که با دید عبادت و بندگی خدا به سراغ پول می
که باید از جایی که او امر کرده به دسننت آورد و در جایی که خدا به او امر کرده خرج کند، و آن کسننی که مال را مال  داندمی

و تمام توجهش و فکر ذکرش به دسنت آوردن مقدار بیشتری از آن برای آرامش بیشتر است که  داندمیو اصنل  داندمیخودش 
و چه بسا برای به دست آوردن مال، وسوسه هزار و یک فساد  بیندمیخرد که به سبب آن رنگ آرامش را نصی را برای خود میحر

 در زمین را هم با خود داشته باشد.

کم و شآنچه در این قسمت باید به آن برسیم تا به قوانین بعدی برسیم در چند جمله کوتاه این است که ما نیامدیم در این دنیا به 
ایم تا تنها خدا را عبادت کنیم و عبادت الله را در تمام ابعاد زندگی خودمان جاری کنیم و به تبع آن شهوت مشغول شویم! آمده

م در یتوانمیهای واقعی در باالترین حد برسنیم. در چنین حالی حتی اگر روزی ما تنگ باشد، مشکلی نداریم و به همه دارایی
 ایم.ها رسیدهی مختلفی باشیم که به سبب رسیدن به دارایی اصلی، به آنهااوج لذت از دارایی

اگر کسنی بفهمد، برای چه به دنیا آمده اسنت، آنگاه قوانینی که خدا در دنیا قرار داده است، بهتر خواهد فهمید. وقتی برایش از 
زیبا، این قوانین در راستای تحقق هدف خلقت چه قدر د که فهممیو به خوبی  کندمیم بهتر آنها را درک یگویمیقوانین سخن 

  است

 73و تمحیص ابتالء و امتحانبرای  دنیای هاسختیقانون اول: 
وقتی شنرک در وجود ما شنکل بگیرد و چیزی به صنورت مستقل مورد عالقه ما باشد و به نوعی عالقه به او، مزاحمتی برای پر 

ها ایم و مانعی بزرگ برای رسیدن به داراییز هدف خلقت خود دور شدهرنگ شدن علم حضوری به خداوند در ما ایجاد کند، ا
در مسنیر ما قرار گرفته است. خداوند متعال برای اینکه مسیر رسیدن به بندگی خود که رشد حقیقی ماست، فراهم کرده باشد، 

وعی مرتبط با بتی باشد که ما او را که به ن دهدمییی را قرار هاسختی. خصوصا دهدمییی را در مسیر زندگی ما قرار هاسنختی
با این هدف اسننت که ما بفهمیم که آن چیز ارزش  هاسننختیداریم. این ایم و به طور مسننتقل دوسننت میشننریک خدا دانسننته
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ای ههایش را هم جلوهدوسنت داشنتن استقاللی ندارد و باید صرفا به عنوان مخلوقی از مخلوقات خدا به او نظر کنیم و خوبی
های مهمی برای رسنیدن به این حقیقت است، که نشنانه هاسنختیخداوند متعال ببینیم. اما گاهی ما، جاهالنه به این  ربوبیت

 مانیم.و در نتیجه از غرض اصلی این نشانه مهم)سختی( جا می مکنیمیتوجهی بی

د و واقعا شادمان شدم. احساس کردم ام نگاه کردم. خیلی از رفتارش خوشم آمبه فرزند سنه سناله ایدیشنب، با یک نگاه ویژه
از خواب بیدار شدم. ساعت حدود یک  فرزندم را خیلی بیشنتر از قبل دوسنت دارم. نصنف شنب با گریه بیدار شد. به سختی

بود. همسنرم به سنراغ فرزندم رفت و متوجه شدم که جای خود را خیس کرده است. خدا را شکر به فرش چیزی نرسیده  بامداد
صننبح که بیدار شنندیم رفتارهای و پتو و متکا و ... نجس شننده بود. آنها را داخل حمام انداختیم و خوابیدیم.  بود ولی لحاف

داد. اصال متعارف نبود. حواسم جمع شد. خواست مرا عصبانی کند. کارهای خاصی انجام میعجیبی داشت. گویا از عمد می
و از او بتی برای من بسازد. این اتفاقات برای این افتاده بود که من از ممکن بود رفتار زیبای دیشنب او، قلب من را تسنخیر کند 

 جانب او اذیت شوم و حواسم جمع شود که محبوب اصلی که ارزش دل بستن دارد، خدای من و اوست. 

که از  ت. معموال ما از مشکالت فراری هستیم. چه قدر این رفتار ما شبیه کودکی اسشنوندمیاگر افراد سنختی نکشنند بزرگ ن
و چه بسا بیماری او را نابود کند و تحمل سختی آمپول ضامن سالمتی  کشدمیآمپول فراری است. اگر آمپول نزند، خودش زجر 

اوسنت و لذا پدر و مادری که بچه را از جان خود چه بسنا بیشتر دوست داشته باشند، حاضرند این زحمت و سختی را بر بچه 
داروی خوبی برای  ،چه بیماری برای قلب ما خطرناکتر از شننرک اسنت و چه قدر سننختیتحمیل کنند، تا حالش خوب شنود. 

 درمان شرک است.

سبب رشد و  ،بزرگتر شندن ماست. خود سختی کشیدن هاسنختیهمیشنه این نیسنت. گاهی هدف از  هاسنختیاما هدف از 
ه ن گنج از زیر خاک به روی آن بیاید. بلکبزرگتر شدن است. سختی این نیست که در خاک وجود ما، گنجی باشد و با سختی آ

 .کندمیسختی کیمیایی است که خاکی که هیچ گنجی در آن نیست، تبدیل به طال 

البته ما هیچگاه نباید از خداوند سننختی بخواهیم ولی اگر سننختی آمد باید به دید یک امتیاز مثبت به آن نگاه کنیم و خدا را به 
چه  و به د که سختی چه گنج بزرگی استفهممیآفرینش خود را درک کند، به خوبی  خاطر آن شناکر باشنیم. کسنی که هدف

 .یاری کند هاعادتد او را در رشد کردن و بزرگ شدن و اصالح گذشته و بردار توانمیمیزان 

 قانون دوم: امهال و امالء و استدراج
رفتار توجهی کرد، گهای الهی بیا اگر کسننی به این نشننانهخداوند متعال بنایش این اسننت که افراد را با سننختی به راه بیاورد. ام

دن افتد کم شننتوجهی به آیات خدا، می. اول اتفاقی که برای کسننی که مدتی در مسننیر بیشننودمیها و قوانین خطرناکی سنننت
ذین  في :کندمی. خدا این افراد را کمتر گرفتار مشکالت و آزمایش و فتنه هاستنشنانه ا الَّ مَّ ی و  أ  ل  ْجسًا إ  ْتُهْم ر  زاد  ٌض ف  ر  ْم م  ه  ب   ُقُلو

ْم و   ه  ْجس  ُرون   ر  ُنون  في ماُتوا و  ُهْم کاف  ُهْم ُیْفت  نَّ ْون  أ  ر  ُبون   أ  و  ال ی  ُتو ْین  ُثمَّ ال ی  ت  رَّ ْو م  ًة أ  رَّ ُرون   ُکلِّ عاٍم م  کَّ ذَّ و اما کسانی که  : 74و  ال ُهْم ی 
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میرند در حالی می افزاید وهای آنها می)آن سوره که نازل شده است( پلیدی به روی پلیدیهایشنان بیماری اسنت پس در قلب
ر دند و نه آنها متذکگیرمیسننپس باز ن شننوندمیکه آنها در هر سننال یک بار یا دو بار آزمایش  بینندمیو آیا ن که کافر هسننتند

 .شوندمی

 ن افراد را بیان کنیم، شاید بتوان آنها را در سه مرحله بیان کرد:های خدا در مورد ایاگر بخواهیم به صورت ترتیبی سنت

یا خدا یک شودمیمرحله اول: مهلت دادن: مؤمن اگر گناه کند یا از مسنیر منحرف شنود، سریعا دچار مشکالت مختلف  . گو
 تا حالش سر جایش بیاید و به مسیر برگردد. زندمیپس گردنی به او 

ه من ک کندمیپس گردنی آدم نشننود و باز بخواهد در مسننیر عصننیان پیش روی کند، به خدا ثابت اگر کسننی بعد از چندین بار 
. مرحله اول رها کردن مهلت دادن است. اگر کندمیلیاقت تذکر و بازگشنت به مسنیر را ندارم! خدا چنین کسی را آرام آرام رها 

اصی و اتفاق خ دهدمیو خدا به او مهلت  کندمیست و گناه ، امروز دیگر چنین نیشدمیگرفتار مشنکل  کردمیقبال وقتی گناه 
 افتد!نمی

بیشتر  و شودمیاش متذکر نمرحله دوم: کم کردن مشکالت: بعد از مدتی که شخص از این کم شدن فتنه و گرفتاری در زندگی
تا دیروز خداوند برای رسیدن این . اگر شودمیرود، خداوند وارد مرحله جدیدی از رها کردن او و بیشنتر در مسیر کفر پیش می

تر بتواند گناه کند. این شننخص دیگر لیاقت دارد تا شننخص راحتموانعی قرار داده بود، آن موانع را بر می ،شننخص بنه گناه
ی قفل را بشننکاند تا بتواند دزدی کند! ولی وقت 4رود دزدی کند و باید مثال میهای الهی برای پیشننگیری از گناه را ندارد! مانع
 د به عصیان بپردازد.توانمیتر که دری قفل نیست و راحت کندمیرود مشاهده می

ترین مرحله است. خدا نه تنها این شخص را رها کرده است بلکه : این مرحله وحشتناکدر معاصنیمرحله سنوم: نعمت دادن 
! جاهالن با مشنناهده کندمیآسننمان نصننیب او  ی متعددی را از در و دیوار و زمین وهانعمت، به دنبال گناه، کندمیوقتی گناه 

که این فرد حواسننش نیسننت که چند روز دیگر  دهندمیولی اهل علم به آنها تذکر  کنندمیوضننعیت او، آرزوی وضننعیتش را 
ْن ق   د:فرمایمیقرآن  .دهدمیها را از دسننت میرد و همه اینمی ُعوا و  لک  رَّ ضنن  نا ت  ْأسننُ ُهْم ب  ْذ جاء  ْو ال إ  ل  ُهُم ف  ن  ل  یَّ ُبُهْم و  ز  ْت ُقُلو سنن 

ُلون ْعم  ْیطاُن ما کاُنوا ی  ْي  الشننَّ ْبواب  ُکلِّ شنن  ْم أ  ْیه  ل  ْحنا ع  ت  ه  ف  ُروا ب  وا ما ُذکِّ سننُ ا ن  مَّ ل  ذا ُهْم ف  إ 
ًة ف  ْغت  ْذناُهْم ب  خ  ما ُأوُتوا أ  ُحوا ب  ر 

ذا ف  ی إ 
تَّ ٍء ح 

ُسون آید تضرع کنند ولکن قلبهایشان سخت ی ما)عذابهایی از جانب ما( میهاسختیه پس چرا چنین نبود که هنگامی ک: 75ُمْبل 
پس هنگامی که آنچه را که به آن تذکر داده شده بودند فراموش کردند، بر آنها ند برایشنان زینت داد کردمیشند و شنیطان آنچه 

شدند، ناگهان آنها را گرفتیم پس آنها مأیوس)و درهای همه چیز را باز کردیم تا اینکه هنگامی که به آنچه داده شندند خوشحال 
 ل ناراحت و حیران و ساکت( شدند!از شدت مشک

یی هستند که اگر شخصی قدر آنها را نداند، بعد از یک مدت بر قلب او مهر هانعمتهمانطور که چشنم و گوش و فهم قلب، 
یی که برای برگشت او از مسیر قرار هاسختیالهی و های ، کسی که قدر نشانهشنودمیاز او سنلب  هانعمتو این  شنودمیزده 
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ی هایی که روزو همان شودمیولی در نهایت گرفتار  کندمی. البته ابتداء ذوق شودمیبهره ، نداند، از این نعمت بیشودمیداده 
لید: فرمایمیقرآن در وصف قارون  آیند!آرزوی حال او را داشنتند به عقل می ج  ع  ر  خ  ه   ف  ْوم  یاة   في ق  ذین  ُیریُدون  اْلح  ه  قال  الَّ ت 

زین 
ي  قاُروُن  ْثل  ما ُأوت  نا م  ْیت  ل  ْنیا یا ل  ظیٍم  الدُّ ن  ع  ُذو ح  ُه ل  نَّ حًا و   إ  ل  صننال  م 

ن  و  ع  ْن آم  م  ْیٌر ل  ه  خ 
واُب اللَّ ُکْم ث  ْیل  ْلم  و  ذین  ُأوُتوا اْلع  و  قال  الَّ

اال ُیل   الَّ الصننَّ اها إ  ُرون  قَّ ه  و   ب 
ْن ُدون  اللَّ ُه م  ُرون  ْنصننُ ٍة ی  ئ  ْن ف  ُه م  ما کان  ل  ْرض  ف 

 
ه  اْْل دار   ب 

ه  و  ْفنا ب 
سنن  خ  رین  ف  صنن  ن  الُمْنت  ب   ما کان  م  صننْ ح  و  أ 

شاُء م   ْن ی  م   ل 
ْزق  ُط الرِّ ْبسنُ ه  ی  نَّ اللَّ أ  ْیک  ُقوُلون  و  ْمس  ی 

 
اْْل ُه ب 

کان  ْوا م  نَّ م  ذین  ت  نَّ الَّ أ  ْیک  نا و   ب 
ف  س  خ  ْینا ل  ل  ُه ع  نَّ اللَّ ْن م  ْو ال أ  ُر ل  ْقد  ه  و  ی  باد   هُ ْن ع 

ُرون   ُح اْلکاف  سننادًا و   ال ُیْفل  ْرض  و  ال ف 
 
ي اْْل ا ف  ذین  ال ُیریُدون  ُعُلوا لَّ ُلها ل  ْجع  ُة ن  ر  اُر اآلْخ  ْلك  الدَّ قین   ت  ْلُمتَّ ُة ل  ب  : پس )قارون( بر 76اْلعاق 

کاش برای ما مثل آنچه به قارون داده شده، ای خواستند گفتند:قوم خود در زینت خود، خارج شد! کسانی که حیات پستتر را می
بود همانا او صناحب بهره بسنیار اسنت. و کسانی که به آنها علم داده شده بود گفتند: وای بر شما! ثواب الله برای کسی که می

اش را در زمین مگر صبر پیشه کنندگان. پس او)قارون( و خانه درسنمیداد بهتر اسنت و به آن ایمان آورد و عمل صنالح انجام 
 )و یاری کنندگان خودش(از دفع کنندگان )خود او( فرو بردیم پس برای او گروهی کنه او را در مقنابل خدا یاری کند، نبود و نه

ند: وای! گویا الله روزی را برای هر کسی گفتمیند در حالی که ند، صبح کردکردمیبود. و کسنانی که دیروز جایگاه او را آرزو 
ویا ! وای گبردمی! اگر نبود که الله بر ما منت گذاشت، ما را هم در زمین فرو کندمیو تنگ  دهدمیاز بندگانش بخواهد گشایش 

 زمین نه بزرگی خواستند و نه فساد و ! آن سرای آخرت است که آن را برای کسانی قرار دادیم که درشوندمیکه کافران رسنتگار ن
 بت برای متقین است.عاق

البته خدا یک بار برای قارون به صننورت غیر عادی زمین را باز کرد و در طول تاریخ برای همه افراد به صننورت عادی زمین را 
چک بروند! اما امان از این بشر بازکرده اسنت! افراد در هر جایگاهی و هر توانی، باید هر چه دارند بگذارند و به داخل قبری کو

 به جز خودش! داندمیفراموشکار که مرگ را برای هر کسی 

ا البته باید این نکته رنعمت بود و این رها شدن، بدبختی و ذلت.  هاسختید که آن فهممی ،کسنی که هدف زندگی را درک کند
طا، خودشان نتایجی تکوینی دارد و این نتایج به دنبال تذکر داد که صحبت ما در مورد نتایج اعمال نیست. برخی از کارهای خ

نباید وقتش را تلف کند، اگر این اشتباه را مرتکب شود،  داندمیعمل خواهد بود! چه خوشنمان بیاید و چه نیاید! مثال کسی که 
، او را رها نکرده باشدگرفتار نتایج بد وقت تلف کردن خواهد شند! اما اگر گرفتار سننت اسنتدراج نشنده باشد و خداوند هنوز 

قط فو اما اگر گرفتار سننت امهال شده باشد، چه بسا  شنودمیاش محقق خیلی آثار بدتری از آثار وقت تلف کردن، در زندگی
در کنار  های پستهای خوشیآثار وقت تلف کردن در زندگی او به وجود بیاید و اگر گرفتار سنت استدراج باشد، چه بسا زمینه

ها شنود به فکر اصالح عملکرد خود در استفاده از اش ایجاد شنود و او مشنغول آن خوشنیتلف کردن، در زندگی آثار بد وقت
ای ندارد و خداوند این تذکرات را از زندگی وقت، نشود، چون چنین کسی آن قدر اشتباه کرده است که دیگر تذکر برای او فائده

نت افتد ولی این فرد گرفتار به سریعتر به فکر اصالح رفتار بد خود میاو حذف کرده اسنت. مؤمن با دیدن مشکالت شدید، س

                                           
 .38-34قصص،  76
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آید هایی میآید بلکه برای او خوشیاعتنایی کرده است که دیگر برای او نشانه نمیها بیاستدراج، آن قدر در مراحل قبل به نشانه
 که بیشتر مشغول شود و از اصالح مسیر خود بیشتر دور شود.

 دینی! های ! یا همان قوانین مربوط به زبان صحبت کردن خدا با هر فرد! یا زبان تجربههاقواعد مربوط به نشانه دسته سوم قواعد:
ها برای شما هستند! یعنی یک ها عمومی نیسنت. برخی نشنانههای عمومی نکاتی را گفتیم. اما همه نشنانهقبال در مورد نشنانه

گاهی یک مسأله خاص است که برای جمع معینی فرستاده است و نه برای همگان! نشنانه است که خدا آن را فقط برای شما یا 
هایی هستند که دست قدرت نمایی خدا در زندگی افتد و کسی از آن خبر ندارد! به عبارت دیگر، نشانهدر زندگی شما اتفاق می

یشتر و کوینی خدا و تحت تدبیر بودنشان، بداران را به ربوبیت تشخصی ما هستند! یکی از مسائلی که در طول تاریخ یقین دین
 .شودمیبیشتر کرده است، همین مسأله است که گاهی به آن تجربه دینی گفته 

 های مخصوص در زندگی ما بیشتر شود؟!قاعده اول: چه طور نشانه
یشتری در زندگی های مخصوص بی مثبت و کماالت بیشنتری در وجودمان باشد، خداوند متعال هم نشانههاویژگیهر چه ما 

های خاص و . اما نشانهکندمیهای عمومی را هم بهتر درک . البته ناگفته نماند که هر چه انسان رشد کند، نشانهدهدمیما قرار 
از برخی از آیات قرآن ممکن اسنت چنین اسنتنباط شود که . شنودمیتر قدرت نمایی خدا هم در زندگی او مشنهودتر و نمایان

 عبارتند از: ،هاستهایی مخصوص آنافرادی که نشانه برخی از آن دسته

: وقتی بخواهی از قوای وجودی خودت در مسننیر حق اسننتفاده کنی و آنها را در مسننیر حق کانونی کنی، 77الف. اهنل عقنل
  78های مخصوصی پیش روی توست.نشانه

های مخصننوصننی دریافت باز شننود، نشننانه ها، درهای جدید علم نافع به روی تو: وقتی بر اثر عمل به دانسننته79ب. اهل علم
 خواهی کرد.

                                           
نَّ في044برای نمونه، بقره،  77 ماوات   : ا  ْلق  السَّ تي خ  هار  و  اْلُفْلك  الَّ ْیل  و  النَّ الف  اللَّ ْرض  و  اْخت 

 
ْرض   و  اْْل

 
ه  اْْل ْحیا ب 

أ  ْن ماٍء ف  ماء  م  ن  السَّ ُه م  ل  اللَّ ْنز  اس  و  ما أ  ُع النَّ ْنف  ما ی  ْحر  ب  ي اْلب  ْجري ف  ت 
یاح   ریف  الرِّ صنْ ٍة و  ت  ْن ُکلِّ دابَّ ثَّ فیها م  ها و  ب  ْوت  ْعد  م  ْرض  آل یاٍت  ب 

 
ماء  و  اْْل ْین  السَّ ر  ب 

خَّ حاب  اْلُمس  : همانا در خلق آسمان و  السَّ ُلون  ْعق  ْوٍم ی  ق  ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی ل 
ند و ده پراکننچه از هر جنبآسبب آن بعد از مرگش زنده کرد و  رسناند و آنچه الله از آسمان از آب نازل کرد پس زمین را بهکند به آنچه که مردم را سنود میکه در دریا جریان پیدا می

 کنند.هایی هست برای گروهی که تعقل میب تسخیر شده بین آسمان و زمین، به تحقیق نشانهآکردن بادها و  )در( جاری
یات اسنت که خالصنه خالصه خالصه آن در جمالتی کوتاه در تعریف های بسنیار طوالنی در مورد عقل و علم در آیات و روااین معنایی که برای عقل گفتم، جمع بندی بحث 78

 بینید.عقل، آن چیزی است که می
ه  00برای نمونه روم،  79 ْن آیات  نَّ في : و  م  ُکْم إ  ْلوان  ُکْم و  أ  ت 

ن  ْلسنن  الُف أ  ْرض  و  اْخت 
 
ماوات  و  اْْل ْلُق السننَّ ك  آل یاٍت  خ  : و از نشننانه ذل  مین  ْلعال  ها و زمین و تفاوت او آفرینش آسننمانهای ل 

 هایی برای عالمان است.هایتان است. همانا در آن به تحقیق نشانههایتان و رنگزبان
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ها را ها شاکر باشی و از صمیم قلب، داشته: وقتی در مقابل داشته )بسیار صبرکننده و بسیار شکرگزار(87ج. افراد صبار و شکور
کنی و از راه وظیفه  ها صبرها را به جا آوری و همچنین در مقابل نداشنتهاز جانب خدا بدانی و با عمل به تکالیف شنکر داشنته

 ای پیش روی توست.های ویژهخارج نشوی و به رضای خدا راضی باشی، نشانه

های ( : اگر بنده باشیم و نه امیر و همچنین اگر اشتباه کردیم، سریع به مسیر برگردیم، نشانهبازگشت )بنده و اهل81د. عبد منیب
 خاصی در پیش رو داریم.

خدا باشد و خدا را دائما نظر داشته باشیم تا در هر کاری معیار اعمالمان، رضایت خدا و عمل : اگر حواسمان به 82ه. اهل تقوی
 یم.فهممیهای مخصوصی را به وظیفه باشد، نشانه

 ند.فهممیم حق است و دل بستگان به خدا، خیلی چیزها دانیمی: ایمان به حق یعنی دل بستن به آنچه 83و. اهل ایمان

ها مخصوص اهل ها داشته باشی و خیلی از نشانهی درک صحیحی از نشانهتوانمیل شک کردن باشی، ن: اگر اه84ز. اهل یقین
 اند.ها به مقام یقین رسیدهیقین است. کسانی که بر اثر عمل به دانسته

مخصوص هایی : خود درخواست کردن از خدا و اظهار نیازمندی به او در قالب دعا، نشانه85کنندگانح. سنائلین و درخواست
 پیش روی ما قرار خواهد داد.

اهل بیت عصمت و طهارت هستند. وقتی کسی  ،آن برتر  که مصداق  نگرند: کسانی که با نور الله به حقایق می86ط. متوسنمین
 های مخصوصی دریافت خواهد کرد.به مقام توسم برسد و به نور الهی منور شود و با نور الهی به حقایق نظر کند، نشانه

                                           
ْلنا ُموسننی0برای نمونه ابراهیم،  87 ْرسنن  ْد أ  ق  ام   : و  ل  یَّ أ  ْرُهْم ب  کِّ ور  و  ذ  ی النُّ ل  ُلمات  إ  ن  الظُّ ك  م  ْوم  ْج ق  ْخر  ْن أ  نا أ  آیات  نَّ في ب  ه  إ 

ك  آل یاٍت  اللَّ ُکوٍر: و به تحقیق موسننی را با  ذل  اٍر شنن  بَّ ُکلِّ صنن  ل 
هایی برای هر بسیار صبر کننده بسیار شکرگزاری ها را به روزهای الله یاد آوری کن. همانا در آن نشانهها به سوی نور و آنهایمان فرستادیم که خارج کن قوم خود را از تاریکینشنانه
 است.

لی4برای نمونه، سنبأ،  81 ْوا إ  ر  ْم ی  ل  ْیه   : أ  ف  ل  ْط ع  ْو ُنْسق  ْرض  أ 
 
ُم اْْل ه  ْف ب  ْخس  ْأ ن  ش  ْن ن  ْرض  إ 

 
ماء  و  اْْل ن  السَّ ُهْم م  ْلف  ْم و  ما خ  ْیدیه  ْین  أ  نَّ فيما ب  ماء  إ  ن  السَّ فًا م  س  ْبٍد ُمنیب ْم ک  ُکلِّ ع  ًة ل  ك  آل ی  : ذل 

ها ر آنبریم یا بها را در زمین فرو میهایشنان اسنت)پیش روی ایشان است( و آنچه پشت آنهاست از )قبیل( آسمان و زمین. اگر بخواهیم آننکردند به آنچه بین دسنت پس آیا نگاه
 هایی برای هر بنده اهل بازگشت است.اندازیم. همانا در آن به تحقیق نشانهای از آسمان را میتکه

نَّ في4نس، برای نمونه یو 82 ْرض  آل یاٍت  : إ 
 
ماوات  و  اْْل ي السننَّ ُه ف 

ق  اللَّ ل  هار  و  ما خ  ْیل  و  النَّ الف  اللَّ : همانا در رفت و آمد شننب و روز و آنچه الله در آسننمان اْخت  ُقون  تَّ ْوٍم ی  ق  ها و زمین ل 
 کنند.هایی است برای گروهی که تقوا پیشه میخلق کرد به تحقیق نشانه

مَّ 043برای نمونه، بقره،  83 ٌة م  یَّ ق  ُکْم و  ب  بِّ ْن ر  ٌة م  کین  اُبوُت فیه  سنن  ُکُم التَّ ی  ْأت  ْن ی  ه  أ  ة  ُمْلک  نَّ آی  ُهْم إ  یُّ ب 
ُهْم ن  ك  آُل ُموسننی: و  قال  ل  ر  نَّ في ا ت  ُة إ 

ک  الئ  ُلُه اْلم  ْحم  ْن ُکْنتُ  و  آُل هاُرون  ت  ُکْم إ  ًة ل  ك  آل ی  ْم ذل 
: و به آنها نبیُمْؤ  نین  از آن  ایماندهآورد که در آن آرامشی از جانب رب شماست و )همچنین در آن( باقیشنان گفت: همانا نشانه فرمانروایی او این است که برای شما تابوتی را میم 

 ای است برای شما، اگر مؤمن باشید.ق نشانهکنند. همانا در آن به تحقیچیزی است که آل موسی و آل هارون ترک کردند که آن را فرشتگان حمل می
ٍة آیاٌت  : و  في4برای نمونه جاثیه،  84 ْن دابَّ ُبثُّ م  ُکْم و  ما ی  ْلق  : و در خلق شما و آنچه از جنبندگان می خ  ُنون  ْوٍم ُیوق  ق   هایی است برای گروهی که یقین دارند. پراکند، نشانهل 
ْد کان  3برای نمونه، یوسف،  85 ق  ه  آیاٌت  في : ل  ت  ْخو  : به تحقیق در یوسف و برادرانش نشانه ُیوُسف  و  إ  لین  ائ  لسَّ  هایی برای سائلین)درخواست کنندگان( است.ل 
نَّ في30برای نمونه، حجر،  86 ك  آل یاٍت  : إ  : همانا در آن)عذاب قوم لوط یا مسائلی مرتبط با آن ذل  مین  سِّ و  ْلُمت   ایی است برای متوسمین.هها( به تحقیق نشانهل 
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 ها را هم نخواهی دید.: اگر اهل فکر نباشی، واضحترین نشانه87تفکری. اهل 

: اگر نسنبت به عواقب اعمالمان ترسنان نباشیم، دائما خود را به غفلت خواهیم زد و چه 88ک. اهل خوف از عواقب اعمالشنان
 ی در مسیر ما قرار بگیرد.رهای کمتهایی از مسیر ما منحرف شود و دیگر نشانهبسا نشانه

 های زیادی را درک نخواهیم کرد.: اگر کور یا کر شدیم، دیگر نشانه97شنوایانو  89ینایانل. ب

: صناحب مغز کسنی است که مخاطب خداست و کسی که مغز ندارد، مخاطب خدا نیست! خدا با سفهاء 91. صناحبان مغزم
 آید.چنین افرادی می االلباب و صاحبان مغزها است. نشانه هم برای کاری ندارد. هر جا صحبتی دارد با اولو

 را باید در هاویژگییم دسننت قدرت خدا را در زندگی خود حس کنیم و تحت تدبیر بودن او را بچشننیم، این خواهمیپس اگر 
 زندگی خود تقویت کنیم.

 قاعده دوم: فرق نشانه خاص با توهم! 
، تبعیت از غیر علم است. و  ال گرددمی ها که اصنل بسیاری از مشکالت بلکه همه مشکالت به آن بریکی از بدترین خصنلت

ُؤالً  سننْ ْنُه م  ك  کان  ع  ر  و  اْلُفؤاد  ُکلُّ ُأولئ  صنن  ْمع  و  اْلب  نَّ السننَّ ْلٌم إ  ه  ع   ب 
ك  ْیس  ل  ْقُف ما ل  : و دنبال آنچه به آن علم نداری نرو! همانا 92ت 

 آن مورد سؤال قرار خواهند گرفت.ها از شنیدن و چشم و دل، همه آن

 ها و توقف در مقابل نادانسته هاست.ذا مهمترین ویژگی ما باید، عمل به علم باشند. تمام حق خدا بر بندگان، عمل به دانستهل
لذا فقط ما وقتی مجوز حرکت به دنبال یک نشنانه را داریم که آن قدر آن نشنانه قوی باشند که بین خودمان و خدا به آن مطمئن 

 حرکت به دنبال نشانه را نداریم.باشیم و در غیر این صورت مجوز 

که  دفهممیو تازه انسننان  دهدمیها پسننینی هسننتند. یعنی بعد از اتفاق و انجام کار رخ البته این را هم بگویم که گاهی نشننانه
او  یرهای قوی پیشینی هم در مسرود، نشانهعجب داستانی بود! کل این اتفاق گذشته تحت تدبیر خدا بود. انسان وقتی جلو می

                                           
نَّ في08برای نمونه جاثیه،  87 ْنُه إ  میعًا م  ْرض  ج 

 
ي اْْل ماوات  و  ما ف  ي السنَّ ُکْم ما ف  ر  ل  خَّ : و برای شنما آنچه در آسنمان : و  سن  ُرون  کَّ ف  ت  ْوٍم ی  ق  ك  آل یاٍت ل  ها و آنچه در زمین است مسخر ذل 

 کنند. هایی برای گروهی است که تفکر میآن نشانهکرد در حالی که همه از اوست. همانا در 
: و در آن ترک کردیم نشانه83برای نمونه ذاریات،  88 لیم 

 
ذاب  اْْل خاُفون  اْلع  ذین  ی  لَّ ًة ل  ْکنا فیها آی  ر   ترسند. ای را برای کسانی که از عذاب دردناک می: و  ت 

ْرت  004و000برای نمونه، طه،  89 شن  م  ح  بِّ ل  ْعمی ني: قال  ر  ْوم  ُتْنسی أ  ك  اْلی  ذل 
ها و  ک  سنیت  ن  ْتك  آیاُتنا ف  ت  ك  أ  ذل 

صنیرًا قال  ک  ْد ُکْنُت ب  : گفت: ای رب من! چرا من را کور محشور کردی و  ق 
 شوی. چنین امروز، فراموش می ها را فراموش کردی و ایندر حالی که من بینا بودم. )در جواب خداوند( فرمود: این چنین آیات ما به سوی تو آمد پس آن

 های الهی به منزله کوری تلقی شده است و در قیامت در قالب کوری تجلی پیدا کرده است.گویا در این آیه مبارکه نسیان نشانه
ع  024همچنین در سنوره انعام،  ي  ف  م 

ْن ع  ه  و  م  ْفسن  ن  ل 
ر  ف  ْن أ ْبصن  م  ُکْم ف  بِّ ْن ر  ُر م  صنائ  ُکْم ب  ْد جاء  فیٍن: به تحقیق برای شما نشانه: ق  ح  ْیُکْم ب  ل  ا ع  ن  ْیها و  ما أ  های آشکری از جانب رب شما ل 

 آمد، پس هر کس ببیند پس به نفع خودش است و هر کس کور باشد)نبیند( پس بر ضرر خودش است و من بر شما نگهبان نیستم.
ْیل  43برای نمونه یونس،  97 ُکُم اللَّ ل  ل  ع  ذي ج  نَّ في : ُهو  الَّ رًا إ  هار  ُمْبصن  ُکُنوا فیه  و  النَّ سنْ ت  ك  آل یاٍت  ل  : او کسی است که برای شما شب را قرار داد برای اینکه در آن آرام  ذل  ُعون  ْسم  ْوٍم ی  ق  ل 

 شنوند. هایی است برای گروهی که میبگیرید و روز را روشن )قرار داد(. همانا در آن به تحقیق نشانه
نَّ في042آل عمران، برای نمونه  91 هار  آل یاٍت  : إ  ْیل  و  النَّ الف  اللَّ ْرض  و  اْخت 

 
ماوات  و  اْْل ْلق  السننَّ : همانا در آفرینش آسننمان خ  ْلباب 

 
ي اْْل ول 

ُ
ها و زمین و رفت و آمد شننب و روز به ْل 

 هایی است برای صاحبان مغز. تحقیق نشانه
 .84اسراء،  92
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ها کامال روشن باشد. قاعده کلی این قسمت این است که هیچ وقت تحت هیچ شرایطی به خاطر د ولی باید نشنانهگیرمیقرار 
ای که محتوایش کنار گذاشتن دانسته باشد، نشانه شیطانی است و به عبارت نشنانه نباید دانسته خود را کنار بگذاریم. هر نشانه

 های ماست، ملتزم هستیم یا نه!برای اینکه ببیند آیا ما به اصل که همان دانستهدیگر امتحانی از جانب خداست 

ت ولی اند خدا نیسکه یک گوساله که خودشان ساخته دانستندمیدر ماجرای گوساله بنی اسرائیل دقیقا امتحان همین بود. آنها 
رآن ق های خود پایبند هستند یا نه.د که آیا به دانستهای مشناهده کردند که صدا در آوردن گوساله طال بود. امتحان این بونشنانه

لُه ُموسیخیلی زیبا به این نکته اشناره می لُهُکْم و  إ  قاُلوا هذا إ  ُه ُخواٌر ف  دًا ل  س  ْجاًل ج  ُهْم ع  ج  ل  أ ْخر  ُع  کند: ف  ْرج  الَّ ی  ْون  أ  ر  ال ی  ي  أ  ف  س  ن  ف 
ُهْم  ُك ل  ْمل  ْواًل و  ال ی  ْم ق  ْیه  ل  ْفعاً إ  ا و  ال ن  را ای جسد مانند که برای او صدایی بود، بیرون آورد! : پس )سامری( برای آنها گوساله93ضن 

پس د: ( فرمایمی)خداوند در مقام توبیخ گوساله پرستان ! 94پس گفتند: این معبود شنما و معبود موسی است پس فراموش کرد
دهد( و مالک ضرر و نفعی برای آنها گرداند)جواب کالمشان را نمیر نمیها پاسخی را ببینند که )گوسناله( به سوی آنآیا نمی

 نیست؟!

 و نشانه شناسی )مسیر شناسی(و جهان شناسی مرحله پنجم: تعمیق خود شناسی
 تر بیانم مسائل را دقیقخواهمی، بیان کنم. اآلن دهدمیرا که تصنویر کلی را به تو  هاحرفتا حاال توانسنتم کلیت بسنیاری از 

کنم و خیلی از ابعاد پنهان مسنأله را بیان کنم. ترسیدم اگر از ابتدا شروع به این کار کنم، از بسیاری از مطالب جا بمانی! لذا به 
ری البته بهتر است ابتداء تذک ی بسنیار بسنیار مهم و خیلی اساسی را بزنم و بعد جزئیات را اضافه کنم.هاحرفنظرم آمد اول، 

 !، بدهماز خواندن این مباحث و پیگیری آنها احساس خوبی ندارند جانبی برای کسانی که

به قول یکی از اساتید: اگر انسان احساس نیاز به معارف نداشته باشد و کلماتی از معارف را بشنود، شبیه کسی است که گرسنه 
ند که نیاز به خودسازی و تهذیب نفس کسی که هنوز ندا .آوردمینیست و به زور به او غذا بدهند. نتیجه این خواهد شد که باال 

ام در مراحل قبلی، احساس نیاز را ایجاد من سنعی کرده دارد، با شننیدن مطالب این چنینی، احسناس خوبی نخواهد داشنت.
 .کنممیکنم. اگر ایجاد شده است، پیگیری مباحث را توصیه 

 تمرکز عقل و احساس و دو بال پرواز
ال ما تأثیر گذار هستند. یکی بردار عقل و دانش و تفکر بود و دیگری بردار عواطف و احساسات قبال گفتیم که سه بردار در اعم
 بود. هاعادتو دیگری بردار سابقه عملی و 

                                           
 .34و33طه،  93
فرماید: سامری فراموش کرد و مسیر را گم کرد و از آیه)فنسنی: پس فراموش کرد( به دو صنورت توضنیح داده شده است. صورت اول این است که خداوند دارد میاین قسنمت  94

ی موسی فراموش کرده است که این گمراه شند. صنوت دوم این اسنت که ادامه کالم قومی باشند که گفتند این گوسناله معبود شما و موسی است و موسی فراموش کرده است. یعن
 گوساله معبود است!
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د تا حد زیادی تسهیل دهنده حرکت به آن سمت باشد. اگر هر سه بردار به یک جهت باشد، توانمینتیجه برآیند این سه بردار، 
ن سننمت حرکت خواهد کرد ولی اگر بردارها به صننورتی باشننند که برآیند آنها، یکدیگر را خنثی کند، چنین فرد به راحتی به آ

 !زندمیشخصی معموال در زندگی عملی خود، درجا 

اگر مثال بردار عقل انسان را به سمت عمل مخلصانه بکشاند ولی بردار عواطف و احساسات، انسان را به سمت عمل مشرکانه 
 هابتنیت خالصنانه نخواهد بود و درصندی برای خدا و درصدی برای  رزند و پول بکشناند، معموالیی مثل زن و فهابتبرای 

  خواهد بود.

احساس سخن بگویم. این مسأله بسیار مهم است. بارها این اتفاق  م در مورد همسنو کردن بردارهای عقل وخواهمیدر اینجا 
یم عملی را خالصانه انجام دهیم خواهمیافتد که یم. بارها این اتفاق میتوانمییم ولی نیم کاری را انجام دهخواهمیافتد که می

 ولی ناتوان هستیم.

ده کنیم و آرام ایم آماهایی که عمل نکردهقبال یک نکته اساسی برای افزایش قدرت بیان کردیم و آن این بود که فهرستی از دانسته
ا یم انجام دهیم. دقیقتوانمیهیم تا به مرور زمان قدرتمان زیاد شننود و بتوانیم آنهایی را که نیم انجام دتوانمیآرام آنهنایی را که 

د توانمیشبیه یک ورزشکار که مدت زیادی از ورزش فاصله گرفته است و ضعیف شده است که باید آرام آرام آن مقداری را که 
 ورزش کند تا به سطح آمادگی باالی قبلی برسد.

عتر انسننان را به یم به یک نکته اسنناسننی دیگر اشنناره کنم که در واقع یک کمک کننده ویژه اسننت که سننرخواهمیاما در اینجا 
این نکته از طرفی راهکاری برای کانونی کردن دو بردار عقل و  درجات باال برسنناند و مسننیر سننخت را سننهل و آسننان گرداند.

 رای اصالح و حتی تقویت بردار عاطفه است.احساس و همسو کردن آن دو است و از طرفی دیگر راهکاری ب

عد از . به عبارت دیگر بکندمیها، آرام آرام عواطف و احساسات مثبت نسبت به دانسته را زیاد باید دانسنت که عمل به دانسنته
. اگر هم دگیریمو احساسات مثبتی نسبت به آنها در ما شکل  شودایجاد یا تقویت می هابه آن دانسته ایمان ،هاعمل به دانسنته

و به مرور زمان قدرتمان برای انجام  شننودمیها عمل نکنیم، آرام آرام احسنناسننات معارض با دانسننته در ما تقویت به دانسننته
 .شودمید و انسان ضعیف گیرمی، چون بردار عاطفه بر خالف بردار دانسته قرار شودمیکارهای خوب کم 

 اتی درمورد بردار عاطفه اشاره کنم.ای بسیار حیم به نکتهخواهمیدر اینجا 

ها و کماالت هستند. خدا ما را طوری آفریده ذاتا عاشق زیبایی هاانسنانی مهم عواطف انسنان این اسنت که هاویژگییکی از 
ک یها و کماالت را دوست داریم. البته یک شرط دارد و آن این است که زیبایی را ببینیم! اگر اسنت که در حالت عادی، زیبایی

ای بسیار ای به خاطر تصویر ذهنی خود از آن چیز داشته باشیم، عالقهای به آن هم نداریم یا اگر عالقهمنظره زیبا را نبینیم، عالقه
. اگر بعد از مدتی دیگر به آن منظره نگاه نکنیم و آرام شودمیعالقه بسنیار تشدید  مکنیمیکم اسنت. اما وقتی به آن منظره نگاه 

نگاه کردن مستمر به زیبایی، شرط حفن عالقه  .شودمیش شود، درجه احساس و عالقه ما به آن هم به مرور زمان کم آرام فرامو
به آن است. باید دائما نظر کردن به زیبایی را تکرار کرد تا شوق به آن حفن شود. البته اگر زیبایی منبع زیبایی محدود باشد، بعد 



11 

 

ولی به نسبت به حالتی که دیگر به آن  شودمیاحساسات ما نسبت به آن آرام آرام ضعیف از مدتی مشنغول شدن به آن، معموال 
 نگاه نکنیم، بسیار آرامتر است.

ا معیار و دانش خود ر کنندمیتوجه تر. عقلگراها بیشتر به علم خود عقل گرا تر هستند و برخیاحساسیبرخی  هاانساندر میان 
احسنناس گراها بیشننتر به  لیو رتی دیگر، بردار دانش در وجود آنها خیلی قدرتمند اسننتو به عبا دهندمیتصننمیم گیری قرار 

 . دهندمیترتیب اثر  ی خودهاگرایشاحساسات و عواطف و 

اسنت. انسنان عقلگرا اگر بفهمد کاری خوب است به  عملی و پایداری باتعقلگرایی مزایایی دارد که از جمله مهمترین آنها ثُ 
ال اگر انسان عقلگرا بفهمد درس خواندن خوب است روزی ثم. به عنوان دهدمیآن را انجام  ات و پایداریو با ثب صورت منظم

یار بس ،صرف کارهای بسنیار بزرگ اسنت. عقلگراهای   بر عدم توانایی ،ولی آفت اصنلی عقلگرایی .خواندمیسناعت درس  4
 ساعت!  02ساعت برسانند چه برسد به  00ساعت را به  4ند توانمیخشک هستند و به عنوان مثال هرگز ن

احسناس گرایی هم فوائدی دارد از جمله شور و شوق فوق العاده که به عنوان مثال اگر عشق کسی به درس خواندن تعلق بگیرد 
است. خاصیت حس زیبا طلبی و  و پایداری باتثُ ها عدم احساسگراساعت درس خواهد خواند ولی مشکل اصلی  02روزی 

 دمی مزاج است.دم این است که بسیارعواطف انسان 

. به مرور زمان شودمی، جذب آن کندمیعلت دمدمی بودن هم این اسنت که فرد احساسگرا وقتی یک چیز زیبایی را مشاهده 
. از طرفی دیگر چیزهای دیگری هستند که جهات دیگری از زیبایی دارند. وقتی احساسگرا شودمیاز طرفی مقدار شوق او کم 

و این چنین  شودمیو از شنوق اولیه او به موضنوع اول، کم  کنندمی، آنها نیز در وجود او شنوق ایجاد شنودمیمور آشننا با آن ا
 !شودمیرود و این داستان تکرار و به سراغ موضوع جدید می کندمیکه پس از مدتی آن را رها  شودمی

سنناسننگراها؟! چه کنیم که از طرفی نشنناط و شننور و هیجان های عقلگراها داشننته باشننیم و هم احاما چه کنیم که هم خوبی
 احساسگراها را تجربه کنیم و از طرفی ثبات و استمرار عقلگراها را؟!

به آن  دها را در بر داشته باشاگر تو بتوانی منبعی پیدا کنی که تمامی زیبایی !انسنانای  :دگویمیآید و عقل انسنان در میدان می
و سیم دلت به آن وصل خواهد شد. پس از آن شما یک احساس گرا هستی که شور و  شویمیاشق آن خود به خود عنگاه کنی، 

. شننوییماجی گرفتار نرا یک جا دارد طبیعتا به آفت دمدمی مز هانشنناطی دائمی داری ولی به دلیل اینکه این منبع تمام زیبایی
 .ر از آن در این منبع وجود داردچون چیزی نیست که جهتی از زیبایی داشته باشد مگر اینکه بیشت

ه به لحظ»و  «آن به آن»آفرینم که بتوانی به جمال و جاللش من برای تو چنین منبعی می! بنده عزیز :دفرمایمی وندخنداگوینا 
 یک انسان شوی.بروی تا تبدیل به نگاه کنی و سرمست عشق حقیقی شوی و به دنبالش « لحظه
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ما ُیریفرمایمیآنجا که  نَّ ُکْم د: إ  ر  هِّ ْیت  و  ُیط  ْهل  اْلب  ْجس  أ  ْنُکُم الرِّ ب  ع  ُیْذه  ُه ل 
ْطهیرا ُد اللَّ : همانا الله اراده کرده اسننت که از شننما 95ت 

ی د این مبنع سراسر زیبایی را برای تو آفریدم. جایی که هیچ پلیدفرمایمی ببرد و شما را حقیقتا پاک کند. اهل بیت هر پلیدی را
الَّ الْ فرمایمیبعد از آن  سنراسر طهارت و پاکی است.و زشنتی نیسنت و  ْجرًا إ  ْیه  أ  ل  ُلُکْم ع  ْسئ  ي اْلُقْربید: ُقْل ال أ   ف 

ة  دَّ و  : بگو از 96م 
و بعد هم حکمت این ماجرا را  .عشننق بورزی طبیعتا تو باید به چنین منبعیم مگر مودت نزدیکانم را. خواهمینشننما اجری 

ُکمد: ُقْل ما س  فرمایمی ُهو  ل  ْجٍر ف  ْن أ  ْلُتُکْم م  که این محبت به سود خود  : بگو آنچه از اجر خواستم پس آن برای خودتان است.97أ 
 ماست.

پیغمبری که احمد است و امیری که امیرالؤمنین است و شهیدی که سید الشهداء است و منجی که رحمة للعالمین جناب بقیة 
 یو نتیجه خروجی توانمیکه  کندمیفداهم اجمعین است به قدری عشق در انسان تولید الله االعظم روحی و ارواج العالمین 

. و پایداری در نگاهد خواهمیخالصه اینکه نگاه  .خوابیددقیقه می 02چمران است. چمرانی که شبانه روز  ،ای از آن عشققطره
 عاشق نشود. تواندنمیدر مخلوقات بگشاید ها و جلوه اسماء و صفات الهی اگر شخص چشم عقلش را به منبع زیبایی

احساسات قوی تولید  توانمینیاز به تجدید دارد و با خاطرات ن «آن به آن»البته همین نگاه کردن شنرط مهمی است. احساس 
 به مظهر جالل و جمال الهی نگریست.  «آن به آن»کرد. باید 

واقعیت این است که اینها ابواب هستند. تا کسی  مال و جاللش.که چرا خود خدا را نگفتی رفتی سراغ مظهر ج شناید بپرسنید
آنکه علی سالم الله علیه نشناسد؟ چه خوب گفت شاعر: به  داندمیخدا شنناس شنود. چه از خدا  تواندنمیاینها را نشنناسند 

ا  را بشناسد، پس خدا : هر کس آنه98م فقد عرف الله. چه خوب فرمود موالیمان: من عرفهعلی شناختم من به خدا قسم خدا را
  .را شناخته است

اهل بیت را ذکر کردم چون راه این  خواسنت هزاران سال برای خدا سجده کند ولی به مقام والیت سجده نکند.شنیطان هم می
اسنت. راه رسنیدن به عشنق خدا این اسنت. البته غایت نهایی عشنق خداست ولی برای اینکه در کالمم مسیر را هم ذکر کرده 

 بر ایشان تطبیق کردم. باشم،

آفریند که به تعبیر برخی از اساتید از سوخت اورانیوم هم خالصه اینکه نگریستن دائمی به این حجج الهی عشقی در انسان می
ولی قلب مؤمن اشد من  شوندمیچرا که کوهها در کوره آب  کندمیتر ز کوهها سختاست و به تعبیر آن روایت مبارک اتر قوی

و اگر بارها او را بکشننند و زنده کنند قلب او تغییر  ایجاد کند قلب اوتغییری در  تواندنمید اسننت که حتی کوره هم زبر الحدی

                                           
 .88احزاب،  95
 .08شوری، 96
 .43سبأ، 97
 .034، ص4کافی، ج 98
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و به تعبیر آن روایت شننریف در وصننف یاران آرزوی مقدم همه مؤمنان، اگر به کوهها روی بیاورند آنها را نابود  99نکرده اسننت
 177 خواهند کرد.

 اشاره کرد: هاراهبه این  توانمیی آن هاراهی دارد و از زیباترین یهاراهنگریستن دائمی هم 

 هیئت مداوم 09

 زیارت مشاهد مشرفه 09

 گفتگوی روزانه در قالب زیارت و مناجات با آنها 89

اشنک دائمی که چه گوهری اسنت اشنک. به توصنیه برخی از اساتید بعد از هر نماز ولو یک قطره برای عزیز زهرای  .4
 یستن.اطهر گر

 مجالس ذکر و احیای امر. 09

 ید عهد قبل از هر ساعت مطالعه و کار و تبلیغ.تجد .4

 خدمت خاکی)مثل زیارت اربعین و چایی دادن و سیاه کاری در هیئات و ...( .3

غه و هایش را اسنم ببرم، انس با کلمات معصومین خصوصا نهج البالکه اگر بخواهم یکی از مهمترین ی دیگرهاراهو بسنیاری 
با نهج البالغه پرواز کافی را داشته باشد. تا  تواندنمیخصنوصنا در دوران نوجوانی و جوانی اسنت. بعدها انسنان اسیر است و 

 انس با نهج البالغه در هر روز ولو کم. جوان است و تعلقات کم است، باید به سراغ نهج البالغه رفت.

ر که انسان د هاسختیا پیاده روی برای زیارت این قدر توصیه شده است؟ این . چرسازدمیمداومت بر این امور از انسان عاشق 
چرا که همه ما آنها را دوست داریم ولی چه قدر؟ یکی دوست دارد  سازدمیاز انسان عاشق  کندمیمسیر وصال به اینها تحمل 

وی امام زمانش را به دو عالم ندهد باید کار ی کمی کمتر. ولی آن کس که واقعا تار مکیو  ولی به اندازه خرما. یکی کمی بیشتر
مختلف و رها کردن خرماهای های کشته شده باشد. تحمل سختی در راه وصال این کارکشتگی را می آفریند چرا که در سختی

 مختلف، دائما هزینه صرف شده روی محبوب افزایش میابد و در نهایت هیچ خرمایی قدر او را نخواهد داشت.

کی« عمل به دانسته»پیداست که اینها که گفتم تنها ُبعدی از ابعاد  البته ناگفته د کردم. است که به دلیل اهمیت ویژه بر روی آن تأ
یم نگاهی پایدار به منابع زیبایی داشته باشیم و عاشق شویم و عاشقانه حرکت کنیم و اال توانمیاگر عمل به دانسته باشد، آنگاه 

                                           
 إ  80و صفات الشیعه، ص 000، ص0محاسن برقی، ج 99

ید  د  نَّ اْلح  ید  إ  د  ر  اْلح 
ْن ُزب  دُّ م  ش  ن  أ  نَّ اْلُمْؤم  ه  ع إ 

ْبد  اللَّ ُبو ع  ال  أ  ل  . متن صفات الشیعه: ق  ْو ُقت 
ن  ل  نَّ اْلُمْؤم  ر  و  إ  یَّ غ  ار  ت  ل  النَّ ا ُأْدخ  ذ 

ْلُبُه. ْر ق  یَّ غ  ت  ْم ی  ل  ل  ر  ُثمَّ ُقت   ُثمَّ ُنش 
لی438، ص0کمال الدین، ج 177 ي إ  ْو آو  ًة أ  ُکْم ُقوَّ ي ب  نَّ ل  ْو أ  ه  ل  ْول 

ق  ْوُل ُلوٍط ع ل  ان  ق  ا ک  ه  ع م 
ْبد  اللَّ ُبو ع  ال  أ  ُجل  ُر  : ق  نَّ الرَّ ه  و  إ  اب 

ح  ة  أ صننْ دَّ الَّ شنن  ر  إ  ک  م  ع و  ال  ذ  ائ 
ة  اْلق  ُقوَّ یًا ل  نِّ م  الَّ ت  یٍد إ  د 

ْکٍن شنن 
ال  ا ب  ج  وا ب  رُّ ْو م  ید  و  ل  د  ر  اْلح 

ْن ُزب  دُّ م  ش 
ُه ْل   ْلب  نَّ ق  ُجاًل و  إ  ین  ر  ع  ْرب  ة  أ  ی ُقوَّ ُیْعط  ْنُهْم ل  ُع م  ل  ق  ید  ل  د  .ْلح  لَّ زَّ و  ج  ُه ع  ی اللَّ ْرض  ی ی  تَّ ُهْم ح  ون  ُسُیوف  ُکفُّ ا و  ال  ی   وه 
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د و به دنبال آن، بعد از مدتی چشممان کور گیرمیآرام آرام عواطف معارض در وجودمان شکل  به دلیل عمل نکردن به دانسته،
 .دهیممیو دیگر قدرت نگریستن به زیبایی را از دست  شودمی

پس این یک راه حل اسناسنی برای تقویت بردارهای احسناس در وجود ماسنت. با ارتباط دائم و سنیم وصل و نگریستن زیاد، 
 .گرددمیتر ها هم سادهه دانستهو در نتیجه عمل ب شودمیها قویتر و قویتر هت با دانستهاحساسات هم ج

بستن به چیزهایی غیر از خداست. وقتی عمل به ! منشنأ اخالص نداشنتن، دلشنودمیاخالص هم داسنتانش از اینجا روشنن 
اگر  .شودمیو به این ترتیب مشکل حل  شودمیا عوض ها از این و آن به سوی خدها ادامه پیدا کند، آرام آرام دلبسنتگیدانسنته

ی خود هاای. باید تأمل بیشتری در دانستهآید یعنی هنوز خالص نشدههنگام عمل، افکاری غیر از خدا، به سراغت می بینیمی
های یباییت را بیشتر به زبکنی و بهتر و دقیقتر آنها را انجام دهی و از طرفی از راهکارهای اخیر بیشتر استفاده کنی و توجه خود

 منابع کمال، جلب کنی.

 اما هوای نفس...
ی در . اگر نوجوانشودمیها در وجود ما تقویت ها عمل کنیم، آرام آرام احساسات موافق با دانستهقبال گفتم که هر چه به دانسته

نگاه آلوده را ترک کند، آرام آرام بعد از مدتی ابتدای مسننیر، به نگاه به نامحرم عالقه دارد، اگر به دانسننته خود عمل کند و این 
ی ایمانی خاصی هالذتر نگاه به نامحرم را دوست نخواهد داشت. آرام آرام و دیگ شودمیاستمرار احساسات وجودش عوض 

 .شودمی. مذاقش عوض شودمیمزه و گاهی بدمزه ی سابق برایش کم مزه و بیهالذتچشد که دیگر را می

یی اسنت که خداوند در مسنیر بندگی قرار داده اسننت و به این صورت هاسنختیاز امتحانات الهی و یکی از هوای نفس یکی 
ها در تعارض هستند. افراد اگر در این امتحان سر است که قبل از عمل به دانسته، نفس کششی به سوی اموری دارد که با دانسته

که  کندیمآرام این هوای نفس از این امور به چیزهای دیگری تعلق پیدا بلنند بیرون بیایند و مدتی اسننتقامت پیشننه کنند، آرام 
 .های جدیدی است که هنوز به آنها عمل نشده استمناسب با دانسته

 اصالح عمل
بسیاری از ما گذشته نه چندان خوشایندی داریم که امروز از آن پشیمان هستیم و قصد داریم که آثار بد اعمال گذشته خود را بر 

یی طرف  ی هاادتعکنیم ولی با مشکالتی مواجه هستیم. از طرفی برخی از آثار اعمال اشتباه گذشته باقی مانده است و از سو
  بدی در وجود ما شکل گرفته است و گاهی قدرت اصالح آن عادات را نداریم.

 برای حل این بردار چه باید کرد؟  و آثار بد اعمال سابق است. هاعادتبه عبارت دیگر، مشکل برخی از ما، بردار سوم، یعنی 
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ُکْم  کندمیدستور قرآنی که قاعده این مسأله را بیان  ْعمال  ُکْم أ  ْح ل  دیدًا ُیْصل  ْواًل س  ه  و  ُقوُلوا ق  ُقوا اللَّ ُنوا اتَّ ذین  آم  ا الَّ ه  یُّ  چنین است: یا أ 
ُکْم  ب  ُکْم ُذُنو ْر ل  ْغف  الهی پیشنه کنید و قول محکم)و عادالنه و صحیح( بگویید تا اینکه کسنانی که ایمان آوردید، تقوای ای :171و  ی 

 مرزد.اعمال شما را اصالح کند و گناهان شما را بیا

یم به فکر وظیفه توانمیهوای خدا را داشنتن و حرف حسناب زدن، راهکار اصلی حل این مشکالت است. تقوای الهی یعنی تا 
ش کنیم و گفتن قول سدید و قائل شدن به اعتقادات حق، خود مسأله دیگری است یم تالتوانمیباشیم و برای عمل به وظائف تا 

کید قرار گرفته است.که اگرچه مصنداقی از تقواسنت ولی ظاهرا چون اهمیت ویژه اینکه انسان اعتقادات  گویا ای دارد، مورد تأ
 . کندمیبیان حق، انسان را محکم  . خود، اهمیت خاصی داردحق داشته باشد و در مقام بیان نیز، آنها را بیان کند

 شودمی؟ قساوت جایگزین آن شودمیاما اگر اصالح نباشد، چه 
 .کندمینرود برآورده که دیگر آثاری که از آن انتظار می شودمیمیرد. مثل سننگی سخت اگر مرض دل درمان نشنود، قلب می

 که علتش همین است. شودمیقبال گفتیم که کور و کر 

ْن أ   لیو  م  ْلنا ع  ع  ا ج  نَّ داُه إ 
ْت ی  م  دَّ ي  ما ق  سنن  ْنها و  ن  ض  ع  ْعر  أ  ه  ف  بِّ آیات  ر  ر  ب  ْن ُذکِّ مَّ ُم م  ُهوُه و  في ْظل  ْفق  ْن ی  ًة أ  نَّ ک 

ْم أ  ه  ب  ْن  ُقُلو ْقرًا و  إ  ْم و  ه  آذان 
ی اْلُهدی ل  ْدُعُهْم إ  داً  ت  ب  ذًا أ  ُدوا إ  ْهت  ْن ی  ل  های الهی به او یادآور شد سپس به آنها ر از کسنی اسنت که نشنانهو چه کسنی ظالمت: 172ف 

ه هایی قرار دادیم که )مانع از این هستند( کهای آنها پوششبر قلب همانا ما پشت کرد و آنچه پیشتر فرستاده بود را فراموش کرد!
و اگر آنها را به هدایت دعوت آورند ایمان نمی ای را ببینند به آنهای آنها سنگینی است و و اگر هر نشانهآن را بفهمند و در گوش

 !شوندمیکنی پس در این هنگام هرگز هدایت یافته ن

در واقع چنین کسی، نفس خودش را معبود و خدای خویش قرار داده است و خدا چنین کسی را در صورتی که بر نگردد، کر و 
ُه : برای او بیهوده است هانعمتا داشتن این اسنتفاده کند و لذ هانعمت، چون بنا ندارد از این کندمیکور  له   إ 

ذ  خ  ن  اتَّ
ْیت  م  أ  ر  أ  ف 

لی ُه ع  ُه اللَّ لَّ ضن  واُه و  أ  لی ه  م  ع  ت  ْلٍم و  خ  لی ع  ل  ع  ع  ه  و  ج  ْلب 
ه  و  ق  ْمع  ُرون   س  کَّ ذ  ال ت  ه  أ  ف 

ْعد  اللَّ ْن ب  ْهدیه  م  ْن ی  م  ًة ف  شاو  ه  غ  ر 
ص  : پس آیا 173ب 

دی کسنی را که هوای خود را معبود خویش گرفته اسنت و الله او را با وجود علم گمراه کرده  است و بر گوش و قلب او مهر دی
 ؟شویدمیزده است و بر چشم او پرده قرار داده است؟ پس چه کسی بعد از الله او را هدایت خواهد کرد؟ پس آیا متذکر ن

ق و البته در اعمال ساب کنندمیمت گوش را داشنته باشنند، باز هم از آن استفاده نکه اینها حتی اگر نع کندمیخداوند تصنریح 
ُضونخویش این مسأله را ثابت کرده ْوا و  ُهْم ُمْعر  لَّ و  ت  ُهْم ل  ع  ْسم  ْو أ  ُهْم و  ل  ع  ْسم 

ْیرًا ْل   ْم خ  ُه فیه  م  اللَّ ل  ْو ع  : و اگر الله در آنها 174اند: و  ل 
 ضند در حالی که روی اعراکردمی، به تحقیق آنها پشت کردمیو )اآلن( اگر آنها را شنوا  کردمیا شنوا آنها ر دانسنتمیخیری 

 کننده بودند.

                                           
 .30و32احزاب،  171
 .03کهف،  172
 .08جاثیه، 173
 .08انفال، 174
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 تکبر! چیزی در حد کفر!تواضع و تکبر: 
 شکبر و خود را بزرگ پنداشتن سبب بسیاری از اشتباهات دیگر است. آنچه که ابلیس عابد را بعد از هزاران سال عبادت، از عر

د توانیمهسنتی به فرش کشناند، همین تکبر بود. اگرچه تکبر صنفتی قلبی است اما معموال در رفتار آشکار است. هر نگاه ما 
 حکایت کننده درون ما باشد.

  ؟ متکبرانه یا متواضعانه؟!مکنیمیبه دیگران چگونه نظر 

رز لباس پوشنیدن ما از مصادیق آن باشد. شاید طرز آیا تا به حال به مصنادیق تکبر در زندگی خویش توجه کرده ایم؟ شناید ط
نگاه کردن ما چنین باشند. شناید نوع حرف زدن ما متکبرانه باشد. شاید کیفیت ایستادن و نشستن ما متکبرانه باشد. کبر گناهی 

 کشاند.است که کار را به انکار حق و بسته شدن مسیر بهشت می

 هایمان متفاوت است!م ولی محدوده حکومتهمه ما فرعون هستی فرمودمیاستاد اخالقی 

و شنخصنی بر کارمندان و شنخصی بر برادر یا خواهر کوچک و شخصی بر هم  کندمیشنخصنی بر خانواده خویش فرعونی 
 …اش و کالسی

ه کد. رئیسی گیرمیولی در منزل خود به همسرش سخت  کندمیمانند مردی که در منزل دیگران همواره از هر نوع غذایی تشکر 
 !دهدمیجلوی مسئولین باالترش منحنی است ولی به زیر دستانش سالم ن

ز با م، با روی باشننویمیم یا وقتی سننوار تاکسننی رویمیم یا وقتی به مغازه شننویمیچه اشننکالی دارد که وقتی از ماشننین پیاده 
نشننینیم! این همه درس خل ماشننین میها گاهی الل داتر اینکه ما طلبهمخاطبمان برخورد کنیم و با او دم خور شننویم. زشننت

ایم برای چه؟! برای اینکه آنجا سناکت باشنیم یا احیانا به لهو و لعب رادیو گوش بدهیم؟! بهتر نیسننت با راننده صحبت خوانده
باب  رای اساسی که اگام. کالمی حکمت آمیز یا نکتهکنیم؟! بارها شده است که در مسیر کوتاه، یک جواهر ناب از راننده گرفته

ر به کنیم نهی از منکر و امچرا فکر می. چرا ما این قدر بی دغدغه هستیم؟ شدمیصحبت را با او باز نکرده بودم، هرگز نصیبم ن
اگر بچه برادرمان یا فامیل دورمان، فرزندمان بود هم،  ؟!مکنیمیچرا اطرافیانمان را آدم حساب نهاست؟! معروف فقط کار طلبه

ا نسبت مبه فکر راهنمایی کردن راننده نیستیم؟ شویم وقتی سوار تاکسی میچرا  خیال بودیم؟!شتباهات او بیاین قدر نسبت به ا
ه خیلی از ما متأسفان ایم برای چه؟! ن خواندهدرس دیها وظیفه بیشتری داریم! باالخره های خود مسئولیم! البته  ما طلبهبه دانسته

رویج ت خیالو بی دغدغهبی ، شاید کاری بکنیم ولی در حالت عادیو تشنکیالت باشندمنبری ها هم، خنثی هسنتیم. اگر طلبه
بر بر ها به تک؟! امر به معروف و نهی از منکر مرده است! از بس که بی خیال هستیم و خنثی. بخشی از این سکوتهسنتیمدین 
یم امر به معروف یا نهی خواهوقتی میعموال مخواهی! خود  ری!آ و برخی به خود خواهی. بودن هدغدغو بخشی به بی گرددمی

ترس از دست دادن آرامش  ازایم! داختهکنیم با این کار، آرامش خود را به خطر انمیکر فکنیم! از منکر کنیم، احساس خطر می
از اینکه وقتی به چیزی دل بستیم، آغاز ابتالءات الهی نسبت به آن غافل کنیم. و دل بستن به این آرامش کاذب، خنثی عمل می

دل بسنته چیزی شندیم، اگر خدا ما را به حال خود رها نکرده باشنند، آرام آرام از همان جهت ما را آزمایش وقتی مسنأله اسنت! 
خودمان از ابتدا به دایره طاعت خدا داخل شده بودیم، اگر کند تا ما از آن دل بکنیم! می کند و گرفتار مشکالتی در آن جهتمی
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ماند و نه ثواب نتیجه نه آن آرامش می درکنیم! به جای معامله با خدا، با نفس معامله میما آمند! جود نمیآن مشننکالت بنه و
 الهی!

 175ای از الحاد است.ید: تکبر درجهدانستمیآیا 

ای سبب انکار حق یعنی اگر تکبر انسان ذره 176.شودمیتکبر در پذیرش حق در وجودش باشد داخل بهشت نای و کسی که ذره
 .شودمیشود، به هیچ وجه داخل بهشت ن

 ؟مکنیمیم حق است، انکار دانیمیآیا ما حقی را با اینکه 

آیا تا به حال شنده اسنت همسر شما یا برادر کوچکمان، به ما تذکری بدهد که درست باشد و غرور به ما اجازه ندهد به اشتباه 
 خود تصدیق کنیم؟

 کبر در وجود او باشد داخل بهشت نخواهد شد.ای بله! اولین درجه الحاد کبر است و کسی که ذره

بی ْبلیس  أ   إ 
الَّ ُدوا إ  ج  س  رین   و   ف  ن  اْلکاف  ر  و  کان  م  ْکب  اشت و : پس همه سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و خود را بزرگ پند177اْست 

 از کافرین شد.

: 178برینر قرآن با نام: مثوی المتکچه قدر تکبر به کفر نزدیک است!؟ گویا اصل کفر، تکبر است و برای همین جهنم د دبینیمی
 ت.جایگاه متکبران، یاد شده اس

: من رب باالتر 179انا ربکم االعلی :گفتمیبا خود می اندیشنیدم که چه شنده اسنت که فرعون ادعای خدایی کرده است. )او 
کمی  کسی که با پریدن شودمیموجودی که سر تا پا فقر و نیاز است، بتواند چنین ادعایی کند. مگر  شودمی( مگر شنما هستم

 توانمیو ممکن است جان خویش را از دست دهد، بگوید من خدا هستم. مگر  دشومیآب در گلویش از حالت عادی خارج 
؟! مگر نمیدید که اگر کوچکترین عضننو بدنش که از وجود آن خبر هم ندارد، شنندمیمرگ را انکار کرد. مگر فرعون مریض ن

ه روایت( : بزرگی و کبر به منزله افتاد)نقل به مضمون س 117؟! یادم از این روایتشودمییی هابتآسنیب ببینید، گرفتار چه مصی
پوشنشنی برای خداست. هر کسی که کبر بورزد گویا پوشش خدا را بر تن کرده است و با خدا در لباسش منازعه و جنگ کرده 

 .کندمی. همه ما فرعون هستیم جز اینکه محدوده حکومتهایمان فرق کندمیاست. آری! متکبر ادعای خدایی 

                                           
اُه.0ح824ص0کافی ج 175 ْدن  ْبر  أ  نَّ اْلک   إ 

ال  ق  اد  ف  ْلح  ی اْْل  ْدن  ْن أ  ه  ع ع 
ْبد  اللَّ ا ع  ب  ْلُت أ  أ   : س 

ْبر  سنند صن3ح802ص0کافی ج 176 ن  اْلک  ٍل م  ْرد  ْن خ  ٍة م  بَّ اُل ح  ْثق  ه  م  ْلب 
ي ق   ف 

ان  ْن ک  ة  م  نَّ ْدُخُل اْلج  : ال  ی  ال  ا ع ق  م  ه  د  ح  ْن أ  ْعُت  حیح: ع  م  ا س  م  ُع ُقْلُت ل  ْرج  ْست  ك  ت  ا ل  ال  م  ق  ْعُت ف  ْرج  اْست  ال  ف  ق 
ي ا ْعن 

ا أ  م  نَّ ُب إ 
ْذه  ْیُث ت  ْیس  ح  ال  ل  ق  ْنك  ف  ا ُهو  اْلُجُحود.م  م  نَّ  إ 

 ْلُجُحود 
 .84بقره،  177
 .34، غافر،30، زمر،04نحل، 178
 .04نازعات، 179
ُه.4: متن حدیث 0و4و8ح 802-824ص0کافی ج 117 اء  د  ه  ر  ُع اللَّ از  ُر ُین  بِّ ک  ه  و  اْلُمت 

اُء اللَّ د  ْبُر ر   : اْلک 
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 منشأ کبر چیست؟
 ؟نداریمپبخود را بزرگ  یمخواهمیو  یمگیرمیکه کسی برای دیگران قیافه  دشومیچه 

 111هیچ کس تکبر نورزید مگر به خاطر ذلت و حقارتی که در نزد خود یافته است. خوانیم:چنین می در کتاب کافی

ا حقیر ورزد که خود رر میکسی تکب است.تر درخت پر ثمر، شناخه هایش پایین اگر ظرفیت باال باشند، تکبر معنا ندارد. آری!
 دست بیاویزد.ای می یابد و برای جبران حقارت خویش، باید به وسیله

 گاهی منشأ تکبر توهمات است.اما 

منشأ ثروت و قدرت و علمی که دارد، خودش  کندمیواقعا تصور  برای خودش کسنی شنده است! کندمیشنخص واقعا توهم 
 قارون هم همینگونه بود. است!

 112ر علم خودم به دست آورده ام: انما اوتیته علی علم عندی.اینها را بر اثگفت: من 

ه کافیسننت اندکی ب… ماسننتهای انسننان زود به خیاالت میافتد. خیلی اوقات منشننأ تکبر خیال بافی… توهم بد دردی اسننت
 بیچارگی خویش بیاندیشیم.

 درمانهایی برای تکبر
: اگر خوانیمه صلی الله علیه و آله می. در کتاب خصال شیخ صدوق از رسول اللدگیرمیسه چیز جلوی متکبر و مغرور شدن را 

: بیماری و فقر و مرگ. این سه در او هست و او با وجود آن هنوز آوردمیسه چیز در فرزند آدم نبود، هیچ گاه سر بر چیزی فرود ن
 113(!کندمی()و تکبر کندمیجست و خیر میزند)طغیان 

 کافیست برای اینکه باور کنیم اینها توهمی بیش نیست. برای بیدار شدن از این توهم.همین سه چیز کافیست 

ند تا اینکه برای تحقیر گفتمیند و از افتخارات خویش کردمیدر کنار مسننجد الحرام فخر فروشننی ای روزی عده نوشننته اند:
م)قبل از تولد( و بعدا هم مرداری من کسننی هسننتم که مایعی پسننت بود سننلمان هم گفت: تو که هسننتی!! سننلمان گفتند:

 در بین این دو نیز حامل نجاسات هستم! گندیده)بعد از مرگ(.

ریه و گ شوندمیعزیزانمان دور تکه گوشتی مرده جمع  پس از این لحظه است که مثل این لحظه نیست.ای لحظه مرگ چیست؟
دن را ب دوست دارند سریعا آن را در خاک ببرند. ه بماند!البته از این تکه گوشنت میترسند. دوست ندارند شب در خان .کنندمی

 رود!و سمت دیگر می دهندمیتکان دیگری  ، بدن یک سمت میرود.دهندمییک تکان  .دهندمیروی تخت شست و شو قرار 

                                           
ا م  03ح، 800ص، 0جکنافی،  111 ه  ع م 

ْبد  اللَّ ُبو ع  ال  أ  ْن : ق  ا م  ال  م  ه  ع ق 
ْبد  اللَّ ي ع  ب 

ْن أ  ر  ع  یٍث آخ  د  ي ح  ه  و  ف  ْفسنن  ي ن  ا ف  ُده  ج 
ٍة ی  لَّ ْن ذ  الَّ م  یُه إ  ت  ٍد ی  ح  ا ْن أ  ه  د  ج  ٍة و  لَّ ذ   ل 

الَّ ر  إ  بَّ ج  ْو ت  ر  أ  بَّ ک  ُجٍل ت  ر 
ه ْفس  ي ن   .ف 

 .33قصص،  112
ه  ص 34، ح008، ص0جخصال،  113

ُسوُل اللَّ ال  ر  ْي : ق  ُه ش  ْأس  أ  ر  ْأط  ا ط  م  م  ي اْبن  آد  ٌث ف 
ال  ْو ال  ث  اٌب.ل  ثَّ و  ُهنَّ ل  ع  ُه م  نَّ یه  و  إ  ُهْم ف  ْوُت ُکلُّ ْقُر و  اْلم  ُض و  اْلف  ر   ٌء اْلم 
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 رند.ا در قبر بگذاسننریعا باید آن ر کاش اندکی سننبکتر بود.ای که کنندمیبا هر قدمی آرزو  .کنندمیجنازه را سننریعا جا به جا 
رث دعوا بعد هم سر ا ند و بعد تا جایی که الزم باشد بر روی ما خاک میپاشند.گذارمیوقتی در قبر گذاشتند، سنگی بر روی آن 

 .کنندمی

ست ا این مگر اندک. زنندمیبعد از آن هم عزیزانمان به ما سر ن داریم و بس.از هر آنچه در دنیا داشتیم، یک کفنی با خود بر می
 …..چه قدر عبرتها بسیار است و عبرت گیرنده کم مختصر حقیقتی که همه آن را خواهند چشید.

 …114من خانه کرمها هستم من خانه تنهایی ام. من خانه وحشتم. د:گویمیقبر هر روز 

 .کندمی مرگ انسان را زنده یاد چه برای خانه جدید آماده کرده ایم.

 ند فالن غده در فالن گوشنه بدنتان آسنیب دیده است.گویمیبعد از مدتی  بر هم نداریم.گاهی از وجود عضنوی در بدنمان خ
یکی از درمانهای تکبر این اسننت که  م: عجب! چنین چیزی هم در بدن ما بود و این قدر کارهای مهمی انجام میداد؟!یگویمی

ه روزی به در این فکر کند ک ی کمر او را میشکند.در این فکر کند که گاهی کوچکترین مریض انسان به بیچارگی خود توجه کند.
چاره همه ما بی که انسان باور کند که فرق چندانی با دیگران ندارد! شودمیآری! تفکر در این امور سبب  داخل قبر خواهد رفت.

  هستیم. فقیر و غنی. عالم و جاهل. مشهور و ناشناس.

 …گران قیافه بگیریم ولی در نهایت همسایه ایمشاید چند صباحی خودمان را کسی بدانیم و برای دی

 مرگ و بیماری قدرت نمایی خداست به بشر. مرگ یعنی هر که هستی باش، بدان که با خود کفنی بیش بر نخواهی داشت. 

ه ک دانندمیند. لفن جالبی اسننت! مغرور به معنای گول خورده اسننت. گویا همگان گویمیمعموال در فارسننی به متکبر مغرور 
شده  «کسی»شخص متکبر، فقط گول خورده است و بس. با چند اسم و رسم و تعارف و احترام گمان برده است که برای خود 

از بین  ایکه این ریاستها و ثروتها در کمتر از لحظه دانستمیکاش ای که جانش به نفسی بند است. دانستمیکاش ای است.
 خواهد رفت. 

 ه کنیم متواضعتر باشم؟جمع بندی راهکارهای تواضع: چ
برنامه اول: تفکر در مورد مرگ و اینکه روزی قرار اسنت از این دنیا برویم و نیاز شندید ما به خدا. کسی که به این بیاندیشد که 

قیافه فرعون به خود بگیرد و برای دیگران کالس بگذارد. فرض کنید  تواندنمیبعد ممکن اسنت در حیات دنیا نباشد، ای لحظه
اعت دیگر قرار اسنت بروید. طبیعی اسنت که با همه مهربان شنوید و سعی کنید از کسانی که از شما ناراحت هستند، یک سن

 …دلجویی کنید و 

                                           
ا0ح040ص8کافی ج 114 ن  ُقوُل أ  ْوٍم ی  ي ُکلِّ ی  مًا ف 

ال  ْبر  ک  ْلق  نَّ ل  : إ 
ال  ه  ع ق 

ْبد  اللَّ ي ع  ب 
ْن أ  ْو  : ع  ة  أ  نَّ اض  اْلج  ی  ْن ر  ٌة م  ْوض  ا ر  ن  ْبُر أ  ا اْلق  ن  ود  أ  ْیُت الدُّ ا ب  ن  ة  أ 

ْحش  ْیُت اْلو  ا ب  ن  ة  أ  ْیُت اْلُغْرب  ر  ُحْف  ب 
ْن ُحف  ٌة م  ر 

. ار   النَّ
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برنامه دوم: تفکر در مورد نیاز و ضعف خود. اینکه با یک بیماری سرتاپا به هم میریزیم. اینکه با از دست دادن کوچکترین عضو 
به این فکر کنیم که اگر ای و با غرور و نخوت فخر میفروشیم، کافیست لحظهایم که سر باال گرفتهای افتیم. لحظهاز زندگی می

 همین اآلن لیز بخوریم و به زمین بیافتیم چه رخ خواهد داد!

ام آربرنامه سنوم: تمرین کارهای متواضنعانه اسنت. کسنی که اهل تواضنع نیسنت، اگر مدتی ادای متواضعان را در بیاورد، آرام 
. در صنندر مجلس ننشننینیم. به همه سننالم کنیم. با افراد مالیم باشننیم و لبخند بزنیم. از کندمیروحیه خاکی و متواضننع پیدا 

 فخر فروشانه را حذف کنیم.های کالممان گوشه کنایه

ی داریم و از درمان آن ها را فراموش نکنیم. هر زمان دیدیم مشکلبرنامه چهارم: بندگی خویش در مقابل خدا و عمل به دانسنته
 ایم.های خویش مراجعه کنیم تا ببینیم کجا کوتاهی کردهعاجز هستیم، باید سریعا به دانسته

 قوانینی در مورد تکبر
 آوردمی و ذلت و تکبر پستی آوردمی تواضع عزتآشنایی با یک قانون در مورد تکبر: 

 زرگی است، باید تواضع پیشه کند.، اگر شخصی به دنبال بشودمیبه خالف آنچه غالبا تصور 

کند،  که برای خدا تواضعای هر بنده خوانیم:به سنند اعالئی چنین می در کتاب کافی تکبر جز پسنتی در نظر مردم اثری ندارد.
 115گرداند.و هر که تکبر کند خدا او را پست می بردمیخدا او را باال 

درخت هر چه ثمرش بیشننتر باشنند،  آری! ت نفسننانی متکبر، اثری ندارد.ها اثری جز پی بردن دیگران به حقارکردن «من من»
انسان مغرور  تر خواهد بود.آدمی هم هر چه کماالتش بیشنتر باشند، متواضنع هایش به زمین محرومان نزدیکتر اسنت.شناخه

 .شودمی( در نظر مردم کوچکتر کندمیرود)و تکبر ماند که هر چه در آسمان باال میمیای مانند پرنده

 داردآشنایی با قانونی دیگر در مورد تکبر: خدا برای نجات مؤمن از تکبر، موانع بین او و گناه را بر می
 .کندمی! وای بر متکبر و مغرور و کسی که زود خود را گم شودمیاگر گناه نکند، گرفتار بدترین گناه 

 یبتی بزرگتر.برای نجات او از مص ؟کنندمیچرا گاهی والدین فرزند را تنبیه 

 کم شدن توفیقات و گرفتار شدن بنده در گناهان است.ها یکی از این تنبیه .کندمیخداوند متعال هم گاهی بندگان را تنبیه 

این ما  البته .کندمیسننت کناری کنند که ما حتی اگر بخواهیم، نتوانیم گناه کنیم ولی گاهی موانع گناه را بر طرف توانمیخندا 
 م.شویمیده، مرتکب گناه هستیم که با ارا

                                           
ه  ص8ح، 000ص، 0جکافی،  115

وُل اللَّ سنُ ر  ر  ْفط  : أ  ال  ه  ع ق 
ْبد  اللَّ ي ع  ب 

ْن أ  م   -: ع 
ة  خ  یَّ شن  ٍل ع  س  ع  یٍض ب  خ  ُعسِّ م   ب 

يُّ ار  ْنص 
 
ي  اْْل ل  و  ْوُس ْبُن خ  اُه أ  ت  أ  اٍب ف  ر  ْن ش  ْل م  ال  ه  ق  ا ف  د  ُقب  ج 

سنْ ي م  یٍس ف 
ُبُه و  ال  أُ  ر  شنْ ه  ال  أ  ب  اح  ْن صن  ا م  م  ه  د  أ ح  ی ب 

ف  ان  ُیْکت  اب  ر  ال  شن  اُه ُثمَّ ق  حَّ یه  ن  ی ف 
ل  ُه ع  ع  ضن  ا و  مَّ ل  ُمهُ ف  رِّ ن  اْقت   ح 

ُه و  م  ُه اللَّ ض  ف  ر  خ  بَّ ک  ْن ت  ُه و  م  ُه اللَّ ع  ف  ه  ر 
لَّ ع  ل  اض  و  ْن ت  نَّ م  إ 

ه  ف 
لَّ ُع ل 

اضن  و  ت  ْن أ  ک 
ي و  ل   ف 

د  ص 
ُه. ُه اللَّ بَّ ح  ْوت  أ  ْکر  اْلم  ر  ذ  ْکث  ْن أ  ُه و  م  ُه اللَّ م  ر  ر  ح  ذَّ ْن ب  ُه و  م  ُه اللَّ ق  ز  ه  ر  ت 

یش  ع   م 
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ائنات ایم و ککه مرکز جهان شده مکنیمیاگر چند روزی گناهی نکنیم، تصور  برای اینکه برخی از ما، ظرفیتمان کم است. چرا؟
  در حال گردش دور ما هستند!

رگ، موانع گناهان را ُعجب و خودبینی از بدترین حاالت برای ماست و گاهی خداوند مهربان، برای نجات ما از این مصیبت بز
 116.کندمیبر طرف 

رییم که ایم باید به ظرفیت کم خوم که به گناهی افتادهبینیمیبلکه به عکس وقتی  البته این توجیهی برای گناهان نیست. گ  یش ب 
 سبب شده که نجات ما به بر طرف شدن موانع گناه باشد.

 شودمیآشنایی با قانونی دیگر: تواضع لله سبب رفعت 
 .بردمی: هر آنکه برای خدا تواضع کند، خدا او را باال 117تواضع لله رفعه اللهمن 

 تواضع همیشه دلیل یکسانی ندارد. گاهی شخص توان تکبر ندارد. ماهیگیر خوبی است ولی شرایط صید برایش فراهم نیست.

 ………د مردم بگویند او شخص متواضعی است. و گاهیخواهمیگاهی 

؛ له لله لله لله. تواضع ل  شودمیاست که موجب رفعت  و برای خدا اند. تواضع للهرسننمیرا به جایی ها کسنی اما این تواضنع
 یعنی تواضعی که فقط  فقط  فقط برای خدا و لله باشد.

تواضنع لله یعنی تواضنع کنی حتی اگر مردم بگویند: عرضنه ندارد. تواضنع لله یعنی تواضنع کنی ولو در مقابل کسی که او را 
 نداشته باشیم.دوست 

 بیاندیشیم… برتری خود را ثابت کنیم مکنیمیآیا متواضع هستیم یا در هر نگاهی و هر گوشه کالمی، سعی 

 البته تواضع لله معنای دیگری هم دارد. یعنی در مقابل خدا متواضع باشیم.

 بعضی از ما، برای مردم متواضعیم ولی برای خدا نه.

خدمت رسول خدا رسید و عرض ای روزی فرشته خوانیم)نقل به مضمون و تلخیص( :می به سنند معتبر چنین در کتاب کافی
کرد: خداوند متعال تو را مخیر گذاشنته که بنده باشنی یا پادشاه. البته رسالت برای تو در هر صورت هست و چیزی از آنچه در 

 118. حضرت هم فرمود عبد متواضع و نه پادشاه.کندمیننزد پروردگارت داری کم 

                                           
رُّ 4: متن 4و0ح ،808ص ،0ج ،فیکا 116 سننُ ی  ل  ف  م  ُل اْلع  ْعم  ْیه  و  ی  ل  ُم ع  ْند  ی  ْنب  ف  ُب الذَّ ُیْذن  ُجل  ل  نَّ الرَّ : إ 

ال  ه  ع ق 
ْبد  اللَّ ي ع  ب 

ْن أ  ْلك  : ع  ه  ت  ال  ی ح  ل  ُکون  ع  ْن ی  َل   ْلك  ف  ه  ت  ال  ْن ح  ی ع  اخ  ر  ت  ی  ك  ف  ل 
ُه ذ 

ل   خ  ا د  مَّ ُه م  ْیٌر ل  . خ  یه   ف 
 .000ص ،0ج ،کافی 117
ُرك  0، ح000، ص0کافی، ج 118 یِّ لَّ ُیخ  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ  إ 

ال  ق  ٌك ف  ل  ه  ص م 
ول  اللَّ سننُ ی ر  ت  ُه أ  نَّ ْذُکُر أ  ٍر ع ی  ْعف  ا ج  ب  ْعُت أ  م  ی: سنن  ل  ر  إ  ظ  ن  ال  ف  واًل ق  سننُ کًا ر  ل  ْو م  عًا أ  اضنن  و  واًل ُمت  سننُ ْبدًا ر  ُکون  ع  ْن ت   أ 

نْ  ُه ال  ی  نَّ ع  أ  ُسوُل م  ال  الرَّ ق  ُسواًل ف  عًا ر  اض  و  ْبدًا ُمت  ال  ع  ق  ْع ف  اض  و  ْن ت  ه  أ  د  ی   ب 
أ  ْوم  یل  و  أ  ئ  ْبر  . ج  ْرض 

 
ن  اْْل ائ  ز  یُح خ  ات 

ف  ُه م  ع  ال  و  م  ْیئًا ق  ك  ش  بِّ ْند  ر  ا ع  مَّ  ُقُصك  م 
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روحیه تواضنع یعنی اهل تواضنع باشیم حتی اگر هیچ منفعتی برایمان نداشته باشد. آیا ما مانند آری! روحیه تواضنع یعنی این. 
 یم؟!کردمیرسول اکرم انتخاب 

ولی  کندیمبنده باید روحیه بندگی داشننته باشنند. بزرگی طلبی تواضننع نیسننت. البته هر که اهل تواضننع باشنند خدا او را بزرگ 
 از میل درونی است. اینکه واقعا در دل خود، تواضع را بیشتر دوست داشته باشیم.  صحبت

عیُنوا قرآن چه زیبا راهکاری برای این مسأله بیان می 119برای خدا، تحمل سنختی عبادات است.نشنانه تواضنع قلب  کند: و  اْست 
ی اْلخاش   ل  الَّ ع  ٌة إ  بیر  ک  ها ل  نَّ الة  و  إ  ْبر  و  الصَّ الصنَّ ُعون  ب  ْیه  راج  ل  ُهْم إ  نَّ ْم و  أ  ه 

بِّ ُهْم ُمالُقوا ر  نَّ ون  أ  ُظنُّ ذین  ی  یید به 127عین  الَّ : و استعانت بجو
صبر و نماز و همانا آن)نماز( به تحقیق بزرگ)و مشقت بار است( مگر بر خشوع کنندگان)متواضعان( )همان( کسانی که گمان 

 گردند. همانا ایشان به سوی او)ربشان( باز میکنند که مالقات کننده رب خود هستند و می

فهمیم که برای رسنیدن به خشنوع و تواضنع لله، یکی از راهکارها، توجه به مرگ و قیامت است و همچنین از این آیه مبارکه می
 یک راهکار رسیدن به مقام نماز، خشوع و تواضع است. 

 آشنایی با قانونی دیگر: کوری انسان مغرور و متکبر !
 .شودمیهای الهی کبر موجب ندیدن حقائق و نشانهت

ق ْیر  اْلح  غ  ْرض  ب 
 
ي اْْل  ف 

ُرون  بَّ ک  ت  ذین  ی  ي  الَّ ْن آیات 
ُف ع  ْصر  أ  بیاًل و   ّس  ُذوُه س  خ 

تَّ ْشد  ال ی  بیل  الرُّ ْوا س  ر  ْن ی  ها و  إ  ُنوا ب  ٍة ال ُیْؤم  ْوا ُکلَّ آی  ر  ْن ی  و  إ 
بیل  الغ   ْوا س  ر  ْن ی  ُذوهُ إ  خ 

تَّ بیال يِّ ی   و اگر کنممیورزند منصرف یم را از کسانی که در زمین به ناحق تکبر میهانشانه: به زودی 121س 
رار و اگر راه گمراهی را ببینند آن را راه ق دهندمیببینند به آن ایمان نمیآورند و اگر راه رشد را ببینند آن را راه خود قرار نای هر نشانه

 .دهندمی

 .کندمینرود و عمال مسیر حق را انتخاب ! متکبر به مرور زمان مذاق وجودش به سوی ناحق میآری

اب اال زمانی که طن شوندمیو داخل در بهشت ن شودمیبرای آنها درهای آسمان باز ن د:فرمایمیبه همین خاطر است که قرآن 
 122کلفت داخل در سوزن خیاطی شود!

 چه کسانی هستند؟ « آنها»د؟ ضمیر گویمیقرآن در مورد چه کسانی چنین 

 .«کنندمیورزند و از قبول آنها خودداری می« کبر»ی الهی هانشانهکسانی که در مقابل »

                                           
لْ 033، ص0کنز الفوائد، ج 119 ع  ق  اض  و  ْن ت  ْن : م  ُنُه ]م  د  ْم ب  ْسأ  ْم ی  ه  ل 

لَّ .ُبُه ل  ه 
ة  اللَّ اع   [ ط 

 .44و40بقره،  127
 .044اعراف، 121
ماء  و  ال ی   42ترجمه حدودی قسنمتی از آیه  122 ْبواُب السَّ ُهْم أ  ُح ل  تَّ ْنها ال ُتف  ُروا ع  ْکب  نا و  اْست  آیات  ُبوا ب  ذَّ ذین  ک  نَّ الَّ ُل فيْدُخُلون  اسنوره مبارکه اعراف: إ  م  ج  اْلج  ل  ی ی  تَّ ة  ح  نَّ مِّ اْلخ   ْلج  یاط  و  س 

مین ي اْلُمْجر  ْجز  ك  ن  ذل 
 .ک 
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. اینها همان کسنانی هستند که اگر پذیرش مطلبی به نفعشان شنوندمیند و نه داخل در بهشنت فهممیآری! اینها نه حقیقت را 
. این همان چیزی است که فرمودند از درجات الحاد کنندمیاز پذیرش آن خودداری … د کند یا نباشد یا شخصیت آنها را تهدی

 است.

 های تکبر و تواضعنشانه
 نشانه اول: رفتار با دیگران آن طور که دوست داریم با ما رفتار شود

  نشانه سالمتی ما از کبر چیست؟ هایی دارد.نشانه از تکبر سالمتی

 123ت آنگونه رفتار شود، انجام دهید.ر تعامل با هر کسی، آنچه را که دوست داری با خودتواضع این است که د

 124کردیم، با ما با نیکی رفتار شود.مثل اینکه اگر بدی کرد با نیکی پاسخ دهیم چرا که خودمان نیز دوست داریم اگر بدی 

 شخص متواضع خوبی کردن است. کلی روحیه بدی کردن و پاسخ بدی را با بدی دادن، نشانه عدم تواضع است.

 نشانه دوم: حق محور نه توجیه گر
گاه است. :125بل االنسان علی نفسه بصیرة  بلکه هر انسانی بر خودش آ

هر اشنتباهی داشننته باشیم، به توجیه آن ی نفسنانی از جمله تکبر اسنت. هابیماریتوجیه گری، یکی از مهمترین موانع درمان 
که ما از مصننادیق آن نباشننیم. حتی ابلیس هم برای  دهیممیبشنننویم، یک طوری توضننیح  پردازیم. هر مطلب و اندرزیمی

 کارهای خود توجیه داشت. و حتی توجیهاتش را به خود خدا هم گفت و در آخر هم گمراه کردن خود را به خدا نسبت داد.

ه خودش ما را هدایت کند. استاد اخالق را ند: خداوند در بیش از صد جای قرآن وعده داده کفرمودمیبرخی از اسناتید بزگوار 
. ولی هر فردی در هر سننطحی اسننتادی دارد. از آن اسننتاد که گذشننت، خود خدا اسننتاد بعدی را کندمیخدا خودش مهیا 

فرسنتد. گاهی فرزند ما یا همسنر ما یا برادر کوچک ما اسنتاد اخالق ماست. اگر از این اساتید گذشتیم، خداوند متعال هم می
ندارد. ای ید برتر را میفرستند. ولی اگر تکبر کردیم و از این اساتید استفاده نکردیم، هزار هم برویم خدمت فالن بزرگ فائدهاسات

 و اگر کسی از این اساتید گذشت، اگر الزم باشد خداوند متعال خود حضرت ولی عصر را استادش میگرداند. 

کسانی که تالش کنند در راه ما، به طور حتم آنها را  :126اهدوا فینا لنهدینهم سبلناج کافیست برای این ادعا این آیه مبارکه: الذین
 ی خویش هدایت خواهیم کرد.هاراهبه 

                                           
اس  13، ح124، ص2کافی ج 123 ي  النَّ ْن ُتْعط  اُضُع أ  و  : التَّ ال  ال  ق  ا ع ق  ض  ن  الرِّ

س  ي اْلح  ب 
ْن أ  اُه. -: ع  ْن ُتْعط  بُّ أ  ا ُتح   م 

أ  13، ذیل ح124، ص2کافی، ج 124 ْن ر  ة.: إ  ن  س  اْلح  ا ب 
ه  أ  ر  ًة د  ئ  یِّ  ی س 

 .14قیامه،  125
 .69عنکبوت،  126
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نی در . این یعدهدمید ولی شخصیت شما به شما اجازه قبول آن را نگویمیند: گاهی فرزند شما به شما عیبتان را فرمودمیبعد 
 استاد ماندن.

 لله سبب تحمل سختی عباداتنشانه سوم: تواضع 
 127برای خدا، تحمل سختی عبادات است.نشانه تواضع قلب 

 کالم آخر در بحث تکبر
، شخص . در تکبرگرددمیی دیگر به شرک بر هابدیخوب دقت کنید. منشأ اصلی تکبر، نوعی شرک است و تکبر هم مثل همه 

بداند. خود را بزرگ بداند. کبر و بزرگی واقعی، فقط برای خداست  نیازد خود را شریک خدا قرار دهد. خود را بیخواهمیمتکبر 
 و بقیه همه کوچک هستند و هر کس خود را بزرگ بشمارد، مشرک شده است. 

وقتی انسان به حقیقت کوچکی خود پی برد، باید به دنبال تکیه گاه بگردد و چه تکیه گاهی بهتر از خدا پیش روی اوست؟ پس 
 .شودمیو عزتمند  کندمیبه خدا تکیه 

 و مشرک. شودمیاما اگر به جای تکیه بر خدا، خواست به اوهام خود، تکیه بزند و خود را بزرگ بشمارد، پست و ذلیل 

پس مناسنب اسنت که از اینجا در مورد توکل صنحبت کنیم، چون تواضنع از اولین اوصافی است که بعد از فهمیدن کوچکی 
 م.حقیقی خود، به سراغ آن باید بروی

د بعد از خاموش کردن کلی»سخن بگویم، به تو خواهم گفت: « دفترچه راهنمای سفینه فضایی وجود من»اگر بخواهم به زبان 
جه به تو»و « توجه به مریضی»و « توجه به مرگ»بعد از زدن سه کلید: « درک کوچکی و نیازمندی خود»تکبر و باال آوردن اهرم 

 !«سدرمی، نوبت به زدن کلید توکل «فقر

 توکل! فهمیدن نهایت ضعف خود و حس کردن دست مدیریت خداوند در تک تک اجزای هستی توکل و خودپرستی و دیگر پرستی: 
 …کم آوردن پول یا قدرت یا کم آوردن است.  یکی از مسائلی که معموال همیشه از آن هراس داریم،

رونمان توجه کنیم، اوج فقر و احتیاج خودمان را حس علت اصننلی این ترس، احسنناس فقر و احتیاج اسننت. ما اگر خوب به د
 گردیم. . در چنین حالتی به دنبال جایی برای تکیه میمکنیمی

یی  جایی که از سنویی عالم باشند و مشنکالت من و روش حل آن را بداند و از سنویی بر حل آن مشکالت قادر باشد و از سو
 درتش استفاده کند.رحمت داشته باشد و دلسوز من باشد که از علم و ق

 اگر خدا کافی نباشد، چه کسی و چه چیزی کافیست؟

                                           
ْن 278، ص1کنز الفوائد، ج 127 ُنُه ]م  د  ْم ب  ْسأ  ْم ی  ه  ل 

لَّ ْلُبُه ل  ع  ق  اض  و  ْن ت  ه: م  ة  اللَّ اع   .[ ط 
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 اگر خدای ارحم الراحمین به فکر من نباشد، چه کسی و چه چیزی به فکر من خواهد بود؟

 اگر خدای قادر نتواند، چه کسی و چه چیزی خواهد توانست؟

 خدای قادر و عالم و ارحم الراحمین، بهترین گزینه برای توکل است!

 و دانیدمی)قادر نیسننت( یا تواندنمیولی  داندمینیاز داریم)عالم نیسننت( یا  داندمینیا  کندمینکسننی که به انسننان کمک 
 د ولی دلسوز ما نیست)رحم کننده نیست(. ولی خدا همه اینها هست!توانمی

نی ایمان به خدا یع شودمیخدا بیشتر د و بعد از مدتی حرکت در مسیر توکل، دلبستگی به گیرمیاینجاست که اوال توکل شکل 
 به او توکل کرد. توانمیاما الزمه توکل ایمان قبلی است. اول باید مؤمن و دلبسته خدا بود و بعد  .شودمیتقویت 

 گری است!توکل بدون تواضع پیشین، توجیه
 دو نوع توکل داریم!

 های  مسلمانان است.یکی آن توکلی است که معموال ما داریم و از عوامل عقب ماندگی

 ی بسیار بزرگ است.هاموفقیتو عنصر رشد و ایم د که معموال از آن بی بهرهگویمییکی آن توکلی است که اسالم 

بدون مشننورت و برنامه ریزی، کاری را شننروع  های ما.و کم کاری هاتنبلیتوجیهی اسننت برای  در واقع توکلی کنه ما داریم
بله! : مکنیمیرا با یک کلمه توجیه ها و در نهایت همه خرابکاری یم!گذارمیز قصود و تقصیر کم نو در کار هم چیزی ا مکنیمی

 قسمت نبود! ما به خدا توکل کردیم و خدا نخواست!

  128ورت و عزم محکم و تالش کامل است.د، بعد از برنامه ریزی و مشگویمیتوکلی که دین 

شننتر اسننت! گفتیم: چرا؟ گفت: افرادی که ظاهر دینی ندارند، وقتی غیبت ، غیبنت کردن متدینین گناهش بیگفنتمیعزیزی 
تا غیبتش  نندکمیند غیبت کنند، کافر خواهمی! ولی افرادی که ظاهر دینی دارند، ابتداء کسی را که کنندمی، فقط غیبت کنندمی

ل بسننیاری از توجیهات ما هم چنین اسننت. هر اشننتباهی که کننندمیحالل شننود، و بعند غیبتش  ث  ، یک طوری مکنیمی! م 
 یم آن را خوب جلوه دهیم! خواهمی

است!  «من»، بهتر از آسیب رسیدن به ساحت کبرایی  بزرگی چون «من»آری! آلوده کردن ساحت حقیقت، برای توجیه کارهای 
 گناهان پیداست. این همان تکبری است که ریشه هایش در بسیاری از

                                           
إ  159آل عمران،  128

ْمر  ف 
 
ي اْْل ْرُهْم ف  ُهْم و  شاو  ْر ل  ْغف  ْنُهْم و  اْست  اْعُف ع  لین: ف  کِّ و  بُّ اْلُمت  ه  ُیح  نَّ اللَّ ه  إ 

ی اللَّ ل  ْل ع  کَّ و  ت  ْمت  ف  ز   .ذا ع 
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د به مقام توکل برسند که قبال فقر و ناداری خویش را عمیقا درک کرده باشند و از طرفی مسیر تکبر را رد توانمیلذا فقط کسنی 
کسی که مشکالت را به پای خدای خویش ننویسد بلکه بداند که هر مشکلی هست از  کرده و وارد مسنیر تواضنع شنده باشد.

 و، خداییش را به خوبی بلد است!جانب خودش است و خدای ا

 معنای صحیح توکل
اگر ما واقعا بفهمیم که چه قدر ضعیف هستیم و بفهمیم که ممکن است چه مقدار مشکالت و موانع پیش بینی نشده، در مسیر 

 رسیدن به اهداف ما وجود داشته باشد، آنگاه خواهیم فهمید که چه قدر محتاج به یک پشتوانه هستیم.

را به  کارهاترین هیم فهمید که اگر خدا یاری نکند، چه بسنیار مشنکالت و موانع پیش بینی نشده ممکن است، سادهآن گاه خوا
 مسائل تبدیل کند.ترین سخت

یم که باید به او تکیه بزنیم و همه کارها را باید به امید او فهممییابیم و لنذا در کوچنک و بزرگ زندگی، خود را محتاج خدا می
 م و اال اگر بنا باشد که کارهای من چیزی را پیش ببرد، احتمال موفقیت بسیار کم است.انجام دهی

و  د که خدا خواسته باشدگذارمیباالتر اینکه اگر کسی عمق ضعف خود را درک کند، خواهد فهمید که کارهای ما تنها وقتی اثر 
اش اسنت و اثر و نتیجه کار، کامال وابسته به انجام دهد وظیفهکه آنچه او باید  داندمی، چون زندمیلذا در هر کاری به او تکیه 

 اراده الهی است.

 ای دارد؟توکل چه فائده
 که توکل کنیم یا نکنیم! اگر اثر آن کندمیکه باالخره هر کاری نتیجه خاص خود را دارد! چه فرقی  شودمیگاهی چنین پرسنیده 

 .کندمینو توکل کردن و توکل نکردن چیزی را عوض  دهدمید، جواب نو اگر نباش دهدمیکار، فالن نتیجه باشد، جواب 

 :کنممیپاسخ این مسأله را در چند نکته عرض 

م. آتش اگر خدا نخواهد، نمیسوزاند. آتش فقط وقتی میسوزاند دانیمیاول اینکه ما هیچ چیزی را بدون اراده خداوند سبب تام ن
ه ک کندمیم دو نوع است. گاهی خدا مثل داستان حضرت ابراهیم مستقیما کاری که خدا بخواهد. خواسنتن و نخواستن خدا ه

که مثال آتش نسننوزاند. مثال فرض کنید در  کندمیآتش نسنوزاند. اما گاهی با اسننباب و عللی که خارج از اراده ماسننت، کاری 
ه لذا توکل به خدا اولین اثرش این است ک که باران ببارد و به سبب باران آتش نسوزاند. کردمیداسنتان حضنرت ابراهیم، کاری 

 د تکمیل کند و به فعلیت برساند.توانمیفاعل بودن یک فاعل و علت بودن یک علت را 

دوم اینکه خیلی از سنببهای جهان فاعلهای مختار هسنتند. یعنی در انجام شندن یا نشدن یک کار، ممکن است اختیار و اراده 
ها، آن کار انجام شود. مثال در همین داستان حضرت ابراهیم آن ر صنورت خاصی از آن ارادهافراد زیادی دخیل باشند که تنها د

کسنی که آمد طناب منجنیق را آزاد کرد و یا آن را تنظیم کرد که حضرت ابراهیم را به داخل آتش بیاندازد، تأثیر گذار بود. اگر او 
فتاد. مثال به داخل استخر آبی در اطراف آن می افتاد. دومین اثر خواست، با آن پرتاب، حضرت ابراهیم به داخل آتش نمی انمی

 بکنند که در حالت عادیای که برخی از این افراد و فاعلهای مختار، اراده شودمیتوکل این است که گاهی توکل به خدا سبب 
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دستور نمرود، می انداخت که  ند. مثال فرض کنید در داسنتان حضنرت ابراهیم خداوند به دل آن مجریکردمینای چنین اراده
 یک طوری حضرت ابراهیم را فراری بدهد. یا کاری کند که به داخل استخر بیفتد و بعد حضرت ابراهیم فرار کند.

نکته سنوم اینکه ما فیزیکالیسنت نیسنتیم. ما فقط برای علل مادی اثر قائل نیستیم. ما اعتقادمان این است که گاهی خود همین 
 «احمد میرزائی  مخلص  توکل کنند»ما، جزئی از آن سببی است که در انجام شدن یا نشدن کار دخیل است. ی هانیتافکار و 

وان سنبب آن تغییرات نیست. ت« احمد میرزائی  غیر مخلص  غیر  توکل کننده»سنبب فالن تغییرات عظیم اجتماعی اسنت. ولی 
م شدن فالن کار است. ولی اگر این صفت توکل را نداشته باشد، سبب انجا« احمد میرزائی  توکل کننده»تحول اجتماعی ندارد. 

ی اشخاص در علت بودن یا هانیت. البته همیشنه این طوری نیست ولی در مورد خیلی از چیزها این داستان هست و تواندنمی
 نبودن آنها تأثیر گذار است.

 توکل و اطمینان به او: گویا توکل بادبان کشتی وجود ماست!
 به حال سوار ماشینی که راننده آن شما نباشید، شده اید.حتما تا 

آیا تا به حال شنده است که به راننده اعتماد نداشته باشید. مثال فکر کنید که آدرس را بلد نیست و مسیرها را اشتباه میرود؟ یک 
که از کجا برود. خصوصا اگر  ددهیمیسنره چشنمتان به جاده اسنت. مدام مراقب هستید که نکند اشتباه کند. دائما به او تذکر 

 عجله داشته باشید و رسیدن به موقع به مقصد برایتان مهم باشد!

. دهیممیجزئیات مسنیر را به خدا نشان دادن. مدام تذکر  مکنیمیدعا کردنهای ما هم همین طور اسنت. خیلی اوقات شنروع 
د او را یاری کند، چون خود خواهمیمئن است، از خدا م! اون طور نشنودها؟! انسنانی که به خدا مطخواهمینخدایا این طور 

 خدا فرموده که از من بخواهید ولی چون به او اطمینان دارد. 

ای و جهت سنکان کشتی را هم در جهت مناسب تنظیم ای. همه تجهیزات را سنوار کشنتی کردهفرض کن سنوار کشنتی شنده
 اد نیاید، حرکتی در کار نیست! ای. همه چیز آماده است به جز یک چیز! باد! اگر بکرده

که همه  داندمیتوکل کننده نیز چنین حالی دارد. همه چیز را آماده کرده اسننت، تا حرکت انجام شننود. اما منتظر اوسننت! چون 
 که او بخواهد. شودمیآنچه او انجام داده است، اگرچه الزم است ولی کافی نیست. تنها کارهای ما وقتی منجر به نتایج 

 و وظیفه محوری نه نتیجه محوریتوکل 
نجام ، به فکر اکندمی. شخصی که توکل مکنیمیبر اسناس همین مثال سناده خیلی خوب رابطه توکل و وظیفه محوری را درک 

 بفرست که راه بیفتیم یدبا دانیمیوظیفه خودش است. زبان حال او چنین است: خدایا! من همه چیز را آماده کردم! اگر صالح 
. خدایا شکر که به من کندمیفرسنتی نتیجه اعمال من را روشن ، ما راضنی هسنتیم. جهت بادی که میدانیمیالح نو اگر صن

 اش هم مطابق صالح تو پیش خواهد رفت.توفیق دادی که کار خودم را انجام دهم. بقیه

 توکل و زمان! انسان بسیار عجول است!
 .رسدمیبه موقع  دانیمیتوکل یعنی ایمان به خدایی که 
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نباید عجله داشننت. خدا سننر وقت کارش را  د، حکمتی دارد.گذارمیاو کارش را بلد اسننت و اگر مشننکلی در پیش روی ما 
 منیکمی. هر چیزی زمانی دارد که قبل و بعد از آن بازه زمانی، صحیح نیست. ما عجوالنه و کودکانه، درخواست شتاب کندمی

 که چه چیز در چه زمان باید محقق شود. داندمیبر همه چیز احاطه دارد و ولی واقعیت این است که او از باال 

د به او غذایی را بدهم. اما اآلن گویمیریزد که کاری را برایش انجام دهم! مثال گاهی فرزند خردسالم، زمین و زمان را به هم می
م به تو بدهم! او اصرار و گریه توانمیت دیگر ساع 3م، گویمی! به او شودمیوقت خوردن آن غذا نیسنت! و اگر بخورد مریض 

! او بیهوده رسنندمیاش سنناعت، به خواسننته 3و در نهایت بعد از  کندمیو گلوی خودش را پاره  زندمیسنناعت زار  3! کندمی
د و لذا من هایش نداردادم و گریه او نیز تأثیری در مصننلحتمن به موقع به او می کردمیخودش را اذینت کرد! اگر گرینه هم ن

 های او عوض نکردم.ساعت را با گریه

خدای مهربان. من ای منا بنایند از خندا بخواهیم. اما نباید عجوالنه بخواهیم. باید به او اعتماد داشننته باشننیم. به او بگوییم:
ن وقت به من ارحم الراحمین! خیری که مطابق رحمت و عافیت اسننت در اولیای به من بده. شننودمیمحتاجم. اولین وقتی که 

بده. این دعا را بسنیار بکنیم. یکی از شروط دعا، رضایت است. یعنی انسان باید دعا کند ولی در عین حال باید به رضای خدا 
 راضی باشد. چه رضای خدا در استجابت او باشد و چه در عدم تحقق دعای او.

 129.و هر کس بر خدا توکل کند، همانا خدا برای او کافیست

از به صبر دارد. اگر همه چیز را آماده کرده باشیم و حتی بادبان توکل  کشتی وجودمان را هم آماده کرده باشیم، باز هم لذا توکل نی
ن د: نعم اجر العاملیفرمایمیاگر صنبور نباشنیم، به جایی نخواهیم رسنید. هر چیزی زمانی دارد که باید وقتش برسد. خداوند 

 .کنندمیچه خوب است اجر عمل کنندگان! آنهایی که صبر کردند و بر رب خود، توکل : 137الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون

کارهای خدا حساب و کتاب دارد و پس بهشنت، نصنیب کسانی است که هم توکل کنند و هم اهل صبر باشند. هم بفهمند که 
کم کرده باشد ولی ُسّکان کشتی مح زمانش باید فرا برسند و هم اهل استقامت باشند. ممکن است، کشتی بادبان خود را تنظیم

نباشند. طبیعتا کشتی در جهتی معین حرکت نخواهد کرد و به آنجا که باید نخواهد رسید. در کشتی وجود ما، سکان نماد صبر 
 است. پس مناسب است در اینجا مقداری در مورد صبر سخن بگوییم.

 صبر! سکان کشتی وجود ماصبر و جزع: 
ّکان چیست؟ سکان وسیل  د، پایداری خود در مسیر هدف راتوانمیو به وسیله آن کشتی  دهدمیه ایست که به کشتی جهت سنُ

 ند.مسیر خود را حفن ک تواندنمیحفن کند. اگر سکان نباشد، کشتی به هر سو که باد و آب حرکت کند، حرکت خواهد کرد و 

                                           
ْسُبه8طالق، 129 ُهو  ح  ه  ف 

ی اللَّ ل  ْل ع  کَّ و  ت  ْن ی   .: و  م 
 .59و58عنکبوت،  137
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به مقصد، بدون صبر ممکن نیست. زندگی این دنیا، به سوی اهداف عالی حرکت کرد. رسیدن  توانمیآری! هرگز بدون صنبر ن
سکان کشتی تقوای ما صبر است. بدون صبر  به سوی هیچ هدفی در آن حرکت کرد. توانمیدریایی مواج است که بدون صبر ن

 یم به سوی هیچ هدف ثابتی حرکت کنیم. توانمین

مانا درخت بیابانی چوبش محکمتر است و دوام درخت بیابان چوب محکمتری نسبت به درخت جای خوش آب و هوا دارد. ه
 !سازدمیبیشتری دارد! آری! حتی درخت روییده در مشکالت نیز ذات ارزشمندتر و محکمتری دارد. مشکالت انسان 

 اقسام صبرمعنای صبر و 
 صبر خوب و صبر بد!

 تالشی!حرکتی و بیصبر به معنای اول، تحمل ظلم و بی به دو معناست. صبرازجهتی 

و صنبر به معنای دوم، به معنای اسنتقامت در مسنیر انجام وظیفه اسنت. تالش در عین تحمل مشکالتی که خارج از محدوده 
 های ماست.مسئولیت

و دومی صبری است که ستوده و ارزشمند است. آری! نشناختن صحیح مضامین دینی، سبب اشتباهات  سنت!خطا آری! اولی
 د باشد.توانمیبزرگی 

 ست؟صبر جمیل چی
ری زیبا( که صب«)صبر جمیل»که اید البته صنبر درجات دارد. برخی از صنبرها زیباتر از برخی دیگر است! تا به حال فکر کرده

خوانیم: صبر جمیل، صبری است که در آن با مردم درد و می 131ت؟ چه صبری زیباست؟ در کتاب کافید، چیسفرمایمیقرآن 
 ای ما کافیست.. آری! با خدا برمکنیمیدل و شکایت ن

 ترین و مهمترین صبرهایکی از سخت
صبرها، صبر در مقابل حق است. معموال حرف حق ترین یکی دیگر از اقسنام صنبر، صبر در مقابل حق است. یکی از سخت

ند آن را قبول کنند. خیلی اوقات منشأ عدم قبول حق، بی صبری توانمیسننگین اسنت و فقط اشنخاصنی که صبر داشته باشند 
 ت. شخص طاقت تحمل، حق را ندارد.اس

اگر شخصی به اشتباه، عیب ما را در حضور همه جمع تذکر دهد و حرفش حق باشد ولی ما راه انکار داشته باشیم، آیا حرف او 
 را خواهیم پذیرفت؟ آیا به اشنتباه خود اعتراف خواهیم کرد؟ آیا حق را تحمل خواهیم کرد؟ آری! او اشتباه کرده است که آبروی

 ما را در جمع ریخته است ولی حرفش حق است. آیا متواضعانه حق را خواهیم پذیرفت؟

                                           
ال  ذ  08، ح48، ص0کافی، ج 131 یُل ق  م 

ْبُر اْلج  ا الصَّ ُه م  ُمك  اللَّ ْرح  ٍر ع ی  ْعف  ي ج  ب 
 

.: ُقْلُت ْل  اس  ی النَّ ل  ی إ  ْکو  یه  ش  ْیس  ف  ْبٌر ل  ك  ص   ل 
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 سه نوع صبر!
 در روایات سه نوع صبر مطرح شده است.از جهتی دیگر 

 .شودمییی که بر انسان وارد هابتالف. صبر بر مصی

علوم م به انجام رساندن آنها، صبر کند.یی دارد که شخص مؤمن باید برای هاسختیب. صنبر بر طاعت و بندگی خدا. عبادات 
د و هم طاعات خواهمیصبر … است که هم طاعات اجتماعی از قبیل درس خواندن، تعهد کاری، امانت داری، صله رحم و 

خیلی اوقات هست که برخی از افراد فامیل رفتارهای نامناسبی دارند و ما  د.خواهمیصله رحم صبر نماز و روزه.  فردی از قبیل
 صبر بر طاعت الهی، یعنی به دلیل رضای خدا، آن رفتارهای نامناسب را نادیده بگیریم. آید.مینوشمان خ

ز معموال گناهان با بسیاری ا واضح است که ورود نکردن به گناهان نیز، خیلی اوقات محتاج صبر است. ج. صنبر بر معصیت.
  های نفسانی نیاز به صبر دارد.با این خواسته های نفسانی ما، همسو هستند و طبیعی است که مخالفتخواسته

ها است. راه و ناخوشی هاسختیخوانیم)نقل به مضمون( : راه بهشت، پر شده است از می به سنند صنحیح 132در کتاب کافی
 شود.پس هر کس به نفس خودش، لذتش و میلش را بدهد، داخل آتش می و تمایالت. هالذتجهنم، پر شده است از 

یش باشد، داخل جهنم خواهد شد. هالذتو هر کس به دنبال نفس و  شودمیصبر کند، داخل بهشت  هاسختیبر  پس هر کس
لذتگرایی و به دنبال لذت بودن و از رسننیدن به آن خوشنننود شنندن، روحیه ایسننت که در خیلی از ما، وجود دارد. ریشننه اصننل 

ا اینجا محلی برای ماندن و بقاسنت. اگر بدانیم رفتنی هستیم و قرار اینجا، بمانیم! گویایم مشنکل این اسنت که فکر کنیم آمده
 ی آنجا خواهیم بود.هالذتاست جای دیگری ماندنی باشیم، دنبال 

، نها بودو خواسته هالذتسناده خواهد بود. دنبال  ،مدتیکوتاه اگر بدانیم، زندگی جاویدی در پیش داریم، تحمل هر سنختی  
. چه بسننیار لذت کوتاهی که حسننرتی طوالنی به دنبال دارد. کندمیولی گاهی روح ما را پاره پاره  اگرچه ابتداء شننیرین اسننت

 روحیه لذت طلبی خطرناک است.

 بسیار بزرگتری برای همین دنیای ما در پیش دارد. ی معنوی شیرینهالذتالبته این برای ابتدای راه است و در ادامه راه، 

 وننگاهی متفاوت به صبرهای گوناگ
در درجات پایین و کسنانی که در ابتدای راه هسنتند، صبر بر طاعت یا معصیت، تلخ است، هر چند نتایجی شیرین دارد. صبر 
کردن در مقابل گناه مشننکل اسننت و تلخی خاصننی دارد. همین طور صننبر کردن در به جا آوردن وظائف الهی. اما در درجات 

ه صبر بر معصیت نیست. دیگر گناه شیرین نیست که صبر بر آن شیرینی الزم و دیگر نیازی ب شودمیبعدی، خود معصیت تلخ 
. همین شودمیها، گناه به قدری تلخ اسنت که شنخص از انجام آن از خود و دنیا و همه چیز متنفر باشند. برای اندکی راه رفته

                                           
نْ 3، ح42و34، ص0کافی، ج 132 ي الدُّ ه  ف  ار  ک  ی اْلم  ل  ر  ع  ب  ْن صنن  م  ْبر  ف  ه  و  الصننَّ ار  ک  اْلم  ٌة ب 

ْحُفوف  ُة م  نَّ : اْلج  ال  ٍر ع ق  ْعف  ي ج  ب 
ْن أ  ات  : ع  ذَّ اللَّ ٌة ب 

ْحُفوف  ُم م  نَّ ه  ة  و  ج  نَّ ل  اْلج  خ  ا د  ات ی  و  ه  م   و  الشننَّ ْن ف 
ا  ه  ت  ذَّ ُه ل  ْفس  ی ن  ْعط  .أ  ار  ل  النَّ خ  ا د  ه  ت  ْهو   و  ش 
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مانند، تلخی از شننب، خواب میها، به قدری شننیرین اسننت که وقتی یک شننب، از نمطور طاعت اسننت. برای اندکی راه رفته
خوابیدند ولی شیرینی یک لحظه نماز شب را از دست د. حاضنر بودند که چند ساعت کمتر میگیرمیسنراسنر وجودشنان را 

 دادند.نمی

ی این سخت .کندمیصبر بر سختی، مس وجود ما را طال  م و حال اینکه سختی مایه پیشرفت ماست.دانیمیسنختی را مشنکل 
های پنهان آن را بیابیم. سختی این است که: خاک بایر وجود خود را که هیچ مین وجود خود را شخم بزنیم و گنجنیسنت که: ز

 های ویژه خدا به خودرا رحمت هابتگنجی هم در آن نیست، با کیمیای صبر و تحمل مشکالت، طال کنیم. اولیای الهی، مصی
 ود را به مشکالت عوض کنیم. مشکالت اسباب واقعی پیشرفت ماست.که موجب پیشرفت واقعی آنهاست. دیدگاه خ دانندمی

صنبر بر مصنیبت نیز در ابتدای راه صبر است! در ادامه دیگر صبری نخواهد ماند! معموال مصیبت بر ما سنگین است و باید در 
  مقابل آن صبر کنیم. ولی باید دانست که هیچ کس، بدون سختی به جایی نرسیده است.

ع صبر در روایات مطرح شده است که عبارتند از: صبر بر طاعت و صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. گفتیم که گفتیم سنه نو
ت . دیگر معصیشودمیصنبر بر طاعت و صنبر بر معصنیت برای ابتدای راه است. در ادامه راه، طاعت شیرین و معصیت تلخ 

دای راه سنگین است ولی اگر دیدگاه انسان عوض شود، انسان مصیبت هم در ابت شنیرینی ندارد که صنبر کنیم و از آن بگذریم.
ای باشننیم به صننبر نیاز داریم ولی سنننخ البته ما در هر مرحله د.گویمیمد آ و از دیدن سننختی به آن خوش شننودمیرویین تن 

 .کندمیصبرش فرق 

 فوائد صبر
 ««««یک سختی و سه آسانی! »»»»فائده اول: 

 را خوانده اید: 133متوالی سوره شرحآیا تا به حال این دو آیه 

ع  اْلُعْسر  ُیْسرًا:ف   نَّ م  ع  اْلُعْسر  ُیْسرًا:  همانا با هر سختی آسانی است. إ  نَّ م   همانا با هر سختی آسانی است.إ 

 طبق برخی از قواعد عربی، ظاهرا، یسر و آسانی دومی که به کار رفته است غیر از یسر و آسانی آیه اول است.

، به صورت معرفه تکرار شود و در غیر این شودمیبه کار رفت، بارهای بعد که تکرار ای این است که در کالم وقتی نکره)قاعده 
 غیر از نکره اول است(ای که مراد نکره شودمیصورت معلوم 

 نکته جالب دیگر اینکه فرمود: یعنی با هر سختی دو آسانی است.

 دیگر سخن از یکای در آیه با هر سختی دو آسانی هست.«. بعد از سختی»و نفرمود « همراه با سختی»به معنای « مع العسر»
ْجع   آسانی دیگر است. ی  ْعد  ُعْسٍر ُیْسراس  ُه ب   خدا بعد از هر سختی آسانی قرار خواهد داد. :134ُل اللَّ

                                           
 .4و0شرح،  133
 .3طالق،  134
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در مجموع بهتر است، از  هاسختی صبر و تحمل پس هر سنختی، سنه آسانی به همراه دارد. یکی بعد از آن و دو تا همراه با آن!
 سه جهت!

 فائده دوم: رشد و تطهیر
ای تهدسها و اشتباهات ماست. اینها عقوبت اشتباهات ماست. ساخته کوتاهی ای از مشکالتدسته مشنکالت دو نوع هستند.

 البته صبر در مقابل .دهدمیهای ما نیست و خداوند متعال برای تکامل، پیش روی ما قرار ناشی از کوتاهی مشنکالتدیگر از 
 هر دو، سبب تکامل است. یکی سبب پاک شدن و دیگری رشد.

هستند  ، از عواملیهابتاین مضنمون در روایات بسیار زیادی با اسناد بسیار معتبر، تکرار شده است که بال و مشکالت و مصی
 135.دهدمیکه خداوند متعال برای تکامل مؤمنین در پیش روی آنها قرار 

 ه سوم: رفع ناتوانی!فائد
و  «عجز»آیا تا به حال قفل شنده اید؟ احسناس کنید که دیگر راهی ندارید و همه درها به سوی شما بسته است؟ به این حالت 

 ند.گویمیناتوانی 

آری! بدون صبر همه چیز  136خوانیم: کسنی که برای مشکالت روزگار صبری آماده نکند، عاجز خواهد شد.میدر کتاب کافی 
برای باز کردن درهای بسننته اسننت. اگر صننبر پیشننه کنیم، با آرامش تدبیری برای حل  هاراه. صننبر یکی از بهترین شننودمی قفل

. آری! محصول صبر شودمیصنبری هیچ مشنکلی حل نم ولی با بیشنویمیو مشنغول به اجرای آن تدبیر  مکنیمیمشنکالت 
 ی شیرینی دارد.پیروزی است. آری! صبر سخت است ولی به دنبالش پیروز

 فائده چهارم: حل مشکالت زندگی!
صبر است. گویا … یکی از اسنرار موفقیت در زندگی خانوادگی، چه با همسنر و چه با فرزند و چه با والدین و برادر و خواهر و 

ز اری ا. شاید از هر هزار مورد، انگشت شمکنندمیبرخی، صنبر را شنکسنت یا کم آوردن یا پایین آمدن شنخصیت خود تلقی 
وع مواردی حتی ن رسدمیمسنائل خانوادگی نیاز به برخورد قاطع داشته باشد ولی بقیه موارد بدون شک، باید صبر کرد. به نظر 

د ابتداء صننبر کند و مثال دو سنناعتی فکر کند و بعد از آن اگر توانمیکه نیاز به برخورد قاطع دارد، فوریت ندارد! یعنی انسننان 
 داشته باشد!! صالح دانست، برخوردی

یم! با این روحیه، همیشه مشکالتمان زیاد خواهد بود. گذارمیولی گویا برخی از ما، اصنل را بر پر رو شندن افراد بر اثر صنبر 
هر جا شنک کردید که باید برخورد کنید یا صنبر، صبر کنید. این توصیه خصوصا برای زوجهایی که در اوائل  شنودمیتوصنیه 

ار اگرچه ایامی به سختی میگذرد ولی شیرینی نتیجه آن بسی !صبر !صبر !سنیار شندیدتر اسنت. صنبرزندگی مشنترک هسنتند، ب

                                           
 .000-000، ص44و ج 004-044،ص40برای نمونه رک: بحار االنوار، ج 135
ْن ال  یُ 04، ح48،ص0کافی، ج 136 : م  ال  ٍر ع ق  ْعف  ي ج  ب 

ْو أ  ه  أ 
ْبد  اللَّ ي ع  ب 

ْن أ  ْز.:  ع  ْعج  ْهر  ی  ب  الدَّ ائ  و  ن  ْبر  ل  دَّ الصَّ  ع 
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رد و آن به سنگ نیز نفوذ ک توانمیگواراست. ممکن است کوچک و ظریف باشیم و اطرافیانمان از سنگ سفت تر، ولی با صبر 
 را شکافت.

 صبر و خدا
نیم. تا به او بیشتر توجه ک کندمیجه کنیم. یعنی خداوند مشکالت را ایجاد یکی از حکمتهای مشکالت این است که به خدا تو

ام که توجه به خدا چه قدر برای ما الزم اسنت و توضیح دادم که چه طور درمان همه دردهای ما در توحید است. خدا قبال گفته
برای خود ساخته ایم. و ای وجود به هم ریختهو چه ایم که ما به خاطر دوری از او، به چه معضنالتی گرفتار شده داندمیخوب 

کنه اگر بنه او توجه کنیم، چه وجود متمرکز و بزرگی برای خود رقم خواهیم زد و چه مقدار کمال خواهیم  دانندمینیز او خوب 
 یافت.

ر م و اندکی دکردید تا توجه مان را به خود جلب کند تا شنناید به او تضننّرع گذارمیلذا گاهی او، مشننکالتی پیش پای وجود ما 
 137خانه او رفتیم.

ی! . آرشودمیکردن قبل از مصیبت، مانع از آمدن آن  کافی داریم که، بسنیاری اوقات دعالذا در برخی از روایات کتاب الدعاء 
نیست  و دیگر نیازیایم حکمت مصیبت این بود که ما دم در خانه خدا برویم و ما با دعای خالصانه خود، دم در خانه خدا رفته

 چیزی بیاید تا ما را به سوی خدا جلب کند.

 یکی از حکمتهایی که در روایات متعدد برای مشکالت و صبر در مقابل آنها ذکر شده است، پاک شدن از گناهان است.

یی هاسختید که جزای اعمال آنها به آخرت کشیده شود، لذا در این دنیا ما را به خواهمیندارد، خداوند که مؤمنین را دوست می
 ی ما پاک کند و در نتیجه از عذاب آخرت نجات پیدا کنیم.هاآلودگیکه از  کندمیمبتال 

. کندمیهای زیادی پیشگیری ولی صنبر بر مزه ناخوش آنها، از ناخوشنیاند آری! مشنکالت مانند دارو هسنتند که اگرچه تلخ
یم. را از بین ببر هابیمارییم آن توانمین هابتبر داروی تلخ  مصننیکه جز با صننبر اند یی به وجود آوردههابیماریگناهان در ما 

 .مکنیمی، شروع به اعتراض به خدا شودمیهمچون کودکی که از دکتر آزرده 

 .ودشمیتواضع در مقابل او، محسوب ای خوب است در مقابل خدا متواضع باشیم. صبر در مقابل قضا و قدر الهی، به گونه

 د آرایشگری است که در نهایت، مدل موی خوبی برای ما درست خواهد کرد.آری! خداوند مانن

رود و که به آرایشگاهی رفته و با دیدن حالت نامناسب اولیه موهای خود، از کوره در می کندمیانسان بی صبر شبیه کسی عمل 
ته  دل نگران هم نخواهد بود. مشکل . هر کسی که مختصر اعتمادی به آرایشگر داشته باشد، حتی در کندمیشروع به اعتراض 

                                           
ْلنا في44سنوره اعراف، آیه 137 ْرسن  : و ما پیغمبری را در سرز : و  ما أ  ُعون  رَّ ضَّ ُهْم ی  لَّ ع  اء  ل  رَّ ْأسناء  و  الضنَّ اْلب  ها ب 

ْهل  ْذنا أ  خ  الَّ أ  ي  إ  ب 
ْن ن  ٍة م  ْری  با  امینی نفرستادیم مگر اینکه اهل آن سرزمین رق 

 عذاب و مشکل گرفتار کردیم تا شاید ایشان تضرع کنند.
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آرایشگاه  اما و اینجا ماندنی هستیم.ایم گویا برای اینجا آمدهدنیاسنت.  گ دانسنتن  رز، عجله و بسنیار باصنلی عدم اعتماد به او
 در آنجا هستیم و به سرایی دیگر خواهیم رفت.ای مکانی است برای گذر. چند لحظه

کشد کشد. یک دسته از افرادی که قرآن به نقد میی که دنیا برایشنان بزرگ است، به نقد میقرآن خیلی جالب رفتار افراد عجول
یی قبل از این شوند، شروع به دعا میافرادی هسنتند که وقتی گرفتار مشکالت می کنند! این دسته مورد نقد هستند چون از سو

شود، دوباره همان از سوی دیگر وقتی مشکل ایشان رفع میند! آمدند! اآلن هم به خاطر دنیا آمدهمشنکالت، به سراغ خدا نمی
رین  مسیر سابق را پیش می اک  ن  الشَّ نَّ م  ُکون  ن  ه  ل  ْن هذ  نا م  ْیت  ْنج  ْن أ  ئ 

ین  ل  ُه الدِّ صین  ل  ه  ُمْخل  ُوا اللَّ ع  : خدا را از روی اخالص 138گیرند. د 
ماً خوانند که اگر ما را از این ورطه نجات دهی بطعقیده می ْو قائ 

دًا أ  ْو قاع  ه  أ  ْنب 
ج  عانا ل  : در 139ور قطع از شکرگزاران خواهیم بود. د 

قرآن رفتارهای بعدی این گروه را چنین تحلیل  خواند.همه احوال چه به پهلو و چه نشنسنته و چه ایستاده ما را به یاری خود می
رَّ ک  ها برداشته میکند که وقتی عذاب و مشکل از آنمی لیشود: م  ْدُعنا إ  ْم ی  ْن ل  هُ  أ  سَّ رود مثل اینکه اصال گذرد و می: می147ُضر  م 

ُخور ٌح ف  ر 
ف  ُه ل  نَّ فروشد )گویی دهد.( و فخر میکند)گویی احتمال برگشتن بیماری را نمی: شادی می141بالیی به او نرسیده بود. إ 

ْرض  ب  
 
ْبُغون  فی  اْْل ا ُهْم ی  ذ  ّق بهبودی را از ما ندانسننته( إ  یْر اْلح  پردازند. : ناگهان )دوباره( به سننتمگری در زمین بدون حق می142غ 

ون ضننُ ْعر  وْا وَّ ُهم مُّ لَّ و  ه  و  ت  ُلوْا بن  خ  ْم  : بخنل ورزینده، روی بگردانیندند در حالی که پشننت کننده بودند.143ب  ه 
بِّ ر  ْنُهْم ب  ریٌق م  ذا ف  إ 

  دهند.رّب خود شریک قرار می ها برای: در این هنگام گروهی از آن144ُیْشر ُکون

ْکٌر فيکنند در این آیه گفته شده باشد که وقتی مشکالت حل میترین کاری که میاما شاید فنی ُهْم م  ذا ل  نا: شود: إ  برای آنها  آیات 
ایی را بفهمانیم و های ما بود برای اینکه به آنها چیزهای از نشانهدر آیات ما مکری اسنت! ظاهرا مراد این است که سختی نشانه

آنها در آن موقعیت آن چیزها را فهمیدند و بین خودشنان و خدا عهد بسنتند که آن مشنکالت و مسائل را حل و فصل کنند ولی 
 کنند به مکر کردن درشنود، پایبندی به عهد یا فهمی که داشنتند، برایشان سخت است و لذا شروع میبعد که مشنکل حل می

گویند: نه! آن نشنانه نبود! خیاالت تو را برداشنته بود! مشکلی بود که اتفاقی برای تو توجیه کردن! مثال می آیات و به نوعی آنها را
کردی که این مشکالت به خاطر فالن اشتباهات پیش آمده بود و اتفاقی بر طرف شد! آن موقع احساساتی شده بودی، گمان می

ه  ار دردناک توصننیف میتوسننت! قرآن در جای دیگر، نتیجه چنین عملی را بسننی ل 
ضننْ ْن ف  ْن آتانا م  ئ 

ه  ل  د  اللَّ ْن عاه  ْنُهْم م  کند: و  م 
ُض  ْوا و  ُهْم ُمْعر  لَّ و  ه  و  ت  ُلوا ب  خ  ه  ب  ْضل  ْن ف  ا آتاُهْم م  مَّ ل  حین  ف  ال  ن  الصَّ نَّ م  ُکون  ن  نَّ و  ل  ق  دَّ صنَّ ن  فاقًا فيل  ُهْم ن  ب  ْعق  أ  لی ون  ف  ْم إ  ه  ب  ُه ی   ُقُلو ْون  ْلق  ْوم  ی 

ُبون   ْکذ  ما کاُنوا ی   ب 
ُدوُه و  ع  ه  ما و  ُفوا اللَّ ْخل  ما أ  ب 

بندند که اگر )خداوند( به ما از فضل : و برخی از آنان هستند که با خدا عهد می145

                                           
 .00یونس، 138
 .00یونس،  139
 .00یونس،  147
 .02هود،  141
 .08یونس،  142
 .34توبه،  143
 .88روم،  144
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ا از فضننل خود و به تحقیق از نیکوکاران خواهیم بود! پس هنگامی که )خداوند( به آنه دهیممیخود بدهد، به تحقیق صنندقه 
گردانند در حالی که پشت کننده هستند. پس و رو بر می ورزنددهد، نسبت به آن)چیزی که خدا به آنها داده است( بخل میمی

( )و ماندکنند) این نفاق در دلشان باقی میبه دنبالش )خداوند هم( در آنها نفاقی  بر جای گذاشت تا روزی که او را مالقات می
 گفتند)در وجود آنها به وجود آمد(.ای که با خدا داشتند و به دلیل آنچه دائما دروغ میدلیل خلف وعده این نفاق ( به

ت. ، امید به خداسکندمیآنچه در صبر رکن اساسی است و نقش اساسی بازی برای ورود به مرحله بعدی باید توجه داشت که 
تایج اعمال خطای سابق ما سبب شود که در اینجا مستحق یاری الهی ترسیم و نگرانیم که نکند نی خود میهابدیاز طرفی از 

 ایم و منتظر هستیم و امیدوار به رحمت الهی هستیم.نباشیم و از طرفی توکل کرده

 خوف و رجاء

 از چه باید ترسید؟ 
و با آن خود را و قلب  ایمهایی هست که به وجود خود زدهاولین چیزی که باید از آن ترسنید، گناهان سنابق است. گناهان آتش

را در کدورت قلبی که با ما همراه شده  هاآلودگیها و ایم. اآلن به حکمت خداوند صرفا برخی از این آتشخود را پاره پاره کرده
! چه قدر شننبیه شننودمیها از ما پوشننیده اسننت و زمانی که در قبر قرار گرفتیم، آشننکار لی حقیقت آنو مکنیمیاسننت، درک 

ند و همفمیولی به دلیل گرم بودن بدن، ن بیندمینی هستیم که هنگام ورزش بدنشان گرم است و گاهی آسیب جدی ورزشنکارا
 .کنندمیاحساس  د شد، تازه درد راوقتی بدنشان سر

نه و زمی گناهان ما، آثار بدی دارند. برخی در وجود ماست دار گناهان سابق است.، آثار ادامهی که باید از آن ترسیددومین چیز 
هایی را به ما نزدیک ها و گرفتارید. برخی عذابگیرمییی را از ما هانعمتها و . برخی برکتکندمیاشننتباهات آینده را فراهم 

 146. خدایا گناهانی را از من ببخش که لذتش از بین رفته است ولی تبعات آن باقیست.کندمی

ا نُ کردمیامنام صننادق علینه السننالم چنین دعنا  ي  ند: ی  ْر ل  یُم اْغف  ح  ا ر  اُن ی  ْحم  ا ر  ین  ی  ر  ر  اآلْخ  ا آخ  ین  و  ی  ل  وَّ
 
ل  اْْل وَّ ا أ  وُس ی  ا ُقدُّ وُر ی 
ُنوب   ي  الذُّ ْر ل  م  و  اْغف  ق  لُّ النِّ ي ُتح  ت 

ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل  م  و  اْغف  ع  ُر النِّ یِّ ي ُتغ  ت 
ُنوب  الَّ م  و   الذُّ صنن  ُك اْلع  ْهت 

ي ت  ت 
ي الَّ ت 

ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل  ُل  اْغف  ُتْنز 
اء  و   ن  ُل اْلف  جِّ ي ُتع  ت 

ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل  اء  و  اْغف  ْعد 
 
یُل اْْل ي ُتد  ت 

ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل  ء  و  اْغف  ال  ي   اْلب  ْر ل  اء  و  اْغف  ج  ُع الرَّ ْقط  ي ت  ت 
ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل   اْغف 

ي تُ  ت 
ُنوب  الَّ اء  الذُّ ع  ُردُّ الدُّ ي ت  ت 

ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل  اء  و  اْغف  ط  ُف اْلغ  ْکش  ي ت  ت 
ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل  اء  و  اْغف  و  ُم اْله  يْظل  ت 

ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل  ُردُّ   و  اْغف  ت 
اء   م  ْیث  السَّ را  هانعمتر من گناهانی را ببخش که رحیم، بای رحمانای آخر آخرینای اول اولین وای قدوسای نور وای : 147غ 

ر من د. بر  د  ها را می. بر من گناهانی را ببخش که حفاظآوردمی. بر من گنناهانی را ببخش که نقمتها را بر من فرو دهندمیتغییر 
خش که اهانی را بب. بر من گندهدمی. بر من گناهانی را ببخش که دشمنان را بر من غلبه کندمیگناهانی را ببخش که بال را نازل 

. بر من گناهانی را ببخش که هوا را تیره و تار کندمی. بر من گناهانی را ببخش که امید را قطع کندمیفنناء و ننابودی را سننریع 

                                           
ْعُف 034، ص0کافی، ج 146 یر  و  ی  س  ْشُکُر اْلی  ْن ی  ا م  ُقوُل ی  ان  ی  ُه ک  نَّ ه  ع أ 

ْبد  اللَّ ي ع  ب 
ْن أ  ا.: ع  ُته  ع  ب 

ْت ت  ی  ق  ا و  ب  ُته  ذَّ ْت ل  ب  ه  ي ذ  ت 
ُنوب  الَّ ي  الذُّ ْر ل  یُم اْغف  ح  ُفوُر الرَّ یر  و  ُهو  اْلغ  ث 

ن  اْلک 
 و ع 
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خش . بر من گناهانی را ببکندمی. بر من گناهانی را ببخش که پوشش را بر میدارد. بر من گناهانی را ببخش که دعا را رد کندمی
 .کندمیبر آسمان را رد که ا

هایمان های زیادی در عبادتیم که کوتاهدانیمیقبول نشدن اعمال است، چون خودمان  ی که باید از آن ترسنید،سنومین چیز
م این قدر حواسننمان پرت باشنند، از دسننت ما ناراحت زنیمیاز این نمازها. اگر با یک آدم عادی وقتی حرف  سهسننت. افسننو

یم. هنر کنیم کمی فهممیاندکی از آنها را  فقط م که گاهیزنیمی هاحرفچه بسیار در نماز با خدا رود. می و از کوره در شودمی
از الفاظ را بفهمیم! چشیدن خدا و مخاطبه با او که هیچ! این نمازها استغفار دارد! خودش گناهی است که باید از خدا بخواهیم 

ن بهتر اسننت ولی خودش فی نفسننه، خیلی اشننکال دارد! باید نگران بود که چنین آثار سننوءش را بر طرف کند! البته از نخواند
 نمازی قبول نشود.

البته باید صنرفا نگران بود. نباید از رحمت خدا نا امید شند. اگر من به خودم نگاه کنم، واضح است که این نماز، نماز نیست. 
باید امیدی داشنته باشنیم. در این زمینه بیشتر سخن خواهم  مکنیمیاین عبادات عبادت نیسنت. اما وقتی به رحمت خدا نگاه 

 گفت.

چهارمین چیزی که باید از آن ترسید، آینده است. عاقبت به خیری است. باید نگران بود از اینکه عاقبت به شر شویم و با اعمال 
 بعدی و کوتاهی کردن، بدبختی دائمی را برای خود رقم بزنیم.

ن ترسننید، قوانینی در جهان اسننت که نتایج آنها خطرناک اسننت! عذابهای ناگهانی مصننداقی از این پنجمین چیزی که باید از آ
 قوانین هستند!

 کندمینششمین چیزی که باید از آن ترسید که البته برخی از موارد سابق مصداق آن هستند، عدل خداست. خدا به کسی ظلم 
رد کند. اگر ما گناهی مرتکب شویم و خداوند بخواهد به عدل خود با اما ممکن اسنت به عدل خود یا به فضل خود با ما برخو

ما برخورد کند، باید ما را عذاب کند. اما اگر بخواهد به فضنل خود با ما عمل کند، ممکن است ما را ببخشد. اگر خدا با عدل 
خطرناک است  هن مسألایدر آن قبرخود کند، خیلی خطرناک است! به قول معروف در این صورت کاله همه پس معرکه است! 

نامیده اسنت. خدا ظالم نیسنت و لذا سوء الحساب در قرآن به معنای ظلم « سنوء الحسناب»که خداوند متعال آن را در قرآن 
قرآن  148حساب کشیدن است. همه چیز را کردن نیسنت. بلکه به معنای مو را از ماست کشیدن است. به معنای عادالنه و دقیق

 د:فرمایمیصاحبان مغز در قسمتی از توصیف 

ساب خاُفون  ُسوء  اْلح  ُهْم و  ی  بَّ ْون  ر  ْخش  ل  و  ی  ْن ُیوص  ه  أ  ُه ب 
ر  اللَّ م  ُلون  ما أ  ص  ذین  ی  : و کسانی که آنچه خدا امر به وصل آن کرده 149و  الَّ

 ترسند.ساب)بدی حساب( میو از ربشان خشیت دارند و از سوء الح کنندمیاست وصل 
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گاه است، ترس آور است. هفتمین چ  یزی که باید از آن ترسید علم خداست. اینکه خداوند متعال به آشکار و نهان ما آ

 به چه باید امید داشت؟
های باال اگر ترس زیاد شننود، به یأس گرفتار از هر چه گفتیم باید ترسننید، باید امید به خالفش داشننت. در هر زمینه از زمینه

 ترسیم به رحمت خداوند متعال امید داشته باشیم.. لذا باید به همان اندازه که در مسائل باال میم که بسیار بد استشویمی

 ترس چیست؟ امید چیست؟ یأس چیست؟
رود، ترسنند، می. اگر جایی دیدید که کسننی ادعای ترس دارد ولی به سننوی آنچه میکندمیترس واقعی انسننان را از بدی دور 

رود، ترسننم، ولی باز هم به سننوی گناه مید من از جهنم و آثار گناهان میگویمید. کسننی که یگومیکه دروغ  شننودمیمعلوم 
 دروغگوست.

د گویمی. کسننی که کندمیو در انسننان شننوق حرکت ایجاد  کندمیامید واقعی نیز چنین اسننت. انسننان را به آن هدف نزدیک 
کسی از قم به سوی شیراز برود و بگوید امیدوارم به مشهد . اگر کندمیامیدوارم که رسنتگار شنوم، به سنوی رستگاری حرکت 

ُدوا فيچه زیبا قرآن میبرسم، خود را مسخره کرده است.  ُروا و  جاه  ذین  هاج  ُنوا و  الَّ ذین  آم  نَّ الَّ ْرُجون   فرماید: إ  ك  ی  ه  ُأولئ 
بیل  اللَّ س 

ه ت  اللَّ ْحم  ه هجرت کردند و در راه الله جهاد کردند، آنها هستند که به رحمت : همانا کسنانی که ایمان آوردند و کسنانی ک157ر 
ها نیستند، حقیقتا که کسانی که اهل ایمان و جهاد و هجرت از بدی 151کندالله امید دارند. انسنان از این آیه چنین برداشت می

 به رحمت الهی امید ندارند.

ا زبان حالش چنین است: من آن قدر گناهم بزرگ است که یقینا ، چون گویشودمیاگر ترس زیاد باشند، انسنان به یأس گرفتار 
و عذاب برای من حتمی اسنت. لذا همیشنه باید مقداری امید در وجود انسان باشد که مانع از یأس  شنوممیگرفتار آثار بد آن 

ست بدهد. از از طرفی ممکن است انگیزه عمل خوب را از د رسدمیشنود. یأس حالت بسنیار بدی اسنت. کسنی که به یأس 
که خداوند قادر نیست او را از جهنمی که با اعمالش برای خود ساخته است،  کندمیجهتی گرفتار شنرک شنده اسنت و تصور 

که بتواند گناه او را ببخشنند. از طرفی نوعی بدبینی به خداوند  شننماردمیرهایی بخشنند. گویا خداوند متعال را کوچکتر از این 
 الت دیگری دارد که در آینده خواهد آمد. متعال هم هست که خودش مشک

 سفینه دو موتوره!
 سفینه فضایی وجود ما، دو موتور دارد. 

 راند.یک موتور، موتور امید و رجاء است که ما را به سوی مقصد می

 .موتور دیگر، موتور ترس است که به نوعی دیگر انگیزه ساز است

                                           
 .003بقره، 157
 ر در حصر است.که در اینجا طبق قواعد بالغی تکرار مسند الیه است و ظاه« اولئک»به دلیل  151
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. اگر در کندمی. این برای او انگیزه ایجاد کنممیات ر فالن کار را نکنی، جریمهفرض کنید فرزند خود را تهدید کنید! بگویید اگ
 .کندمیهمین لحظه به او وعده بدهید که اگر هم آن را نکردی، نزد من جایزه داری! این انگیزه او را تقویت 

دی ، دائما به خود اجازه اشتباهات بعبخشیدفرض کنید، کودک شما اشتباهی کرده باشد. اگر امیدش زیاد باشد که شما او را می
 اندازید، طبیعتا باز هم. اگر هم از اینکه شنما او را ببخشید ناامید باشد و مطمئن باشد که شما او را از خانه بیرون میدهدمیرا 

 چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. دهدمیبه خود اجازه اشتباهات بیشتر 

سنان به یک اندازه باشند تا بتوانیم با دو موتور بیشنترین پرواز را داشنته باشیم. اگر یکی از این دو باید خوف و رجاء در وجود ان
ای را در نظر بگیرد که موتور بال موتور خاموش شننود، بهره روی حداکثر را نخواهیم داشننت. هواپیمای مسننافر بری دو موتوره

 عادل را از دست خواهد داد.سمت راست آن، از کار بیفتد! امکان ادامه پرواز و حفن ت

 هاخوف و رجاء در نظام قوانین و نشانه
ای از اعمال بد و کوتاهی در بندگی خدا. آیا این نعمت نتیجه اعمال ! ما هستیم و سابقهشودمیفرض کنید به شنما نعمتی داده 

 خوب ماست و مصداقی از رحمت الهی است یا اینکه این نعمت مصداقی از استدراج است؟

یبتی بر ما فرود آمده اسنت؟ شاید نتیجه اعمال بد ما باشد و شاید مصیبتی برای رشد ما باشد که خداوند فقط برای پاکان مصن
 فرستند تا تکامل پیدا کنند؟می

ولی بر  مکنیمیهایی را برای تشخیص برخی از حاالت ذکر چه تفسنیر کنیم و از کجا بفهمیم که کدام اسنت؟ در آینده راه حل
یم که واقعا اصل داستان چیست، باید بین خوف و رجاء باشیم و دانستمیها در موردی روشن نبود و ما نم که آن راه حلفرض ه

 به همان اندازه که ترس داریم به همان اندازه امید داشته باشیم.

 رت دو موتوره رشد کنیم!یم به صوتوانمیاگر در جایی فهمیدیم که فهمیدیم و اگر نفهمیدیم با داشتن حالت خوف و رجاء، 

چ هی ها هم، نکته اسنناسننی این اسننت که در جایی که به علم و دانش رسننیدیم، باید به آن دانش پایبند باشننیم.در مورد نشننانه
 ها را ندارد. وقتی دانستیم، باید به آن ملتزم باشیم.ای قدرت جا به جا کردن وظیفه نسبت به دانستهنشانه

م تکلیف چیست(، اگر نشانه موافقی دیدیم، باید خوف و رجاء داشته باشیم. رجاء دانیمیای داریم و هدر این هنگام)وقتی دانست
ای از جانب خداست برای هدایت ما و خوف از اینکه نکند من در فهمیدن اشتباه کرده باشم و از خدا مسألت به اینکه این نشانه

 کنیم که ما را یاری کند.

ار ها عمل کرد و آنها را معیهماهنگ با نشانه شودمیو تکلیف روشن نبود، مخیر هستیم و در نتیجه اما وقتی دانسنته نداشنتیم 
 عمل قرار داد. البته باید در اینجا هم خوف و رجاء داشته باشیم.

هایی را تهسننم اوال باید به گذشننته خود برگردیم و ببینیم که چه داندانیمیبه صنورت کلی هر وقت در جایی دیدیم که وظیفه را ن
ها عمل کنیم به ما فرقان و وسیله تشخیص حق از باطل دهد و آنچه را که ایم، چون وعده خداست که اگر به دانستهپایبند نبوده
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ایم. اما در هر صورت عالوه بر رفع ها کاستی داشتهم پیداسنت که در عمل به دانسنتهدانیمیم به ما بیاموزد. اگر اآلن ندانیمین
. رجاء به اینکه اینها از جانب خدا برای راهنمایی ماست و مکنیمیها با خوف و رجاء عمل در ادامه مسنیر، به نشانهها کاسنتی

خوف از اینکه نکند به دلیل اشتباهات سابق باشد. اگر در چنین وضعیتی برنامه جدی برای اصالح گذشته داشته باشیم، یقینا به 
 یم گرفت.فضل الهی، مورد هدایت او قرار خواه

 ایمیک عالمت خوب برای اینکه بفهمیم اگر نعمتی آمد، گرفتار استدراج نشده
اش نعمت بیاید در حالی که از از امام حسین علیه السالم نقل شده است که استدراج این است که از جانب خداوند برای بنده

از صمیم قلبش آن نعمت را  شودمیعمتی داده که اگر کسی وقتی به او ن شودمیپس روشن  152او توفیق شکر سلب شده است.
از خدا بداند و آن را شکرگزار باشد، گرفتار استدراج نشده است. در روایتی دیگر بیان شده است که استدراج نعمت دادنی است 

پشننیمان  و عمیقا از گناهان خویش مکنیمیاگر دائما از ته دل، اسننتغفار  153بنده اسننتغفار را فراموش کند. شننودمیکه سننبب 
اما اگر به دنبال طاعت  154هستیم، استدراج نیست. ویژگی دیگر استدراج این است که نعمتی است که به دنبال معصیت است.

 و بندگی بود، ان شاء الله استدراج نیست.

 معنای خوف الله
 155ترس از عدل خدا . در یک جمله، ترس از خدا یعنیشودمینیز روشن « ترس از خدا»بر اساس آنچه گفتیم معنای صحیح 

 و به عبارتی دیگر ترس از نتایج اعمال.

البته خوف الله یک معنای دیگر هم ممکن است داشته باشد و آن خوف از هیبت و عظمت خداوند متعال است که برای کسانی 
سان را به . البته این خوف استثناء به صورتی نیست که ان156که توجهشان به عظمت خداوند متعال جمع شود شنودمیحاصنل 

د و لذا فهممیکه راه فراری از خدا نیست و از طرفی رحمت خداوند را هم  داندمیفرار از سوی خدا بکشاند، چون چنین کسی 
 .کندمیاز عدل او به رحمت و فضل او فرار  در موارد دیگر مثل خوف همچنین 157.کندمیود او به سوی خود او فرار از خ

 از فوائد خوف الله یک دستور کاربردی فوق العاده
شاید بارها از وجود حالت خودنمایی در  158!شودمیحب شنرف و یاد شندن نزد این و آن در قلب انسان ترسان از خدا یافت ن

ه ک کندمیآید و انسان احساس کارهای خیر و ریاء در قلب خودتان ناراحت شده باشید. از خطوراتی که گاهی به سر انسان می
                                           

 .044تحف العقول، ص 152
 .002، ص02مجمع البیان، ج 153
 .040، ص0علل الشرائع، ج 154
 .803، ص0و مناقب آل ابی طالب، ج 043، ص0اقبال االعمال)طبع قدیمه(، ج 155
یبة ْلجل شهادة الحق عند کشف اْلسرار أسرار فرماید: أنواع الخوف خمسنة خوف و خشیة و وجل و رهبة و هیبة ... و اله( می030و030، ص0مرحوم صندوق در خصنال)ج 156

 .  العارفین
: إذا خفت الخالق فررت إلیه )حیث ال مفر ااّل إلیه(. 038غرر الحکم، صو نیز در « و از سننوی الله به سننوی الله فرار کنید«: »و فروا الی الله من الله: »44نهج البالغه، ص 157

ْیهدر دعای جوشن هم مشابه این تعبیر آمده است:  ل   إ 
الَّ رَّ إ  ف  ْن ال  م  ا م   (.420.)بلد االمین، صی 

 .44، 0کافی، ج 158
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ی بسیار قوی برای حل این مسأله تقویت خوف الله و تأمل در عظمت خدا و عدل هاراهست. یکی از خلوص کارش کم شده ا
یم به فکر شنهرت و شرف اجتماعی باشیم؟! وقتی به توانمی، چه طور مکنیمیوقتی به گذشنته پر تقصنیر خود نگاه  خداسنت.

گر چه جایی برای فکر کردن در مورد این و آن و نظراتشان نگریم، دیآینده مبهمی که اگر به ما باشند، جز خطا نخواهد بود، می
 ی ایجاد خوف، بیشتر در این زمینه سخن خواهم گفت.هاراهدر بخش  ماند.در مورد ما، باقی می

 سن الظن باللهُح  –خوش بینی به خدا 
له رابطه بحث خوف است، مسأیکی از مفاهیم کلیدی که بسنیار در زندگی ما تأثیرگذار اسنت و به نوعی یک قانون اساسی در 

 حسن الظن بالله یا همان خوش بینی به خداست. 

مگر اینکه خداوند متعال همان طور خواهد بود که بنده مؤمن او، به او گمان داشننته  شننودمیبننده مؤمن، به خدا خوش بین ن
مؤمن او به او، خوش بین باشد ولی  از اینکه بنده کندمیاسنت، زیرا خداوند متعال کریم است و خیرات به دست اوست و حیا 

د من فرمایمیخداوند متعال  159با این وجود خداوند خالف خوش بینی او و امید او، عمل کند. پس به خدا خوش بین باشننید.
نزد گمان بنده مؤمن خود به خودم هسنتم! اگر خوش بین باشد، پس من هم مطابق همان خواهم بود و اگر بدبین باشد پس من 

 167ق همان خواهم بود.هم مطاب

م که مشننکالت ما را دانیمیحسننن ظن بنالله در واقع نوعی از رجاء و امید اسننت. وقتی ما خداوند را از طرفی عالم بدانیم، 
د. وانتمیم که دانیمیم که دوست دارد ما را کمک کند. وقتی او را قادر بدانیم، دانیمی. وقتی او را رحیم و رحمان بدانیم، داندمی

دلیلی برای کمک نکردن او نیسننت. او یقینا ما را در مسننیر سننعادت یاری خواهد کرد. البته نه به این معنا که چه نفس من پس 
د ولو بد باشند و مطابق مصنلحت من نباشند، فراهم کند. هرگز! خداوند حکیم است. ولی آنچه که در مسیر سعادت خواهمی

اطمینان به خدا و به نوعی توکل داشنتن به او. اما حسن ظن چیزی بیش از این  نیازمند او هسنتم، فراهم خواهد کرد. این یعنی
 است.

ایم که ممکن است نتایج آنها گریبانگیر ما شود. البته ممکن است به فضل خدا، بخشی از آنها ما اشنکاالت و اشتباهاتی داشته
ودش با ما با فضل خست که امید داشته باشیم خداوند بخشیده شود و آن نتایج ناگوار برای ما پیش نیاید. حسن ظن بالله این ا

 و البته نباید به صورتی باشد که خیالمان از گناهانمان راحت باشد و خود را از آثار آن ایمن بدانیم. عمل خواهد کرد

                                           
یٌم 30،ص0کافی، ج 159 ر 

ه  ک  نَّ اللَّ
 

ن  ْل  ه  اْلُمْؤم  ْبد  نِّ ع  ْند  ظ  ُه ع  ان  اللَّ الَّ ک  ه  إ 
اللَّ ٍن ب  ْبٍد ُمْؤم  نُّ ع  ُن ظ  ْحسنُ کُ  : ال  ی  ْن ی  ي أ  ْحی 

ت  سنْ اُت ی  ْیر  ه  اْلخ  د  ی  ف  ب  نَّ ُثمَّ ُیْخل  ه  الظَّ  ب 
ن  ْحس  ْد أ  ُن ق  ْبُدُه اْلُمْؤم  ون  ع 

. ْیه  ل  ُبوا إ  نَّ و  اْرغ  ه  الظَّ
اللَّ ُنوا ب  أ ْحس  ُه ف  اء  ج  ُه و  ر  نَّ  ظ 

از این سنننخ صننفات، نتیجه آنهاسننت. مثال نتیجه حیا، بریم نیسننت. معموال مراد البته باید توجه داشننت که حیا در مورد خداوند متعال به معنای متعارفی که ما از حیا به کار می
 مراعات است و اینجا مراد همان مراعات و مدارا مراد است.

ْیرًا ف  همان:  167 ْن خ  ي إ  ن  ب  ي  اْلُمْؤم  ْبد  نِّ ع  ْند  ظ  ا ع  ن  ُقوُل أ  لَّ ی  زَّ و  ج  ه  ع  نَّ اللَّ إ 
ه  ف 

اللَّ  ب 
نَّ ن  الظَّ ْحس  ّراً أ  ْن ش  ْیرًا و  إ  ّرًا. خ  ش   ف 
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ثیرٍ  ْن ک  ْعُفوا ع  ْیدیُکْم و  ی  ْت أ  ب  س  ما ک  ب 
ٍة ف  ْن ُمصنیب  ُکْم م  صناب  مگر به سبب آنچه عمل کردید و  درسنمی : و مصیبتی به شما161و  ما أ 
 گذرد.)البته خدا( از بسیاری می

 مروری بر آسیب اصلی خوش بینی ناصحیح

هر جا خوش بینی به خدا یا رجاء سبب شد که شخص راحتتر مرتکب گناه شود، معلوم است که از حد صحیح آن تجاوز کرده 
و در واقع انگیزه اصلی کارهای زشت ایشان را دنیا  شنماردمیمذموم  بخشند،اسنت. قرآن کسنانی که با این انگیزه که خدا می

و بحث امید به خدا و آمرزش را صرفا به عنوان  کنندمی. گویا اینها چون دنیا را دوست دارند، این کار را کندمیدوسنتی معرفی 
ف  : کنندمیای برای آرام کردن اطرافینان ینا عنذاب وجدان خویش، مطرح بهناننه ل  خ  ْأُخُذون  ف  تاب  ی  ُثوا اْلک  ر 

ْلٌف و  ْم خ  ه  ْعد  ْن ب  م 
ْدنی

 
ا اْْل ض  هذ  ر  ه   ع  ْأت  ْن ی  نا و  إ  ُر ل  ُیْغف  ُقوُلون  سن  ْأُخُذوهُ و  ی  ْثُلُه ی  ٌض م  ر  : پس جانشین شدند بعد از آنها جانشینانی که کتاب را 162ْم ع 

را چنین عمل که چ شدمیند و )وقتی به آنها اعتراض گرفتمیتر)دنیا( را به ارث بردند در حالی که چنین بودند که متاع این نزدیک
 آمد باز هم آنند به زودی بخشیده خواهیم شد! و اگر برای آنها متاعی مانند آن میگفتمی( دهیدمیو دنیا را اصنل قرار  دکنیمی
 ند!گرفتمیرا 

ای که گرفته شده است، ترک گناه است و نه ادامه گناه! ُقْل یا در قرآن هم وقتی از رجاء و امید صنحبت شده است، سریعا نتیجه
لی ُفوا ع  ْسر  ذین  أ  ي  الَّ باد  نَّ  ع  میعًا إ  ُنوب  ج  ُر الذُّ ْغف  ه  ی  نَّ اللَّ ه  إ 

ة  اللَّ ْحم  ْن ر  ُطوا م  ْقن  ْم ال ت  ه  ْنُفس  حیُم أ  ُفوُر الرَّ لیُه ُهو  اْلغ  نیُبوا إ  ُکْم و   و  أ  بِّ ر 
ْسل   ُکُم الْ أ  ی  ْأت  ْن ی  ْبل  أ  ْن ق  ُه م  ُرون  ُموا ل  ذاُب ُثمَّ ال ُتْنص  بندگان من که بر علیه خودتان زیاده روی کردید، از رحمت الله ای : بگو:163ع 

 بخشند. همانا او بسنیار آمرزنده مهربان اسنت و به سوی رب خودتان باز گردید ونا امید نشنوید. همانا الله همه گناهان را می
 شما عذاب بیاید و یاری نشوید! یولیم او شوید قبل از آنکه به ستس

بخشد. چرا؟ برای اینکه کسی که سابقه بدی دارد مأیوس نشود. ببینید چه قدر جالب فرموده است! اول فرمود همه گناهان را می
ود. اء هیچ وقت نباید سبب گناهکاری شد به سوی خدا برگردید و توبه کنید تا گرفتار عذاب نشوید! لذا رجفرمایمیاما در ادامه 

 ند به راه بیایند.خواهمیاند و اآلن جدا پشیمان هستند و رجاء برای کسانی است که جاهالنه کاری کرده

قاب  مکنیمیدر موارد دیگری نیز در قرآن دقیقا همین دوگانه عذاب و رحمت را کنار هم مشاهده  دیُد اْلع  ه  ش  نَّ اللَّ ُموا أ  نَّ : اْعل  و  أ 
حیٌم  ُفوٌر ر  ه  غ   و همانا الله آمرزنده رحیم است.: بدانید که همانا الله دارای عقاب سخت است 164اللَّ

                                           
 .37شوری، 161
 .044اعراف،  162
 .04و08زمر، 163
 .43مائده، 164
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آسیب دیگر حسن ظن بالله این است که عمال رجاء را زیاد کند، طوری که از گناهان خود احساس امنیت کنیم. گفتیم که باید 
ْوُم  اید یکی بر دیگری غلبه کند.خوف و رجناء در قلنب بنه ینک انندازه بناشنند و نبن الَّ اْلق  ه  إ 

ْکر  اللَّ ُن م  ْأم  ال ی  ه  ف 
ْکر  اللَّ ُنوا م  م 

أ  أ  ف 
ُرون  کند مگر گروه زیانکاران!نمی : آیا پس از مکر خدا در احساس امنیت کردند؟! پس از مکر خدا احساس امنیت165اْلخاس 

نَّ  ظ  بًا ف  ب  ُمغاضنن  ه  ْذ ذ  ون  إ  ا النُّ نادی و  ذ  ْیه  ف  ل  ر  ع  ْقد  ْن ن  ْن ل  مین أ  ال 
ن  الظَّ ي ُکْنُت م  نِّ  إ 

ك  ْبحان  ْنت  سننُ الَّ أ   إ 
له  ْن ال إ  ُلمات  أ  ي الظُّ و  :166ف 

گیریم پس در صنناحب نون)حضننرت یونس( هنگامی که در حال غضننب رفت پس گمان کرد که ما روزی را بر او تنگ نمی
شاید نکته این آیه شریفه این باشد  «.امز تو نیست. پاک و منزهی تو. همانا من از ظالمان بودهمعبودی ج»ها ندا داد که تاریکی

اش تنگ شد و گرفتار شکم ماهی باشد و آنگاه که ، روزی«اش تنگ نخواهد شدروزی»که حضرت یونس به دلیل این گمان که 
ود شد و فرمود: ای خدا تو منزه هستی. به زبان ساده، در شنکم ماهی، در تنگی و سنختی قرار گرفت، متوجه این ترک اوالی خ

  ام و این گرفتاری من، ناشی از ظلم من است.کارهای تو حساب و کتاب دارد. همانا من از ظالمین بوده

 روش رسیدن به خوف الله
ه ته شد. در یک جملاگر بخواهیم به صنورت کلی حرف بزنیم، زمینه تحقق این کمال نیز در وجود ما، همان هست که قبال گف

 ها راه تحقق خوف الله در وجود انسان است. عمل به دانسته

تر سنخن بگوییم، بهتر اسنت به یک سنری راهکارهای کاربردی اشنناره کنیم که هر یک برخی از معانی اما اگر بخواهیم جزئی
  .کندمیخوف الله را در وجود ما شدید 

 از: مهمترین چیزهایی که قابل ذکر است عبارتند

 2ساعت بعد را ساعت مرگ خود بدانیم و جدا فرض کنیم که بناست  2الف. یاد مرگ، رفتن به قبرسنتان، تمرین این مسأله که 
ساعت بیشتر وقت نداریم عمل  2یم دانستمیساعت سعی کنیم دقیقا طوری رفتار کنیم که اگر  2ساعت دیگر بمیریم و در این 

ی قبل و بعدش تفاوتی نکند. هاساعتساعت با  2را انجام دهیم تا به جایی برسنیم که این  یم. هر از چند وقت این کارکردمی
م کردمیاس احس م. اتفاقی برایم افتاد که چنینیعنی برای مرگ کامال آماده باشنیم. من اولین بار اتفاقی دچار چنین تمرینی شد

وایات ما هسننت که نماز وداع بخوانید، یک عمر ناقص فهمیده کنه واقعا فردا را نخواهم دید. بعدا فهمیدم این مطلبی که در ر
بودم! در این تجربه دقیقا فهمیدم که یعنی نماز را باید چه طور خواند، تا نماز وداع باشند! بعد از ان سعی کردم نمازهایم را این 

 طور بخوانم. هر چند به آن کیفیت نشد ولی خیلی بهتر از سابق شد.

 های سابق و استغفار از آنها.کوتاهی ب. توجه به تقصیرها و

 .دهدمیهای ما که آینده را تحت شعاع قرار ها و ضعفج. توجه به ناتوانی

                                           
 .22اعراف،  125
 .81انبیاء،  122
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هایی که در خلقت خداوند وجود دارد با این زاویه که به عظمت خود خدا متذکر د. یاد آوری عظمت خداوند و توجه به عظمت
 شویم.

 مرحله بعد آماده سازی برای بحث
یم یک پله دیگر را طی کنیم! بعد خواهمیا به اینجا رسنانده بودیم که در هنگام صبر باید خوف و رجاء داشت. اما اآلن بحث ر

از آنکه صنبر کردیم و رجاء و حسنن ظن بالله داشتیم و خوف نیز داشتیم، ممکن است اتفاقی بیفتد که مطلوب ماست. در این 
 اتفاقی بیفتد که مطلوب ما نباشد. در اینجا مشکالت دیگری وجود دارد. حالت مشکالتی وجود دارد. ممکن هم هست که

 ند:گویمیو چنین  شودمیدر حالتی که اتفاقی بیفتد که خوشایند ماست، برخی خیالشان راحت 

ُه ل   نَّ ي إ 
نِّ ئاُت ع  یِّ ب  السنَّ ه  نَّ ذ  ُقول  ی  ْتُه ل  سنَّ اء  م  رَّ ْعد  ضن  ْعماء  ب  ْقناُه ن  ذ  ْن أ  ئ 

ُخورو  ل  ٌح ف  ر 
: و اگر به او نعمتی را بعد از سختی که به او 167ف 

 همانا او ذوق زده و فخرفروش است.از من رفته است!  هابدی، بچشانیم، به تحقیق خواهد گفت: همانا رسید

نَّ هذا لي ُقول  ی  ْتُه ل  سنَّ اء  م  رَّ ْعد  ضن  ْن ب  ا م  نَّ ًة م  ْحم  ْقناُه ر  ذ  ْن أ  ئ 
ُظنُّ  و  ل  لی و  ما أ  ْعُت إ  ْن ُرج  ئ 

ًة و  ل  م   قائ 
ة  اع  نَّ لي السنَّ ي إ 

بِّ ْلُحْسنی ر  ُه ل  ْند   ع 
لین ذاٍب غ  ْن ع  ُهْم م  نَّ ُنذیق  ُلوا و  ل  م 

ما ع  ُروا ب  ف  ذین  ک  نَّ الَّ ئ  بِّ ُنن  ل  : و اگر به او نعمتی را بعد از سنختی که به او رسنید بچشننانیم، به 168ف 
که قیامت برپا شود و اگر من به سوی رب خودبازگردم همانا  کنممیبرای من است! و من گمان ند: این)نعمت( گویمیتحقیق 

گاه  از عذاب  نهابه آنچه عمل کردند و به آ مکنیمینزد او برای من نیکوترین اسننت! پس به تحقیق کسننانی را که کفر ورزیدند آ
 غلین خواهیم چشاند.

 اما حسن ظن بالله به معنای«. چه از این بهتر! حسن ظن بالله دارند!»ن روحیه بگوید: شاید ساده لوحی با دیدن این افراد با ای
نداشنتن خوف الله نیسنت. این دو باید با هم باشنند. کسی که بعد از نجات پیدا کردن از مهلکه، دوباره خدا را فراموش کند و 

ی است. خداوند این سختی و مشکل را در پیش روی او های مستانه سر بدهد و ذوق زده از خدا غافل شود، انسان ناسپاسخنده
گذاشته بود که به سوی خدا بیاید و او صرفا تا زمانی که مشکل بود چنین کرد ولی بالفاصله بعد از مشکل همه چیز را فراموش 

 کرد.

 لذا آفت اصلی بعد از تحقق آنچه خوشایند ماست، غفلت دوباره است و درمانش ذکر و شکر است.

 م و مأیوس!شویمیاتفاقی بیفتد که خوشایند ما نیست، معموال ناراضی و ناسپاس ر اما اگ

ُفور ُؤٌس ک  ی  ُه ل  نَّ ْنُه إ  ْعناها م  ز  ًة ُثمَّ ن  ْحم  ا ر  نَّ ْنسان  م  ا اْْل  ْقن  ذ  ْن أ  ئ 
یم، همانا : و اگر به انسان رحمتی بچشانیم سپس آن را از او بگیر169و  ل 

 او مأیوس ناسپاس است.

                                           
 .17هود،  167
 .57فصلت، 168
 .9هود، 169
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ریضو   ُذو ُدعاٍء ع  رُّ ف  ُه الشَّ سَّ ذا م   ارای دعاء و خواندن طوالنی است!: و هنگامی که به او شری برسد پس او د177إ 

های خود بدانیم و به آنچه تقدیر ما شده است، از صمیم دل کوتاهی امتحان این مرحله، امتحان رضناست. اینکه بدی را نتیجه
 راضی باشیم. 

 یم.خواهمیمقام رضاست. جایی که هر اتفاقی بیفتد راضی باشیم هر چند که از خداوند عافیت پس مرحله بعد از رجاء، 

 مقام رضا
گاهتر است؟ آیا  چرا از خدا راضی نباشیم؟! آیا قبول داریم که او رحیم است؟ آیا قبول داریم که او به ما از خودمان به خودمان، آ

ی خود را ، او خدایکنممیس یقینا اگر من برای بندگی به صورتی مخلصانه تالش قبول داریم او قادر و توانا بر هر چیز است؟ پ
 .کندمیو بهترین چیزی که حقیقتا برای من بهترین است، محقق  دهدمیبهتر از بندگی من انجام 

ی او بهتر است و ، براکندمیدر این زمینه داریم که خداوند آنچه برای مؤمن  171در روایات اهل بیت علیهم السالم باب مفصلی
 172، چه در ظاهر خوشایند ما باشد، چه ناخوشایند.کندمیبرترین طاعت خداوند، رضایت به کاری است که او در حق انسان 

سی سی البته به تعبیر قرآن: و  ع  ُکْم و  ع  ْیٌر ل  ْیئًا و  ُهو  خ  ُهوا ش  ْکر  ْن ت  ُکْم و  ا أ  رٌّ ل  ْیئًا و  ُهو  ش  وا ش  بُّ ْن ُتح  ُم أ  ْعل  ْنُتْم ال ت  ُم و  أ  ْعل  ُه ی  : و 173ونللَّ
حالی  باشید در چه بسنا چیزی را کراهت داشته باشید در حالی که آن برای شما بهتر است و چه بسا که چیزی را دوست داشته

 .دانیدمیو شما ن داندمیتر است. و الله است که دکه آن برای شما ب

سنی ع  ْیئًا و   ف  ُهوا ش  ْکر  ْن ت  ثیراأ  ْیرًا ک  ُه فیه  خ  ل  اللَّ ْجع  : پس چه بسا که چیزی را کراهت داشته باشید در حالی که الله در آن خیر 174ی 
 داده باشد.کثیری را قرار 

 م.شویمیتذکر این نکته هم ضروری است که اگر ما هدف خلقت را دقیق درک نکرده باشیم، گاهی دچار اشتباه و خطا 

ند که عجب عمر تباهی دارند و چه کردمیام. با خودشان فکر انی با ناامیدی تمام هم صحبت شدهبارها شنده است که با عزیز
ها م که اینها چه قدر خوش بخت و موفق هستند ولی بیچارهشدمیقدر بدبخت هسنتند. بعد از مدتی صحبت و گفتگو متوجه 

ه دیدم کن به زمین آمده است و حال اینکه من میاند، آسماخود خبر ندارند! تصنورشان این است که چون کمی سختی کشیده
 اند. تر شدهاند و برای زندگی ابدی خود آمادهاند و از اطرافیان خود جلو زدهچه قدر بزرگ شده هاسختیاینها با چشیدن این 

                                           
 .51فصلت، 177
ح به بندگانش جز آنچه برای آنها اصننل یعنی خداوند« باب أن الله تعالی ال یفعل بعباده إال اْلصننلح لهم» به عنوان مثال در کتاب توحید مرحوم صنندوق بابی داریم با عنوان:  171

 روایت داریم. 08کند، و در این باب است، عمل نمی
ْعُت 044امالی شنیخ طوسنی، ص 172 م  ع  ا : سن  ن  ا صن  م  ا ب 

ضن  ه  الرِّ
ة  اللَّ اع  ْأُس ط  ُقوُل: ر  ُم( ی  ال  ا السنَّ م  ْیه  ل  ٍد )ع  مَّ ر  ْبن  ُمح  ْعف  ه  ج 

ْبد  اللَّ ا ع  ب  ا أ  أ  یم  ُه ف 
ُه للَّ ع  اللَّ

ْصن  ْم ی  ، و  ل  ه  ر 
ا ک  یم  ْبُد و  ف  بَّ اْلع  ح 

ُه.  ْیٌر ل  الَّ و  ُهو  خ  ْیئًا إ 
ْبٍد ش  ع  ی( ب  ال  ع   )ت 

 .216بقره،  173
 .19نساء،  174
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 ا فهمید. ایا ربدبختی اینکه گاهی مسأله از این سنخی که اآلن گفتم نیست که با فهم باالتر بتوان خوب بودن برخی قض

خواست صندلی تاشویی را باز کند. صندلی به دیوار جمع شده بود و او تالش کرد تا آن را باز کند که بنده خدایی در هواپیما می
های مختلف سعی کرد که صندلی را باز کند. کم کم اعصابش خورد شده بود که روی آن بنشنیند. خیلی تالش کرد. به شنکل

این صننندلی چرا باز »خواسننت به در و دیوار اعتراض کند! با عصننبانیت به خدمه هواپیما گفت: کند. می آن را باز توانندنمی
 «دریچه خروج اضطراری!»مهماندار به نوشته باالی صندلی اشاره کرد: «. !؟شودمین

 آری! اگر او موفق شده بود که آن را باز کند، خود و مسافران را نابود کرده بود. 

 !مکنیمیو بچگانه به خدای خود اعتراض  درسنمیی از دست و پا زدنهای ما به چیزهایی که فهم و شعورمان این مثال خیل

ام ولی او را به من ! تمام تالشننم را کردهشننوممیم. عاشننقش هسننتم. اگر با او ازدواج نکنم بدبخت خواهمیمن فالن دختر را 
 تر است!! چه کسی از من بیچارهدهندمین

فردا چه خبر است؟ آیا تو از لحظه بعد از این لحظه خبر داری؟ چه  دانیمیاین نوع جمالت جاهالنه! بیچاره! آیا تو افسوس از 
به چه  هایی باالتر از تو،اندیشننی. برو یک بار دفتر طالق یا دادگاه خانواده و ببین که چه بسننیار عاشننق پیشننهقدر کودکانه می

 اند.روزگارهایی گرفتار شده

اش به نسبت به چیزی که انتظار داشت و حاال شاید مقداری قرض و گرفتاری مالی، آن قدر خودش ر کمتر بودن روزیبه خاط
 بناست تا ابد در این دنیای کوچک باشد.  کندمیکه انسان گمان  زندمیرا به زمین و آسمان 

 زت فرعون جلوی پیغمبر خدا ایستاده بودند،چه قدر جمالت نهایی ساحران فرعون زیباست. کسانی که تا لحظاتی قبل برای ع
رسند که وقتی فرعون آنها را تهدید به قطع کردن دست و پایشان و به صلیب کشیدن ایشان بعد از چند لحظه، به چنان یقینی می

لیگویمی، کندمیهای نخل بر درخت ك  ع  ر  ْن ُنْؤث  ذي ف   ند: قاُلوا ل  نات  و  الَّ یِّ ن  اْلب  نا م  ْقضننيما جاء  ما ت  نَّ ْنت  قاٍض إ  اْقض  ما أ  نا ف  ر   ط 
ْنیا یاة  الدُّ ه  اْلح  . گزینیمهای روشنن برای ما آمده اسنت و کسی که ما را آفرید، بر نمی: گفتند: تو را هرگز به آنچه از نشنانه175هذ 

 !کنیمیحکم کن! تو تنها حکمی در مورد این زندگی دنیا)حیات پستتر(  کنیمیپس هر چه حکم 

م. رسییم، این بود که آنها را به شکلی فجیع بکشد! چه از این بهتر! زودتر به رستگاری ابدی کردمیآخر چیزی که فرعون حکم 
 سختی آن لحظات هم کفاره اشتباهات و هزینه بزرگتر شدن برای رستگاری ابدی است.

ف های عجیب را تعریاست! بگذار برایت چند تا از مرگاند و همان پول هالک کننده آنها بوده چه بسیار افرادی که پول خواسته
 ایست!های آموزندهکنم! مرگ

                                           
 .72طه، 175



122 

 

جک دانیل کاشنف مشنهور نوعی ویسنکی وقتی که نتوانسنت رمز گاوصنندوقش را به یاد بیاورد عصبانی شد و با پای خود به 
د این آقای ویسکی ساز که به شای 176گاوصنندوقش کوبید. اما پای او، بدجوری آسنیب دید و در اثر سنمی شندن خونش مرد.

، پولی که او برای کسننب آن حاضننر شنند، کردمیخاطر نفع مالی، حاضننر شننده بود چنین چیز بدی را ترویج کند، هرگز باور ن
ین بالیی د، روزی چنگیرمیانسنانیتش را کنار بگذارد و به ترویج چیزی بپردازد که انسانیت آنها را حداقل برای لحظاتی از آنها 

یاورد! پول او زیاد شند و او برای حفن آنها مجبور شد از گاو صندوق استفاده کند و اما همان چیزی که برای حفن پول سنرش ب
 تهیه کرده بود، قاتل او شد!

نده از نویس« شرود اندرسون»اید؟! تا حاال آرزوی تفریح و مسافرت بیرون شهر یا شرکت در یک مهمانی خیلی مجلل را داشته
 کردمیبر در یک مهمانی شنرکت کرده بود. او پس از صرف غذا دندان هایش را با یک خالل دندان معمولی پاک خهمه جا بی

البته بیچاره ( 0440کنه نناگهان خالل دندان به گلویش پرید و اندرسننون در اثر عفونت ناشننی از خالل دندان از دنیا رفت. )
گاه نبود! او بعد از آن غذا، دردی ا حسناس کرد و در بیمارستان درگذشت! بعدا کالبد شکافی او نشان داد که خودش از جریان آ

علت مرگ او، یک تکه از خالل دندان بوده که در بدن او جراحتی ایجاد کرده است! بیچاره برای یک سفر تفریحی رفته بود ولی 
 177نتوانست لذت کافی را از این تفریح ببرد!

مکانیکی، در تصادف با آهن مسافربری تمامدر مراسم افتتاح نخستین راه٬بریتانیایی دار و سیاستمدار ویلیام هاسکیسون سرمایه
با همان چیزی که شاید بخش زیادی از  کردمیآیا این سرمایه دار باور  178 لوکوموتیو )به نام راکت استفنسون( ُخرد و کشته شد.

 د؟!سرمایه اش را به امید سودی بیشتر، خرج آن کرده است، بالی جانش شو

ه می ها بسیار است.از این سنخ داستان ه ل  زدیم ولی بعدا از آنها فراری گاهی در مرگ و گاهی در غیر آن! چیزهایی که برای آنها ل 
 یم! گیرمیهای بسیار خود را نادیده یم! چه قدر جهلگیرمیهای اندک خود را جدی ایم. چه قدر دانستهشده

ْدُع اْْل   ُجوالو چه زیبا فرمود: و  ی  ْنساُن ع  ْیر  و  کان  اْْل  اْلخ  ُه ب  رِّ ُدعاء  الشَّ مانند دعایی که برای  کندمی: و انسان شرع را دعا 179ْنسناُن ب 
 ! و انسان عجول است!کندمیخیر 

ودند: . ایشان فرمکنممیام خالصنه کنم، حدیث زیبایی از امام صنادق علیه السنالم را بیان اگر بخواهم آنچه را که تاکنون گفته
 اند. پس باید کشتی تو در آن تقوایفرزندم! دنیا دریایی عمیق است که افراد زیادی در آن غرق شدهای لقمان به فرزندش گفت:

ایمان باشند و بادبان آن توکل و سنکان آن صبر و راهنمای آن علم و ناخدای آن عقل  کندمیالهی باشند و آنچه آن کشنتی را پر 
 باشد. 

                                           
176 27shttps://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Daniel% 
177 https://en.wikipedia.org/wiki/Sherwood_Anderson 
178 https://b2n.ir/335539 
 .11اسراء،  179

https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Daniel%27s
https://en.wikipedia.org/wiki/Sherwood_Anderson
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 د. های این حدیث وجود دارهای دقیقی در تشبیهحدیث، سفینه وجود ما به کشتی تشبیه است و چه وجه شبهچه زیبا در این 

دبان به به مقصد رسید. با توانمیجهت حرکتش را حفن کند و به مقصد برسد. بدون صبر هم ن تواندنمیبدون سنکان، کشتی 
. بدون کشتی، قطعا در دریا غرق خواهیم شد. بدون تقوا ندکمیبخشند و توکل نیز، مسیر را هموار حرکت کشنتی سنرعت می

یابد. ای برای حمل ایمان نداریم. اگر تقوا در دلی جای نداشت، ایمان به آن راه نمی. بدون تقوا، وسیلهدرسنمیکسی به مقصد 
رسید و اگر کسی این مجموعه ای نخواهد علم راهنمایی است که بدون ناخدا و مدیر و کسی که قوا را جهت دهی کند، به نتیجه

 را نداشته باشد، در دریای عمیق این دنیا غرق خواهد شد.

 حل مسأله حرص از طریق رضا
 ای از روی رضایت به خداست. راهکار اصلی حل مسأله حرص، تقویت روحیه رضاست. قناعت ثمره

ناعت را ش هستند. ما با تنبلها کاری نداریم! برخی قیا اهل تال کنندمیقبال گفتم مردم سه دسته هستند! یا تنبل هستند و تالش ن
 . این اشتباه است.گیرندمیبا تنبلی یکسان 

 

ه اآلن یی کهانعمتاز  کنندمیاهل تالش دو دسته هستند! یک عده در حال تالش هستند تا به سطح باالتری برسند ولی سعی 
 و اگر نرسند هم از حال فعلی خود لذت شوندمیر برسند، خوشحالتر دارند لذت ببرند و به آنها قانع باشنند. اگر به سطح باالت

 های خود لذت ببرد و با فکر کردن در موردد از داشتهتوانمی. این قناعت صحیح است! پس قانع کسی است که برندمیکافی را 
، چه بسا خود را موجودی بدبخت تلقی بال داشتند و من یک نفر بال نداشتم هاانسان. اگر همه کندمینها خود را آزرده نداشته

 م! این یعنی حرص!کردمی

دسنته سنوم هم در حال تالش هسنتند تا به سنطح باالتری برسند ولی از وضع فعلی خود راضی نیستند و قانع نیستند! به دنبال 
ون اینها ند! چرسنمیگی رسیدن به وضعیتی هستند که در آنجا از وضع خود راضی باشند! این افراد هیچ وقت به رضایت از زند

ه وقتی ک شودمیها خوش باشند! حرص سبب اند با داشتهها فکر کنند! چون اینها یاد نگرفتهاند که در مورد نداشنتهعادت کرده
به آن حالت جدید رسنیدند، باز دوباره به دنبال وضنعیت باالتری باشند و نتوانند از وضع فعلی لذت ببرند! حریص هیچ وقت 

 ندارد.آسودگی 

البته قناعت انتهای راه نیسننت! خود قانعها دو دسننته هسننتند! یک عده قانع راغب هسننتند و یک عده قانع زاهد! زاهد یعنی بی 
ه ی این دنیا برایشان کم مزه یا بی مزهالذتاند که سبب شده است که رغبت! بی میل! کسانی که درجاتی از معنویت را چشیده

ن سنو اسنت و به چیزهای این سویی دلبسته نیستند. راضی به رضای خدا، اگر به مقام زهد رسیده شنود. آنهایی که دلشنان با آ
. یکی شودمیهایش، آزرده خاطر باشند، آرامش او، دائمی اسنت. اما اگر به مقام زهد نرسنیده باشند، گاهی با کم شدن داشته

را داده بود و اآلن صنالح دانست که بگیرد. چرا آزرده  هانعمتنیسنت که به او بگوید، خدای رحیم و دانا و قادر و حکیم، این 
 !؟شویمیخاطر 



111 

 

 «آرامش»با « آسایش و رفاه»و آرامش! رابطه حرص 

ز ا ی الهی، چیزی کم نداشت. شیطان به او القای نیازی کاذب کرد و این چنین آدم، بر اثر حرصهانعمتحضرت آدم، در باغ 
 رانده شد! هاآن باغ

 …!شودمی و تاریخ تکرار

یش خر ،اگر در روزگار نخستین، انسان به دست خود، برای حرص به رفاه بیشتر د، یاز آرامش خارج شد و ذلتی بزرگ برای خو
ن شده اند. برای تحصیل آسایش و رفاه، آ برای حرص به امکانات بیشتر و بهتر زندگی، به جدایی کشیده ، افراد زیادیامروز هم

بر سر یک زیاده  و دغدغه و زحمت، دعوا هاسناعت !شنودمیها سنلب اندازند که آرامش از آنیقدر خودشنان را به زحمت م
 !زنندمیی برای رسیدن به همان رفاه، آرامش خود را به هم ند ولخواهمیرفاه را برای آرامش ! آری! خواهی

، منیکمیکه از این و آن و کس و ناکس های کمکی آیا درخواستخریم! یچه ذلتهایی که برای کسب امکانات بیشتر بر خود م
 ؟آوردمیچیزی جز ذلت برای ما به بار 

ر آنچه تصور و اکثماست!  به آن نیاز داریم، نیاز واقعی مکنیمیآیا آنچه تصور یاندیشیم! بیاییم در نیازهای واقعی خویش دوباره ب
 یم!نیاز ماست، در واقع به آن نیازی ندار مکنیمی

بعد از مدتی دادند. یدشننمن به ما روزانه یک عدد نان م ند:گویمیزمان جنگ، در خاطرات خویش، چنین ای از اسننرای عده
در روزهای اول جریمه غذایی، عده زیادی از اسراء دادند. یبرای جریمه ما، این مقدار را نصنف کردند و به نفری نصنف نان م

ها، جریمه غذایی برداشنته شد و دوباره روزانه به هر نفر یک از هفتهبعد  اماعادت کردند!  ماندند ولی بعد از مدتیگرسننه می
این یعنی:  ند!!!!آوردمیماندند، نصف نان اضافه عجیب این بود که همان افرادی که روزهای اول گرسنته میدادند! یعدد نان م

 …….از اول نصف نان، نیاز واقعی آنها نبوده است

 گردند واقعا نیازی به آن ندارند!آن می و اکثر آنچه فرزندان آدم به دنبال

ا کمال و بعد ب مکنیمییم، بدترین درجه آن را تصور شنومییکی از آفتهای مهم اخالقی این اسنت که وقتی از رذیلتی اخالقی 
سند فات ناپغافل از اینکه در هر کسی مقداری از ص الحمد لله ما که از این رذیلت پاک هستیم!!! م:یگویمیافتخار به خودمان 

 .کندمیهست و مؤمن زیرک به فکر پاک کردن خود از این صفات است و لذا همیشه خود را متهم 

 ؟؟کندمیبیاندیشیم که حرص چه نقشی در زندگی ما ایفا  !کندمیهمیشه خود را متهم آری! 
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 مبر دنیا حریص است، مثل کرم ابریشمثل شخصی که  خوانیم:در روایتی از امام باقر سنالم الله علیه چنین می در کتاب کافی
دیگر  بافد کهتا اینکه آن قدر میو  شودمیبافد، سبب دوری او از آزادی از پیله هر چه بیشنتر به دور خویش ابریشم میاسنت. 

 187میرد.راهی برای خروج نیست و از غم می

 یست. نیز واقعی آنها ن کنندمیلب و اکثر آنچه فرزندان آدم طیست. حرص یعنی خواستن آنچه که نیاز واقعی ما ن

 اگر فالن م.خواهمینیک ماشین هم که بخرم دیگر چیزی  م.خواهمینیک خانه که بخرم دیگر چیزی  م:یگویمیگاهی با خود 
 یم.خواهمیولی با کمال تعجب بعد از به دسننت آوردن آن شننیء، چیز دیگری را یسننت. امکانات را برای خود تهیه کنم، کاف

 ….امکانانی دیگر… ماشینی دیگر… گرملکی دی

 سّر مسأله چیست؟

خداوند بر بنده اش دری از امور دنیا را باز نکرد مگر اینکه دری مشننابه از  خوانیم:به سننند معتبر می در روایتی در کتاب کافی
  181حرص را به روی او گشود.

کنیم که ذلت و اضطراب حرص از زندگی چه  راه نجات از زحمت حرص چیست؟ راه نجات از این نیازهای کاذب چیسنت؟
 ما برود؟

 قناعت ثروت پایدار است. چه کنیم به قناعت برسیم؟ 

زاهد گفت: من به تو خواهم داد.  شاه به زاهد گفت: هر چه بخواهییگذشنت. نوشنته اند: یکی از پادشناهان از کنار زاهدی م
 ی. ا که مانع امور هستزاهد گفت: از کنارم برو چر اصرار کرد. پادشاهندارم.  حاجتی

 ….182است که باالتر از آن ثروتی نیست قناعت ثروتی آری!

 چه کنیم تا قانع باشیم؟. کسی که به آنچه خدا به او داده قانع باشد، از بی نیازترین مردم است

 علت اصلی حرص: جهل
ازه جهلشان در دنیا رغبت مردم، به اند و سائر. بندگان صنالح من، به اندازه علم خود، نسنبت به دنیا بی میل شدند ای موسنی!

 183ورزیدند.

                                           
ة  اْلق  7، ح316، ص2ج، کافی 187 ُل ُدود  ث  ا م  ْنی  ی الدُّ ل  یص  ع  ر 

ُل اْلح  ث  ٍر ع م  ْعف  ُبو ج  ال  أ  ّما.: ق  ُموت  غ  ی ت  تَّ ن  اْلُخُروج  ح  ا م  ه  د  ل  ْبع  ان  أ  ّفًا ک  ا ل  ه  ْفس  ی ن  ل  زِّ ع  ن  اْلق  ْت م  اد  ا اْزد  م   زِّ ُکلَّ
ح  ال12، ح319، ص2جکافی،  181 ت  الَّ ف  ا إ  ْنی  ْمر  الدُّ ْن أ  ابًا م  ْبٍد ب  ی ع  ل  ُه ع  ح  اللَّ ت  ا ف  : م  ال  ه  ع ق 

ْبد  اللَّ ي ع  ب 
ْن أ  ُه.  : ع  ْثل  ْرص  م  ن  اْلح  ْیه  م  ل  ُه ع   لَّ

یرا.7، ح316، ص2کافی، ج 182 س  ْرص  أ  ْلح  ُکْن ل  ْم ی  ْن ل  ی م  ن  ی اْلغ  ْغن  ه  ع أ 
ْبد  اللَّ ُبو ع  ال  أ   : و  ق 

ْنی  9، ح317، ص2کافی، ج 183 نَّ الدُّ ی إ  ا ُموسنن  ی ع ی  اة  ُموسنن  اج  ي ُمن  : ف 
ال  ه  ع ق 

ْبد  اللَّ ي ع  ب 
ْن أ  علت: ع  ه  و  ج  ت 

یئ  ط 
ْند  خ  م  ع  ا آد  یه  ْبُت ف  اق  ٍة ع  اُر ُعُقوب  ان  ا د  ا ک  الَّ م  ا إ 

یه  ا ف  ْلُعوٌن م  ًة م  ْلُعون  ها م 
ُبوا غ  ْلق  ر  ر  اْلخ  ائ  ْم و  س  ه  ْلم  ْدر  ع  ق  ا ب 

ْنی  ي الدُّ ُدوا ف  ه 
ین  ز  ح  ال  ي  الصَّ اد  ب  نَّ ع  ی إ  ا ُموس  ي ی  ا ل  یه  ا  ف  یه  ه  ف   ب 

ع  ف  الَّ اْنت  ٌد إ 
ح  ا أ  ْره  قِّ ْم ُیح  ا و  ل  یه  اُه ف 

ْین  ْت ع  رَّ ق  ا ف  ه  م  ظَّ ٍد ع  ح  ْن أ  ا م  ْم و  م  ه  ْهل  ْدر  ج  ق   ا.ب 
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است، ارزش رغبت کردن  یش با درد و رنج آمیختههالذتکه جایی که در آن ماندگاری نیست و همه  داندمیانسان عالم  آری!
یاندازد. ای مظاهری زیبا و فریبنده، جاهل را از پخواهد شنند.  اما هر قدر جهل زیاد شنند، رغبت در امور فانی بیشننترندارد. 

م تا زنده بمانم و به خورمیولی من …..تا بخورنداند زیرا : زنده ندخورمیی. گفت مردم زیاد خورمیحکیمی را گفتند چرا کم 
. اگر هدفش وظیفه محوری است، کندمیم!!! عالم به دنبال هدف اسنت و به هر چیز از زاویه هدفش نگاه خورمیاین دلیل کم 

 !بیندمین است و هر چیز را در دایره وظائف صرفا به دنبال هما

 .کندمیدنیای عاقل چیزی نیست جز ابزار آخرت او. پس فقط به دنبال دنیایی است که او را به آخرت نزدیک 

رود. راه حل اصننلی و با بر طرف شنندن آن و قرار گرفتن علم در سننینه فرد، حرص می های حرص، جهل اسننتیکی از سننبب
ز ا شودمی. علمی که در اینجا بحث شودمیت؟ درس و بحث علم است ولی نه این علمی که اینجا بحث رسیدن به علم چیس

لی در زندگی و دانندمیسنخ چشیدن است. بیشتر از دانستن سیاهی روی سفیدی است. چه بسیار افرادی که اینها را با استدالل 
 است.« هاعمل به دانسته»ت، در یک عبارت: حریص هستند. راه حل اصلی رسیدن به علمی که اینجا مراد اس

 بیان دیگری از جهل به عنوان علت اصلی حرص: دنیا دوستی
 . باقیست. دنیایی که برای آخرت باشد دنیا نیست آری!یست. رغبت در دنیا یعنی خواستن آنچه که فان

 منشأ دیگر حرص، دنیا دوستی است.

 زندگی ما دو جنبه دارد. چه منظوری داریم؟، مکنیمیاینکه سخن از ترک دنیا  دنیا چیست؟

 جنبه اول همین خوردنها و دویدنهاست.

 جنبه دوم خوردنها و دویدنها برای اهداف متعالیست.

 اولی دنیا)از نظر لغوی یعنی پست تر( است و دومی حیات برتر و طیبه و پاک است.

 باید در نفس خویش بیشتر کار کند.اگر در نظر کسی، خوردنیها و قدرتها و ثروتها بزرگ باشد، یعنی 

نگرد، هدفش را ببیند، یعنی از ظواهر عبور اگر کسی اهداف متعالی در نظرش بزرگ باشد و به پول و قدرت و هر چیزی که می
سال، کمتر یا بیشتر، در مقابل حیات ابدی، ارزشی  87د که فهممیدنیا دوستی عبارتی دیگر از جهل است. عاقل  کرده است.

 رد.ندا

 و دنیا و آخرت معنای قناعت
 از خدا نخواستن است. قناعت نیز نه به معنای کم کاری و نه به معنای

 یفه.قناعت یعنی رضایت از آنچه که داریم و تالش از روی وظ

 .کندمیننه تالش به دلیل بزرگ بودن پول و قدرت و هر چیزی که بیش از قبر ما را همراهی 



111 

 

 تالش برای رسیدن به اهداف متعالی.بلکه  ولی نه تالش برای رسیدن به هوسهای فانیتالش رکن زندگی مومن است 

 خواستن پول و قدرت و هر چیز فانی دیگر از خدا نیز، به هر دو شکل ممکن است.

 م.دانیمیم و یا از خدا بخواهیم چون پول را وسیله رسیدن به هدف متعالی دانیمیاز خدا بخواهیم، چون پول را بزرگ 

نشان دهنده این است که  خواستن دنیا برای دنیا از خداوند متعال، ارزش آدمی به قدر آرزوهای اوست. این اسنت که گفته اند:
 ی فانی در نظر ما، آشکار نشده است.هالذت پستی   هنوز حقیقت  

رتر است، هنوز لذت بکسی که دنیای پست در نظرش بزرگ  شنبیه کسنی که عاشنق ژیانی اسنت چراکه تا به حال بنزی ندیده.
ران و بزرگو کنممیم و یک چیز اراده گویمیمن دنیا  گاهی معنای الفاظ ما با معانی الفاظ رایج متفاوت است. نچشنیده است.

 همگی این چنین اند. …قناعت و حرص و نیاز و ند.فهممیند و چیز دیگر شنومیدنیا 

 ورد مطالب قضاوت نکنند.که زود در م کنممیلذا از بزرگوران مخاطب درخواست 

حرص را با  شننکل دهیم که دقیقا شننمابه این هدف اسننت که پازلی را در ذهن ایم که در مورد حرص گذاشننتهای جمله جمله
 دنیا و نیاز و قناعت و همه مفاهیم را دقیقا با حد و مرزهایش روشن کنیم.اطرافش نشان دهد. 

دای آن را در یک نگاه مرور کنید تا دقیقا متوجه شوید که چه قدر برداشت اول شما لذا توصیه بر این است که هر از گاهی از ابت
 از هر مفهومی، با برداشتهای بعدی متفاوت است.

ه همانا من از کسی ک از امام باقر علیه السالم روایت شده است)نقل همراه با تصرف( : به سنند صحیح اعالئی در کتاب کافی
 یزارم.در کار دنیایش کسل باشد، ب

س و هر ک :دهندمیگویا در ادامه پاسخ  نیست؟تر مگر حیات دنیا، حیات پست «.امر دنیا»که چرا اید سنریعا سنؤال پیش می
 184است.تر که در کار دنیایش کسل و بی حال باشد، در کار آخرتش کسلتر و بی حال

ثروت و  و نه به معنای دهدمیه در این کره خاکی رخ دنیا نه به معنای خوردن و دویدن و خوابیدن است و نه به معنای هر چه ک
ما را فقط  مدانیمییعنی بزرگ دیدن ثروت و قدرت با آنکه است،  دنیا یعنی خواستن هر چیز فانی با آنکه فانیقدرت و شهرت. 

 .کنندمیتا قبر همراهی 

هر کسی به نفس خود . حیات آخرت اسنتاشند، آن ب اگر برای، و همین ثروتها و قدرتها و شنهرتها همین خوردنها و دویدنها،
گاه است.  که آیا پول در نظرش بزرگ است یا بندگی. داندمی آ

                                           
نًا 4، ح85، ص5جکافی،  184 ْسال  ُکون  ک  ْن ی  ُجل  أ  لرَّ ُض ل  ْو ُأْبغ  ُجل  أ  ُض الرَّ ْبغ 

ُ ي ْل  نِّ : إ 
ال  ٍر ع ق  ْعف  ي ج  ب 

ْن أ  ن  : ع  ْسال  ُل. ]ک  ْکس  ه  أ  ت  ر  ْمر  آخ  ْن أ  ُهو  ع  اُه ف  ْمر  ُدْنی  ْن أ  ل  ع  س  ْن ک  اُه و  م  ْمر  ُدْنی  ْن أ   [ ع 
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برای رسننیدن به خدا ای یا آن را صننرفا وسننیله شننماردمیکه اآلن که به دنبال ثروت اسننت، آیا اینها را کوچک و حقیر  داندمی
 .داندمی

 ا به وضع موجود است و نه به معنای سکون و کسالت.قناعت نه به معنای اکتف یست.قناعت اینها ن

ی قناعت یعنی تفکیک نیازهای حقیق قناعت یعنی راضی بودن به آنچه که بعد از تالش و انجام وظیفه برای ما مقدر شده است.
 ست.یقناعت یعنی کوچک دیدن آنچه که فانیست و رفتن به سراغ آنچه که باق و کاذب و رفتن به سوی نیازهای حقیقی.

 باشد، آن نیز فانیست.ها کار روزانه ما، اگر به جهت وظیفه باشد باقیست و اگر برای رسیدن به فانی

آب خوردن کار ساده  .سازدمیی درست، از آن نردبانی به سوی اسمان هانیتآب خوردن کار ساده ایست ولی شخص زیرک با 
 آب خوردن برای طاعت یا آب خوردن برای هوس. ودی و هالکت.به سوی ناب سازدمیای ایست ولی شخص کم فکر از آن دره

 .شودمیاولی پله صعود است و دومی تبعیت هوس که منجر به هالکت و نابودی 

 ملکوت آسمانها و زمین را مشاهده کند. تواندنمیچشنمی که دوخته به اموری اسنت که حداکثر تا نزدیک قبر همراه ماسنت، 
 .دل داده استها ترینو چگونه او در دلی بیاید که به پست ت؛ جایی برای دلدار دلدادگان ندارد.دلی که مشغول امور فانی اس

 جمع بندی بحث حرص و زهد و قناعت و ارتباط آن با مقام رضا
که از جهل  شودمیعلت اصنلی حرص جهل اسنت. علت اصنلی رغبت به دنیا هم جهل است. تنها کسی به کار خدا راضی 

اد بگیرد ها توجه کند و یهر قدر از جهل بیرون بیاید، به آرامش نزدیکتر و از حرص دورتر است. اگر صرفا به داشتهبیرون بیاید. 
گاه شننود یا به هالذت. اما وقتی از جهل بیشننتر خارج شننود و به شننودمیها را بداند، از حرص خارج که قدر دانسننته ی برتر آ

ی این دنیا ماهیتا چه قدر کم قدر هستند، آنگاه به مقام زهد هالذتند و بفهمد که یختگی سختی و آسانی در این دنیا توجه کمآ
 . مقام بی رغبتی به چیزهای پست و دل بستن به امور متعالی.رسدمی

ن البته ای با صنرف نظر از اینها کسنی که واقعا دلبسنته خدا باشند و به مقام رضا رسیده باشد، در عمل همین طور خواهد بود.
بیاید و حقیقتا درک کند تا  ان از جهل به پروردگار خود بیرونرضنایت به خداوند، شنأنی از شنؤون علم است. باید انس روحیه

تصنمیم او را بهترین بداند و به آن راضنی شنود. البته بدیهی است که اینجا نیز مراد از علم، علمی است که با عمل همراه شده 
 گرفته است. است و به وسیله عمل در جان انسان قرار

 حل مسأله حسد از طریق رضا
همان طور که آتش هیزم  کندمیحسد ایمان را نابود حسند هم دقیقا مانند حرص است. ریشه اصلی آن نارضایتی به خداست. 

ایمان به خدا، همان دلبسنتگی به اوسنت و حسنادت یعنی نارضنایتی از آنچه خدا برای دیگران خواسته است! آری! این  185را.
 .کندمییتی، به مرور زمان، دلبستگی به خدا را در دل انسان نابود نارضا

                                           
ب1، ح376ص2کافی به سند صحیح اعالئی،ج 185 ط  اُر اْلح  ُکُل النَّ ْأ ا ت  م  ان  ک  یم  ُکُل اْْل  ْأ ی  د  ل  س  نَّ اْلح   .: و  إ 
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 آیا حسود هستیم؟

دگی خصوصا در سبک زن گاهی شخص سالها گرفتار است ولی از منشأ آن خبر ندارد. ی نفسانی خیلی پنهان هستند.هابیماری
راستای دور کردن انسان از درون خود است.  جدید و تمدن جدید، این مسأله بسیار شایعتر است. ابعاد مختلف تمدن جدید در

 ماند کهکه اگر بگوییم چند سطر در مورد خودت و درون خودت بنویس، می شوندمیافراد به مرور زمان آن قدر از خود بیگانه 
 چه بنویسد! 

شما تعریف کنند و  آیا تا به حال شده است از کسی در نزداز حسد است.  بسیاری از حرص و جوشها و بسیاری از غمها ناشی
یا آ ، حالت انزجار داشته باشید؟شودمیآیا تا به حال شده است، نسبت به سخنانی که از شخصی خاص نقل  خوشنتان نیاید؟!

اگر د. هستن خصوصا افرادی که دارای عزت و احترام عمومی تا به حال شده است، دوست نداشته باشید اسم کسی را بشنوید؟
  حسادت باشد. ،هیچ بعید نیست که منشأ چنین حاالتی .اره در خود بیاندیشیمچنین است، جا دارد دوب

یغمبر خدا اگر حسادت با فرزندان پرا کشت.  قابیل هابیلرفتند.  برادران یوسنف، بر اثر حسادت تا مرز کشتن پیغمبر خدا پیش
 با ما چه خواهد کرد؟ کندمیچنین 

داریم افراد باال باشند و ما هم رشد کنیم یا اینکه اصل مطلب سقوط خوبان آیا دوست  ولی حسنادت نه. دخورمیمؤمن غبطه 
  است؟!

د خدا از خواهمینحسود  ولیبدهد  د از آنچه دارد به کسیخواهمینخسنیس هسنتند.  حسنادت و بخل بسنیار به هم نزدیک
، هددمیخداوند به کسی  بیندمیگویا حسود از اینکه باشد.  د خدا خسیسخواهمیگویا حسود بدهد.  خزانه خودش به کسی

ام یحسدون  حسود از دیدن بخشندگی خدا ناراضی است.باشد.  د خدا هم مثل خودش بخیلخواهمیحسود  ناراضنی است.
)بلکه( آیا به مردم به خاطر آنچه خدا از فضننل خودش به آنها داده اسننت، حسننادت : 186الناس علی ما آتاهم الله من فضننله

 ورزند؟می

 چیست؟ نارضایتی از کارهایی که خدا در حق دیگران کرده است. آیا ما از خدای خویش راضی هستیم؟ منشأ حسادت

 ریشه کفر
 (289ص2ج حرص و استکبار)کبر ورزیدن و طلب بزرگی( و حسد.)کتاب کافی به سند صحیح، ریشه کفر سه چیز است:

 و حسود به تقدیر خدا در حق دیگرانبه خدا  و متکبر به فقر و احتیاجشخدا در حق خودش  حریص به تقدیر

 ندارد. ایمان

                                           
 .54نساء،  186



111 

 

و حسود به خاطر تقدیر دیگران)خدایی خدا در حق است  حریص به خاطر تقدیر خودش)خدایی خدا در حق خودش( ناراضی
 است. متکبر هم از اصل خدایی خدا ناراضیاست و  دیگران(، از خدا ناراضی

ی درونی هابیماریدوای « ال اله اال الله». ای نیسننتیک جمله کلیشننه« للهال اله اال ا». خدا پرسننتی درمان همه دردهاسننت
ول یعنی اصو نه حرص،  ورزیمو نه حسادت می مکنیمینه احساس بزرگی : ایمان داشته باشیم« ال اله اال الله»ماست.اگر ما به 

 .شودمیاز وجود ما خارج  هابدیکفر و 

 اهل علم و حسادت!
خواندن سیاهی روی سفیدی، علم گفت:  یا بایدکه  دهدمیاین نشان  ؟شودمیتکبر و حسادت مشاهده  چرا در بین اهل علم،

 گفت: دیا اینکه بای نه فقه و اصول و نه فیزیک و شیمی، علمی نیست که دانستن آن تواضع و دوری از حسادت بیاورد، .نیسنت
عالم واقعی . یابدعالم حقیقی، اوج جهل خود را می .نیستمتکبر و حسنود، در همان فقه و اصول و فیزیک و شیمی هم عالم 

 .شودمی، بسیار کمتر از جهلش است و لذا متکبر نداندمیکه آنچه  داندمیحتی در همان فقه و اصول و فیزیک و شیمی 

ی بر بدی ما ها حسادت بورزیم( ولی آیا بدی دیگران دلیلهای آندیگران است)که ما به خوبیی هابدیمنشنأ حسنادت گاهی 
م ولو م که باید انسان باشفهممیحکیم گفت:من . دفهممیبه او گفتند که سگ احترام ناحترام کرد.  حکیمی به سگی ؟شودمی

 .رفتار بد دیگران دلیل خوبی برای بد بودن ما نیست او حیوان باشد.

 ؟کندمی؟ با خود چه کندمیحسود با دیگران چه 
هرچه انسان حسادتش را . شودمیورتر ند و ایمان خود را نابود و روز به روز آتش حسندش شنعلهسنوزااما خود را از دورن می

برادران یوسف با اینکه بدترین کارها را نسبت به یوسف کردند و سالها گذشته بود ولی باز  .شودمیبیشنتر اعمال کند، تشندید 
نا برای او ، هماکندمیاگر او)بنیامین( دزدی کردند و گفتند:  وقتی صحبت از دزدی بنیامین شد، حسد باقی مانده خود را آشکار

 187که از قبل دزدی کرد.برادری است 

نه  حسود هیچگاه آرامش ندارد.! آری. زندمیو با اعمال هر چه بیشتر حسادت، خود را آتش  شودمیحسود دلش خنک ن آری!
افسوس که در هر  .شندمیکاش حسنود با دشنمنی آرام  ایوقت پوشناندن آن در وجود خود.در وقت اعمال حسنادت و نه در 

 .کندمیلحظه خود را نابود و عزت شخص مورد حسادت را بیشتر 

 تنها راه درمان است.واهد شد و او را فرا خواهد گرفت. ورتر خآتش درونش شعله آری!

دگرگون خواهد  ظر کنیم، چهره دنیامعرفت خدا، عینکی است که اگر از آن به دنیا ن آتش حسنادت را چه خاموش خواهد کرد؟
. کندمیبه قدری زیبا به نظر خواهد رسید که سراسر وجود ما را نشاط و ایمان  شندمیآنچه روزگاری موجب ناراحتی ما شند. 

اگر کسی واقعا فضیلتی دارد، ! آری دوست خدا را هم دوست خواهد داشت.ا بشنناسند او را دوست خواهد داشت. آنکه خدا ر

                                           
 .77یوسف،  187
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دوست داریم همگان دوست خدا باشند ! آریداشت.  م، او را از صمیم وجودمان دوست خواهیمدانیمیرا دوست خدا چون او 
 ها را بایدچشننم. و نه تنها حسننادت نخواهیم ورزید بلکه دوسننت داریم که دسننتی از دوسننتان خدا بگیریم و آنها را یاری کنیم

 . شست، جور دیگر باید دید

 ها: عقلو منشأ همه خوبی : جهلهابدیمنشأ همه 
اگر حریص بداند که حرص او، چیزی را عوض نخواهد کرد، است.  به مقدر بودن روزی«« جهل»»ی حرص، هاعلتیکی از 

 انسان است. به حقیقت«« جهل»»ی تکبر هاعلتیکی از . زندمیدیگر حرص ن

 نم منم منم منم منم نخواهد داشت.گر غوغاهای ماگر انسان خود را بشناسد، خواهد فهمید که سراسر فقر و نیاز است و دی

 ، ارزش حسادت ندارد.«دنیای زیادی»به این اسنت که واقعا « جهل»به حکمت خدا و «« جهل»»ی حسند، هاعلتیکی از 
ی هابدیاگر چنین است که حرص و کبر و حسد، منشأ بسیاری از آرامش درون را  بر هم خواهد زد.  غوغای ثروت و شنهرت،

 د.یگرند

« جهل»و همه رذائل سننپاهیان « عقل»خوانیم که همه فضننائل سننپاهیان می سننت که در حدیث سننپاهیان عقل و جهلاین ا
 188هستند.

ت سالم»و « راحتی قلب از حسد»بدون مال و « بی نیازی»هشام! کسی که ای در حدیثی دیگر، امام کاظم علیه السالم فرمود:
زیرا کسنی که عاقل باشد، به قدر « عقلش را کامل کند»وند متعال تضنرع کند که : د پس باید به سنوی خداخواهمی« در دین

انع نشننود: ق کندمیو کسننی که به آنچه کفایتش  شننودمیو کسننی که به قدر کفایت قانع باشنند، بی نیاز  شننودمیکفایت، قانع 
 189«هیچگاه به بی نیازی نخواهد رسید»

خداوند به من دستور داده که نزد آدم! ای بر حضرت آدم نازل شد و فرمود: برئیلجون( : خوانیم)نقل به مضممی در کتاب کافی
 آدم .جبرئیل گفت: حیاء و عقل و دین  آدم فرمود: این سننه چه هسننتند؟ تو بیایم که  تو از میان سننه چیز، یکی را انتخاب کنی.

حیاء و دین  .اند و شما باید بروید و آدم را رها کنیدعقل باید بم جبرئیل به حیاء و دین گفت بروید.گفت: عقل را انتخاب کردم. 
 پس این چنین شد که حیاء و دین همراهانی همیشگی برای گفتند: خداوند به ما امر کرده که هر جا عقل هسنت، آنجا باشنیم.

 عقل و حیاء و دین یا هر سه هستند یا هیچ یک نیستند. 197عقل شدند.

در وجودمان  . اگردر جهت رشد و کمال و هدایت و خیرات است ه کل قوای انسناناندمیک کالم عبارت اسنت از: فرعقل در 
 در وجودمان بردار . اگرکه ایمان و عالقه و نفرت و امید و ترس و ... ابعاد مختلف آن است عواطف و احسناسنات داریم بردار

                                           
 .23-21، ص1ی،جکاف 188
عْ 18، ص1کافی،ج 189 رَّ ض  ت  ْلی  ین  ف  ي الدِّ  ف 

ة  م  ال  د  و  السَّ س  ن  اْلح  ْلب  م  ة  اْلق  اح  اٍل و  ر  ال  م  ی ب 
ن  اد  اْلغ  ر  ْن أ  ه : یا هشام! م  ْقل  ل  ع  مِّ ْن ُیک  أ  ه  ب  ت 

ل  ْسأ  ي م   ف 
لَّ زَّ و  ج  ه  ع 

ی اللَّ ل  کْ  إ  ا ی  م   ب 
ع  ن 

ل  ق  ق  ْن ع  م  یه  ف  ف 
دا. ب  ی أ  ن  ك  اْلغ  ْم ُیْدر  یه  ل  ْکف  ا ی  م  ْع ب 

ْقن  ْم ی  ْن ل  ی و  م  ْغن  یه  اْست  ْکف  ا ی  م   ب 
ع  ن 

ْن ق   و  م 
اْخت  2، ح11و17، ص1کنافی، ج 197 ٍث ف  ال  ْن ث  ًة م  د  احن  ك  و  ر  یِّ ْن ُأخ  ْرُت أ  ي ُأم  نِّ ُم إ 

ا آد  ال  ین  قن  م  ع ف  ی آد  ل  ینُل ع  ئ  ْبر  ط  ج  ب  ْقُل و   : ه  ال  اْلع  ق  ُث ف  ال  ا الثَّ یُل و  م  ئ  ْبر  ا ج  ُم ی  ُه آد  ال  ل  ق  ْین  ف  ت  ع  اْثن 
ا و  د  ْره 

ا و   ف  ر 
ین  اْنص  اء  و  الدِّ ی  ْلح  یُل ل  ئ  ْبر  ال  ج  ق  ْقل  ف  ْرُت اْلع  د  اْخت 

ي ق  نِّ ُم إ 
ال  آد  ق  یُن ف  اُء و  الدِّ ی  ئ  اْلح  ْبر  ا ج  اال ی  ق  اُه ف  ع  . د  ج  ر  ا و  ع  ُکم  ْأن  ش  ال  ف  ان  ق  ْیُث ک  ْقل  ح  ع  اْلع  ُکون  م  ْن ن  ا أ  ْرن  ا ُأم  نَّ  یُل إ 
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عقل فرمانده تماس این قوا در جهات خیر  و عادات را داریم. سننابقه عملی در وجودمنان بردار علم و تفکر و بناور داریم. اگر
 است. جهل فرمانده تمام این قوا در جهات شرور است. 

 های عاقلنشانه
خصلت ده خصلت در او کامل شود.  مگر اینکه این شودمیمؤمنی عاقل ن عاقل ده خصلت دارد.» خوانیم:می در کتاب خصال

 191«و در امان هستند.ارند و از شر ااول و دوم: دیگران به خیر او امید د

 یم؟آزارآیا خیالشان راحت است که ما با زبانمان آنها را نمیند؟ آیا اطرافیانمان از شرمان در امان هست آیا ما این چنین هسنتیم؟
 آیا به اینکه از ما خیری به آنها برسنند ترسننند؟؟ آیا از ما میمکنیمیآیا خیالشننان راحت اسننت که با رفتارمان آنها را تحقیر ن

 ه امیدی به خیرایم کای رفتار کردهیا اینکه قبال به گونه کنندمیاگر مشکلی برایشان پیش بیاید، آیا از ما در خواست  امیدوارند؟
تواضعان م. مکنیمیای رفتار کنیم که مردم بدانند که اگر ما کمکی از دستمان بیاید، دریغ نچه مشنکلی دارد به گونهما ندارند؟ 

فرعونها قدرت بخشننیدن ندارند آنها نه خدایی دارند که با او . کنندمیآنها با خدا معامله اند. بخشنننده هایشننانییبه اندازه دارا
 معامله کنند و نه مهری در دل که متواضع باشند.

را  خصلت سوم : نیکی  زیاد  خودده خصلت در او کامل شود...  مگر اینکه این شودمیعاقل ده خصنلت دارد. مؤمنی عاقل ن»
  «شماردمیکم 

اقل به ع ، صرفا طوری رفتار کند که گویا کار خاصی انجام نداده است.کندمیاین طور نیسنت که وقتی عاقل به کسی خدمت 
باالتر اینکه هر چه قدر زیاد هم نیکی . ، چیزی جز وظیفه او نیستدهدمیاین نکته رسیده است که آنچه به عنوان نیکی انجام 

ز اما بعضی ا .شنماردمیپس هیچگاه خوبی خود را زیاد نکرده باشند.  سنت که نکند در انجام وظیفه کوتاهیکند، باز نگران ا
ی زیادی پولدار هستند ولی هاانسان آید.هر چه هم از خیراتشان به دیگران برسد، چیزی به چشم نمیهستند.  دریایی هاانسنان

ای هعاقل وصننل به خزانهبخشنند؟  چرا عاقل راحت می. کنندمیس فقر تنها با کمی نیکی، احسنناکوچکتر از کوزه دارند.  دلی
در هفته چندین بار تن خود را  ورزد.و از نیکی کردن دریغ نمی داندمیلذا ترسننی از فقر ندارد. خیرات را از خدا اسننت.  الهی

د و گیریمم، آلودگی سراسر تن ما را اگر چنین نکنی چرا؟. مکنیمیدر روز چندین بار دستان و صورت خود را پاکیزه . یمشویمی
ز ی روح به مراتب خطرناکتر اهابیماریبه بهداشت دارد.  روح ما بیش از جسم ما نیاز. مشویمیی مختلف گرفتار هابیماریبه 

ولی اگر جسم بیمار شد، صرفا دنیا دردناک خواهد  شودمیاگر روح بیمار شد، دنیا و آخرت خراب  ی جسنم اسنت.هابیماری
بهداشننت، خورد و خوراک،  های متعددی برای آن داریم:و روازنه برنامه دهیممیهمان طور که به جسننم خود اهمیت  شنند.

 …ورزش و 

                                           
ْي 433،ص2خصال، ج 191 ش   ب 

لَّ زَّ و  ج  ُه ع  د  اللَّ ْم ُیْعب  ه  ص ل 
ُسوُل اللَّ ال  ر  ال  ق  ی ی  : ق  تَّ اًل ح  اق 

ُن ع  ُکوُن اْلُمْؤم  ْقل  و  ال  ی  ن  اْلع  ل  م  ْفض  ْنُه ٍء أ  رُّ م  ْأُموٌل و  الشَّ ْنُه م  ْیُر م  اٍل اْلخ  ص  ْشُر خ  یه  ع  ع  ف  م 
ْجت 

ْن ط   ُم م  ْسأ  ه  و  ال  ی  ْفس  ْن ن  ْیر  م  یر  اْلخ  ث 
لُّ ک  ق 

ْست  ه  و  ی  ْیر  ْن غ  ْیر  م  یل  اْلخ  ل 
ُر ق  ْکث 

ت  سنْ ْأُموٌن ی  ُطالَّ م  ُم ب  رَّ ب  ت  ه  و  ال  ی  ْلم  ُطول  ُعُمر  ب  اْلع  ْیه  ل  ل  بُّ إ  ح  ْقُر أ  زِّ و  اْلف  ن  اْلع  ْیه  م  ل  بُّ إ  ح  لُّ أ  ُه الذُّ ل  ب  ج  ق  ائ  و  ن  ب  اْلح   م 
ْیٌر م   ال  ُهو  خ  الَّ ق  دًا إ 

ح  ی أ  ر  ُة ال  ی  ر  اش  ا اْلع  ُة و  م  ر  اش  ا اْلُقوُت و  اْلع  ْنی  ن  الدُّ یُبُه م  ی ن صن  ن  ا النَّ اْلغ  م  نَّ ی إ 
ْتق  ي و  أ  ْن ُهو  نِّ ی م  أ  ا ر  ذ  إ 

ی ف  ْدن  ْنُه و  أ  رٌّ م  ُر ُهو  ش  ی و  آخ  ْتق  ْنُه و  أ  ْیٌر م  ُجٌل ُهو  خ  ر  ن  ف 
ُجال  اُس ر 

یْ  ی خ  س  ال  ع  ی ق  ْدن  ْنُه و  أ  رٌّ م  ي ُهو  ش  ذ 
ي  الَّ ق 

ا ل  ذ  ه  و  إ   ب 
ق  ْلح  ی  ُه ل 

ع  ل  اض  و  ی ت  ْتق  ْنُه و  أ  ْیٌر م  ٌن خ  اط  ا ب  ذ  ه   ُر ه  ان  م  ْهل  ز  اد  أ  ْجُدُه و  س  ال  م  ْد ع  ق  ك  ف  ل 
ل  ذ  ع  ا ف  ذ  إ 

ْیٍر ف  خ  ُه ب 
م  ل  ْن ُیْخت  ی أ  س  ٌر و  ع  اه  ُه ظ  رُّ  .و  ش 
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روش درمان  غذای روح چیسننت؟ بهداشننت روحی به چیسننت؟. ضننروری اسننت برای روح خود نیز برنامه داشننته باشننیم
پاسخی به این  ن روحی چیسنت؟ ورزیدگی روح به چیسنت؟ی پنهاهابیماریروش شنناسنایی  ی روحی چیسنت؟هابیماری
 . ها بر اساس علوم پیغمبری دلسوز برای همه جهانیانپرسش

خصلت چهارم : نیکی  کم  دیگران .. مگر اینکه این ده خصلت در او کامل شود. شودمیعاقل ده خصلت دارد. مؤمنی عاقل ن»
 «شماردمیرا زیاد 

ی از دیگران وقت. بدانیم ولی عاقل متکبر نیست« کسی»وقتی از دیگران انتظار داریم که خود را م؟ یچه قدر از دیگران انتظار دار
ولی عاقل همه امیدش به خداست چون او را عالم به باشد.  نداشته باشیم و به ناچار امیدمان به دیگران« خدا»انتظار داریم که 

از دیگران  وقتی او بیش از هر کسی به فکر حل مشکالتش است. داندیمو  بیندمیوضع خود و توانا بر از بین بردن مشکالتش 
ولی عاقل هر کاری را برای خدا و بدون چشم داشت از  ایمها کشیدهایم برای آنانتظار داریم که فکر کنیم، زحماتی که کشنیده

 . دهدمیدیگران انجام 

خصلت پنجم و ششم: از طلب ..صنلت در او کامل شود.مگر اینکه این ده خ شنودمیعاقل ده خصنلت دارد. مؤمنی عاقل ن»
  «شودمیآورند، خسته نهایی که مردم برای حل شدنش به سوی او میاش و همچنین از حاجتعلم در طول زندگی

که در  داندمیعاقل ه مردم( نشننان دهنده ضننعف عقل اسننت. خسنتگی و بی حوصننلگی از کارهای نیک)مثل علم و خدمت ب
مبدأ دنیا به مقصنند آخرت قرار دارد و باید در این سننفر کوتاه، حداکثر تالشننش را به کار گیرد و لذا ضننعف و سننفری کوتاه از 

که  بلکه برکت و ثوابی است مکنیمیدر کمک کردن به دیگران در واقع از خود چیزی کم ن آید.خستگی)روحی( به سراغش نمی
که از  کندمی، فکر کندمیو لذا وقتی کسننی به او مراجعه  داندمیخود  ظناهر بین منال و وقت و علم را از. افزاییمبنه خود می

ولی افسنوس که مال، مال خداست و علم لطف او به ماست و عمر فرصت اندکی است که او در  بخشندهایش به او میدارایی
 ما قرار داده است. اختیار

 إ   :کردمیقارون که زکات امکاناتش را نداد همین گونه فکر 
لیقال  ما ُأوتیُتُه ع  ْندي نَّ ْلٍم ع  او)قارون( گفت: من اینها)اموال( : 192ع 

 ام)دارم(.ه نزد من است داده شدهرا تنها به جهت علمی ک

؟ آیا از طلب علم خسننته مکنیمیروزانه چه قدر مطالعه  چه قدر برای کسننب علم برنامه داریم؟ …آری! قنارون عناقنل نبود
  193نی واجب است.طلب علم بر هر مسلما م؟شویمی

خصلت دهم: اما خصلت دهم و ده خصلت در او کامل شود...  مگر اینکه این شودمیعاقل ده خصنلت دارد. مؤمنی عاقل ن»
ه چه بسا آن کسانی که ب« اسنتآن این اسنت که هیچ کس را نبیند مگر اینکه بگوید او از من بهتر و با تقواتر . ایعجب دهمی

ولی ما بالعکس آنها امور نیکمان ظاهر باشد و چه داشته باشند که پنهان است  سنتند، امور نیکیتر هحسنب ظاهر از ما پایین

                                           
 .78قصص،  192
 .1، ح37،ص1کافی،ج 193
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و در ضمن چه بسا آن کسی که اآلن ظاهرش بد است، در آخر کار، است  بسا امور بدی داشته باشیم که بر خودمان هم پوشیده
رم ببه خدا پناه می در آخر کار، عاقبت به شر شویم.عاقبت به خیر شود ولی ما که امروز به حسب ظاهر وضعمان خوب است 

های به دلیل نکاتی، خصلت و بسیار متواضع خواهد شد. داندمیبا این دیدگاه، عاقل همه کس را از خود بهتر عاقبت.  از بدی
 د.عاقل را در ادامه ذکر خواهیم کر 9تا7

 به عکس؟! قاعده ذهنی ما این شننده که از همه بهتر هسننتیم مگر اینکهم؟! یا اینکه دانیمیرا از خود بهتر « همه مردم»آیا واقعا 
 د ظاهر بینگویمیعقل  آیا اگر خودمان را بهتر ندانیم، این مقدار انتظارات از دیگران خواهیم داشننت؟!خالفش ثابت شننود!!! 

و ر باشد و در نهایت او رستگار و تتر است، ممکن است روزی باالتآن کسی که امروز پایینبشمار.  نباش و جوجه را آخر پاییز
ا اگر ام، چه بسگرفتار نشده هازشتیام که خود به خود به بسیاری از د که من در محیطی بزرگ شندهگویمیعقل . بیچاره شنوی

 …باور کنیم از هیچ کس بهتر نیستیمر بود. او)به ظاهر بدتر( هم جای من بود، بسیار از من بهت

و  اندیشدعاقل می. شودمیاندیشند و گرفتار تکبرها و حرصها و حسدها نعاقل می گاه الهی رانده شندابلیس باور نکرد و از در
  فرصت کمی باقیست و مسیر خودسازی طوالنیست.است.  او به فکر حیاتی متعالی. شودمیتر نگرفتار زندگی پست

گمنامی  خصلت هفتم و هشتم :کامل شود...  ده خصلت در او مگر اینکه این شنودمیعاقل ده خصنلت دارد. مؤمنی عاقل ن»
 «از عزت باشد.ذلت در راه خدا برایش محبوبتر از شهرت باشد. تر محبوب در راه خدا برایش

ل عق که شهرت در راه غیر خدا ارزشی ندارد. داندمیعاقل  که عزتی که در راه خدا نباشد ذلتی بیش نیست. داندمیآری! عاقل 
 آیا هر عقل چیست؟ آیا دانستن فقه و اصول یا ریاضی و فیزیک عقل است؟. ستهابدیل منشأ همه منشنأ همه خوبیها و جه

چه بسیار دانشمندی که هیچ یک دانشمند!  نه هر دانشمندی عاقل است و نه هر عاقلیزشنک، عاقل است؟ فقیه یا مهندس یا پ
کر دانش عاقل به ف چه بسیار عاقلی که دانشمند نیست. ت.علم او تنها سبب تکبر و خودبینی اوسعاقل را ندارد.  یهاویژگیاز 

را نداشننته باشنند و  اسننت و همواره به دنبال آن اسننت ولی ممکن اسننت عاقلی توانایی ذهنی کافی برای اندوختن علوم متعدد
 ماست.  فاصله ما تا قله خوبیها، همان ضعف عقلی آیا ما دانشمند هستیم یا عاقل؟دانشمند نشود. 

آیا کسی که کار خیر است؟  عقل یهاویژگیی ده گانه روایت امام رضا)که در این چند روز آوردیم( در جامعه ما، هایویژگآیا 
آیا کسنی را که از خدمت به دیگران خسته نشود، عاقل . ندشنمارمییا اینکه او را سناده لوح  نامند؟خود را کم بداند، عاقل می

آیا کسی که خیرش  ند؟شمارمیآیا کسی که همگان را از خود بهتر بداند، عاقل  ؟دانندمیل یا اینکه او را احمق و حّما نامد؟می
 .شودمیدر جامعه ما، پر کار و پر خدمت، حمال و آبدارچی و خدماتی محسوب  ؟دانندمی؟ عاقل کنندمیرا از دیگران دریغ ن

ت دزدی و کسب کردن ثروتهای کالن با زحم .شودمیاش بیشتر باشد، بهتر تلقی هرچه شغل خدمتش کمتر و سکون و بیکاری
ه روایتی ک! آریخودش را جمع کرد!!  چه قدر سریع! ند: برو از فالنی یاد بگیرگویمی. شنودمیکم، زیرکی و زکاوت محسنوب 

این روایت  که دریی هاویژگی رسدمیولی به نظر  !کنندمیگذشت، روایتی زیباست که افراد با شنیدن آن ابتداء، به به و چه چه 
در میان گرگها گرگ باید بود! اگر گرگ نباشی، تو را »: ندگویمی !!شنودمیها پنداشنته مطرح شنده، در جامعه ما، ویژگی احمق

هیچ  ،داندمیعاقل به دنبال رضایت خداست و . کندمیجهان نبیند، چنین تفکر  خدا را در آری! اگر کسی «نابود خواهند کرد!
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. دکنمیعاقل با عینکی دیگر، به حقائق نظر . کندمیعقل، نگرش انسننان به همه چیز را عوض  خواهد ماند.چیز بی حسنناب ن
 .دهدمیاندیشد و به خاطر کم، جاودانی را از دست نعاقل به کوتاهی دنیا می

 عقل و شیطنت
قل آن چیزی اسننت که به ع»فرمودند:  حضننرت به امام صننادق عرض کردم، عقل چیسننت؟: خوانیمچنین می در کتاب کافی

عرض کردم: پس آنچه که در معاویه بود، .« آیدو به سننبب آن بهشننت به دسننت می شننودمیسننبب آن خداوند رحمان عبادت 
ها «زرنگ باش»بسیاری از  194چیزیست شبیه عقل ولی عقل نیست.است و نه عقل.  آن نکراء است که همان شیطنت چیست؟

و از  ندکنمیمؤمنان امر به معروف نکراء است.  ، در واقع توصنیه به همینشنودمیاد گفته هایی که به افر«چرا زیرک نیسنتی»و 
  ؟مکنیمییا اینکه ما هم به نکراء و اموری مانند آن توصیه معروف است؟  های ما همیشهآیا توصیه …195کنندمیمنکر نهی 

 «سپاهیان عقل»صنورت بگیرد، از « نیک»اف ی که منجر به اعمال نیک شنود و با اهد«تفکر». نیسنت« عقل»ی «تفکر»هر 
ی اینکه شخصاست. « جهل از سپاهیان»های نفسانی، هدف یا به هدف فساد یا به هدف رسیدن به خواستهبی« تفکر» اسنت.

آنچه که انسننان را نسننبت به مرگ ایمن کند( نیاندیشنند، اگرچه «)دین»و « مرگ»ولی به  سننالها به فکر خورد و خوراکش باشنند
 .نیست« عاقل»ند باشد، دانشم

 عقل و وسواس
نزد امام صادق علیه السالم از مردی سخن گفتم که در وضوء و نماز : دگویمیراوی : خوانیمبه این مضمون می در کتاب کافی

!؟! دارد؟ امام فرمودند: او چه عقلیعاقل است.  و گفتم که او مردی کندمید و نماز اعاده گیرمیوسواسی است و مکررا وضوء 
، که سبب وسواس او شیطانی است که در او کندمیاگر از خود او هم بپرسنی تصدیق  !!کندمیدر حالی که از شنیطان اطاعت 

 196!کندمیایجاد وسواس 

وسواسی، دیگران را است.  وسواس در واقع اطاعت از شیطان! پنداردوسنواسنی عاقل نیست، هرچند که خود را عاقل می آری!
مرز وسننواس و دقت در . دیگران اهل دقت و عمل دقیق به شننریعت نیسننتند: دگویمی. داندمیشننریعت بی دقت در احکام 

رود و لذا اگر به او بگویند در اینجا عاقل از روی اندیشه به سراغ دقت میاست. « عقل:»کلمه  پاسخ در یک شریعت چیست؟
ر بار هم اگر به او و هزا کندمیسواسی از روی جهل چنین ولی و. کندمید به راحتی قبول خواهمینشریعت این مقدار دقت را 

  .شودمی، قانع ندانستمیپیغمبر دو بار آب کشیدن را کافی گفته شود که 

                                           
 .3، ح11،ص1جکافی،  194
 سوره توبه. 71قسمتی از ترجمه آیه  195
 .17، ح12،ص1به سند صحیح اعالئی، جکافی  196
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 نابودگران عقل
ردن اش تیره و تار کآرزوهای طوالنی که نتیجهموجب نابود شدن عقل است:  سه چیز: خوانیمبه این مضمون می در کتاب کافی

های شهوات و خواسته های ناب از وجود انسان محو شود.اش این است که حکمتزیاد حرف زدن که نتیجه است. تفکر انسان
 197.شدن  نور  عبرت استاش خاموشنفسانی که نتیجه

 و از وظائف شودمیها مشغول آرزوهای طوالنی، یعنی خیاالتی که ربطی به تعیین وظیفه انسنان ندارد و انسنان جاهالنه به آن
عقل نوري است که در هر یك . شودمی، زیرا خدا در آنها گم کندمیآرزوهای طوالنی اخالص انسان را کم . مانداصلی باز می

 ها، افزونبافیآروزهای طوالنی و خیال. یم با اعمالمان، آن نور را خاموش یا تیره و تار کنیمتوانمیای از آن هست و ما از ما بهره
 بردن تمرکز، نابودگر عقل هستند. ینبر اتالف وقت و از ب

های ناب از وجود انسان اش این است که حکمتدوم: زیاد حرف زدن است که نتیجهموجب نابود شدن عقل است:  سنه چیز
عاقل وقتی کالمی  .کندمید و تمرکز را کم گیرمیزیناد حرف زدن مانع از زیاد تفکر کردن اسننت. انرژی زیادی  محو شننود.

اما افراد ع است، کمتر قدرت سخن گفتن دارد. های خویش مطلاز آن محتاج اندیشنه است و از آنجا که به جهل د قبلگویمی
هر کس اگر با خود عهد ببندد که به این آیه . زنندمیو لذا به راحتی زیاد حرف  کنندمیسطحی، به راحتی مطالب را قبول یا رد 

 :زیاد سخن بگوید تواندنمیشریفه عمل کند 

ُقوا الی ُنوا اتَّ ذین  آم  ا الَّ ه  یُّ دیداا أ  ْواًل سنن  ه  و  ُقوُلوا ق  کسننانی که ایمان آوردید، تقوای الهی پیشننه کنید حرف درسننت محکم ای : 198لَّ
  گویا گفتن کالم نادرست و غیر محکم از مصادیق بی تقوایی و نافرمانی خداست.. بزنید

ای کسننانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشننه کنید و »در کتابش فرمود: متعال  خداوند: خوانیمچنین می در کتاب کافی
 مگر زمانی کندمینپس بدان خداوند هیچ عملی را از تو قبول « اعمالتان را اصالح کند. حرف درست و محکم بزنید تا خدای

ت. مشکل اس «حیثیتی»یا « گیخانواد»یا « سیاسی»پایبندی به این حدیث خصنوصنا در مسنائل  199.که کالم عادالنه بگویی
که ایم قسم نخوردهدر وجود ماست.  الهیهای نتیجه حساس نبودن روی کالم، گرفته شدن نور عقل است که از بزرگترین هدیه

  چه بسیاری سؤالی که بهترین جوابش، سکوت است.. پاسخ هر سؤالی را بدهیم

 اشهای نفسانی که نتیجهشهوات و خواستهد شندن عقل اسنت: موجب نابو سنه چیز: مورد سنوم روایت گذشنته را مرور کنیم
ا اما به راستی آی .کنندمیهای خود تصور بسیاری از مردم خوش بختی را در رسیدن به خواسته شندن  نور  عبرت است.خاموش

حیوانی و  انسنان موجودی دو ُبعدی است. ُبعدی جسمانی وماسنت؟  ها و تمایالت، موجب خوشنبختیدنبال کردن خواسنته
در تعارض هستند.  بسنیاری اوقات، خوشایندی  جهت  حیوانی وجود  ما، با تمایالت  جهت  روحانی. ُبعدی روحانی و عقالنی

 برای افراد بسنیاری، خوابیدن در محدوده زمانی اذان صنبح، بسنیار خوشنایند است ولی آیا برای جهت روحانی وجود ما مفید

                                           
 .17، ص1کافی، ج 197
 .77احزاب، 198
 .  81، ح177، ص8کافی ، ج 199
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های نفسانی پیروی از شهوات و خواسته است ولی آیا برای جهت روحانی ما مفید است؟زیاد خوردن خوشایند خیلیهاسنت؟ 
انسان عاقل خوردن و خوابیدنش هم حساب و کتاب دارد. . شودمیحتی در امور حالل، به مرور زمان موجب کوری نور عقل 

 خدا. که نخورد و نخوابد مگر برای کندمیسعی 

ن برای خدا، ارزشننش بسننیار بیش از خوابیدن برای راضننی کردن دل و تبعیت از هوای د، خوابیدفهممیسننت که ا یکسنن عاقل
لذا اگر کسننی به دنبال این اسننت که با بهره گیری از امور حالل نور عقل خود را خدا.  لذا نمیخوابد مگر برای نفسننش اسننت.

ست که خوردن و خوابیدن برای ا البته طبیعی .کندمیخاموش نکند، همین امور حالل را رنگ خدا میزند و بعد از آنها استفاده 
 ها منجر نخواهد شنند، بلکه معیارش نیاز واقعیها و پر خوابیخدا، وظیفه محورانه اسننت و در نتیجه هیچ وقت به پر خوری

 شخص خواهد بود.

 یم یا برای هوای نفس؟خورمیبرای خدا 

 چقدر به مزه غذاها حساس هستیم؟

، به فکر مزه غذاسننت و با ایراد گرفتن بر غذاهای مختلف برای مادر یا همسننرش زحمت دخوریمآیا کسننی که بر اسنناس نیاز 
ت ند بابتوانمیای در قبال پخت و پز و امثال آن ندارند و حتی در حالی که نه مادر و نه همسر او، شرعا، وظیفه ؟کندمیدرست 

 آن کارها، اجرت دریافت کنند. 

 نقش شریعت در تحقق مراحل سابق
تا اینجا در مورد یک سری صفات درونی را بحث کردیم که در ساختاری در هم تنیده بر روی یکدیگر اثر داشتند و به اختصار 

 نکات اصلی هر یک از این صفات را بیان کردیم. 

م و در متن اما باید توجه داشننت که سننبک زندگی بیرونی ما، ارتباطی جدی با درون ما دارد. اگر من زندگی در بیرون از خود
 . مثال فرض کنیدشودمیزندگی خارجی، یک سری کارهایی انجام بدهم، امکان به وجود آمدن یک سری صفات درونی منتفی 

، طبیعتا امکان بسیاری از مسائل برای او وجود ندارد. اصل همه فضائل اخالقی به عقل است که کندمیکسنی که شرابخواری 
 !کندمیشرابخواری، عقل را زائل 

د درمانی را در د توحیتوانمیفرصتی برای صحبت کردن با خدا برای خود نگذاشته باشد، چه طور وقتی کسی در زندگی بیرونی 
 زندگی خویش طی کند و از طریق توحید مجموعه کماالت را در خود ایجاد کند؟ 

 را در درون خود درنوردد.ها و زمین ملکوت آسمان تواندنمیکسی که در بیرون مشغول شکم و شهوت است، هرگز 

. منظور از شریعت کندمیای از دسنتورات است که امکان بیرونی آنچه در قسمت قبل توضیح دادیم، فراهم شنریعت مجموعه
که آن سبک زندگی و آن  کنندمیهمان حالل و حرام و احکام فقهی دین اسنت. این احکام یک سنبک زندگی خاص را اقتضاء 

 قلب ما دارد. اعمال، آثار مخصوصی بر
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ها را از ذهن ما بیرون . به شننکلی خاص مجموعه مزاحمکندمینماز و ذکر الله به صننورتی طی کردن مسننیر کماالت را محقق 
 نشاند.و خدا را به جای آن می کندمی

محوری و و در عوض آن وظیفه محوری و خدا  کندمیزکات به صورتی دیگر، مزاحمت مال و مال دوستی را در زندگی کمرنگ 
  .کندمیبرکات مادی و معنوی انفاق را جایگزین 

 جهاد به صورتی دیگر و روزه به شکلی مخصوص به خود و همین طور تک تک ابعاد دیگر شریعت. 

و سپس به صورت موردی به ذکر  کنممیهای شریعت که نماز است، مقداری بحث من در اینجا صرفا یکی از مهمترین قسمت
 پردازم تا مقداری عمیقتر به شریعت نگاه کنیم.می« داب ظاهریآ»برخی از آثار 

 عبادتی نا شناخته به نام نماز!
 اگر اینها را نشناسیمست. شنناخت حقیقت عبادات و آنچه که در آنها باید محقق شنود، رکنی اسناسنی برای حرکت در مسیر ا

م رخ ه طبیعی است که پروازی ز کند ولی آن را نشنناسد.که با آن پروااند فضنایی دادهای شنبیه کسنی هسنتیم که به او سنفینه
 نخواهد داد.

لذا فهم عمیق از شریعت و  م و بس.شویمینهایتا چند روزی با آن مشنغول بازی خواهیم شند و بس. چند روزی خم و راست 
 احکام الهی و اینکه دقیقا این احکام بناست با ما چه کنند، بسیار اهمیت دارد.

 است! ییدعا ماهیت نماز
کسانی که در نماز توجه کافی ندارید، ای بزرگ. نماز صنحبت کردن با خالق اسنت. روایتیسنت مشهور و حاوی کلیدی بسیار

اگر قرار است، نماز صحبت کردن با خدا باشد،  خواندن آن است.«« دعایی»»های اساسی  توجه بیشتر در نماز، یکی از راه حل
 . خواندن  خدا، خواند باید آن را به صورت صحبت کردن و

 الله اکبر نماز وارد شده است. برایای در روایات متعددی ادعیه. قبل از الله اکبر چند کالمی با خدای خود سخن بگوییم

 …بعد از ورود در نماز، سوره حمد مطلع کالم ما با خداست. شروع سخن با او

 .مکنیمیبعد در سوره توحید شروع به تمجید خدا 

 .مکنیمیعظمت او طاقت نمی آوریم و خضوعی در قالب رکوع و سجود در مقابل 

 .میگویمیو لذا صرفا سبحان الله  کندمینیم که هر چه بگوییم کفایت فهممیهر بار 

به نسننبت به واقعیت آنچه تو  کنممیم و تو را بابت آن حمد سننتایش فهممی. هر چه من ای خدا! تو منزه هسننتی از هر نقصننی
 حتی از حمد و ستایش خودم. دانممیاز نقص و اشکال است و لذا خدایا من تو را پاک و منزه هستی، پر 

 در آورد. در روایات بسیاری ادعیه مختلفی در سراسر نماز تبیین شده است تا نماز را به صورت دعایی
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 به اوست. نماز لطف بزرگ الهی برای توجه بیشتر

 علت اصلی حواس پرستی در نماز
 تا استراحت کند. ی بزرگ دراز کشیدزیر درخت

 دادند. ها می آمدند و آزارش میپرنده

 ند.شدمیجمع ها پراند ولی دوباره بعد از چند لحظه، پرندهرا میها و پرنده شدمیمدام بلند 

 درخت است. فهمید که مشکل اصلی

 آمد.ای نمیتبری برداشت و آن را قطع کرد. دیگر پرنده

 دارند.و ما را از آرامش یاد خدا باز می کنندمیخیال سر و صدا های ندهپر دائما در نماز،

 است. تا زمانی که درخت محبت غیر خدا در دل ما ریشه دوانده است، وضع همین

 .ای به غیریک لحظه حواسمان به خدا و لحظه

 هاست. دل کندن از این دلبستگیچاره 

 ندارد. یعالیق اگر در چارچوب محبت به خدا باشد، عیب

 نه. یا شوندمیمعیارش هم این است که بنگریم آیا مانع از یاد خدا 

 محبت غیر خدا به معنای دوست داشتن در عرض خداست و نه در طول خدا.

 است.تمایالت در عرض خدا، باید نابود شود. محبت در عرض خدا شرک 

 .در عرض خدا نیست اما اگر ما همه چیز را با عینک آفریده خدا نگریستیم، دیگر محبت

 است. شرک نیست بلکه عین توحید

 ر امر مربوط به قبل از مرگ نبود.مراد از دنیا نه بستگان و نه ثروت و نه ه قبال در مورد خود دنیا هم گفتیم.

 باشد. د دنیوی باشد باشد و ممکن است اخرویتوانمی…  بستگان و مال و 

 .ی باشد و ممکن است دنیوی باشدمحبت به بستگان و دوستان هم ممکن است اخرو

م و به شغلمان مشغولیم، یعنی محبتمان دنیاییست و اگر نه فقط در نماز رویمیاگر در نمازمان با بسنتگانمان هستیم و به بازار 
 بلکه در ارتباط با آنها هم دائما به خدا مینگریم، یعنی به باالترین توحیدها رسیده ایم.
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ای برای نزدیک شدن به خدا ببینیم، در نماز هم به ال مال و فرزندمان هستیم و آنها را صرفا وسیلهاگر به جهت تکلیف الهی دنب
دنبنال تکلیف خودمان و نجوای با محبوب واقعی هسننتیم ولی اگر در نماز چنین نیسننتیم و به جای نجوا با خدا با خاطرات و 

که در صحنه بیرون نماز هم آنها را فقط برای خدا و تکلیف  دشومیآرزوهای خود در مورد مال و فرزند مشغول هستیم، روشن 
 یم.خواهمینالهی 

 تر است.شرک از مورچه در شب تاریک هم مخفی

ها بسننته باشننیم، در موقع سننخن گفتن با خدا در نماز، به رود که به آن تعلق دارد. اگر دل به خداییمرغ دل، به همان جایی می
 به برکت نور شودمیدر آسمان و زمین هر آنچه دیده  دنیا را بیشتر دوست داریم یا خالق آنها را؟ لذایذ. مرویمیسراغ جز خدا ن

د که الله نور آسمانها و زمین است. سادگی است که خود آسمانها و زمین را ببینیم ولی به نور توجه فرمایمیاست. خدا در قرآن 
 نکنیم. 

 آژیر خطر
تب  شبیه :فرمودمیاستاد دیگری سنگ محک است.  : شبیهفرمودمیاستاد دیگر خطر است.  : نماز شبیه آژیرفرمودمیاستادی 

 توجه به خدا در وجود ماست. همه این تعابیر به یک حقیقت اشاره دارد و آن اینکه نماز، نشان دهنده میزانسنج است. 

اگر به سختی و مشقت در نماز یاد خدا است.  یامدهیعنی اگر در نمازمان هنوز به فکر این و آن هستیم، هنوز خدا در زندگی ما ن
یعنی هنوز عشق و خدا حقیقتا در دل ما راه پیدا نکرده است، ایم هستیم، یعنی به سختی و مشقت خدا را در زندگی خود راه داده

 است. به خدا برای ما شعار

 توجه به مرگ و توجه در نماز

ینی فکر مرگ، شیرمرگ است.  ت، برای افزایش توجه در نماز، توجه به حقیقتیکی از راهکارهای اساسی توصیه شده در روایا
وقتی شننیرینی شننیرینیها و تلخی تلخیها از بین رفت، مرغ دل به . بردمیخیلی از شننیرینیها و تلخی خیلی از تلخیها را از بین 

یاد مرگ  کنندمیبرخی فکر  د.گیرمیها را و دغدغه خدا، جای آن شودمیها کم رنگ .با یاد مرگ دغدغهکشدمیسنوی آنها پر ن
بله! اگر کسی برای مرگ برنامه نداشته باشد یا آن را  .شودمیکه همواره در روایات به آن توصنیه شنده اسنت، موجب افسردگی 

گ برای مرندارد. معنای  نگرد، هرگز چنین برداشتیولي کسی که با عینک قرآن به آن میخواهد شند.  پایان زندگی بداند، چنین
افسرده  آن چرا باید از آن بترسند و چرا از یاداسنت و چه چیزی از این بهتر؟!  عبور از زندگی پسنت به زندگی برترچنین کسنی 

کم شود.  جمعه نذر جمکران کرده بود که شهید 47که ایشان  کردمییکی از بستگان نزدیک همین شهید حججی، نقل باشد؟ 
 .کنندمینمازشان آرزوی شهادت  نیستند جوانانی که در هر قنوت

تنها چیزی که هیچ وقت سراغ اینها به خدا.  آرزوی شنهادت نه برای خالصنی از مشنکالت این دنیا بلکه از برای شوق رسیدن
ر نبود اگرو آورند و همواره در راه هستند. ایستند بدون اینکه خم به ابدر طوفان مشکالت مثل کوهی می. آید افسنردگیستنمی
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هایشان قرار که خدا برای آنها نوشته است، از شوق ثواب الهی و خوف از عذاب الهی، حتی یک لحظه روح آنها در بدن اجلی
 277.گرفتمین

 مقدار یاد خدا: نامحدود!
یعنی چه عملی است که هیچ حدی  به نظر شنما، بی حد و مرزترین عملی که خدا بر بندگانش واجب کرده اسنت، چیسنت؟

 .یم، باید همان مقدار انجام دهیم و اگر بیشتر بتوانیم باز هم بیشتر باید انجام بدهیمتوانمیمقدار ندارد و اگر هر 

 سراغ ادامه متن. لطفا اول فکر کنید و بعد بروید،

 نماز؟ روزه؟ حج؟ جهاد؟ خدمت به مسلمین؟

 ه اوست!حد و مرز، ذکر و توجه ب در روایت معتبری به این سوال پاسخ داده شده که عبادت بی

زیرا خدا  امام صادق در پاسخ به این مساله فرمودند :چرا؟  آری! جواب سنوال در دعای پیام اول امروز آمده بود ولی به راسنتی
 5هر چیزی را که واجب کرده است برای آن حدی قرار داده است. مثال برای روزه خصوص ماه مبارک رمضان یا برای نماز تنها 

 …نوبت در روز و

ه  فرمایمیمورد ذکر خدا، هیچ حدی قرار داده نشننده اسننت. خداوند متعال در قرآن ولی در  ُنوا اْذُکُروا اللَّ ین  آم  ذ 
ا الَّ ه  یُّ ا أ  ْکًرا  د: ی  ذ 

یًرا ث 
  272و271ک 

 ذکر خدا وجود ندارد. خدا را باید بسیار یاد کرد و حدی برای

همانا نماز از فحشاء و »د: فرمایمییاد خداست. در قرآن هم  نماز نیز برای تحقق ذکر اسنت و آنچه در نماز اصل است، همان
 «ذکر خدا برزگتر است. و به تحقیق کندمیمنکر نهی 

ه توجه به خدا، یعنی توجه به برترین چیزی ک در کل زندگی یاد او باشیم؟ شودمیاگر در رکعت نماز نتوانیم یاد خدا باشنیم، آیا 
 باید به آن توجه داشت.

 خداسه نوع یاد 
 :شودمیذکر الله در روایات به سه چیز گفته 

ها همراه شننود، آثار بسننیار ها که البته در صننورتی که توجهات قلبی با آنهمین اذکار ال اله اال الله و الله اکبر و امثال آن اول:
 .دارند ایکنار هم آثار ویژه این دو درخاص.  به عبارت دیگر، نه توجه قلبی به تنها کافیست و نه تلفن الفاظیدارد.  ایویژه

                                           
 فرازی از خطبه متقین نهج البالغه. 277
 .41حزاب،ا 271
 .1، ح499و498،ص2کافی،ج 272
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اگر شما دردی داشته باشید، این درد همواره کنار شماست و هر درد اسنت.  یاد خدا در هر لحظه. یاد خدا از جهتی شنبیه دوم:
دون اینکه د همیشگی باشد بتوانمیتوجه دائمی به کانون هستی نیز،  لحظه اگر از شما بپرسند آیا درد دارید، پاسخ مثبت است.

در حال درس خواندن، سخن گفتن، راه رفتن و هر لحظه دیگر، یاد و توجه به او باشد بدون ما اختالل وارد کند.  به امورات دیگر
 . اینکه یک لحظه از او غافل شویم

د و به خاطر خدا معصننیت گیرمیحالتی در انسننان که در انجام هر کاری حتی کارهای جزئی بالفاصننله خدا را در نظر  سننوم:
آن ذکر کثیری که حدی برای آن مطرح نشده است و هرچه بیشتر باید آن  .دهدمیو به خاطر او طاعات را انجام  دهدمینجام نا

 273.و دوم این نوع سوم است و نه دو نوع اول ،را انجام داد

 ترین واجبسخت
ترین چیزی که سخت 274آمده است.یت دیگر نیز این مضمون روایتی که سندش هم صحیح اعالئی است و البته در چندین روا

 275 خدا به بندگانش واجب کرده است، ذکر خداست و منظور از ذکر خدا همین معنای سوم است.

، خدا را در نظر بگیرد و اگر طاعت بود انجام دهد و اگر شننودمیذکر خندا، یعنی حنالتی در انسننان کنه وقتی با عمل مواجه 
زی ترین چیکه خدا برایش هیچ حد و مرزی و قیدی مطرح نکرده است و سخت این تنها واجبی استبود، ترک کند.  معصنیت
معلوم شنند که ذکر الله هم مثل خیلی از مفاهیم دیگر که در قسننمت مفاهیم ه خدا بر بندگانش واجب کرده اسننت. اسننت ک

 متفاوت است. رسدمیهن معنایش در ادبیات قرآن و روایات، با معنایی که ابتداء به ذ…( اخالقی)دنیا و عقل و ایمان و 

ش اش را بلکه فکرش و خطوراتالبته نه فقط عمل خارجی. بیندمیذکر الله یعنی حالتی که انسان خود را در مقابل دوربین خدا 
گاه  .کنندمیهای باطنش را نیز فیلم برداری و حتی ناخودآ

آنچه  و شدمیبود و آنچه مهم بود کم اهمیت تلقی داری کاریکاتوری دینی اسنت که در آن تناسنب اجزاء دین از بین رفته دین
ز این شاید تا قبل ا! که به آن بخندیم شودمییم کاریکاتوری شنناسنمینتیجه این خواهد شند که دینی که . مهم نبود پر اهمیت

 .ها به اهمیت ذکر الله توجه نداشتیدپیام

 و تنگی زندگی منشأ گرفتاری
رده توجه ک مکنیمیی زیادی که در زندگی خود حس هاسختیآیا تا به حال به منشأ . راهیهر مشنکلی سببی دارد و حل آن نیز 

ْنکًا و  فرمایمی خداوند متعال در قرآن به نظر شما منشأ این مشکالت چیست؟ ایم؟ ًة ض  عیش  ُه م  نَّ ل  إ 
ْکري ف  ْن ذ  ض  ع  ْعر  ْن أ  د: و  م 

                                           
 .87، ص2کافی، ج 273
 .177و  146و  145و 144و  87، ص  2برای نمونه، کافی ، ج 274
 .87، ص2کافی، ج 275
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ْحُش  ْعمین  ة  أ  یام  ْوم  اْلق  کس از یاد من روی گرداند، پس همانا برای او زندگی تنگی خواهد بود و او را در روز قیامت  و هر :276ُرُه ی 
 است؟ به نظر شما چرا چنین. گردانیمنابینا محشور می

د و به او اطمینان دارد، شناسمی. آنگاه چون خدایش را به خوبی بیندمیکسني که یاد خداسنت، دسنت خدا را در زندگی خود 
 ارد.ند هنسبت به نتیج ایبعد از انجام وظیفه، دیگر هیچ دغدغهاست.  ماند، انجام وظیفهی که برایش باقی میاتنها دغدغه

 .که گویا قرار است ما گرداننده زندگی خود باشیم شوندمیمعمول مشنکالت زندگی ما، مسنائلی هسنتند که از این فکر ناشی 
 .های ما از نتیجه است و نه از وظیفهنوع نگرانی

خرسند  باشد، البته اگر وظیفه در مسیر طاعت الهیاسنت.  ای نسنبت به نتیجه ندارد و تنها به فکر وظیفهمؤمن واقعی، دغدغه
 خواهد شد.

ذکر الله تطمئن القلوب» تا به حال در معنای این آیه فکر کرده اید؟اسنت.  قلبی آرامنتیجه وظیفه محوری  ال ب 
آیه ایست  ،277«ا 

ای یعنی: نیاز داریم.« فقط»به دلیل چند مسنأله، ترجمه آیه دو یا سه  اما چه قدر فهمیده ایم؟ ایم، و شننیدهیم اکه بارها خوانده
گاه باشنید که  منشنأ نا آرامی شنما، مشکالت  دکنیمیاگر فکر . دگیرمی« آرام« »با یاد خدا»دلها «««« فقط و فقط»»»»مردم آ

و مشکل  به تحقیق انسان را در رنج:  278«لقد خلقنا االنسان فی کبد». هست مشکالت همیشه. اسنت، سنخت در اشنتباهید
به تجربه قطعی یک تاریخ دراز، هیچ وقت با حل مشکالت به  برای هر کسی از نوعی که برای خود  او، سخت است!!!آفریدیم. 

 ست. «خدا یاد»آرامش در . آیدمشکالت یکی میرود و بعدی می. دیرسنمیآرامش 

است. م راه فهم اینکه ما وظیفه محوریم یا نتیجه محور، توجه به دعاهایورود به شنریعت اسنت.  ابتدای محورانه تفکر وظیفه
ولی اگر دنبال خوب شنندن . ، دغدغه اول و آخر ما، درسننت عمل کردنمان اسننت، یعنی وظیفه محوریممکنیمیاگر وقتی دعا 

 . فالن چیز و غیره هستیم، یعنی هنوز نتیجه محوریم

سوره انفال، مؤمنان را منحصر  2در آیه ته آرامش را باید کنار ترس خوب توضنیح داد. قبال ترس و خوف الله را شنرح دادیم. الب
دلهایشننان ترسننان  کنندمیهنگامی که خدا را یاد اسننت:  چنین هاویژگییکی از آن دارند.  ویژگی چنددر گروهی که  کندمی
های د که در نهایت دلفرمایمیاهل خشیت)نوعی ترس خاص( از خداوند متعال سنوره زمر، در وصنف  23در آیه . شنودمی

ا و هم ب شودمیپس مؤمنان دو ویژگی را با هم دارند. هم دلهایشان با یاد خدا ترسان . دگیرمیو آرام  شودمیاینها با یاد خدا نرم 
 .دهدمیقرآن تکه تکه زندگی ایده آل را شرح . دگیرمییاد خدا آرام 

                                           
 .124طه،  276
 .03رعد،  277
 .4بلد،  278
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کند: شود که چرا خداوند راهکار خروج از مشکالت را استعانت و کمک گرفتن از صبر و نماز معرفی میجا روشن میز همینا
ُهْم ُمالُقوا نَّ ون  أ  ُظنُّ ذین  ی  عین  الَّ ی اْلخاش  ل  الَّ ع  ٌة إ  بیر  ک  ها ل  نَّ الة  و  إ  ْبر  و  الصَّ الصَّ عیُنوا ب  ت  ُهْم  و  اسنْ نَّ ْم و  أ  ه 

بِّ ُعون   ر  ْیه  راج  ل  : و استعانت 279إ 
بجویید به صننبر و نماز و همانا آن)نماز( به تحقیق بزرگ)و مشننقت بار اسننت( مگر بر خشننوع کنندگان)متواضننعان( )همان( 

 گردند. کنند که مالقات کننده رب خود هستند و همانا ایشان به سوی او)ربشان( باز میکسانی که گمان می

فهمیم که برای رسنیدن به خشنوع و تواضنع لله، یکی از راهکارها، توجه به مرگ و قیامت است و همچنین از این آیه مبارکه می
 یک راهکار رسیدن به مقام نماز، خشوع و تواضع است.

 یک فایده بزرگ ذکر خدا!
اشد، از داشته ب معموال هر چه آن شخص، ارزش بیشتریکند.  شاید تا به حال شده باشد، دوست داشته باشید کسی از شما یاد

بعضی اوقات، دوست داریم ما را یاد کنند، تا مشکلمان حل شود. مثل  م.شویمیاینکه ما را یاد کرده باشند، بیشنتر خوشحال 
همه مشکالت دست  کسنی که کلید حضنرت یوسنف که برای حل مشنکلش به آن زندانی گفت که من را نزد اربابت یاد کن.

باید با شنیدن این آیه از ذوق ندانیم  ایم، اگر چنین است و ما به این باور رسیدهاست.  تریناز هر نظر هم باالاوست، خداست. 
اْذکُ  چه کنیم: ْذُکْرُکم ُرونيف  . ودشمیذکر خدا سبب افزایش محبت به او و ایمان به او کنم.  : پس من را یاد کنید تا شما را یاد217أ 

ما معموال به محض اینکه اسننت. « خدا یهانعمتیاد »تأثیر گذار اسننت،  یکی از اموری که خیلی در حاالت معنوی انسننان
غافل از اینکه در . مکنیمیهای خدا به خود را فراموش یم، شاکی و معترض، همه لطفخورمیم یا مشکلی بر شویمیمریض 

ای البته. خود با دیگران استمنشأ این روحیه مقایسه اسنت.  یی که داریم، بسنیار بیش از نداشنته هایمانهانعمتهمان حال، 
گاهیهنا کناش این مقنایسننه  .مکنیمیمتأسننفانه ما ظاهر زندگی دیگران را با واقعیت زندگی خود مقایسننه بود.  هم از روی آ

 . که هیچگاه منطقی نیستای مقایسه

 نماز و زکات! دو بال پرواز!
 ندکنمیآورند و نماز اقامه کسانی که به غیب ایمان می. کندیمخداوند متعال در اول سوره بقره، مؤمنین را در چند آیه، معرفی 

آورند و کسانی که به آنچه به سوی تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده ایمان می.کنندمیو از آنچه به آنها روزی دادیم، انفاق 
 211ها هستند که به آخرت یقین دارند.و آن

جالب اینکه در این آیه، دو . ی عملیهاویژگیی اعتقادی و هاویژگیکرد.  ه تقسننیمی مؤمنین را در دو دسننتهاویژگی توانمی
نماز  نماز و زکات! چرا این دو؟ از بین این همه عمل، چرا این دو را خداوند ذکر کرده اسننت؟ ویژگی عملی ذکر شننده اسننت.

زکات یعنی چه قدر هوای . ی خدا را داریمنماز یعنی چه قدر هواو زکات خالصه رابطه با خلق است.  خالصه رابطه با خداست

                                           
 .44و40بقره،  279
 .152بقره،  217
 .4و3بقره،  211
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کسی که ت. به فکر کمک به مردم هم هس دهدمیکسی که زکات هم هست.  امین دهدمیکسنی که زکات . خلق خدا را داریم
 به فکر از خود گذشتگی هم هست. دهدمیزکات 

 امان از این پراکندگی ها
 درجه میرساند. 57اما خورشید در روی زمین، دما را به زحمت، تا . درجه سانتیگراد 5777خورشید دمای زیادی دارد. حدود 

درجه ساتیگراد  4777خورشیدی بزرگ، دما را تا حدود های آیا مشنکل دوری خورشنید اسنت؟ خیر. در همین زمین در کوره
ما  .رسدمیدرجه  4777درجه به  57وقتی در کوره، پراکندگیها، به تمرکز تبدیل شود، ! مشکل چیست؟ پراکندگی. برندمیباال 

 .هاییمهم در زندگی خود، گرفتار پراکندگی

ت که کسی اس نماز یعنی روزی چند بار، همه پراکندگیها را روی یک نقطه متمرکز کنیم و آن نقطه هم یک نقطه معمولی نیست.
 خدا.  کسی است که دل هر ذره از هستی را پر کرده است. یعنی اول و آخر هستی است.

مورد تمرکز قوا از راه متمرکز کردن عقل و احسناس سنخن گفتم. در شریعت در عرض آن روشی دیگر که قوا را متمرکز قبال در 
 آید!کند، به صورت یک تمرین روزانه در زندگی ما می

یم بفهمیم و نه جدی خواهمییم و نه فهممیخیلی دقیق و پیشننرفته و حسنناب شننده اسننت! فقط مشننکلش این اسننت که نه 
 یم!رگیمی

نگ لحد بر س پیغمبر خدا، بر سر قبری که تازه بدن او را در آن گذاشته بودند، نشستند.آری! فرق ما و پیغمبر خدا این اسنت که 
اصحاب همه از نوع  دقت رسول . روی قبر گذاشنته شده بود. حضرت با دقت، سنگهای کوچک را اطراف سنگ لحد میچیدند

که این قبر و شخص داخل آن به زودی  دانممیرسول خدا فرمودند: من هم  بودند.خدا در چیدن سننگهای ریز متعجب شنده 
انصافا بین  212کم و درست انجام دهد، دوست دارد.، محدهدمیرا که وقتی کاری انجام ای خداوند متعال بنده پوسند ولی:می

در آن از  از مهمترین عبادات ماست. کوتاهی نماز یکی آنچه آنچه پیغمبر از ما انتظار دارند و اعمال ما، فاصنله بسنیار اسنت.
به  اگر. شودمیتوجه در آن از سویی، وقت آن از سویی، کیفیت رکوع و سجود آن از سویی در کمتر کسی دیده عادات ماست. 

ر مهمترین د تا به بهترین نحو انجام شود، و شما کردمیما بگویند، پیغمبر شما، در یک مسأله پیش و پا افتاده، نهایت دقتش را 
ته از ما انتظار نداش جز اینکه بگوییم: آقا! اسم ما مسلمان است! مسلمانی مسنائل چنین وضنعی دارید، چه باید پاسخ بدهیم؟

ما انتها ندارد.  کوتاهیهایهای ما اختصاصی به نماز ندارد! یم! کوتاهیگیرمیم نماز چیست و نه آن را جدی دانیمیباش! ما نه 
  گویا کوتاهی عادت ماست.در عبادت.  خواندن، اگر شاغلیم در کار، اگر عابدیم، اگر محصلیم، در

                                           
ه385امالی مرحوم صدوق،ص 212 م  ْحک  اًل أ  م  ل  ع  م 

ا ع  ذ  ْبدًا إ  بُّ ع  ه  ُیح   .: اللَّ
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آهن محکمتر های دلشان از تکه 213ها خاضع خواهند شد.ها روی بیاورند،کوهاگر به کوهاما یاران حضرت مهدی چنین هستند: 
 215و214 .کندمینوند، تغییری و زنده ش ولی دل اینها، اگر دفعاتی بمیرند شودمیاست، زیرا آهن در کوره آب 

  این بود آشنایی ابتدایی با برخی از ابعاد نماز و تأثیر آن زندگی ما! برویم سراغ برخی از آداب ظاهری!

 اسرار آداب ظاهری
داریم. عالوه بر اینکه این آداب حدودی دارند، … در اسننالم آداب ظاهری بسننیاری مثل حمام رفتن و مسننواک و نوع لباس و 

 ها نهفته است.هم در پس آن ّریباطن و س

 : مسواک1ادب شماره
 شده است. های ظاهری زیادی توصیهپیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم، ادب در سیره

 اینکه است.« مسواک»یکی از مهمترین آداب بهداشتی که در اسالم به آن توصیه شده است،  .مکنیمیاز آداب بهداشتی شروع 
ه طاهر کنند»در روایات بسیاری، مسواک به عنوان است.  است، به دلیل خود روایات« بهداشتی»ای م، مسنواک مسألهگویمی

 ایهمچنین در برخی روایات مسواک به عنوان مسألهذکر شنده اسنت. « کننده آن تنظیف»و نیز « خوش بو کننده آن»و « دهان
و  216ز نماز، اهمیت بسیار بیشتری داردخصوصا مسواک زدن، قبل ااست. ذکر شنده  ،شنودمی« کم شندن بیماری»که سنبب 

کید« خالل»و « مسواک»در روایات معتبری، به دو سنت  217ختی نیفتادن امت، واجب نشده است.صنرفا به جهت سن شده  تأ
ت حافظه و تقوی در روایات متعددی فوائد دیگری نیز برای مسننواک ذکر شننده اسننت که جای بررسننی دارد، از جمله:اسننت. 

 …ی چشم و تقویت رشد مو و هابیماریروشنی چشم و رفع برخی از 

گاه به ذهن انسان خطور  حتی خواصنی روانی نیز برای مسنواک ذکر شده است، از جمله از بین برنده وسوسه هایی که ناخود آ
 . دهدمیو معموال شخص را آزار  کندمی

 مسواک باطن
افراد سننطحی در ظاهر کند.  د رشنند باطنی ایجادتوانمیظاهری با توجه به آثار باطنی آن، آداب ظاهری، باطنی دارد. هر ادبی 

مثال فرموده اند: ذکر شده است.  زدن هم، در روایات، توجهات باطنی« مسنواک»برای همین  ند.رسننمیها میمانند و به باطن
 «یعنی دهان خود را مسواک بزنید»پرسیدند، مجرای قرآن چیست؟ فرمودند: « مجرای قرآن را پاکیزه کنید»

                                           
 .294،ص8کافی،ج 213
ر  الْ 80و صنفات الشنیعه، ص 000، ص0محاسنن برقی، ج 214

ْن ُزب  دُّ م  ش  ن  أ  نَّ اْلُمْؤم  ه  ع إ 
ْبد  اللَّ ُبو ع  ال  أ  ْو . متن صنفات الشیعه: ق  ن  ل  نَّ اْلُمْؤم  ر  و  إ  یَّ غ  ار  ت  ل  النَّ ا ُأْدخ  ذ   إ 

ید  د  نَّ اْلح  ید  إ  د  ح 
ْلُبُه. ْر ق  یَّ غ  ت  ْم ی  ل  ل  ر  ُثمَّ ُقت  ل  ُثمَّ ُنش   ُقت 

ُکْم 438، ص0کمال الدین، ج 215 ي ب  نَّ ل  ْو أ  ه  ل  ْول 
ق  ْوُل ُلوٍط ع ل  ان  ق  ا ک  ه  ع م 

ْبد  اللَّ ُبو ع  ال  أ  لی : ق  ي إ  ْو آو  ًة أ  ُجل   ُقوَّ نَّ الرَّ ه  و  إ  اب 
ح  ة  أ صننْ دَّ الَّ شنن  ر  إ  ک  م  ع و  ال  ذ  ائ 

ة  اْلق  ُقوَّ یًا ل  نِّ م  الَّ ت  یٍد إ  د 
ُرْکٍن شنن 

وا ب   رُّ ْو م  ید  و  ل  د  ر  اْلح 
ْن ُزب  دُّ م  ش 

ُه ْل   ْلب  نَّ ق  ُجاًل و  إ  ین  ر  ع  ْرب  ة  أ  ی ُقوَّ ُیْعط  ْنُهْم ل  .م  لَّ زَّ و  ج  ُه ع  ی اللَّ ْرض  ی ی  تَّ ُهْم ح  ون  ُسُیوف  ُکفُّ ا و  ال  ی  ُعوه  ل  ق  ید  ل  د  ال  اْلح  ب   ج 
 .561،ص2المحاسن به سند صحیح،ج 216
 ، به سند صحیح.22،ص3و کافی،ج 293،ص1علل الشرائع، جلد 217
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 : حمام 2ادب شماره 
اسنتحمام یک ادب اسنالمی است که در روایات . مرویمیمعموال همه ما به صنورت مداوم، در طول هفته چندین بار، حمام 

ن چه خوب است که از ظاهر ایشده است.  آداب بسیاری هم در مورد نحوه استحمام بیان بسنیاری به آن توصنیه شنده اسنت.
روح  ،شودمییم به این فکر کنیم که همان طور که بدن ما آلوده شویمیوقتی خود را  سنت حسنه، به باطن آن هم رسوخ کنیم.

اندازیم، بعد از چند روز، بدنمان نمی هاآلودگیبیاندیشیم در اینکه با وجود اینکه ما خود را در کثافات و  .شودمیما هم آلوده 
تشو موقع شس را بمالیم. هاآلودگیا نیز چنین است. حال هر گناهی مانند این است که به خود کثافات و روح م. دگیرمیبوی بد 

آب داغ . ی باطنی ما را بشویدهاآلودگی، آب توبه نیز، شویدمیی ظاهری ما را هاآلودگیاز خدا بخواهیم که همان طور که آب 
را تحمل کنیم، ما را به یاد آثار بد اعمالی بیاندازد که تمام وجود ای جهدر 77-67یم لحظه ای، گرمای توانمیحمنام و اینکه ن

در پس پرده این همین روزهای عادی، اسننراریسننت که جز کم. ها آری. عبرتهنا بسننیارند و عبرت گیرنده منا را میسننوزانند.
 .اندیشند. و اکثریت نمیکنندمیاندیشمندان درک ن

 : لباس3ادب شماره 
بر شننما فرزندان آدم! ای د:فرمایمیقرآن کریم . آوریمیی را از تن در میهالباسو  مکنیمییی را به تن هااسلبهمنه منا روزانه 

هر بار  218اس تقوا آن لباس بهتر است.ت و لبد و به منزله پر برای پرنده اسپوشانمیی شما را هازشتیلباسنی فرو فرستادیم که 
. ستخدایا! آنها بر تو پوشیده نی م.پوشنانمیی خود را هازشنتیمن با این لباس ! دایاخ: ، با خود بگوییمکنممیکه لباس بر تن 

خدایا اگر آن لباس را بر تن کنم، محبوب تو و اولیای تو  د.گذارمیخدایا! لباس تقوی آن لباس بهتر اسننت، زیرا زشننتی باقی ن
 . شوممی

 : لباس شهرت4ادب شماره 
رقهای یکی از فکه سبب انگشت نما شدن، باشد.  لباس  شهرت یعنی لباسیشهرت است.  از لباس   یکی از آداب لباس، دوری

، هر نمزمیبرای تقریب به ذهن مثالی است.  ها هستند، همینیی که هنوز در قید و بند خودیتهاانسانی با فضیلت و هاانسان
ال چنین است که اگر بخواهند یک عکس بگیرند، ی در بند  خود معموهاانسانروحیه ندارد.  چند که این مثال هیچ خصوصیتی

یی که واقعیت خود را دریابند، دیگر به خود هاانسان! عکس  تکیخود  خودشان باشند.  تاتا تنها باشند.  کنندمیجمع را خارج 
ه کمتر در ک دلبسته نیستند و بالعکس، روحیه شان گرفتن عکس  فردی نیست بلکه اگر در جمع هم باشد، چه بسا جایی بایستد

از روحیه ایست  صحبت. صحبت از سلفی گرفتن و نگرفتن نیست. صحبت از عکس تکی داشتن و نداشتن نیستچشم باشد. 
چه بسنا خود شنناسی که به اغراضی عکس تکی بگیرد و چه بسا خود پسندی که مثال اسنتفاده کردم.  که برای تبیین آن، از این

صحبت از حالتی درونی است که فقط است.  صنحبت از روحیهعکس گم شنود. های عکس دسنته جمعی بگیرد و در گوشنه
گاهیم و ن صنحبت از درون ماست که . یم با دیدن عکس تکی از این و آن در مورد دیگران قضناوت کنیمتوانمیخود ما، از آن آ

                                           
 سوره اعراف با کمی توضیح. 26ترجمه آیه 218
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گاهیم گاه اسننت.  کسننی . هرخود ما از آن آ که خود را سننراپا تقصننیر که آیا خودپسننند اسننت یا این داندمیخودش بر خودش آ
  د.شناسمی

های بسیار خطرناک برای شخص دیندار است که در لباس شهرت، خودش را نشان از روحیه« شهرت طلبی»به صنورت کلی 
 219.«آیدهمانا خداوند تبارک و تعالی، از شهرت لباس بدش می» . به سنند صحیح اعالئی از امام صادق علیه السالم:دهدمی

… باطنی دارد. روحیه شنهرت طلبی، همان روحیه ایسننت که ما در کثرت فالوور و اعضننای کانال و الیک و هر ادب ظاهری، 
 «.خود» یم یا برای رضایخواهمی« خدا». آیا ما همه اینها را برای رضای مکنیمیدنبال 

محصولی  چه«. خود»میفروشیم یا  ، خداهالباسباید دید که در هر یک از این . باشیم« فوتبالیست»یا « طلبه»یا « مداح»شاید 
 خدا؟  روز به روز به دنبال بیشتر کردن طرفداران خود هستیم یا ؟مکنیمیعرضه 

 : تفریح5شماره  ادب
بسننیاری  چه مقدار از آنچه خواندید به درد شننما خورد؟ سننال ابتدایی و راهنمای و دبیرسننتان خود، چه به خاطر دارید؟ 12از 

ولیات زندگی ماسننت و باید در مدرسننه به ما، آموخته شننود ولی افسننوس که هیچ یک از آنها مطالب ضننروری هسننت که از ا
تفکر، تمرکز، مدیریت، ارتباط گیری، روشننهای کسننب دانش، برنامه ریزی، روش از آنها عبارتند از:  جایگاهی ندارد. برخی

 تحصیل، روشهای مقابله با انواع مشکل و بسیاری مطالب دیگر.

ریح تفریح از ضروریات زندگیست. تفکردن است.  ن چیزهایی که باید در مدرسه بیاموزیم، روش درست تفریحیکی از مهمتری
ید، برای یعنی اگر شما وظیفه دارید که درس بخوان. برای بهره برداری با کیفیت بیشتر از ایام انجام وظیفهای یعنی داشتن برنامه

د ولی در مجموع به دلیل افزایش گیرمیید که اگرچه در ظاهر وقتی از شننما بهبود کارایی درسننی خود، نوعی تفریح ایجاد کن
ما معموال یاد نداریم، درست تفریح کنیم و به دنبال آن یاد . شنودمیکارایی شنما، باعث موفقیت بیشنتر شنما در انجام وظیفه 

 فیلم و سریال. نداریم که چه طور، درست کار کنیم

بی تحرکی و به دنبال آن چاقی، مشغولیت ذهنی و کم شدن آنها:  حداقل ضنررهای سنتند.فیلم و سنریال تفریحهایی مضنر  ه
بال ق قدرت تمرکز و به دنبال آن حافظه و تفکر، انتقال محتواهای نامناسننب و کم فایده به ذهن و بسننیاری مسننائل دیگر اسننت.

 معمول کسانی که والیبال بازیضر هستند. از ورزشها م حتی بسیاری. اجتماعی را مطرح کردیمهای مضنرات تفریح با شنبکه
، معموال گرفتار در دهندمیمعمول افرادی که برخی از ورزشهای رزمی را انجام مصدوم است.  ، معموال دسنتهایشنانکنندمی

صی است تفریح نیز امری تخص حتی هر ورزشی به عنوان یک تفریح صحیح نیست.. شوندمیرفتگی یا آسنیبهای بدنی دیگر 
ه از دنیا قرار دهید. بای برای خودتان بهره از امام کاظم علیه السالم نقل شده است: .د به دنبال کسنب مهارت آن باشنیمکه بای

زند و آن چه در آن زیاده روی نیست بدهید ید و به مروت و انسانیت آسیب نمیخواهمیخود آن چه را که از حالل های خواسته
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زیرا روایت شنده اسنت که از ما نیسنت کسی که دنیایش را برای دینش ترک کند و نیز  بگیرید،و از این کار برای امور دین بهره 
 227ترک کند. کسی که دینش را برای دنیایش

 آن را با آب طال نوشت. این کالم هر چند، از نظر ضوابط حدیثی، مرسل است ولی از نظر محتوا به قدری عمیق است که باید

  سیر دوست: پیاده روی در م6شماره ادب 
 ندبردمیجالب اینکه در برخی روایات داریم که در مسنیر پیاده روی حج، اهل بیت علیهم السالم با کاروان خود، چارپایان را 

 .ندشدمیند ولی بر آنها سوار نکردمیمثال با خود شترانی همراه . ندشدمیولی سوار آن ن

به اند ته. برخی گفبردندمیته اند، به جهت وقائع ضننروری با خود برخی گف در تحلیل این روایات نکات بسننیاری گفته شننده.
  دیگر در کار باشد.ای اما شاید نکته. برای حمل راحت بار. و نکات دیگراند برخی گفته .بردندمیجهت مسیر برگشت 

ر دوراهی قرار بر س هاسختیل اگر شتری در کنار انسان نباشد، تنها در ابتدای مسیر و قبل از تحماین باشند که  فنی شناید نکته
دای تنها پشیمانیم از اینکه چرا در ابت. ، به دلیل نداشتن چارپا، دوراهی در کار نیستمکنیمیرا تحمل ها در راه که سختی داریم.

 ! راه شتران را نیاوردیم

دو راهی خواهشهای نفسانی و در ولی اگر شنترها کنار ما باشند، لحظه به لحظه در دوراهی، پیاده روی یا سنواره رفتن، )همان 
لذا در روایات  و از این جهت دائما در طول مسننیر در حال رشنند هسننتیم. مکنیمیمسننیر امام بودن(، راه پیاده روی را انتخاب 

فتن، ر متعددی، پیاده روی در حج، برای صنرفه جویی در هزینه و دیگر اغراض کم فضیلت انگاشته شده است و حتی سواری
 ه شده است. بهتر دانست

لذا چه خوب فرمود:  221اشند، نهی شنده است.همچنین در روایتی دیگر، پیاده روی در مسنیر حج که مانع از دعاء و عبادت ب
عمل کننده بر غیر بصنیرت مثل کسی است که در غیر راه درست در حال حرکت است. هر چه سریعتر حرکت کند، از مقصد 

 222.شودمیتر دور

. زیرا در غیر راه اصلی در حال حرکت شودمیپیاده روی دنبال چه باید باشند، از مقصند آن به آن دورتر  وقتی انسنان نداند، در
 هم همین طور هستند.… است. نماز و روزه و همه عبادات اینگونه هستند. کار و درس و کالس و معاشرت و 

اشکی میریزند و به دنبال چه هستند.  در آن دانندمیولی ن کنندمیچه بسیار افرادی که عزاداری است.  خود عزاداری هم همین
خداوند متعال به همه ما توفیق، فهم دین و حقیقت باطن همان هسننتند که بودند.  و قبل و بعد از عزاداری نندخورمیشننامی 

کنیم که  د فراموشالبته نبای هایی باید باشننیم.اعمال ظاهری را، عنایت بفرماید تا بفهمیم که در پس ظاهرها به دنبال چه باطن
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در همین اربعین،  در ظاهرها، توقف کنیم و جلو نرویم.ایم گویا همیشه عادت کردهاست.  ها در پس ظاهرها دسنتیافتنیباطن
 بدهند! که چای ایرانیاند تا غذای مطابق میل ایرانی جماعت، بدهیم. حتی عراقیها به فکر ما افتادهایم این همه موکب زده

رهنگی که اصننل اسننت، برای این جمعیت، با این همه شننور و شننوق و این همه آمادگی قلبی و این همه نیاز، هیچ اما از نظر ف
چند تا طلبه، جمع شنندیم رفتیم برای گو و گفتگو با مردم بین راه. اگر سننؤالی دارند، اگر نیازی هسننت، اگر ! نداریمای برنامه

ویم و از این طریق به آنها کمک کنیم.بسیاری از رفقای طلبه را در بین راه ند کمکشنان کنیم. با آنها دوست شخواهمیمشناوره 
این همه نماز جماعت، چرا بعد از آنها  به مردم برسید؟ شویدمیمیدیدم که با هم چند نفر چند نفر راه میرفتند! چرا از هم جدا ن

 دو دقیقه حرف نمیزدید؟

زیع ند. اینها خوب ولی چند تا هیئتی دیدیم که به فکر توکردمیتوزیع … د و چه قدر بچه هیئتی دیدیم که پوستر و پرچم و سربن
آری! تمام فکر و ذکر ما اینکه غذای زائر را چه کار باشننند؟  فکر، کشناندن حب امام حسنین به درون زندگی زائر بعد از زیارت

مبارکه: کسی که یک نفر را زنده کند گویا  امام صادق در تفسیر آیه! کنیم!؟ شنربت زعفران بدهیم و چای لیمو! دمنوش آویشنن
 223هی به هدایت، مصداق این آیه است.همه مردم را زنده کرده فرمودند که هدایت فرد از گمرا

یک نفر را در شنأنی از شؤون زندگی اش هدایت کنیم، گویا همه مردم را  در برخی روایات فرمودند تأویل اعظم آیه این اسنت.
  زنده کرده ایم.

 : مسائل بهداشتی7اره شم ادب
در اسننالم مطالب زیادی وجود دارد که جنبه بهداشننتی دارند و در خود روایات نیز به همین جنبه اش  دانیدمیهمان طور که 

)هر چند سند این روایت بسیار بسیار ضعیف .را شنیده اید… و « النظافة من االیمان»توجه شنده اسنت. کم و بیش همه شنما 
 دارد.( آن با مجموعه روایات سازگاریاست ولی اصل مطلب 

غسنل و وضوء و تطهیر نجاسات و پوشیدن لباس تمیز و مسواک و شستشوی دستها قبل و بعد از غذا و جارو کردن منزل و دور 
، ادستوراتی هستند که در روایات به جنبه بهداشتی آن نیز توجه شده است و یکی از فوائد آنه… از محل زندگی و ها کردن زباله

 عنوان شده است. نظافت و پاکیزگی

لوده روح ما نیز آ اما پشت پرده این دستورات ظاهری که خوب است در هنگام رعایت این دستورات به آنها بیاندیشیم چیست؟
و نیز اموری هستند که منجر به  کنندمیهمچنین اموری هسنتند که روح را مریض . کندمیاموری که روح را مریض . شنودمی

ب این روح است و این روح ماست که اصل است و میماند و . شوندمیروح مرگ  رک  اگر چنین است که این بدن، چند سالی، م 
این مرکب را روزی رها خواهد کرد، ال اقل باید همان قدر که به فکر شناخت عوامل آسیب زننده به جسم هستیم، به فکر روح 
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خدایا! من با این آب، جسننم را : ، با خود بگوییممکنیمیپاک  هالودگیآچه خوب اسننت وقتی خود را از . خود هم بناشننیم
  224های روح پاک بگردان.آلودگیتو نیز روح مرا از شک و همه آفات و . مشویمی

 اخدایا! به من توفیق بده هر از وقتی، خانه دل ر. کنممیخدایا! من خانه بدنم را جارو  ، بگوییم:مکنیمیزمانی که خانه را جارو 
را از گوشننه کنار آن بروبم تا دلم آماده پذیرایی از یاد تو و ها غفلتها و سننسننتی نیز با آب توبه، بشننویم و آن را پاکیزه بگردانم.

 باشد. مهمانی محبت اولیای الهی

ا و خوف از خد بردمیولی وضنوی او وضوییست که رنگ از رخسارش . م و هم امام زین العابدینگیرمیهم من وضنوء  آری!
که با  دهدمیها و عبور از ظاهرها، ما را عادت توجه به باطن.  و وضنوی من، آب بازی بیش نیست سنازدمیرویش را دگرگون 

آنجا که قرآن ناطق را به خاطر قرآن صننامت اسننت.  از بزرگترین عوامل انحراف، ظاهرگرایی اطرافمان سننطحی برخورد نکنیم.
 .زنندمیکنار 

 جابیک حکم شرعی متفاوت: ح
برای  کنند که نوع پوششدانند. حتی برخی تصور میای و جنبی شریعت مییک مسأله حاشیه را صرفاحجاب بسیاری از افراد 

ایسنت و بیشنتر جنبه شخصی دارد. اما باید دانست که حجاب به معنای واقعی کلمه، یک بیشنتر یک امر سنلیقه 225زن و مرد
 حکم شرعی منحصر به فرد است!

شوند. این مسائل شبیه کوه یخی هستند کنند و از اصل مطلب غافل مید در تعامل با این مسنائل، سطحی عمل میمعموال افرا
درصد باقی مانده در زیر آب است.  97درصد آن بیرون آب است و  17که به دلیل نسنبت چگالی آب و یخ، تنها چیزی حدود 

 برند.بینند، پی به مقدار بزرگی واقعی کوه یخ میز کوه یخ را میتنها افرادی که بصیرت کافی دارند وقتی یک قسمت کوچک ا

ام مفصال در مورد این موضوع سخن گفته« استراتژی کوه یخ و مسأله دعواهای حجاب اجباری!»من در نوشتاری دیگر با عنوان 
 آخر آن نوشتار است توجه کنید: هایی که درگیریهایی از نتیجهبه بخش ام.و ابعاد پنهان مسنأله حجاب را مفصنال بحث کرده

ها سنناخته شننود. اسننالم نوری در دل جواننان و نوجواننان می اندازد و زمینه ای برای ایشننان ایجاد میکند که از آنها چمران
هایی سنناخته شننود که در اوج شننهوت جوانی پیشنننهاد اسننتاد زن خودشننان را برای خوشننگذرانی جنسننی، رد کنند. بابایی

ای که به خاطر ارزشهایشان بناست سر  آنها از تنشان آن هم توسط داعش کثیف ریخته شود، که در لحظههایی بسنازد حججی
چنین موجوداتی مهار ناشدنی هستند.  های خود بایستد.ذره ای ترس و دلهره در چهره نداشته باشند و با آرامش تمام، بر ارزش

، به مردم ظلم کنند و زورگوجوداتی نخواهند گذاشننت یک عده مو چنین موجوداتی نظم جهانی را به هم خواهند ریخت. چنین
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زنی که اسوه او زهرای اطهر است،  شنود مشغول زن و سرگرمی کرد.خودشنان حکمران جهان باشنند. چنین موجوداتی را نمی
ن چمران ند چندیتواقابل کنترل نیسننت. او فرزندانی خواهد سنناخت که فدائیان حق و حقیقت باشننند. چنین زنی به تنهایی می

به قول رابرت مرداک، راه از بین بردن اینها، از بین بردن خانواده  طبیعی اسننت که باید با چنین مسننأله ای مقابله کرد. بسننازد.
اسنت. و محور خانواده مادر است. اگر ما دختر ایرانی را نابود کنیم، کثیف کنیم. دیگر مسلمانان چیزی نخواهند داشت. چون 

کافیست زنان برهنه را در خیابانها روانه کنید.  توان خانواده را نابود کرد؟ولید چمران را نابود کرده ایم. چه طور میدیگر موتور ت
خانواده هم از هم  نوجوانان فریفته خواهند شند و به جای اینکه از استعدادهایشان استفاده کنند، مشغول این و آن خواهند شد.

ای برای ازدواج پیدا نخواهند کرد. . مردان مجرد انگیزهیج دین در جامعه، آلوده خواهد شنند. مهمترین نهاد تروخواهد پاشننید
تر از خانواده بر طرف خواهند کرد. مردان متأهل هم که این زنان آرایش کرده را ببینند، نیازهای جنسی خود را در قالبی کم هزینه

و چند درصد فعلی  82واهد یافت و به مرور آمار طالق به افتضاح شان به همسر کاهش خدلشان فریفته آنها خواهد شد. عالقه
لمی ها از مراکز عبه قول آن مرد خبیث اسرائیلی: تجربه موفق ما در اسپانیا)که سالو بعد از مدتی نابود خانواده!  خواهد رسنید

کشورهای دیگر پیاده کنیم. ما مسلمانان شد( سبب شد که این تجربه را در مهم مسلمانان بود و آن زمان به آنجا آندلس گفته می
 اصل بحث و به قول آن خبیث دیگر یهودی: زن و شنراب اسنلحه آخوند ُکش است. را از آندلس با زن و شنراب اخراج کردیم!

 ها خبیث از زمان رضاخانانگلیسی است. متعلق به اآلن هم نیست. داستان و اصل بحث چیز دیگری یست!حجاب اجباری ن
اصل داستان  کردند. هر زمان هر قدر توانستند اجرا کردند. اآلن هم یک بخش دیگر آن در حال اجراست.را اجرا می داشتند آن

! برهنگی اجباری! پس فردا از جنس بازیهمکنند. فردا از ننابود کردن خانواده! امروز از حجاب اجباری بحث می !این اسننت
در بسننیاری از کشننورهای اتحادیه اروپا، حجاب یا به صننورت کلی یا در  امروز دقیقا مسننیری که در خود غرب پیش بردند.

ها ممنوع اسننت. دیدید که چه طور برهنه بودن در کنار سننواحل برای زنان آزاد اسننت ولی کسننانی که در مراکزی مثل دانشننگاه
خی از بردر  شوند!کنند مجرم شناخته میلباس شننای پوشنیده بورکینی شنا میفرانسنه که به قول خودشنان مهد آزادی اسنت، 

شود و در برخی از کشورها تا همین چند سال صنرف تجاوز جنسی به زنان، جرم شناخته نمی همین کشنورهای اتحادیه اروپا،
 رد بازان جرمی است که زندان یا جریمه نقدی دارد!جنسگفتن به هم« تو»ها در همین کشورما ا شند!پیش، جرم شنناخته نمی

 و« پدر»بازان احسنناس حقارت نکنند، الزامی کردند که در مدرسننه به جای لفن جنسهم، برای اینکه فرزندان نسننههمین فرا
صرفا در برهنگی آزاد هستند و زنان  ی!رآ آموزان یک دست شوند!انشاستفاده شود تا همه د« 0والد»و « 0والد»از لفن « مادر»

میالدی( پوشش زنان بسیار  0402ط قرن بیستم)حدود هم در پوشنشی آزاد نیستند که در همین اروپا تا اواسن آ نه در پوشنش!
ن اصلی آنها هم ای کرف قرار گرفته است!ها میل زنان به آن بوده اسنت، بر اسناس قانون مورد منع چیزی که قرنیعنی کامل بود! 

شود. وقتی مرد کار گذارد و مانع از سنود حداکثری اربابان برده داری نوین میبود که خانواده هزینه زیادی بر دوش کشنور می
ای از هم ر که اینها جدکند و زن و فرزند نتیجه مزد او را بخورند، پول کمتر و برده کمتری نصیب این اربابان میشود. لذا چه بهت

ن  قسنمت کوه یخ  پنهان  داستا ها اداره شنوند و در عوض آنها پول بیشنتری به جیب بزنند!زندگی کنند و با هزینه حداقلی کاواره
ه ب مبارزه با دین حجاب اجباری و قانون حجاب اینجاسننت: نابود کردن خانواده برای نابود کردن جامعه متعالی و رو به رشنند.
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خی نا مطلع میگویند مشکل اصلی ما حجاب نیست! این همه مشکل داریم. گاهی بر !داری مدرنعنوان مهمترین دشنمن برده
ال، م بی کاری جوانان مشکل ماست. اختالس مشکل ماست. زن بی سر پرستی مشکل ماست که به دلیل نداشتن سرپرست و

ل ماست. از آن خیر! مشنکل ما دقیقا مسنأله حجاب اسنت. مسنأله حجاب از مشنکالت درجه اودهد. ناچارا تن به فسناد می
 فکر کردید این خانم بر سر پرست کند.کند. جوان ما را نابود میارکانی هست که اگر خراب شود، مستقیما خانواده را نابود می

شود و اال چرا بی سنرپرست است؟ چرا تا به حال ازدواج نکرده است؟ چون نیازهای جنسی مردان در کف خیابان برطرف می
؟ چرا شوهر قبلی او، او را طالق داده است؟ واضح است! شوهر قبلی او زنهای آرایش کرده اینجا و چرا یک زن بی شوهر باشد

آنجا را دید و دیگر زن خودش برایش جذابیتی نداشنت! در نتیجه آرام آرام دعواها شنروع شند و آخر سر کار به طالق رسید! یا 
در کف خیابان در دوران نوجوانی گرفتار خودارضایی شدید های مختلف شناید شوهرش به دلیل ازدواج دیر هنگام و دیدن زن

توانست نیازهای جنسی زن را بر طرف کند. رام آرام زود ارضا شده بود و بعد از ازدواج دچار سردی شده بود و نمیآشده بود و 
تبلیغی دانشجویی چرا جوان بیکار اسنت؟ بنده که سنالهاسنت کار  کرد.برد و نه زن را ارضنا مینه خودش از زندگی لذت می

د ولی ام! شاید مدرک عالی داشته باشمیکنم شدیدا بر این عقیده هستم که تا به حال حتی یک نفر انسان با عرضه بی کار ندیده
ند: خدا رسانند! میگویهای دانشجویی بزنید ببینید جوانان ما صبح را چه طور به شب میواقعا عرضه ندارد. یک سر به خوابگاه

 گذرد.های اجتماعی میبتاب و گوشننی را بیامرزد! عمده روزشننان به دیدن فیلم و این ور و آن ور رفتن در شننبکهپدر و مادر ل
ار داشت. طبیعی است که بی کطبیعی اسنت که چنین دانشنجویی به جایی نمیرسد. طبیعی است که بعدا کار خوبی نخواهد 

اند؟ چه قدر مدیریت الزم برای موفقیت شغلی را یاد گرفتههای تر ها هم چنین هسنتند. چه قدر مهارتحتی درسنخوانشنود! 
بخش زیادی از ناتوانی آنها در این امور به همین نکته بر  نیرو بلد هستند؟ چه قدر بازاریابی بلد هستند؟ چه قدر خالق هستند؟

عه ماست. ما هیچ وقت بله حجاب مسأله اولویت دار جام گردد که ذهنشنان مشنغول هزار و یک چیز است که نباید باشد.می
 و پنجه با معضالت آن است برویم. خواهیم مسنیری که خود غرب امروز به اشنتباه بودن آن رسنیده است و مشغول دستنمی

چرا خانواده را نابود کنیم؟ در روایات داریم که نهادی نزد خداوند محبوبتر از خانواده نیسننت. خانواده کارخانه انسننان سننازی 
ای از بدیهی است که اگر حجاب اجباری در شرایط کنونی کنار برود، ما هم تافته جدابافته ن سازی است.است. کارخانه چمرا

ترکیه و امثال آنها نیسنتیم. ترکیه بیشنترین درصند مسنلمان نشنین جهان را نسبت به جمعیتش داشت ولی وضع آن این شد که 
غرب به آن رسننیده اسننت و به دنبال آن تمام اتفاقات بدی که  نتیجه برداشننتن قانون حجاب برهنگی افراطی اسننت که بینید.می

لذا بحث حجاب اجباری بیش از اینکه یک بحث شرعی باشد، یک بحث عقلی است که افرادی که  گفته شند رخ خواهد داد.
ی حتی اگر کنند. یعنسننازو کار برده داری و نظم جهانی نوین را درک کرده اند، به وضننوح اهداف آن و ضننرورت آن را درک می

ابان برده نوادگان ارب هلق باشیم، اگر بخواهیم جامعه و ناعتقادی به دین نداشنته باشنیم و صنرفا یک پراگماتیسم)عملگرای( مط
  داری نوین، رشد کنند، طبیعتا باید صنعت سرگرمی و مهمترین ابزار آن را که زن باشد، در جامعه کنترل کنیم.
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به صننورت مسننتند ذکر شننده  خالصننه پیامی بود که در انتهای آن نوشننتار در مقام جمع بندی مطالبی آمده بود که در آنجااین 
نوشتار درصدد هستم که بحث را از زاویه  اما من در این ین بخش از متن را به جهت فوائدی که داشنت ذکر کردم.ا 226اسنت.

  گردد.تری مطرح کنم که مستقیما به موضوع دفترچه راهنما بر میعمیق

لذا محدوده پوشش بدن به جز دست و  ت.حجاب، عفاف اسنت و حجاب صرفا تجلی عفاف در ُبعد پوشش  انسان اساصنل 
رنگ لباس و نوع لباس و طرز راه رفتن و لحن صحبت کردن و حتی آنچه در صنورت برای زنان، صرفا بخشی از عفاف است. 

چه بسیار پوششی که در یک جامعه، مصداق عفاف باشد و در کند، همگی ابعاد مختلف عفاف است. ذهن انسنان خطور می
ت که بهتر ایسها ذاتشان به گونهبرخی از رنگناگفته پیداست که البته ای دیگر جذب کننده نگاه نوجوانان ازدواج نکرده! جامعه

ه سراغ دهد کهای ناپاک پیام میبه چشم نآ زن عفیف مسلمان با که ایسترنگ مشکی گویا ذاتا به گونهنمایانگر عفاف است. 
عبیر تاید سننّر اینکه قرآن شنن کنند!ارسننال می ذاتا پیام جذابیتهای جیغ، و رنگ هایی مثل زرشننکیعکس، رنگبه من نیایید! 

 «اهی شبسی»در زبان عربی به معنای  «اللیللب ج»، همین اشاره به رنگ پوشش برتر برای زن باشد. بردبه کار می باب راجل
 برای پوشش زن، لفن جلباب را که با معنای سیاهی مقارنه دارد، برگزیده است.قرآن با وجود الفاظ مختلف  227است.

باور  ولیدانم تو پسر نیستی و درکی از احساسات پسرها نداری. میفرزند پسر داری؟! آیا خوانی! عزیزی که متن مرا میخواهر 
هایی های او باید در زمینهدریای انرژیگذارد، آن هم در سنی که کن که نحوه پوشش تو، چیزی از تمرکز برای نوجوان پسر نمی

اضی ر ،شدگر خودت پسر داشتی و به دلیل این پوشش زنان، دچار اختالالت میاخرج شود که عمری از آنها بهره گرفته شود. 
 راضی هستی که همسرت با دیدن زنان دیگر، محبتش به تو کم شود؟آیا بودی؟! 

                                           
 مشاهده متن کامل این مسأله و نیز مستندات مربوط به این نوشتار رک: برای  002

https://b2n.ir/494838 
د قرار برای دانلو« باریاسنتراتژی کوه یخ و مسأله دعواهای حجاب اج»را مشناهده خواهید کرد که در بخشنی از آن نوشنتار « بسنته فرهنگی جامع عفاف و حجاب»در این آدرس 

 آمده است. های کشورهای غربیاز وبسایت های دیگری که در آن ذکر شده است، مفصال مستندات ادعاهای ذکر شدههای دیگر آن و آدرسداده شده است و در بخش
 .012، ص1العرب، جلسان  001

https://b2n.ir/494838
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واقعیت این است که همه مردها چنین دقتی ندارند و اما ، حتی نگاه برای شناخت. کنمن با حجاب کامل هم نگاه نمیبه زنامن 

ری قرار های تو، باید در بستگریبه جلوهمایل ت! شاخ و دم نداردتکبر زند. کنی، به زندگی کسی آسیب میکاری که تو میمال ع
دقیقا شننبیه تمایالت دیگر ذاتی مثل میل جنسننی که در همه تمایالت در تو ذاتی اسننت. این بگیرد که مورد رضنای خداسننت. 

شود تا سبب رشد  اریجهمانطور که میل جنسنی باید در بستر صحیح آن که خانواده است، اما های سنالم وجود دارد. انسنان
 . افراد جامعه باشد، این میل ذاتی تو نیز باید چنین باشد

که بدون در نظر گرفتن دعوای عظیم حق و باطل در این  مسأله، ظالمانه استدر این معرکه دعوای حق و باطل در این انصنافا 
 مسأله، به راحتی خود را در پوشش گروهی قرار دهیم که در مقابل امام زمان هستند. 

فی درمان نشده باشد، روح خود خواهی و تکبر به قدر کاوقتی گردد. مشنکل به مدیریت نشندن تمایالت و درون بر میاصنل 
من ! گری که حجاب کامل داشته باشدالبته قبول دارم که چه بسا زن متکبر و جلوهشود. چنین عوارضی در رفتار افراد آشکار می

هی است البته بدیکند، یا جاهل است یا تکبر را درمان نکرده است. ر استفاده میگپوششی جلوهزنی گویم. آن سوی قصه را می
فتن! و یکی با طرز راه ر ی با رنگ لباس و یکی با لحن صداکند و یکچنین میبا پوشنش تنگ یکی گری درجات دارد! که جلوه

امام زمانش باشد و نه  پاک خواهد در چشمگری کند و میبرای خدا جلوه خواهدزن عفیفی که برایش خدا مهم اسنت و میاما 
عمل »اید که رکن رشد ار بارها دیدهاین نوشتدر  بهترین باشد. ،کندها سعی میدر تمامی این ساحتهای آلوده، طبیعتا چشنم

ف برتر عفااگرچه برگزید.  تر، باید خوبتر راهای ما این اسننت که بین خوب و خوباسننت و یقینا یکی از دانسننته« به دانسننته
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ن عفیفی که روح تواضننع برای خدا را در ز هایی دارد ولی یقینا در مجموع سننبب رشنند بیشننتر انسننان و جامعه اسننت.سننختی
نهایت یش بیداند که سختی یا آسایشی کوتاه، ارزش سختی و آساکند چون میوجودش رشد کرده است، سختی را تحمل می

 ندارد.را 

 جمع بندی
است که در اسالم آداب ظاهری زیادی داریم که به برخی از آنها اشاره کردیم و هر ادب ظاهری، اسرار  این قسمت اینپیام کلی 

 به آنها هم توجه شود. و بطونی دارد که باید

ه هایی هستند که توجه به آنها ببه این سادگی، دارای چه باطن… دیدیم مسواک و حمام و تفریح و لباس پوشیدن و پیاده روی و 
از  فقهی به صورت کلی کل شریعت و قوانین همین طور هستند بقیه آداب ظاهری. .دهدمینسنان رنگ و بوی دیگری زندگی ا

و باطن آن به صننورتی دیگر!  کندمیاین قرار اسننت. ظاهری دارد و باطنی دارد. ظاهر آن به نوعی سننفینه وجود ما را هدایت 
رلی سنفینه فضایی وجود ماست ولی شریعت و احکام به نوعی ُبعد سخت مباحث اخالقی به نوعی جنبه نرم افزاری و اتاق کنت

افزاری و اجزای سننفینه وجود ماسننت. نه اتاق کنترل بدون آن تجهیزات به تنهایی کافیسننت و نه آن تجهیزات بدون اتاق کنترل 
 !بردمیکاری به پیش 

 جهت مشترک تمام احکام دین
لق گرفته اسنت، یعنی با صنرف نظر از اینکه نماز اسنت یا روزه است یا جهاد شنریعت با صنرف نظر از اینکه به چه چیزی تع

خود بندگی خدا به تنهایی ظرفیت ایجاد تغییرات و تحوالت اسننت، یک جهت مشننترک دارد و آن عبودیت و بندگی خداسننت. 
ما، نقش به سزایی دارد. وسنیعی در وجود ما دارد. خود متعبد شندن به شنریعت، در جهت از بین بردن شرک و تکثر در وجود 

وقتی ما خود را در عمل بیرونی ملتزم به شریعت کنیم و حتی در جایی که نفس ما به خالف حکم شرعی عالقه دارد، باز هم به 
 ایم.. طبیعتا در راستای کانونی کردن قوای وجودمان، حرکت کردهمکنیمیشریعت عمل کنیم، طبیعتا از تکثر و پراکندگی کم 

، به نفع ماست و دارای مصلحت است ولی حتی اگر چنین مصلحتی کندمیقاد ما بر این است که خداوند هر حکمی البته اعت
 نبود، باز هم خود تعبد به حکم الهی، یک مسأله بسیار پر مصلحت و قابل توجه بود.

 فریضه و سنت و تجلی والیت در احکام شریعت
 م اشناره کنم که متأسنفانه با وجود اهمیت بسننیار، کمتر گفته شده است.در اینجا مناسنب اسنت که به جهت دیگری از احکا

ن، خصوصا در فصل اول آ« نظام قانونی فریضه، سنت و فضل»گویم به همراه منابع روایی آن، در نوشتار مفصل آنچه اینجا می
ند. ع بیان آنجا، مأنوس نباشام. البته آن کتاب تخصنصنی است و طبیعی است که افراد غیر متخصص با اصطالحات و نوآورده

 کنم.اش مفصل آمده است، بیان میای کاربردی از مطالبی که در آنجا به همراه ادلهدر اینجا صرفا خالصه

در روایات اهل بیت علیهم السنالم یک تقسنیم بندی مهم برای احکام بیان شنده اسنت که دیدگاه ما نسبت به احکام را بسیار 
شننوند. برخی از احکام در کتاب الله یعنی قرآن در این تقسننیم بندی، احکام به دو دسننته تقسننیم میدهد. تحت تأثیر قرار می



111 

 

اند و در واقع کسی که آن احکام را به عنوان قانون اسالمی، جعل کرده است، خود خداوند متعال است. به این کریم، تبیین شده
د متعال آنها را جعل نکرده است بلکه رسول الله صلی الله علیه گویند. دسته دیگر احکامی هستند که خداوناحکام فریضه می

گویند. سنت به معنای مستحب نیست و و آله، آنها را به صنورت قانون برای مسنلمانان جعل کرده اسنت، که به آنها سنت می
را به یک ساختمان  بسنیاری از سننن الزامی هستند. فرائض به منزله چارچوب اصلی احکام هستند و اگر مجموعه احکام دین

تشنبیه کنیم، فرائض اسنکلت اصنلی آن است. اما دیوارها و تزیینات داخلی ساختمان، سنن هستند که به منزله تکمیل کننده و 
اند. به زینت دهنده فرائض هستند. سنن رسول الله صلی الله علیه و آله در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن فرائض جعل شده

رآن از خمر که همان شنراب انگوری اسنت، نهی شنده اسنت ولی رسول الله صلی الله علیه و آله، هر مست عنوان مثال، در ق
ای را نهی کردند. نهی از خصوص شراب انگوری فریضه است ولی بقیه مسکرات اگرچه حرام هستند ولی حرام به سنت کننده

رکعت  2عت نمازهای روزانه، فریضه هستند، یعنی صرفا رک 17نبوی صنلی الله علیه و آله هستند. همچنین صرفا ده رکعت از 
رکعت آخر نماز ظهر و عصننر و عشاء و یک رکعت آخر  2رکعتی که  7اول هر نماز از نمازهای پنجگانه، فریضنه هسنتند ولی 

 ولی نماز مغرب است، سنت نبوی هستند. در خود نماز، اصل رکوع و سجده اول از هر دو سجده در یک رکعت، فریضه هستند
های محدودی فرائض هستند ذکر رکوع و ذکر سجود و سجده دوم از هر دو سجده در یک رکعت، سنت هستند. در حج بخش

ولی مثال رمی جمرات و بسنیاری از امور دیگر، سننت هستند. در محرمات روزه، صرفا مسأله خوردن و آشامیدن و یک مسأله 
از سنن هستند. در زکات، اصل وجوب زکات و مستحقین زکات، از فرائض و دار، دیگر، از فرائض اسنت و بقیه محرمات روزه

چیز یا بیشتر، از سنن رسول الله صلی الله علیه و آله است. در کل فقه از ابتدا تا انتها  9احکام کتابی هستند ولی تعلق زکات به 
توان از سنن آن تی که بسیاری از فرائض را نمیاین تقسیم بندی حضور دارد و سنن در ارتباط تنگاتنگی با فرائض هستند به صور

 جدا کرد. 

این تقسیم بندی عالوه بر ثمرات فقهی متعدد و نکات جانبی جالبی که دارد، برای زندگی ما یک درس بسیار مهم دارد. آن این 
 ه صلی الله علیه و آلهاند که ما در تک تک اعمالمان، والیت پذیری نسبت به رسول اللاست که احکام دین طوری طراحی شده

دهیم که رسننول خدا صننلی الله علیه و آله، هایی را به این جهت انجام میرا تمرین کنیم. یعنی به عنوان مثال در هر نماز بخش
توانسننت همه این احکام را خودش جعل کند ولی چنین نکرد تا مردم امتحان والیت پذیری اند. خداوند متعال میدسننتور داده
ت شود که ما روزانه با توجه بیشتری، والیسنول الله صلی الله علیه و آله را پس بدهند. توجه به این مسأله سبب مینسنبت به ر

  پذیری نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله را تمرین کنیم.

 نقش والیت در نظام تبیین شده
روابط آن نیز روشننن شنند. حال نوبت به والیت اولیای الهی آنچه تا اینجا گفتیم برخی از ابعاد سننفینه وجود ما بود که تا حدی 

 های گوناگون حاضر است. . والیت اولیای الهی چیزی است که در سرتاسر این نظام به شکلرسدمی
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. آن کسننی که دلیل پیشننین حقانیت دفترچه اسننت، ولی الهی دهدمیاول اینکه اصننل دفترچه راهنما را ولی الهی به ما تحویل 
، ولی الهی است. کسی است که تجلی ضمانت اجرایی عمل به کندمیکه دفترچه را برای ما در هر مرحله تفسیر  اسنت. کسی

دفترچه اسنت، ولی الهی است. ولی الهی نمونه کامل دفترچه اجرا شده است. اطاعت از ولی الهی، در تکه تکه اجزای سفینه 
. کندیمرایی این دفترچه در جامعه نیز به والیت ولی الهی تحقق پیدا بناالتر اینکه ضننمانت اج وجود منا تنأثیرات مثبتی دارد.

 مجری این دفترچه در ُبعد فردی و اجتماعی ولی الهی است.

 تکبر مغز کفر بود، خصوصا تکبر در پذیرش حق که اصلمفاهیم بود. ترین ایمثال در بخش حاالت درونی، تکبر یکی از ریشه
انسانی رشد یافته است که این جهت وجودی خطرناک از وجودش حذف شده باشد. کسی که کفر و اولین درجه الحاد است. 

های خود ملتزم باشد و در نتیجه رشد و تکبر در وجودش باشند، به دلیل روحیه انکار حق هیچ گاه نخواهد توانسنت به دانسته
 هدف خلقت نیز در مورد او، منتفی است. 

 کندمیو ثابت  زندمیشخصی مانند ما، چیزهایی دارد که ما نداریم و حرف حقی  والیت مجرای اصنلی تمرین تواضع است.
 یش حق است و ما باید از آنجا به بعد، مطیع او باشیم و از او تبعیت کنیم، چون او نماینده الهی است. هاحرفکه 

 ه امر خدا به حضرت آدم سجده کند!تبعیت از او، نیازمند تواضع است! شیطان حاضر بود به خدا سجده کند ولی حاضر نبود ب

 والیت امتحان تواضع است و والیت پذیری تمرین حذف تکبر از وجود ماست!

ین حسد را از ب یمتوانمیهای نابود کننده وجود ما بود. ما با توحید درمانی و بندگی خدا، یکی دیگر از ریشه همین طور حسند!
مسأله بر روی ولی الهی است. یعنی ولی الهی کسی است که خدا خواسته است،  ببریم و غبطه را جایگزین آن کنیم. تمرین این

ها در وجود او جمع باشد. لذا زمینه یک امتحان آرزوی آن را داشت، داشته باشد! تمام ارزش توانمیهر چیز حقیقتا خوبی که 
د یا اینکه به خواسته خدا گیرمیآنها شکل نو حسد در وجود  شوندمیکه آیا به کار خدا راضی  شودمیسخت برای افراد فراهم 

 ورزند. تبعیت از ولی الهی، تمرینی برای حذف حسادت از درون ماست.و به او حسادت می شوندمیراضی ن

های معنی دار عجیبی دارند. والیت پذیری روح بندگی خداسنت و مقام والیت ضامن بقیه صنفات درونی نیز با والیت ارتباط
 خداست.جهات مختلف دین 

وح ین نوشتار گفتیم، رآنچه در ابیشتر م. های والیت به مجموعه دین اشناره کندر اینجا به جهتی دیگر از ارتباط اسنتزم الاما 
همانطور که اعمال درونی و بیرونی ما، در رشد ایم. این نوشتار کمتر ناظر به جهات اجتماعی دین سخن گفتهدر . فردی داشت

از جمله مهمترین خانواده سننت. تأثیر نیهای اطراف ما، در رشنند ما بیما تأثیر گذار هسننتند، محیط بیرون ما و عملکرد انسننان
های مبسوطی در این زمینه قابل بحثنیز در نوع خود چنین هستند. وستان دنهادهای بیرونی مؤثر در رشند یا سنقوط ماسنت. 

. گرددجالب این اسننت که به نوعی تمامی این مباحث به پذیرش مقام والیت و مقدار پذیرش آن بر مینکته  228طرح اسننت.

                                           
ویه با زااد آن، متدام که به ابعاد مختلف تأثیرات خانواده و مراحل مختلف تشکیل و اماه مبارک رمضنان امسنال، سنلسنله جلسناتی با موضنوع خانواده مهدوی ضنبط کردهدر  008

 پردازد.نوشتار میمباحث مطرح شده در این 
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ا تعامل بنوع ای از مقدار پذیرش والیت الله است. کردن با اهل دوستی، جلوهدوستی ای از والیت الله است. رحم جلوهه صنل
ط نه فقوالیت والیت شاه کلید مباحث اجتماعی اسالم است.  مقامای از مقدار پذیرش والیت الله اسنت. غیر مسنلمین جلوه

 229ی با ابعاد فردی و جمعی آن دارد.مقام اجرای ابعاد دیگر دین است بلکه پیوندی کلید

 جمع بندی
پس در این فصننل رابطه برخی از اجزای سننفینه وجودی ما و به روش به راه انداختن آن از درون روشننن شنند. ابعاد بیرونی و 
تجهیزات سنخت افزاری این سنفینه و رابطه آنها با اتاق فرمان هم روشن شد. دیدیم که چه طور شریعت و احکام الهی، کمک 

بدون آنها چه مشکالت عظیمی ممکن است به وجود بیاید. سپس رابطه والیت با کل این ساختارها  کننده ابعاد درونی ماست و
را بحث کردیم و نشننان دادیم که گویا والیت روحی حاکم بر کل دین اسننت و گویا والیت بسننتری اسننت که در آن همه آنچه 

 .کندمیگفتیم تحقق پیدا 

 دادگی: آیین دلمرحله ششم
های مختلف دفترچه راهنما آشنا شدیم، نوبت به این اش و بخشکلیت سفینه خودمان و اجزای درونی و بیرونیبعد از اینکه با 

رسند که مقداری در مورد مقصند سخن بگوییم. حرکت سفینه ما باید قربة الی الله باشد؛ یعنی برای نزدیکی به سوی خدا می
: همانا ما برای خدا هستیم و همانا ما به سوی او بازگشت 237«لیه راجعونانا لله و انا ا»فرماید: باشد. مقصد خداست و لذا می

 کننده هستیم. 

 رکن دوستی با خدا و حرکت به سوی او، دو چیز است.

 اول: دیدن خدا در زندگی خود و دیگران. 

 دعا کردن. دوم که از جهتی نتیجه مسأله اول است،

 ازیم.پردایم ولی در این فصل مقداری متمرکزتر به نکات این بحث میهای قبل نکاتی در مورد هر دو بخش گفتهدر قسمت

 انواع خدا پرستی
 های متفاوتی برای خدا پرستی در میان مردم جامعه رواج دارد!گفت، سبک توانمیدر یک تقسیم 

                                           
ین است که واقعیت اولی مکان آن این نوشتار نیست.  بسیار کلیدی استپرواز در آمدن سفینه ملکوتی او، ه معی و تأثیر آن بر رشود انسوان و ب  جمباحث  002

تر م ل مبارزه با تکبر و پذیرش والیت اهلل و صبر و قناعت و یا عناوین خاص« هاعمل به دانسته»اگر مطالب این نوشوتار به معنای دقی  کلمه اجرا شوود، م ل   

یقینا این نکته عذر صحیحی برای ننوشتن نوشتارهایی با عنوان اما افتد. ، فرد در بسوتر تشوکیالت هم به سرعت راه می  معروف و نهی از منکر و زکات امر به

بیشترین چیزی که مانع من از اضافه کردن چنین بخشی به این نوشتار است، نیست. و ... « تشوکیالت بسوتری برای رشود همه جانبه   »یا « اخالق تشوکیالت »

 است.   تا این لحظه عدم انسجام دانش من در این حوزه
 .152بقره،  012
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 م الراحمین. خدا ارحشودمیهای خدا توجه یک سنبک خداپرسنتی، سنبکی اسنت که در آن صرفا به صفات جمالی و زیبایی
اسنت. خدا جمیل اسنت. خدا کسنی است که باید به او عشق ورزید و دوست داشت. اما در این سبک با بقیه صفات خداوند 

عشق ما به او بیشتر شود! اما  شودمیندارند! اگر خداوند حکیم اسنت، صنرفا از این جهت اهمیت دارد که سنبب متعال کاری 
ند که مخالف صننفات رحمانی اوسننت، هرگز از او پذیرفته نیسننت! طبیعتا در چنین اگر خداوند به مقتضننای حکمتش کاری ک

 تصوری جهنم معنا ندارد. در چنین تصوری مظاهر قهر و غلبه در دین، مثل جهاد یا نهی از منکر، از او پذیرفته نیست.

م ند و مثال اگر اسالگویمیحمانی ند و دینی که چنین خدایی داشته باشد، دین رگویمیگاهی به چنین خدایی، خدای رحمانی 
 ند.گویمیخدایش این چنینی باشد به آن اسالم رحمانی 

در نظامی که برایتان توضیح دادیم، باطل بودن چنین خدایی و چنین دینی خیلی روشن است. دین بدون جهاد و نهی از منکر و 
د. قبال بحث ترس و امید و ضننرورت طرفین را برای راه افتادن سننفینه وجود ما را به راه بیانداز تواندنمیبدون قهر و غلبه، هرگز 

، شودیمسنفینه وجود توضنیح دادم. اگر فقط عشنق بورزیم ولی هیچ ترسی در قبال نتایجی که بابت کارهایمان گریبانگیرمان 
 . مکنیمینداشته باشیم، تک موتوره حرکت 

ت! خدایی که همه کار، کارهای اوست و هر بدبختی که من پرسنتی، نوعی خداپرسنتی جبرانگارانه اس یک سنبک دیگری خدا
کشنم نیز به خاطر اوست! من هم عروسک خیمه شب بازی در دستان او هستم. این سبک تفکر بر اساس نظامی که گفتیم می

صرفا  ،معناست. طبیعتا امر و نهیی برای چنین خدایی نیست و اگر هم هستکه بنایش رشند انسنان به اختیار خود اوست، بی
 ظاهری است و حقیقتی پشت اوامر و نواهی او، وجود ندارد.

های دیگری از خداپرسنتی ذکر کرد ولی نیازی به ذکر آنها نیست. آنچه مهم است، خدایی است که سنبک توانمیدر این میان 
 در پس  توضیحاتی که بیان شد، قابل درک است.

 ت؟پس بگذارید مروری داشته باشیم بر اینکه خدا کیس

خدا از سویی رحمن است و رحمت عمومی دارد و از سویی رحیم است و رحمت مخصوص مؤمنین و خوبان دارد. از سویی 
و برای جلوگیری از بدکاری در جهان، برای اعمال زشت  کندمیندیگر حکیم اسنت و بین نیکوکاران و بدکاران یکسان برخورد 

نکه افراد به این کارهای بد گرفتار نشننوند و در نتیجه به پیامدهای ناخوشننایند آثار سننوء و نتایج بدی قرار داده اسننت. برای ای
کارهای زشنت گرفتار نشنوند، از سنویی به آنها عقل داده است و از سویی دیگر حجتهای بیرونی مثل انبیاء و ائمه را قرار داده 

منع کنند و به نوعی  هابدیر داده است که دائما او را از اسنت تا او را از انجام آن کارها بازدارند. سنن و قوانین در این جهان قرا
 او را به سوی خیرات هدایت کنند.

 اما این انسان است که باید در این مسیر از اختیار خود نهایت استفاده را ببرد و به مسیر خیر وارد شود.

ای هر چند به او همه چیز را لی عدهو شننودمیخدا همان آشنننای غریب اسننت. او همچون نور اسننت که همه چیز به او دیده 
 دیدند، چون خودش را ندیدند انکارش کردند.
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  او همان آشنایی است که چون همه جا و با همه بود، به او توجه نکردند و آرام و آرام فراموشش کردند.

نور  م ولیبینیمیش و نگار را . امان از رفتار جاهالنه ما، که نقشودمیهمه نقش و نگارهای هستی به برکت نور اوست که دیده 
 .مکنیمیرا فراموش 

 م؟ به سراغ کسی که دلسوز من است. خدا دلسوزتر از مادر برای همه ماست.رویمیاگر مشکلی داریم به سراغ چه کسی 

 خبری از ؟ خیر. باید بداند که من مشکل دارم و االرسندمیاو رحمتش همه چیز را فرا گرفته اسنت. آیا هر دلسنوزی به داد  ما 
 دلسوزی نیست. 

یابد؟ خیر. تر است. آیا هر دلسوز عالمی مرا در میخدا از هر کسی داناتر به احوال ماست. اوست که از رگ گردن به ما نزدیک
 باید قدرت بر حل مشکل من داشته باشد.

 چیز احاطه دارد. خدا از هر کسی تواناتر است. او یکتا تواناییست که دل هر ذره را پر کرده است و بر همه

 . او امکان دارداو یکتاست. نه دومی دارد و نه حتی دومی برای 

 او زنده ایست که قیام همه چیز به اوست. اوسنت که هر نفس من، وابسته به رحمت اوست و هر لحظه، رّب  و قیوم من است.
 های جالل و جمال او هستیم.من و اطرافیانم همه وابسته به او و نشانه

من آن کسی هستم که زمانی مورد  من همانی هستم که نبودم و او مرا بود کرد.م: گویمیرا بخواهم با او بشنناسم، چنین  اگر او
بعدها که لباس هسننتی پوشننیدم نیز بدون درخواسننتی از او،  لطف و عنایت او قرار گرفتم که حتی نبودم از او چیزی بخواهم.

م وصننف کنم و در توانمیمن همانی هسننتم که از شنرم و حیا ابتدایم را ن هسنت. لحظه لحظه زندگیم لطف و عنایت او بوده و
 ند تحملم کنند.توانمیانتهای کار نیز، جیفه و مرداری خواهم شد که عزیزترین اطرافیانم بیش از یک شب ن

داند، لباس عدم و نظرش را از من برگرای من همان ضننعیفی هسننتم که اگر قدرتی دارم به لطف و عنایت اوسننت و اگر لحظه
 نیستی، رویم را خواهد پوشاند.

هدایت خواهم شد و از هر  هاراهاز طرفی دیگر من همان کسی هستم که به من وعده داده شده که با تالش و اخالص به بهترین 
 مشکلی گشایش خواهم داشت.

برسم و بهشت برین او، برای من آماده شده م با توکل بر او به مقام قرب الهی و رزق کریم او توانمیمن همان کسنی هسنتم که 
 است.

روم و البته اگر چنین نکنم، ممکن است از حیوانات هم من همان کسنی هستم که با اعمال شایسته از فرشتگان باالتر می آری!
 تر شوم.گمراه
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 اسماء الله در زندگی ما
 شناسد وتر از هر موجودی میاجعه کنیم. او خود را کاملما اگر بخواهیم خدا را بهتر بشنناسنیم، باید به خود خداوند متعال مر

تری نسبت به خود دارد و در قرآن خود را به صفات مختلف توصیف کرده است. خداوند در قرآن تر و صنحیحشنناخت جامع
 دصنرفا خداوند رحمانی توصیف نکرده است. صرفا معبود توصیف نکرده است. صرفا رحیم توصیف نکرده است. صرفا شدی

های مختلف بیان کرده العذاب توصنیف نکرده اسنت. صنرفا حکیم توصنیف نکرده است. او صفات مختلف خود را به شکل
ناسیم، وقتی ما خداوند را بهتر بشاسنت، تا ما او را بهتر بشنناسیم. خصوصا که این شناخت بیشتر، سبب رشد حقیقی ماست. 

رسیم که در هر ریز و کنیم. اگر شناخت به خدا قوی شود، به جایی مییدسنت خدا را در زندگی خود و دیگران بهتر مشاهده م
خواهم کلید اصلی رسیدن به این شناخت را کنیم. در این چند سطر، میدرشت هستی، خدا و تجلیات اسماء او را مشاهده می

 عالوه بر آنچه قبال بیان شد، بیان کنم.

شود یا گاهی خداوند با یک یا چند صفت خاصش بیان صفاتی برای خدا بیان میاید که در پایان بسنیاری از آیات در قرآن دیده
هایی اسنناسننی دارد که شننوند. همه اینها نکتهشننود یا گاهی صننفاتی از صننفات خدا به صننورت فعلی به او نسننبت داده میمی
 .این به بعد، باب تأمل در این آیات برای شما، بازتر شود خواهم سریع بیان کنم، تا ازمی

 نوع اول ذکر اسماء الله در قرآن: صفات پایانی آیه مبارکه
ْن  ُه أ  ی اللَّ س  میٌل ع  ْبٌر ج  ص  ْمرًا ف  ُکْم أ  ْنُفسنُ ُکْم أ  ْت ل  ل  وَّ ْل سن  ني به عنوان مثال به این آیه مبارکه توجه کنید: قال  ب  ی  ْأت  ْم  ی  ه  ُه ُهو  ب  نَّ میعًا إ   ج 

کیم لیُم اْلح  به برادران یوسنف( گفت: بلکه نفس شما برای شما امری را زینت داده است پس صبری  : )حضنرت یعقوب231اْلع 
 نزد من بیاورد. همانا او علیم حکیم است. ها)یوسف و بنیامین( را زیبا )باید کرد( امید است که الله همه آن

ی داند. از طرفو حکمت خداوند میببینید حضنرت یعقوب در مواجهه با داسنتان نیاوردن بنیامین، این داسنتان را مصداق علم 
گاهی دارد، پسران خود را تهدید می ا کند و از طرفی بخود را با تذکر دادن به علم خدا و اینکه خداوند به همه ابعاد این داستان آ

 دهد. آری! اقتضنای حکمت خداوند چنین است و این آزمایشیتذکر دادن حکمت خداوند متعال به خود، خود را دلداری می
 است که من باید در مقابل آن صبر کنم. 

ثابه شود، به ممعموال در این دسنته از آیات، صنفتی که در پایان آیه در قالب یک جمله معترضنه یا عطف شده به سابق ذکر می
 نعلتی برای سنابق اسنت. گویا خداوند با ذکر این صنفات، واقعه ذکر شنده در صدر آیه را، مصداقی از تجلی این صفاتش بیا

 فرماید: ای مؤمنین! این واقعه تجلی این صفات من است.کند. گویا خداوند میمی

                                           
 .38یوسف،  231
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 نوع دوم ذکر اسماء الله در قرآن: ذکر خدا در صفاتی خاص
الَّ ُبْشریبه عنوان مثال به این آیه مبارکه توجه کنید:  ُه إ 

ُه اللَّ ل  ع  ه  و  م   و  ما ج  ُبُکْم ب  نَّ ُقُلو ئ  ْطم  ت  ُکْم و  ل  ه  ال 
ْند  اللَّ ْن ع  الَّ م  ْصُر إ  زیز  ا النَّ ْلع 

کیم   حقیق هایتان به ت: و الله  آن)وعده نصرت توسط مالئکه( را قرار نداد مگر به عنوان بشارتی برای شما و برای اینکه دل232اْلح 
 آرام بگیرد و نیست یاری مگر از نزد الله عزیز حکیم.

النصنر اال من عند ربکم: نیست یاری مگر از نزد رب شما. ولی به جای این تعبیر  توانسنت بفرماید: و ماخوب دقت کنید. می
سنه صنفت الله و العزیز و الحکیم را ذکر کند. گویا در این آیه، نصرت الهی، تجلی سه اسم الله و عزیز و حکیم است. عزت 

داشته باشند، آنها را یاری کند. در مورد اینکه هایی را در خود کند که اگر مؤمنین ویژگیخداوند متعال و حکمت او اقتضناء می
کند بین علمای اسننالم اختالفاتی اسننت ولی در هر صننورت چون در الله به کدام صننفت از صننفات خداوند متعال اشنناره می

شنود که معنای صنفتی دارد و نه معنای اسنم علم شخص. روایات ما الله، مشنتق شنمرده شنده اسنت و نه جامد، روشنن می
به احتمال قوی الله یا به جنبه معبود بودن و شنایسته عبودیت بودن خداوند متعال اشاره دارد یا به مضطر شدن خالئق همچنین 

 به سوی او و آرام گرفتن و سکونت ایشان در نزد او اشاره دارد.

 نوع سوم ذکر اسماء الله در قرآن: نسبت دادن صفات به صورت فعلی
وا فيه توجه کنید: به عنوان مثال به این آیه مبارک جُّ ل  ْن ُضر  ل  ْم م  ه  ْفنا ما ب  ش  ْمناُهْم و  ک  ح  ْو ر  ُهون و  ل  ْعم  ْم ی  ه  : و اگر ما به آنها 233ُطْغیان 

 وند.شرحم کنیم و آنچه از تنگی که در آن هستند را بر طرف کنیم، پس به تحقیق آنها در طغیانشان، سرگردان و متحیر می

بر طرف کردن( که از آنها «)کشف کردن»و دیگری « رحم کردن»فعل به خدا نسبت داده شده است. یکی در این آیه مبارکه دو 
گمراه  هایدو صفت راحم و کاشف قابل انتزاع است. در هر صورت با دیدن این آیه باید دانست که حتی مشکالتی که از انسان

 کند.نها مشکل را بر طرف میشود، به نوعی رحم الهی به آنهاست و خداست که از آبر طرف می

داوند به خ«( ما»در مورد صنفات فعلی توجه به این نکته بسنیار اسناسنی اسنت که گاهی با ضمیر متکلم مع الغیر)در فارسی 
شود و گاهی با صفتی یا اسمی از نسبت داده می«( من»شنود و گاهی با ضنمیر متکلم وحده)در فارسی متعال نسنبت داده می

عال که هر کدام از اینها نکته دارد. چه بسا نکته، متکلم مع الغیر این باشد که این کار توسط اسباب علل الهی اسامی خداوند مت
شود ولی ضمیر متکلم به معنای این باشد که یا بی واسطه است یا واسطه بسیار به خدا نزدیک است و صفت و اسماء انجام می

 اوند متعال داشته باشد.ام کار از جانب خدذکر شده، اشاره به جهت انج

                                           
 .004آل عمران،  232
 .30مؤمنون،  233
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 فائده زندگی اسمائی
 .وجود دارد یمتفاوت هاییدگاهمورد خدا و رابطه آن با جهان، د در

سنناعت سنناز  یمعروف وجود دارد که به آن خدا یدگاهد یک یم،مسننأله نگاه کن ینما، به ا یایخدا در دن یکارها یهاز زاو اگر
 یشاز پ یرکردن مس یته اسنت و کوک کرده اسنت و خود جهان مشغول طبار سناعت جهان را سناخ یککه  یی. خداگویندیم

 شده است. یینتع

. هر لحظه او اراده کند، داندیگذار م یرتأث شننود،یانجام م یادن ینکه در ا یاسننت که خدا را در هر کار ینا یگرد یهنظر یک اما
 .شودیو اگر اراده کند که نشود، نم شودیانجام شود، انجام م یکار

 چند اسم خدا باشد. یا یکممکن است مظهر  ،شودیکه در جهان انجام م یتصور دوم، هر کار رد

اسننت. مثال  یاز صننفات خدا، متجل یصننفات خاصنن دارد،یبدن او را سننالم نگه م یول کندیخدا فرعون را غرق م یوقت مثال
اگر فکر کنیم، به داسنتان نمود دارد.  ینر ااسنت. عزت و قهر و غلبه خدا د یانگرهسنت. قدرت خدا نما ینجاحکمت خدا در ا

مورد  رخدا د یمیترح به عنوان مثال، یولشننویم. جهات دیگری از تجلی اسننماء و صننفات خدا در این داسننتان رهنمون می
، خدا در این داستان، با فرعون با صفت رحیمیت خود فهممی. حداقل من که نمیستداسنتان، چندان جلوه گر ن ینفرعون در ا

 .ل کرده باشدعم

از اسماء الله  ی، برخماجرای هدایت شندن آنها بعد از مشاهده معجزه حضرت موسیطور در داسنتان سنحره فرعون و  همین
. رحمت به وضنوح قابل مشناهده است مثال غفور)آمرزنده و پوشناننده گناهان( یا( یتگر)هدایقابل مشناهده اسنت. مثال هاد

 قابل مشاهده است. یهم تا حد 234یهل مشاهده است. رحمت رحمانداستان قاب ینخوب در ا یلیخ یمیهرح

 نمایاز اسماء الله است. اگر ما نگاهنمان به زندگ یمظهر برخ فتندیما م یکه در زندگ یهر اتفاق در اینجا بحث ما این است که
ر د یگران. خدا را حاضرتر از دیشنودم یشنترن به خدا باتوجهم کنیم،نگاه  زیبه هر چ نیما، در هر لحظه از زندگطور باشند ینا

 .کنیمو حاالت قلبی خوبی پیدا می یابیمیم یگرانخود و د یزندگ

                                           
 اعم در ادبیات دینی، رحمت رحمانیه، رحمتی اسوت که شامل همه بندگان است، م ل روزی داده شدن همه بندگان توس  خداوند متعال که همه بندگان،  011

رسد. هایی اسوت که مخوووص مؤمنین اسوت و به غیر ایشووان نمی   مند هسوتند. اما رحمت رحیمیه، آن رحمت سو  و کافر، از آن تا حدی بهره از مؤمن و فا

دهد، موووادی  رحمت رحمیه خداسووت. خدا به سووبب ایمان مؤمنین، در های قلبی و حتی وقائعی که برای مؤمنین در زندگیشووان رم میبسوویاری از هدایت

هایی دارد که در زندگی دیگران ندارد. لذا معموال مؤمنین تجربیات دینی خاصووی دارند که همواره با توجه به آنها، لطخ خداوند در گریان، جلوهزندگی ایشوو

 شوند.زندگی خود را یادآور می
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ر تکه در آن واقعه پر رنگ هیال ئی از اسماءاسما آن به ،های مختلفبعد از بیان داستانداده است. مدام  یادرا به ما  ینهم ا قرآن
را  یهر حکم یکند،م یاناحکام را که ب ی. حتیمنگاه کن یهزاو ینرا از ا ایواقعهبه ما یاد دهد که باید هر تا  دهدیاسننت، تذکر م

 .یکندم یاز اسماء الله را معرف یمظهر برخ

رغبتی شود. باید در کنار بیدائما به مظاهر اسماء الله توجه داشته باشیم، سبب ایجاد محبت به خدا می اینکه ما در زندگی خود
دگان، عبادتی است که خدا را نه به خاطر شوق ادا در وجود ما شکل بگیرد. به تعبیر روایات، عبادت آزبه دنیا، رغبت به خود خ

 235کنند.اند، عبادت میبه بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه به این علت که خداوند را شایسته عبادت یافته

حاالت قلبی مختلف و مفیدی نسبت و دیگران، حس کنیم، وقتی دست خدا را با توجه به مظاهر اسماء الله در زندگی خودمان 
کند. توجه به غضب و توجه به رحمانیت و رحیمیت خدا، شوق و امید و عشق به خدا ایجاد می .شودبه خداوند در ما ایجاد می

بت رغبتی نسبیهای قلبی دیگر مثل توکل و زهد و آفریند. بسیاری از حالتعدل خداوند، ترس و خوف و خشیت در دل ما می
 شوند.به دنیا و تواضع بر اساس تقویت احساسات قبلی، تقویت می

 تر به زندگی اسمائیدعا راهی برای رسیدن عمیق
طبیعی است که وقتی خدا را در زندگی خود و دیگران دیدیم و با تمام وجود حس کردیم که خدا حاکم بر جهان است و اوست 

افتیم! اینکه او را صدا بزنیم و او بخواهیم. آنگاه به فکر دعا می، 236هر چیز را پر کرده اسنتای ارکان که اسنماءش در هر واقعه
 وقتی دانستیم اوست که مؤثر است، طبیعتا به سراغ درخواست از او خواهیم رفت.

اغ ی به سرشود. وقتاما اینجا هم همانطور که در بحث رابطه بین علم و عمل گفتیم، عمل سنبب تقویت علم و احسناسات می
ه، و به دنبال تقویت این مسأل شوددعا رفتیم، دعا خودش سنبب تقویت بیشتر درک اسماء الله و حس کردن خدا در زندگی می

 .کنیمشود و به دنبال دعای بیشتر، دوباره و چند باره، خدا را بهتر در زندگی حس مینیازمان به دعا بیشتر می

م درکش خواند، آرام آراا امیر المؤمنین و کل اهل بیت علیهم السالم یا انبیاء سابق را که میانصافا انسان احواالت پیغمبر اکرم ی
، برداشتی داریم و 237شنویم امیر المؤمنین مردی بسیار دعا کننده بوده استرود. اوال وقتی میهای رفتاری ایشان باال میاز الیه

شننود و احتیاجمان از آب و غذا به آن بیشننتر ظه به لحظه زندگیمان میکنیم که دعا نیاز لحوقتی خودمان این مسننیر را طی می
ّواه»فرماید ابراهیم فهمیم که بسیار دعا کننده بودن یعنی چه! در قرآن میشود، تازه میمی  بود. در روایات این صفت به معنای« ا 

                                           
حبا »، تعبیر 81،  ص0البته در کافی، ج دة فعبدته.قوله لم أعبده خوفا و ال طمعا لکنی وجدته أهال للعبا: 151، ص12شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج 015

آمده است. به « شکرا»، تعبیر 512و نهج البالغه، ص 012به خاطر دوست داشتن او(، در وصخ عبادة احرار و آزادگان آمده است. در تحخ العقول، ص«)له

 است.« شایسته عبادت بودن»آید که این تعابیر همگی مالزم با تعبیر نظر می
 (188و به اسمائی از تو که ارکان هر چیز را پر کرده است ...)البلد االمین، ص« : ءوَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِی مَلَأَتْ أَرْکَانَ کُلِّ شَیْ»خوانیم: دعای کمیل میدر  012
 .مُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا دَعَّاءًوَ کَانَ أَمِیرُ الْ: 128، ص0کافی، ج 011
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یح است. حساب و کتاب دارد. باید اهل مسیر های تسباینها همه زنجیره است. دانه 238بسیار دعا کننده توضیح داده شده است.
 ها را درک کرد.شد تا الیه

ُکُم اْدُعونيفرماید: دعاء مغز عبادت است. قرآن میدعاء بسنیار اسناسی است.  بُّ ْن  و  قال  ر  ُرون  ع  ْکب 
ْست  ذین  ی  نَّ الَّ ُکْم إ  ْب ل  ج 

ْست  أ 
تي باد  رین ع  م  داخ  نَّ ه  ْدُخُلون  ج  ی  شننما فرمود: مرا بخوانید)دعا کنید( تا شننما را اجابت کنم، همانا کسننانی که از  : و رّب 239سنن 

شننوند در حالی که شننمارند( به زودی داخل جهنم میتر میورزند)خود را از اینکه مرا عبادت کنند، بزرگعبادت من تکبر می
 ذلیل هستند.  

 247ورزیدن از عبادت خداست.آید که دعا نکردن مصداق تکبر از این آیه به روشنی به دست می

 اقسام دعا
. «او را خواند» یا« پدر علی او را صدا زد»گوییم: میاسنت. مثال در فارسی « صندا کردن»و « خواندن»در لغت به معنای دعا 

منظورمان، درخواسننت کردن اسننت و نه صننرف « دعا کن»گوییم: لذا صنندا زدن خدا، دعاسننت. معموال وقتی در فارسننی می
گوییم که همراه با خواستن باشد. اما در عربی، دعا عام دا زدن، یعنی ما در فارسی خواندن و صدا زدنی را دعا میخواندن و ص

است، چه همراه با خواستن باشد و چه نباشد. البته یقینا باید از خدا درخواست هم کرد و در روایات بسیاری توصیه به خواستن 
 241نیز، از مصادیق تواضع در مقابل خداوند دانسته شده است. از خدا شده است و خود  خواستن و مسألت

گوییم باید دعا کرد و اهل دعا بود و بلکه دعا نیاز وجودمان و قضنای روحمان باشد، منظورمان صرفا خواستن از پس وقتی می
ر هر بند، ابتداء از خدا نیست بلکه شامل هم خواندن بدون خواستن و هم خواندن با خواستن است. دعای مثل جوشن کبیر، د

کند که خداوند انسان کند و درخواست میمی« مسألت»خواند. در پایان هم بند هم زند. خدا را میخدا را با اسماءش صدا می
را از آتش رهایی بخشند. ادعیه اهل بیت، به صورت کلی این طور است. هم صدا زدن خالی دارد و هم خواستن. معموال صدا 

                                           
 اللَّهَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ: 122، ص0در کافی، ج برای نمونه به سوند صحی  اعالئی  018

وَ ینَ قَالَ هُوَ الدُّعَاءُ وَ أَفْضووَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ قُلْتُ إِنَّ إِبْراهِیمَ لَأَوَّاهح حَلِیمح قَالَ الْأَوَّاهُ هُإِنَّ الَّذِینَ یَسووْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سووَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِ  -عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ

 الدَّعَّاءُ.
 .22غافر،  012
آن موداق عبادت در انتهای آیه را دعاء که صریحا در  1، ح122، ص0برای نمونه رک: کافی، جدر روایات متعدد هم بر این برداشنت صنحه گذاشته شده است.  012

دهد، مغز عبادت دعاسووت که در مورد آن در قرآن چنین تعبیری به کار رفته اسووت و اتفاقا همین معنا را در روایت هم داریم که: کند که نشووان میمعرفی می

 ( : دعاء مغز عبادت است.18ت راوندی، صالدعوا«)الدعاء مخ العبادة»همان( : برترین عبادت دعاء است و «)افضل العبادة الدعاء»
لَّهِ أَبِی عَبْدِ ال أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْبه سوند صحی :   1،ح122، ص0برای نمونه رک: کافی، ج 011

ً یَسوِّرُ ادْعُ وَ لَا تَقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ فُرََِ مِنْهُ إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلًًَ لَا تُنَالُ إِلَّ ع قَالَ قَالَ لِی یَا مُ الخ: ای میسر)اسم راوی(! دعا کن و نگو که کار از کار  ا بِمَسوْأَلَ

 رسد. به آن نمی« خواستن»)کسی( جز با  شود(. همانا منزلتی نزد خداوند است کهگذشته است)و با دعا درست نمی

خواستن( در آن آمده است، از ابتدای آن هم روشن است که مراد از دعا در ابتدا، همان مسألت و خواستن «)مسألت»این روایت عالوه بر اینکه توریحا تعبیر 

 است. البته روایات بسیار است و صرفا یك نمونه را ذکر کردم. 
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کند. بعد از آن، نوبت کند. تحمید میهاست. در سوره حمد نیز چنین است. ابتداء خدا را توصیف میواستها مقدمه درخزدن
 خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند.رسد و از خداوند میبه درخواست می

ین باشیم ولی هیچ وقت لذا درخواست کردن ادبی دارد. صدا زدن هم ادبی دارد. خوب است ما خودمان دعا کنیم و باید هم چن
نباید از ادعیه مأثور، یعنی دعاهایی که از اهل بیت علیهم السننالم، نقل شننده اسننت، غافل شننویم. دعا کردن با ادعیه مأثور از 

 چندین جهت، بسیار ضروری است.

ا هی دارد، مواجه شننوند و باید که مثال یک عالم بسننیار ربانی با یک فردی که در واجبات عادی کوتادانم آیا تا به حال دیدهنمی
یکدیگر سننخن بگویند و شننما احسنناس کنید که این فردی که در واجبات عادی گرفتار اسننت، شننأن آن عالم ربانی را رعایت 

 کند؟!نمی

خورید! خوش به حال شننما که به زن مردم نگاه گوید: ای عالم ربانی! خوش به حال شننما که مال مردم نمیمثال فرد عادی می
درصد اموال غصبی که  27د. دعا کنید خدا به ما عنایت کند که کمتر به مردم فحش بدهیم! دعا کنید که بتوانم حداقل کنینمی

توانم به درصد را می 27توانم بگذرم ولی باالخره این درصد دیگر نمی 87دسنت من اسنت، به صاحبانش برسانم. از خیر آن 
ین هفته دارم که برایم بسنیار مهم است. دعا کنید، این معامله با موفقیت به سر ای در اراسنتی من معامله صناحبانش برگردانم!

 برسد!

حال فرض کنید که شننخص عاقلی با این عالم سننخن بگوید که درجاتی از مسننیر بندگی را طی کرده اسننت. به عالم ربانی 
طورات ذهنیتان کنترل شده است. خوشا گوید: خوشا به حال شما که دائما حواستان به خدا هست. خوشا به حال شما که خمی

خوشننا به حال عبادت شننما. دعا کنید، من هم توفیق عمل بیشننتر به  فاصننله دارید. ناک همکارهای شننبهه به حال شننما که از
 هایم را پیدا کنم. دعا کنید من هم توفیق یاری مخلصنانه امام عصر را پیدا کنم. دعا کنید خداوند به من نفسی بدهد کهدانسنته

 روی فرزندان و اطرافیانم بیشتر تأثیر بگذارم. دعا کنید که قوت پیدا کنم که جلوی منکر بایستم و نسبت به آن خنثی نباشم.

گوید! عجب! چه چیزهایی در عالم هست که ما خبر نداشتیم و به آن فکر هم فرد اول که این گفتگوی دوم را بشنود، با خود می
شننود و شننود! از مکالمه اول خود پشننیمان میا شنننیدن مکالمه فرد دوم با عالم ربانی عوض میکردیم! افق دید فرد اول بنمی

گوید: ای کاش من هرگز دهن کند. دوست دارد که زمین دهن باز کند و به داخل آن فرو برود. با خود میاحسناس حقارت می
هایم از آن عالم ربانی، احمقانه بود و دح او! درخواسننتهایم از آن عالم ربانی، بیشننتر مذمت او بود تا مکردم! تعریفباز نمی

بیشتر به ضرر من بود تا به نفع من! اگر من با مال مخلوط با حرام معامله کنم، خودش کار حرام دیگری است که اموال و زندگی 
 کشد! عجب چیزهای کوچک یا بدی از آن عالم خواستم!من را بیشتر و بیشتر به آتش می

و روز ما هم در دعا و مکالمه با خدا، به مراتب بدتر از مکالمه کننده اول اسننت. و حال و روز اهل بیت علیهم  متأسننفانه حال
مان خوانیم، ابوابی برایوقتی دعای ابوحمزه ثمالی یا دعای کمیل را می السالم با خداوند متعال، چیزی شبیه مکالمه دوم است.
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ه تا به حال به آن فکر هم نکرده بودیم. وقتی حال و روز منتظران واقعی را در دعای کنیم کشننود و به موضننوعاتی فکر میباز می
ام. من چه قدر کوچکم و چه قدر فهمیم که ما کجا و انتظار؟! بارها شده است که دعاهای خود شرمنده شدهخوانیم، میندبه می

ای کردم! دعا چه آداب و مقدماتی دارد و من چه خرهام. چه خدای کوچکی داشتم و چه دعاهای مساحترامی کردهدر دعاهام بی
ای مهم، ام. شبیه کودکی که یک دفعه وسط بحثی مهم و جلسههایم رفتهای به سراغ خواستهقدر بچگانه سریع بدون هیچ مقدمه

! ولی رعایت شودخب زشت است! آدابی دارد. باید مقدمات و مؤخراتی «. دستشویی دارم! مرا دستشویی ببرید»زند: فریاد می
ا نباید دعای مأثور ر بخشد و حتی به ما امر کرده است که دعا کنیم ولیالبته خداوند می شود کرد؟!کودک اسنت دیگر! چه می

سازد. کم کم کنار بگذاریم. دعای مأثور سنبب رشد ماست. خواندن احوال منتظران در دعای ندبه، آرام آرام از انسان منتظر می
سخت است بر من که « : عزیز علّی ان اری الخلق و ال ُتری»فرماید: رسند که هم زبان با امام صنادق میمی انسنان به حالتی

ید: خلق را ببینم ولی تو دیده نشوی. با تمام وجود بعد از اظهار سختی شدید از دردهای غیبت با تمام وجود می لیک هل ا»گو
خدا صلی الله علیه و آله( راهی وجود دارد که در آنجا مالقات شوی)من  آیا ای فرزند احمد)رسول«: یابن احمد سبیل فتلقی؟

 تو را مالقات کنم(.

شود، هیچ احساسی وجود نداشته باشد ولی انس با این تعابیر بعد از شاید روزهای اولی که این گفتگوها با امام عصر گفته می
 دواند. کم کم عشقیاین عبارات در وجود انسان ریشه می کند. کم کمچند صبح جمعه، برای انسان احساسات جدید تولید می

شود درکی از بسیاری از عبارات آن شود. در ادعیه هم همین طور است. شاید روزهای اولی که دعای کمیل خوانده میتولید می
انده نشود، آن روز به شود. کم کم اگر دعای ابو حمزه یا مثل آن، در سحری خونداشته باشیم ولی به مرور زمان، فضا عوض می

 سختی  روزی بلند در هوای گرم تابستان خواهد بود که شخصی بدون سحری روزه گرفته باشد، بلکه سختتر.

 ام. های اصلی و کلیدها و بلکه شاهد کلیدهای اصلی را گفتهخواهم وقتتان را بگیرم. حرفبیش از این در متن نوشته نمی 

ابتدا آید از آن بگذرم. حیفم میآن قدر این بحث دعا شننیرین و جذاب و مهم اسننت که . آیند بحنث دعا را رها کنمحیفم می
تواند، در تنظیم دهم که در آن برخی از ادعیه معصننومین علیهم السننالم را که میای قرار کتاب، خاتمه در انتهای خواسننتم می
دین به  هاییکی از اهداف این نوشته، نشان دادن زیباییبد نیست بدانید که های دید ما، بسنیار راهگشنا باشد، قرار بدهم. افق

های این کلمات نشان ها، محاسن و زیباییصنورت کاربردی است. سعی شده است که در انتخاب آیات و احادیث و تبیین آن
ند و به عظمت آن ها و محاسننن کالم خداوند و اولیایش را با دیگر چیزها مقایسننه کداده شننود تا خواننده، با دقت نظر، زیبایی

 های دین باشد که دین را به صورت کاربردی و محسوسببرد. در واقع دوست داشتم خاتمه این نوشتار بخشی دیگر از زیباییپی
اه، راه خوبی اند. این ربرای ما شننیرین کند و یقین ما را بیافزاید. برخی برای ترویج دین و اثبات آن، راه اسننتدالل را پیش گرفته
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گرفتم. این روش در گذشته، چنین روشی را پیش می 242«برترین برنامه زندگی»ود بنده هم در نوشنتاری دیگر با نام اسنت و خ
ها را ساز نیست. دینداری تجربی و ملموسی نیست. ممکن است کسی همه آن حرفتواند قانع کننده عقل باشد ولی انسانمی

ی ناشی از هاتی ممکن اسنت کسی آن نوشتار را بخواند ولی به دلیل گرایشنتواند حتی یک نماز با توجه بخواند. ح بداند ولی
بدعملی سنابقی که داشنته است، نتواند منطق صریح را تصدیق کند. بلکه ممکن است به دلیل ضعف قوه استدالل، در پیچ و 

آید. یها پیش مخواناز فلسفه ها گیر کند و نتواند حق را تشنخیص دهد! مشابه این اتفاق شاید برای بسیاریهای اسنتداللخم
های عمیق خویش، عاجز! اما راه چشیدن داند و بقیه را از درک فهمجالب هم این اسنت که هر کدام خود را بسیار تیزهوش می
کند. چشد. با تمام وجود درک میدهد. انسان برتری این دین را میراه دیگری اسنت. مطالب این سننخی به انسنان شنهود می

ت حتی نتواند اسنتداللی را رد کند ولی آن قدر باطل بودن آن برایش آشکار است که حتی اگر استداللی هم نداشته ممکن اسن
 تواند آن استدالل نفی کننده را بپذیرد.باشد، نمی

ین مرسند روشنی که عمال پیغمبر اکرم صنلی الله علیه و آله و ائمه معصنومین علیهم السنالم پیش گرفتند، بیشتر هبه نظر می
کردند. این دو راه نفی کننده کردند و به وقتش خیلی دقیق هم بحث میروش بوده اسننت. البته آن بزرگواران، اسننتدالل هم می

کید بیشنتر و رویه غالب، این روش دوم است. بلکه کسانی که امروز در دنیای ما، یکدیگر نیسنتند، ولی به نظر می رسند که تأ
ه بخشی از های دینی آنهاست کشنترین و محکمترین دلیلشان بر حقانیت تفکر دینی، همین تجربهواقعا به دین اعتقاد دارند، بی

 ها بحث کردیم.ها و قوانینی است که در فصول اول کتاب در مورد آنها همان نشانهو بخشی از آن های دین استها زیباییآن

سیر مطالعاتی جدید در کتب اصیل ادعیه شروع کردم و حتی  خاتمه نوشنتار رسیدم، یکمن وقتی به اما بعدا از نظرم برگشنتم! 
شنندم که اگرچه رفتم به این نتیجه نزدیکتر میای از برخی از کتب ادعیه نیز تهیه کردم ولی هر چه بیشننتر پیش میمتن برگزیده

عا ارتباط انسان نتواند با آن دبرخی از ادعیه به زیبایی ادعیه دیگر نیست و اگرچه برخی از ادعیه ممکن است به صورتی باشد که 
بگیرد ولی جا دارد که افراد به خود کتب دعا مراجعه کنند. جا دارد که افراد خودشنان این انتخاب را داشنته باشند و متناسب با 

ا درک رتر ادعیه های عمیقسننطح خود با آن دعاها انس بگیرند و زیباترهایش را تجربه کنند و به مرور زمان باال بیایند و سننطح
تواند همین تجربه را ایجاد کند. همین دعای ابو حمزه کنند. همین صحیفه سجادیه و برخی از ادعیه کتاب مفاتیح الجنان، می
گانه)خمسننه عشر( اگر چه های پانزدهای مثل مناجاتثمالی یا دعای کمیل یا حتی دعایی مثل مناجات شنعبانیه یا حتی ادعیه

از  هاییای قابل استفاده است که درگاههایی جدی دارد، در مجموع ادعیهعایت ضوابط دعا، کاستیحتی برخی از آنها از نظر ر
کند. وقتی انسان دعای امام سجاد صلوات الله علیه را در تر را در انسان ایجاد میها و آروزهای دینیتر و دغدغههای عمیقفهم

های خدا در دعا، حضننرت خداوند را به خاطر فوائد بیماری و رحمت بیند که چه طور در اینخواند و میهنگنام بیمناری می

                                           
دانم ولی در گذشوته توورم این بود که برای رسیدن به برترین برنامه زندگی این راهکار مناسب است!  ن نام را مناسوب آن کتاب نمی اآلن به هیچ وجه ای 010

« ینامه زندگورودی برترین بر»اگر اآلن بخواهم این اسوم را به کتابی بدهم، به نظرم این اسوم برای کتاب حاضر مناسبتر است. بلکه اسم کتاب حاضر را باید   

 دانست.« آشنایی کلی با مهمترین ارکان برترین برنامه زندگی»یا 
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دانم کدام حال از سننالمتی یا بیماری، سننزاوارتر به شننود که خدایا! نمیکند تا حدی که در دعا ابراز میحال بیماری حمد می
اطر بیماری از خدا ناراضننی شننود و فردی که به خای جدید از فهم نسننبت به بالها برای انسننان ایجاد میحمد توسننت! دریچه

رود. همین طور است، فراز به فراز دعای ابو حمزه ثمالی یا شود و سطح تفکراتش باالتر میاست، بین خود و خدا شرمنده می
های اوست. این کند. یکی از مهمترین معیارهای بزرگی یک انسان، دغدغهدعای کمیل که ابواب جدیدی برای انسان ایجاد می

نشنانگر نیازهای اوسنت و سنطح نیازهای او، نشنان دهنده درجه وجودی اوسنت. انسنانی که دغدغه اولش شکم و ها دغدغه
شنهوت اسنت و بیشنتر به فکر کباب و زن است، وجودش به اندازه همین نیازهایی است که بین او حیوانات مشترک است. اما 

دی رسیده است و اندازه وجودش بزرگتر شده است. کسی های جدیکسی که به درجات باالی انسانیت رسیده است، به دغدغه
تر از کسننی اسننت که هنوز درگیر که دغدغه اولش خدا و تکلیفی اسننت که خدا بر دوش او قرار داده اسننت، بسننیار رشنند یافته

ت امام یباش، غایست که بین انسان و حیوان مشترک است. خیلی فرق است بین کسی که شب قدر، دغدغه اصلینیازهای اولیه
تر اسنت. خالصه اینکه این ادعیه، به مرور زمان، زمانش اسنت و کسنی که به فکر درمان فرزند یا پول بیشنتر یا زندگی راحت

کند. جا دارد که با کتب ادعیه مأنوس باشننیم و خصننوصا در سحرها، های جدید را برایش باز میدهد و افقانسنان را رشند می
 کند.ور میه باشیم. این دعاها عشق آفرین است و آتش محبت خدا را در دل ما، شعلهای برای دعا خوانی داشتبرنامه

 ذکر و نسیان
ود. داستان شهای قرآن همگی انتخاب شده است. از هر داستانی، تنها به ذکر نکات اساسی بسنده میکه داستان قبال گفته بودم

 ارد.گوها ندسرایی قصهگویی در قرآن شباهت چندانی به داستان

داسنتان حضنرت موسنی، فقط داستان حضرت موسی نیست. داستان هر کسی است که بخواهد در مسیر حضرت موسی قدم 
. آیات قرآن مانند خورشننید و ماه هسننتند که برای هر کسننی مدام در حال طلوع و غروب 243بردارد، البته در سننطح خودش

کند و گاهی بخشی از ی از داسنتان حضرت موسی طلوع میالبته گاهی برای او به دلیل شنرایط و احوالش، بخشن 244هسنتند.
داسنتان حضرت عیسی و گاهی بخشی از داستان حضرت ابراهیم. همین طور که اگر در مسیر باطل قدم بردارد، گاهی بخشی 

 کند و گاهی بخشی از داستان فرعون و گاهی هامان یا بلعم باعوراء یا حتی ابلیس.از آیات قارون بر او طلوع می

 کند و گاهیهای بنی اسرائیل بر این ملت طلوع میها نیز همین طور هسنتند. گاهی آیات بخشنی از داسنتانحتی اقوام و ملت
بخشنی دیگر از آنها! گاهی احوال این ملت، مصداق احواالت قوم یونس در قرآن است و گاهی مصداق اصحاب کهف. گاهی 

                                           
ای که بین خودمان و حضوورت موسووی شووباهت برقرار کنیم، موووداق ماجراهای قرآنی ایشووان  چون یقینا نه ما پیغمبر هسووتیم و نه معووووم ولی به اندازه 011

 شویم.می
: و بطن قرآن تأویل آن أْوِیلُهُ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِی کَمَا یَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَروَ بَطْنُهُ تَ به سوند صوحی :   122، ص1بووائر الدرجات، ج  011

 ها( گذشته است و برخی از آنها رم نداده است. )قرآن( جاری است همان طور که خورشید و ماه جاری هستند.است که برخی از آن )تأویل
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یر  امةٍ »مصننداق  اْلُبْخل»مصننداق )بهترین امت( اسننت و گاهی 245«خ   ب 
اس  ْأُمُرون  النَّ ُلون  و  ی  ْبخ  ذین  ی  : کسننانی که بخل  246«الَّ

 کنند!ورزند و مردم را به بخل امر میمی

ها را ورا زمانی بفهمیم تا مراقب باشیم که مصداق آیات افراد یا اقوام نا صالح نباشیم و سعی کنیم که مصداق ما باید این داستان
های راه است. باید با چشمان باز و توجه به این ها، قصه شب نیست. مسیر حرکت و تکهصالح شویم. این داستاناقوام یا افراد 

ها واقعی است و حضرت موسی این مسنأله، توجه کنیم که اآلن در کجای راه هسنتیم و مصداق کدام آیه. البته یقینا این داستان
اسنت، یعنی چیزهایی اسننت که دائما در  247«سنننن و امثال»ها از روایات، ایناتفاقات برایش افتاده اسنت ولی به تعبیر برخی 

ه کنیم کها دائما در حال وقوع است و این ما هستیم که با اختیار خود، مسیری را انتخاب میحال جاری شدن هستند و مثل آن
 و البته باز هم در سطح خودمان(.مصداق آیات حضرت موسی)البته در سطح خودمان( باشیم یا مصداق آیات قارون و فرعون)

ها را طوری بیان کرده اسننت که های حضننرت آدم، این اسننت که خداوند گویا این داسننتانیکی از نکات جالب داسننتانمثال 
 248بشر است! ای و تکراریهای کلیدی و ریشهاشکال

سنناز امتحان اسننت، از طرفی زمینه های خاص انسننان که تقریبا همه آن را دارند و از طرفی رحمت خداسننت ویکی از ویژگی
لیفرماید: ها فراموشکار هستند! خداوند میویژگی نسیان و فراموشی است. انسان ْدنا إ  ه 

ْد ع  ق  ُه  و  ل  ْد ل  ج 
ْم ن  ي  و  ل  س  ن  ْبُل ف  ْن ق  م  م  آد 

ْزما   و به تحقیق با آدم از قبل عهد بستیم پس فراموش کرد و برای او عزمی نیافتیم. :249ع 

ز شننود ولی بعد از مدتی همه چیام که افراد بعد از یک سننخنرانی یا کتاب تأثیرگذار تا مدتی زندگیشننان عوض میبارها شنننیده
ن ویژگی در ای افتند! شاید این نوشتار برای شما هم چنین وضعیتی داشته باشد.شنود و دوباره به روزمرگی سابق میفراموش می

 ها پر تکرار است.ما انسان

د در مقابل نسنیان، ذکر را در وجود خود زنده کنیم. شنریعت و التزام به آن، نقشنی اسناسی در تحقق ذکر در وجود ما بازی بای
 یعنی برخی کارها هستند شود که ذکر در وجود ما تقویت شود.کند. اما تنها این نیست. اجرای یک سری راهکارها سبب میمی

                                           
 .112آل عمران،  015
 .11نساء،  012
 وِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍأَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَبه سند صحی  اعالئی:  1، ح208، ص0کافی، ج 011

 رُبُعح فِینَا وَ رُبُعح فِی عَدُوِّنَا وَ رُبُعح سُنَنٌ وَ أَمْ َالٌ وَ رُبُعح فَرَائِضُ وَ أَحْکَامح. ع قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ أَرْبَعًََ أَرْبَاعٍ
بحث شوده اسوت ولی مسائل دیگری نیز م ل فراموشی در داستان حضرت آدم در قرآن ذکر شده است و   « فراموشوی »در ادامه نوشوته صورفا یك وییگی    018

دن تقوایی و به دنبال آن آشکار شبی – یجاودانگ یمرگ و تالش برا فراموشی – دشمن به اعتماد – شیطان از خوردن فریب ونه:به عنوان نمجنبه کلی دارد. 

 ...ها و زشتی

 ( را با این زاویه مطالعه کنید.12تا آیه  11کنم آیات داستان حضرت آدم در سوره اعراف)آیه توصیه می
 .115طه،  012
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این زمینه بسیار مؤثر هستند. یکی از مهمترین این کارها انس با قرآن است. افسوس  که اگرچه در زمره شنریعت نیستند ولی در
ها دقیقه تا نیم سنناعت، چه قدر اسننت؟! افسننوس که به این زمان 27-17از این عمری که به دور از قرآن گذشننت. مگر روزی 

تصاص دهم و عهد الهی با خود را مرور کنم. کنم هر ساعت یا هر دو ساعت، چند دقیقه به قرآن اخاکتفا کردم. امروز سعی می
ببینیم اآلن ما  قرآن عهد الله اسنت. شایسته است که انسان مؤمن روزانه بارها آن را باز کند و عهد خود با خداوند را مرور کند.

 یم.نی هستهای قرآن و قدم برداشتن در مسیر چه کسامصداق کدام آیه هستیم و در حال نزدیک شدن به زندگی کدام شخصیت

یم لب سابق روشن است. اینجا قادر نیستاطبا م« ذکر الله صد درصدی نیستیم چرا قادر به»به صورت کلی جواب این سؤال که 
 27درصنند اسننت. این  57کنیم. به ذکر الله هفتاد درصنند قادر هسننتیم ولی ذکر الله ما روی هایمان عمل نمیچون به دانسننته

ه شود کشود و نمازهایمان این میکنیم. قدرت از ما گرفته میهای دیگری داریم که عمل نمیتهکنیم. دانسدرصند را تسامح می
 هاست.شود. راهکار هم عمل جدی به دانستهها استغفار کرد. در زندگیمان خدا کمرنگ میباید از آن

کالت و است و همه مش« مل به دانستهع»به نظرم تا اینجای نوشنته به این نتیجه رسیده باشید که عصاره و اکسیر اصلی رشد، 
ت دستور العمل کاربردی تهیه فهرس»گردد. با توجه به این نکته در انتهای این نوشتار رشندها به مقدار عمل به این گزاره بر می

ه ب کنم و شنناید کسننیکنم. من این دسننتور العمل را بر اسنناس تجربه فردی خودم بیان میرا بیان می« های عمل نکردهدانسننته
 راهکار بهتری برای تهیه این فهرست داشته باشد.

چیزی شبیه به فهرست ف من در طول یک روز خودتان در طول روز را فهرست کنید. مثال کارهای متعار ابتداء باید همه کارهای
بررسی فهرست  کنم. قبل اززیر اسنت و در مورد هر یک از کارها نکات کلی اساسی را که باید من از خودم بپرسم، مطرح می

دهم. اگر چنین چیزی هست باید به باید از خودم بپرسم که آیا کار دیگری هست که من بدانم باید انجام دهم و آن را انجام نمی
به عبارت دیگر در مورد هر چیزی باید سه سؤال مطرح کرد. اول اینکه آیا اصل این کار خوب است؟  این فهرست اضافه شود.

 گیرد ور اولویت هم هست یا اینکه کارهای خوب مهمتر و الزمتر دیگری است که آنها در اولویت قرار میاگر خوب است، آیا د
ام، مقدار صننحیحی رسند. سننوم اینکه آیا این مقدار معینی که من به این کار اختصنناص دادهبا انجام آنها نوبت به این کار نمی

 است یا اینکه باید کمتر باشد یا بیشتر.

خوانم؟! آیا برای اینکه به قرآن مسلط باشم؟! برای چه؟! برای اینکه دیگران بگویند که فالنی برای چه قرآن می: قرآن قرائتالف. 
گاه باشم؟! آیا چون قرآن برایم شیرین است، دوست دارم با آن  چه قدر به قرآن مسلط است؟! یا برای این است که به کتاب الله آ

اسنت که تکلیف و وظیفه من در آن اسنت و من به دنبال عمل به وظائفی هستم که در قرآن  مأنوس باشنم؟! یا اینکه علتش این
بیان شده است؟! آیا به خاطر لذت خودم به دنبال قرآن هستم یا اینکه به خاطر خدا و اصالح رابطه خود با خدا و ادا کردن حق 

ام برای قرآن چه طور اسنت؟! آیا قرآن در حاشیه ذاریبندگی او و شنکر از او، من را به این سنو کشنانده اسنت؟! مقدار وقت گ
آیا در خواندن قرآن، وظائفی رسد؟! ها، اگر جایی باقی ماند، نوبت به فرعی به نام قرآن میزندگی من است و بعد از همه اصل
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هم؟ تدبر و تفکر که در داند، انجام میکه خود قرآن و پیغمبر صننلی الله علیه و آله در مورد خواندن آن، بر دوش من گذاشننته
قرآن به آن بسننیار توصننیه شننده اسننت، در قرآن خواندن من چه سننهمی دارد؟ آیا بیشننتر مشننغول صننوت و لحن عربی زیبا و 

نم بفهمم که خدا در این آیه چه چیز بخش قرآن هستم یا اینکه تمرکزم بر مفاهیم آن است و در خواندن هر آیه، سعی میآرامش
خود قرآن امر کرده است که هر مقدار میسر شد، قرآن ه من بفهماند که در سعادت من تأثیرگذار است؟! خواست بمهمی را می

 آیا من به این امر ملتزم هستم؟ 257بخوانید.

: حضنور قلب من در نماز چه قدر است؟ آیا به همان جدیتی که در کسب و کار دارم، در نماز و حضور قلبم نماز خواندنب. 
ام است؟ آیا برنامه زندگی من با ترین کارهای روزمرهآیا نماز حاشنیه زندگی من است یا اینکه از اصلی در آن حسناس هسنتم؟

شود یا اینکه اوقات نماز تعیین کننده برنامه زندگی من است؟!نمازهای امروز من نسبت به دیروز و امروز اوقات نماز تنظیم می
است؟! در طول روز منتظر اوقات نماز هستم یا در طول نماز منتظر اتمام  من نسنبت به ماه یا سنال پیش چه مقدار رشد داشته

 آن؟! 

ام؟! آیا هایم و یا رسیدن به آرامش مشغول دعا شده: در دعا دنبال صندا زدن خدا هستم یا اینکه به دلیل حاجتدعا خواندنج. 
آیا آداب دعا را  اهایم با توجه و اضطرار است؟کنم یا صرفا هنگام سختی و نیاز دعهمیشنه احتیاج خود به خدا را احسناس می

ام؟ آیا اصال این مسأله کنم. چه قدر در مورد آداب آن برای رعایت احترام در مقام بندگی و تکلم با خدا، مطالعه کردهرعایت می
 برایم مهم بوده است؟! 

دهم باید اول از خودم این سؤال را بپرسم میمشاوره و سؤال در قالب حضوری یا تلفنی: در مورد هر کاری که انجام جواب د. 
کنم با نیت خدایی انجام دهم!! خیلی فرق است! دهم یا اینکه این کار من است که سعی میکه آیا این کار را برای خدا انجام می

م یا اینکه من خواهد انجام دهبه عبارت دیگر باید از خودم بپرسننم که اصننل آن کار از جمله کارهایی اسننت که خدا از من می
کردم که کنم برای رضننای خدا انجام دهم!! مثال من زمانی فکر میخواهم این کار را بکنم و گناه هم نیسنت، پس سننعی میمی

شندم ولو من به رشته پزشکی یا حوزه عالقه بشنوم. من باید مهندس می« مهندس متعهد و دیندار»ام این اسنت که یک وظیفه
اسننت ولو احسنناس کنم که اسننتعداد من در این زمینه کمتر « طلبه شنندن»یدم که وظیفه من داشننتم. همین طور بعدا فهم

حال در مورد جواب مشاوره و سؤاالت مردم در قالب حضوری یا تلفنی نیز، مسأله همین طور است. آیا من این کارها 251است.
است؟ اگر کسی که جواب سؤال او را رایگان  دهم چون خدا از من خواستهدهم چون خودم دوست دارم یا انجام میرا انجام می

دادم یا اینکه چون پاسخ دادن وظیفه الهی بر گردن من است، با داد، بیشتر و دقیقتر به سؤالش جواب میدهم، به من پول میمی
اشد، آشنا ب دهم. اگر شخص پرسشگر آشنا یا ناتواضع کامل و نهایت دلسوزی، تمام تالش الزم برای کمک به فرد را انجام می

                                           
 .02مزمل،  052
یفه تأثیر گذار اسنت ولی معیارهای مهم دیگری مثل نیاز نیز وجود دارد و لذا بعد از اینکه روشنن شد وظیفه چیزی عالقه و اسنتعداد از اموری اسنت که در تعیین وظ البته خود 251

 است، باید به آن تن داد ولو عالقه و استعداد در آن کمتر باشد.
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دانم یا شک دارم، پاسخ دهم؟ آیا در پاسخ دادن، حواسم هست که جایی که نمیآیا به یک میزان دلسنوزانه و با تالش پاسخ می
ندهم یا به صورت مشکوک پاسخ بدهم نه به صورت قطعی؟ حواسم هست که به جهل خود اعتراف کنم یا اینکه متکبرانه ادای 

تواند پاسخگوی او باشد، آن رسید که شخصی دیگر بهتر میآیا حواسم هست که اگر جایی به نظر می آورم؟عالمان را را در می
واند تدانم کسی میکنم؟! آیا حاضرم از آبرویم بگذارم و جایی که میفرد را به او ارجاع دهم یا برای منافع شنخصنی چنین نمی

   ین فرد باشد؟ نیاز او را بر طرف کند، از آن فرد بخواهم که پاسخگوی ا

چه قدر دغدغه اصالح امور مردم را دارم؟ آیا بنی آدم اعضای یکدیگرند یا  راه انداختن کار مردم)در غیر قالب مشناوره( :هننن. 
ها چه قدر معیارهای تقدم و تأخر شرعی را رعایت اینکه فقط اگر فردی از آشنایانم باشد، شاید به فکر او باشم. در کمک کردن

کنم یا آن کس که تقوایش بیشتر و نیازش شدیدتر ا آن کسنی که دوست من است ولی احتیاجش کم است، مقدم میکنم. آیمی
روم، به فکر کمک حداقل روانی و دینی به راننده شوم یا داخل مغازه میاست و البته با من آشنایی ندارد؟! وقتی سوار تاکسی می

شوم؟ اگر راننده تاکسی یک شخصیت مهم کنم و مشغول کارهای خود میحساب نمیدار هستم یا اینکه اصال او را آدم یا مغازه
ا نیازهای آیگذارم؟! اجتماعی بود یا فردی پولدار مثل بیلگیدز بود، به او به همین اندازه که اآلن یک فرد عادی است، احترام می

من با گوشی موبایل خودم، اگرچه مشکالتی دارد، دسنته چندم خودم در اولویت اسنت یا اینکه نیازهای دسته اول مردم؟ مثال 
افتد. اگر به قیمت اآلن یک میلیون تومان خرج گوشنی نو، کنم، مشکالت گوشی فعلی را ندارد ولی این مشکالت کارم راه می

شی خودم وفعلی بسیار کمرنگ هستند در حالی که برخی محتاج به نان شب هستند. آیا نان شب دیگران را به نیاز دسته چندم گ
هر یک از این زیبا سنخن گفتن و خوب جواب مردم را دادن، صندقه است. آیا اهل صدقه به اطرافیان هستم؟!  کنم؟! مقدم می

دهد و فوائد معنوی که برایم دهم یا لذت خودم و احسنناس خوبی که به من دسننت میکارها را آیا برای رضننای خدا انجام می
 دارد؟

چرا ازدواج کردم؟ برای خوشننی خودم؟ برای تنها نبودم؟ برای ارضننای نیاز جنسننی؟ یا برای انجام : اصننال ارتباط با همسننرو. 
خواسننتم با ارضننای برخی از نیازها، توانم برای طاعت الهی بیشننتر وظیفه الهی؟ در ارضننای نیازهایم به دنبال چه بودم؟ آیا می

کنم یا اینکه زندگی مشترک به ی نیتم بر ادامه این مسیر، تالش میام، آیا هنوز روشنود یا ...؟ اآلن که مدتی اسنت ازدواج کرده
ای جز تمکین ندارد و زحماتی که کنم؟ آیا توجه دارم که او شرعا وظیفهروزمرگی افتاده اسنت؟ آیا حقوق همسرم را رعایت می

سننوزد، اوقات تلخی ایش میدهد؟ آیا وقتی غذکشنند، وظیفه او نیسننت بلکه لطفی اسننت که در حق من انجام میدر منزل می
کنم، متشکر همسرم هستم یا دهم؟ همان قدر که منزل این و آن از غذا تشکر میاش میکنم یا اینکه حتی پیش پیش دلداریمی

خورم! مقداری طعم غذا باب میلم اینکه من فرعونی هسننتم که وسننعت حکومت به اندازه خانه من اسننت! غذای مانده نمی
خورم یا اینکه ذوق و سلیقه من معیار است؟ چه من مطابق ذوق و سلیقه غذایی خانواده، غذا می کنم!می نباشند، اوقات تلخی

 قدر به فکر رشد و ترقی مادی و معنوی همسرم هستم؟ 
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دا خ کنم؟ آیا به خاطر مباحات رسول: برای چه فرزند دار شدم و برای چه تعداد بیشتر فرزندانم را طلب میارتباط با فرزندانز. 
را  رفتارهای ناصحیحآیا مراقب هستم که ، به دنبال فرزند بیشتر هستم یا به خاطر شادی و خوشی خودم؟ 252ولو به فرزند سقط

به فرزند نیاموزم؟ آیا همان قدر که مراقب هسننتم فرزندم رفتار ناصننحیحم را نبیند، به فکر این هسننتم که به خاطر خدا رفتار 
آیا همان قدر که نگران دنیای فرزندم هسنتم، نگران آخرتش نیز هستم؟ آیا آخرتش برایم اصل  ناصنحیحم را به کلی ترک کنم؟!

های خدا برایم اصل است اسنت یا دنیایش؟! مرضی نشدن و زیبایی ظاهرش یا سالمت روحش و طراوت باطنش؟ آیا خواسته
 یا فرزندم؟ خدا در نظرم مقدم است یا همسر و فرزند؟!

ق چه اخال»های من بر اسناس چه معیاری اسنت؟ آیا به خاطر این است که بگویند : دوسنتیو دوسنتان ارتباط با بسنتگانح. 
شود. آیا اگر دوستم رفتار غیر صحیحی داشت، یا به خاطر رضنای خداست و بر اساس معیارهای الهی انجام می« خوبی دارد

 کوت؟! کنم یا به خاطر حفن رابطه، سبرای رضای خدا او را نهی از منکر می

خوانم؟ آیا معیار درس خواندنم نیازهای واقعی خودم و جامعه خوانم؟ چنه درسننی می: برای چنه درس میدرس خوانندنط. 
اسننت و یا جو و کالس گذاشننتن!؟ مقدار درس خواندم تکلیف الهی اسننت یا عالقه یا هوای نفس؟ آیا حواسننم به اهم و مهم 

کنم. اگر وسط درسخواندن یک کار مهم پیش بیاید، آیا آن وظیفه را فراموش میخوانم، همه چیز هست یا اینکه وقتی درس می
نگام در هتر است یا اهمیت تکلیف  ناگهانی  شب امتحان؟! کنم؟ شب امتحان چه طور؟! آیا نتیجه امتحان برایم مهمرا مقدم می

 کنم؟!ن را فراموش میشوم و خدای آفریننده آدرس خواندن، حواسم به خدا هست یا غرق نگاه دانش می

تدریس: در تدریس به دنبال چه هسنتم؟ آیا کالس و شأن اجتماعی یا تربیت مخاطب یا بزرگ کردن کّله شاگرد از دانش؟! ی. 
اینکه به دنبال حقوق خود یا رفع تکلیف هستم؟ چه قدر برای کنم که باید به رشد او کمک کنم یا شناگردم را آدمی حساب می

دهم یا نسنبت به شاگردانم همچون فرزندانم، احساس کنم؟ فقط اسنتاد درسنی هسنتم که میمطالعه می های جدیدمتدریس
کنم به جهت بار و تکلیف مؤسسه یا دانشگاه بر عهده من است، یا اینکه در آن کنم؟! موضنوع درسی که تدریس میوظیفه می

کنم بر اسنناس فائده و نیاز واقعی دانشننجو اسننت یا بر کید میگیرم. مطالبی که از درس به شنناگردانم تأهم وظیفه را در نظر می
 دانم؟!ای که من آنها را جاهل میاساس تصمیم عده

صرفا  و ای به شهرت ندارما؟ شهرت یا بندگی؟ از عالقه: در نوشتن کتاب یا مقاله به دنبال سابقه علمی هستم یا خدنوشتنک. 
عاشنق آن؟! سابقه علمی برایم موضوعیت دارد یا صرفا ابزاری برای بندگی است  کنم یاتبعات آن را تحمل می ،به جهت وظیفه

                                           
ن   252 ُحوا ت  اک  ن  ال  ص ت  : اشنناره به حدیث معروف: و  ق  ْقط  السننِّ ْو ب 

ة  و  ل  ام  ی  ْوم  اْلق  م  ی  م 
ُ
ُکُم اْْل ي ب  اه  ي ُأب  نِّ إ 

ْکُثُروا ف  ُلوا ت  دار شننوید زیاد بچه بیاورید زیرا که من در روز ازدواج کنید و بچهاسنن 
حتی بچه سقط شده هم سبب مباهات رسول الله صلی الله علیه و  ( یعنی020کنم ولو به فرزند سنقط شنده.)جامع االخبار، صها مباهات میقیامت )به تعداد افراد( امتم به امت

 .888، ص0آله در روز قیامت است. برای مشاهده مشابه این مضمون با سند صحیح با مقداری تفاوت رک: کافی، ج
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شود یا بر اساس نیاز واقعی خود و ام تنظیم میهایم، بر اساس قدرت علمیکردم؟ موضنوع نوشتهشند از آن فرار میکه اگر می
 هایم دنبال خود نمایی هستم یا خدا نمایی؟جامعه؟ در نوشته

کنم و به نفسم وعده خواب : وظائف را مقدم میهای الهیمندی از نعمتو تهیه احتیاجات زندگی و بهره دنخوابی و خوردنل. 
هایی در خوراک معیارم فائده واقعی و نیاز واقعی بدنم است یا اینکه فائده و نیاز را بهانهدهم یا به عکس؟! و خوراک آینده را می

دانم و در هر لحظه شکرگزار هایی که دارم، خود را محتاج به خدا میدهم؟! در نعمتهای نفسم قرار میبرای رسیدن به خواسته
ماند؟! خوردن غذای لذیذ  شوم نهایتا بسم الله اول و الحمد لله آخر یادم میمندی میهایش هستم یا وقتی که مشغول بهرهلطف

واهیم ای آقا! اگر ما بخ»کنیم: ه با خود چنین توجیه میغیر الزم برایم مقدم است یا سیر شدن گرسنه با غذای ضروری؟ یا اینک
 «شود؟!به فکر گرسنگی دیگران باشیم، زندگی زهر مار می

 ها؟! ها و خودنمایی: شهرت یا شهوت یا وظیفه الهی؟! نیاز تعیین کننده جهت است یا خواستهمدیریت سایت و کانال. م

 کنیم یا به جهت تن پروری یا لذت و تفریح؟ ن. ورزش کردن: آیا برای انجام وظیفه ورزش می

ممکن است یک بار در عمر انجام شود، مثل ازدواج و یا خرید منزل یا انتخاب رشته تحصیلی البته بخشنی از کارها هست که 
ارج ها نیز مشننابه کارهای باالسننت و البته نکات جزئی متعددی دارد که ما را از موضننوع نوشننتار خیا شننغل که هر یک از این

 کند. می

 مؤّخره! بر وزن مقدمه!
رویم ولی ما سننراغ قرآن می»گفتند: دادم، میکردم. وقتی افراد را به قرآن ارجاع میها بود که نیازی بزرگ را احسنناس میمدت

 یای از یک پازل بزرگ اسننت که ما هیچ دیدگاهی نسننبت به تصننویر کلگوید. گویا تکهدانیم دارد چه میگنگ هسننتیم و نمی
برد و فهمیدند ولی خیلی زمان میگرفتند، آرام آرام آن پازل و تصننویر کلی را میالبته اگر افراد مدتی با قرآن انس می«. نداریم

کنم که ابعاد  ای تنظیمهای خود داشتند. به دنبال این بودم که نوشتهنیاز مبرمی به مراجعه به یک متخصص در تکه تکه برداشت
کردم  کند. بارها سعیدهد بیان کنم. تصویر کلی که قرآن تبیین میها میآن از انسنان و مسنیر و نشانهمختلف تصنویری که قر

زاویه مختلف سعی کردم  47بار با  47رسد. شاید نزدیک به دم و به جایی نمیخورمیچنین کاری بکنم ولی هر بار شنکست 
 رفتم و به بن بست خوردم.  قرآن را فیش برداری کنم ولی هر بار مقداری از مسیر را پیش

فرستاد  ای از سخنرانی جناب استاد معماریانیخیلی درگیر بودم. تا اینکه روزی یکی از دوستانم به مناسبتی، کلیپی چند دقیقه
کردند که ای بود که مرحوم عالمه جعفری بیان میکردند. خاطرهای از مرحوم عالمه جعفری نقل میکه در آنجا ایشننان خاطره

های بسیاری را که به حسب ظاهر از خصائص انسان میم دارند کتابی بنویسنند در مورد خصنائص انسان که در آن ویژگیتصن



121 

 

ظاهرا توفیق رفیق ایشنان  253کردند. بعدا در کتب مرحوم عالمه جعفری دنبال چنین کتابی گشنتم ولی پیدا نکردم.بود، بیان می
د های وجود که به این پیچیدگیخورمیکردند که دین به درد کسننی ی بیان مینشننده بود. در ادامه سننخنرانی اسننتاد معماریان

گاه شود و نتواند وجودش را به کار بیاندازد و به راهنما نیازمند شود. در چنین فضایی دین به درد افراد   د!خورمیخودش آ

یز هی که از دبیرسنتان با آن آشننا شده بودم و نایده بسنیار جذاب بود. بعدا اتفاقات زیادی برایم افتاد که بحث سننن و قوانین ال
 های مختلفی برایم پر رنگ شد.های خدا در زندگی، به شکلبحث نشانه

توانم این برنامه را این بار با موفقیت انجام دهم. مدتی سعی کردم مطالب را به سنر حدی رسیدم که میباالخره احسناس کردم 
ای در کاشان و در جلسات خصوصی با برخی از رفقا، شروع به بیان احیاء و در جلسهدر فضاهای مختلف ارائه دهم. در کانال 

 های آنان هم خیلی کمک کننده بود.ابعاد مختلف این مسأله کردم. سؤاالت دوستان و پیگیری

نار یکدیگر قرار ل قبولی کهای پازل تا حد قابباالخره افتان و خیزان، نوشته را به فضل خدا پیش بردم تا اینکه به اینجا رسید. تکه
گرفتند. خیلی از کارهای سنابقم را هم توانسنتم در این پازل قرار بدهم. در مجموع سنعی کردم سنراسنر ابعاد دین را در نوشته 

ی را ترین مشکالت خود سازبگنجانم. سعی کردم به وضوح بیان کنم که در هر گزاره قرآن باید دنبال چه بود. سعی کردم کالن
 م.بیان کن

ها را دیده بودم که سعی کرده بودند با قرآن ارتباط بگیرند ولی سنعی کردم یک مقدمه قرآنی برای ورود به قرآن بنویسنم. خیلی
چون نفهمیده بودند، رها کرده بودند. سننعی کردم یک مقدمه قرآنی بنویسننم که مجموعه مطالبش اوال از قرآن باشنند و ثانیا به 

های قرآنی ایجاد کند که مطالب از قرآن است و ثالثا فهمی برای شخص از کلیت دین و گزاره مخاطب خود نشان بدهم که این
بعد بداند در قرآن باید دنبال چه بگردد. هر آیه را که خواند، اگر احکام بود، بفهمد که احکام برای چیسننت. اگر اعتقادات بود، 

است، در زندگی او به چه معناست و چه کاربردی دارد. اگر بفهمد ان اعتقادهای کالن برای چیسنت. اگر شنرک و بت پرسنتی 
تاریخ اسنت، بفهمد که بیانگر یک تکه پر تکرار و پر اهمیت از تاریخ اسنت که در حال تکرار شندن اسنت. اگر قارون و سایر 

عاد ن و سائر اباگر قلب و اوصاف آها هر یک، یک نوع شخصیت پر تکرار در تاریخ هستند. ها را دید بفهمد که اینشنخصیت
وجودی انسننان را در قرآن دید تا حدی بفهمد. بداند که باید در این آیات به دنبال کشننف روابط اجزای درون خودش باشنند. 

ی قلب است. بفهمد که شفاء للناس یعنی چه. بفهمد که هدًی للمتقین هابیماریبفهمد که اینها مراحل اصالح درون و درمان 
ها انههاست. بفهمد که نشز اهل تقوا نباشد، هدایت بی معناست. بفهمد که اصل تقوا در عمل به دانستهیعنی چه. بفهمد که تا ا

 اش چیست. بفهمد که در قرآن قوانینی هست که باید به دنبالش باشد. های اصلیحساب و کتاب

                                           
مالحظه تنّوع بعضننی از »فرمایند که برند و سننپس میم میویژگی را نا 080اند به این صننورت که ها را شننمرده( این ویژگی00و02، ص0البته در مقدمه شننرح نهج البالغه)ج 253

رسنند . و تردید نیسننت که این شننماره بعنوان نمونه هایی اسننت که متذکر شنندیم . مخصننوصننا با مالحظه ترکیبات گوناگون که از مي 402مختصننات، شننماره همه مختصننات به 
 «ماشین به هزارها میرسدمختصات مزبور میتوان تصور کرد ، شماره مختصات انسانی در مقابل 
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این نوشته بیاورم. ولی بعد از مدتی به من برای خودم مجموعه این مطالب را جدا جدا فیش برداری کردم و زمانی بنا داشتم در 
 ها برای ورود به قرآن را تبیین کند و بیش ازذهنم رسید که این کار خیلی فوائد ندارد و رسالت نوشته هم این است که اساسنامه

 برد.آن حوصله افراد را سر می

لبته ا زه ورود جدی به قرآن را ایجاد کرده باشم.لذا امیدوارم در این نوشته به هدفم رسیده باشم و برای شما مخاطب عزیز، انگی
گاهی پیدا کنی. نوشته بسیار الیهتوصیه دار است و گاهی ام این است که این نوشته را چندین بار بخوانی تا به ابعاد مختلف آن آ

 تک تک کلمات آن دارای بارهای معنایی متعددی است که گاهی با مطالب آخر کتاب قابل فهم است.

بنده حقیر در دبیرستان یک درس بزرگ گرفتم و آن این بود که در پاسخگویی به عموم، نگران تلف شدن وقت اینکه  دیگرنکته 
یا نرسیدن به کارهایم نباشم و پاسخگویی برکاتی در زندگی دارد که درمجموع سبب رشد من است. به همین جهت، به راحتی 

دهم تا هر کسی در مسیر حرکتش به سوی باطی با خود را در اختیار عموم قرار میهای ارتشماره همراه و آدرس منزل و دیگر راه
 خدا، سؤالی داشت تا حد امکان پاسخگوی او باشم.

دهم و یک های مفید بسننیاری را در اختیار عموم قرار میدر آنجا بحثاسننت و  dinshenasi.comوبسننایت بنده در اینترنت 
توانید سنؤاالت خود را بپرسنید. اگر نیاز به مشاوره تلفنی یا قرار د که از آن طریق میبخش پاسنخگویی به سنؤاالت شنما، دار

بگیرید یا از طریق سروش یا ایتا همین شماره یا از طریق پیامک، طرح بحث تماس  09156492337حضوری بود، با شماره 
و  پرسمزنم و از کار شما میدا خودم پیامک میکنید یا وقت قرار بگیرید. این شنماره خودم است و اگر زمانی جواب ندادم، بع

ی با های ارتباطاگر چنین نکردم، به احتمال قوی یادم رفته اسنت و با یادآوری پاسنخگوی شما خواهم بود ان شاء الله. بقیه راه
 در همان وبسایت آمده است. هاهای اجتماعی و پیامرسانزل و آدرس در شبکهحقیر، مثل ایمیل و آدرس من

ی این های بعدکنم و ان شاء الله در صورت امکان در نسخهر نظرات و نقدهای خودتان را برایم بفرسنتید، بسیار استفاده میاگ
 کنم.نوشتار اصالح می

های آیات و روایات اسنت که در موارد بسیار با انگیزه روان شدن متن فارسی، از ترجمه دقیق صرف نکته دیگر در مورد ترجمه
 ایم.م و بیشتر جانب معنای قابل فهم فارسی را مقدم کردهاینظر کرده

 اللهم عجل لولیک الفرج. امیدوارم مرا در دعای خیر خویش، فراموش نکنید.

 احمد میرزائی          

 هن.ق0440جمادی الثانی،  03         

 هن.ش  0843اسفند،  8               
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 المرسلین و الحمد لله رب العالمینسبحان ربک رب العزة عما یصفون و سالم علی 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
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