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 سالمتى تن و روان

 

   دكتر محمود بھشتى 

 



 

 مقّدمھ

 

معارفى است كھ براى رسیدن بھ یك راه و رسم مشخص در زندگى آنچھ در كتاب حاضر آمده، حداقل 

 .مورد نیاز است

انسان، كھ نقطھ اوج آفرینش است، باید راه و رسم رسیدن بھ مقام اصلى خود را بداند و براى رسیدن و 

 .شدن تالش كند

 .كتاب حاضر، این راه و رسم را نشان م౨دھد تا ان شاء هللا در عمل نیز بھ آن رسیم

زم بھ ذكر است كھ در این كتاب، سعى شده است تا حتى االمكان، اصالت و خلوص نوشتھھا طورى ال

باشد كھ از ھرگونھ كجفھمى و انحراف بھ دور باشد و در نتیجھ، خواننده نیز بھ بصیرتى در پناه نور و 

 .خلوص دست یابد

 .ه استبنابراین، از ھیچ نوع گرایش خاّصى، جز شرع و عقل و منطق پیروى نشد

ھمچنین، سعى شده است تا جایى كھ در توان بوده، از مشھورترین آیات قرآنى، احادیث، اشعار، سخنان 

ائّمھ و اولیا، استفاده شود و بنابراین، توصیھ م౨شود در خواندن كتاب، حوصلھ داشتھ باشیم و چند بار آن 

چرا ; یابیم و بیشتر جمالت را حفظ كنیمرا بخوانیم و با آن مأنوس شویم و حتى االمكان بھ نوشتھھا تسلط 

كھ مطالب كتاب، بیشتر مطالب فطرى و قلبى است و كمتر بھ مسائل ذھنى پرداختھ است و بحثھاى فطرى 

از این رو، توصیھ م౨شود كتاب را بھ عنوان  .و عقلى رسیدن و شدن ھستند، نھ ذھنیات و اطالعات صرف

ھ، دقت و صرف وقت و بھ تكرار بخوانیم و سرانجام بھ پیاده سرگرمى و با سرعت نخوانیم، بلكھ با حوصل

 .كردن مطالب آن در زندگى روزمره بپردازیم تا ان شاء هللا بھ ھدف اعالى حیات دست یابیم

 شناخت انسان: فصل نخست 

 

 .انسان از تن، نفس و روان بھ وجود آمده است

 :تن

 .وجھ مادى انسان است كھ عین حیات نیست

ھ روح بھ آن تعلق م౨گیرد، دیگر ماّده ِصرف نیست، بلكھ كالبدى حیات یافتھ است كھ با ماّده، اّما وقتى ك

 .تفاوتى اساسى دارد

بعد از این كھ روح بھ بدن ملحق شد، درست مانند دو آینھ، مقابل یكدیگر قرار م౨گیرند و بھ ھم آمیختھ 

 .نم౨دانیم م౨شوند، و در این وضعیت، دیگر جسم و روح را از ھمدیگر جدا



درست است كھ بدن و روح، جداى از ھم بودھاند، اما وقتى بھ ھمدیگر تعلق م౨گیرند دیگر نباید فكر كنیم 

 .كھ بدن و روح، مثل مرغ در قفس تن است، بلكھ روح با حقیقت ماّده، در ھم م౨آمیزد

 

 :نفس

منظور ما در این كتاب،  مجموعھاى است كھ ناشى از مجاور شدن روح با تن، بھ وجود م౨آید و بیشتر،

خواستھاى انسان در رابطھ با تن و نفس است، و بھ عبارت دیگر، منظور، مِن مجازى است كھ در فصل 

 .آینده از آن، بحث خواھد شد

 

 :روان

معنى داشتھ ) ى بدن(گوھر اصلى انسان است كھ در مرحلھ نھایى خود، م౨تواند حتى بدون ابزار یا واسطھ 

 .مِن اصلى است باشد و این، ھمان

 :بنابراین، بھ نظر م౨رسد كھ انسان، سھ مرتبھ یا سھ مقام دارد

 :مقام اّول

 :كھ قبل از دنیاست) روان(= مقام روح 

 لقد خلقنا اإلنسان فى أحسِن التّقوي)

 .براستى انسان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم[ كھ)]م

 .، كھ وجھ الھى انسان و مقام اصلى اوست

 :مقام دوم

 .مقام دنیوى و تنزل یافتھ و ماّدى او، كھ انسان در این مقام، در حجاب تن و نفس است

 :مقام سوم

 .مقامى است كھ انسان باید بھ آن برسد و آن، مقام اصلى، یا مقام روح است

 شناخت نفس و روان: فصل دوم

 

 ـ نفس و شئون آن 1

 :نفس، از دیدگاه تحلیل علمى، بھ سھ جزء تقسیم م౨شود

 .س نباتى، نفس حیوانى و نفس انسانىنف

 :نبات

 :عبارت است از



 .نفس نباتى+ ماّده 

 :حیوان

 :عبارت است از

 .نفس حیوانى+ نفس نباتى + ماّده 

 

 :انسان

 :عبارت است از

 .نفس انسانى+ نفس حیوانى + نفس نباتى + ماّده 

طقھ انسانى، مراحل زیر را طى این مراحل، در مورد انسان، شاید چنین مطرح شود كھ نفس نا)ناطقھ =)

 :م౨كند

و سرانجام، نفس انسانى كھ رسیدن بھ نفس ناطقھ ) اوایل زندگى(و نفس حیوانى ) اوایل جنینى(نفس نباتى 

 .است و با كمك عقل، امكانپذیر است

 :شئون نفس عبارتند از

 :اّول

 .جگانھ ھستندشئونى كھ از طریق آنھا، نفس با بیرون، ارتباط م౨یابد كھ ھمان حواس پن

 :دوم

 .شئونى كھ از طریق آنھا، احساس از درون پیدا م౨شود، كھ ھمان وھم و خیال است

 (.وھم، احساسى است كھ در پناه عقل نباشد و خیال، احساس در پناه عقل را گویند)

 :سوم

 .عقل، كھ قواى حّسى و خیالى را فرمان م౨دھد

 

 :قواى پنجگانھ

 :عبارتند از

ویایى، حّس سامعھ و حّس باصره، كھ با آنھا، درك محسوسات خارجى انجام م౨گیرد و حّس المسھ، حّس ب

 .در حقیقت، قواى نفس، در جلوه نازلھاند

ھمچنین، اعتقاد دارند كھ یك حّس مشترك ھم ھست كھ عبارت است از ادراكى كھ محسوسات و 

 .محسوسات استفرآوردھھاى حّسى بھ آن م౨رسند و بنابراین، جامع و گردآورنده دیگر 

البتھ حّس مشترك، حّس ششم نیست، بلكھ یك طبیعت مشترك میان حواس پنجگانھ است و ادراك حواس 



 .پنجگانھ، در آن تجمع م౨یابند، و تجمع حواس است كھ شیئى را بھ صورت برداشت واحد، تصور م౨كند

 .خالصھ این كھ، جمع و نتیجھ میان محسوسات را حّس مشترك نامند

 :لوھم و خیا

 

از محسوسات است و باعث درك معانى م౨گردد و بھ عبارت دیگر، نیروى وھم و خیال، آمیزھاى از 

 .معنى و ماّده را تصویر م౨كند

 .در فصول آینده از وھم و خیال، بیشتر بحث م౨شود

 

 :عقل

خود  را م౨تواند تحت فرمان و نظارت) حواس و وھم و خیال(= مراتبى گوناگون دارد و تمام شئون نفس 

 .درآورد

 .اگر وھم و خیال و حواس، تحت نظارت و فرمان عقل نباشند، مشكآلفرین خواھند بود

خالصھ مطلب این كھ نفس، با حّس ظاھر متحد م౨شود كھ ھمان نفس حیوانى است در حالى كھ اگر نفس با 

 .وھم و خیال و یا با عقل متحد شود، آن را نفس انسانى نامند

ت جوھرى نفس م౨نامیم و در ذات نفس است و نفس براى ارتباط با بیرون از این مراتب نفس را حرك

بدن، توسط شئون خود، این ارتباط را برقرار م౨كند و باعث ایجاد ادراك م౨شود كھ ادراك، یك حالت غیر 

 .مادى است و در خیال واقع م౨شود، و در حقیقت، در نفس یك حالت تصویرگیرى بھ وجود م౨آید

 :بنابراین

س، جوھرى است كھ در ذات و حقیقت خویش، قابلیت تحّول، دارد و از احساس تا وھم و خیال و نف

 .سرانجام تا عقل و در نھایت، تا عقل كّل، م౨تواند كمال یابد

یعنى ; ، نیز تصویرگرى داریم)نفس(ھمان طور كھ ما، در آینھ ظاھر، ماّده را م౨بینیم، در آینھ وجودى 

و حّس بماند، ) ظاھر(= نوار، فیلمبردارى م౨كند، اما مادام كھ در مرحلھ صورت  آینھ وجودى ما، مثل یك

مِن (نتیجھ این انعكاس، مجازى خواھد بود، و این امر، ھمان برداشت در حّس و وھم و خیال است 

، ھمراه و از روى عقل )نفس(= اما اگر تصویرگیریھا در آینھ وجودى ما ; )مجازى، این جا مطرح م౨شود

د، برداشت واقعى خواھد بود و سرانجام اگر در پناه عقل كّل باشد، برداشت حقیقى و بینش حقیقى و باش

 .نگاه اصلى خواھد بود

 انواع نفس



 

 :نفس اّماره

یكى از جنبھھایى كھ در نفس انسان ھست و مربوط بھ خوِد طبیعى است و تحت فرمان عقل نیست، ھمان 

 .نفس اّماره است

 .(اّن النّفس الّمارة بالّسوء(ھم آمده و نفس اّماره، انسان را بھ بدیھا سوق م౨دھد، كھ این نام، در قرآن 

 .ب౨گمان، نفس بھ بدى امر م౨كند[

 .این نفس، حتّى تحت تأثیر عقل جزئى، با شدتى بیشتر، در جھت ناصواب عمل م౨كند ]

م౨كند، از حال بازم౨دارد و  خواست نفس اّماره، آرزوھاى ناصواب است و انسان را فریب م౨دھد، مشغول

 .قول آینده م౨دھد

 .نفس اّماره، پایگاه شیطان است

نفس و شیطان ھر دو یك تن بودھانددر دو صورت خویش را بنمودھاندآمال و آرزوھاى نفس اّماره پایانى 

 .ھمچون آب شور كھ ھر چھ بیشتر بنوشیم، عطش، فراوانتر م౨شود; ندارد

دھاستكو بھ دریاھا نگیرد كم و كاستھفت دریا را در آشامھ ھنوزكم نگردد دوزخ است این نفس و دوزخ اژ

سوزش آن حلق سوزتمام رذایل اخالقى، در نفس اّماره شكل م౨گیرد و ناشى از نفس اّماره است و 

 .بزرگترین پرستش را انسان براى نفس خود، كھ صنم اكبر است، انجام م౨دھد

 :دنیا را ھم داشتھ باشد، بھ گوھر اصلى انسانى نخواھد رسید كھكسى كھ مالك نفس خود نباشد، اگر ھمھ 

 .اللّھم أعوذبك من الّشرك الخفىّ 

 .النّفس ھى الّصنم األكبر

 .أعدى عدّوك نفسك الّتى بین جنبیك

 :و ھمین است كھ گفتھاند، پیامبر گرامى، ھمواره در سجده م౨فرمودند

 .إلھى ال تكلنى إلى نفسى طرفة عین أبداً 

 .گفتیم كھ دشمن برونى، شیطان، و دشمن درونى، نفس است البتھ

 :اما حقیقت این است كھ اگر نفس را در فرمان خویش درآوریم، شیطان نیز دستش كوتاه م౨شود

گر شود دشمن درونى نیستباكى از دشمن برونى نیستبنابراین، ھمیشھ باید دعاى ما این باشد كھ 

 :پروردگارا

 لیدكاردش تا استخوان ما رسیدبازخر ما را از این نفس پ

 

 :نفس مطمئنّھ

اگر نفس انسان، از شرور و آلودگیھا پاك شود و در پناه عقل كلّى قرار گیرد، بھ نفس مطمئنّھ تبدیل م౨شود 



 :كھ بھ تعبیر قرآن كریم

 (یا أیّتھا النّفس المطمئنّة إرجعى إلى ربّك راضیّةً مرضیّةً )

 .جھت خدا قرار م౨گیردكھ نفس، تحت فرمان عقل كلّى و در 

 ـ مِن اصلى 2

، گوھر اصلى انسانى، یا مقام روح است كھ جلوھاى از ذات بارى تعالى است و یا »مِن اصلى«منظور از 

 .آن چیزى است كھ نشأت گرفتھ از روح است

نشأت م౨گیرد، و مجّرد ) بھ تجلّى(مِن انسان، یعنى خوِد انسان كھ ھست، و ھسِت انسان، از ھست خدا 

 .است

 .بنابراین، من، حد و زمان و مكان ندارد و مشمول مسائل مربوط بھ ماّده نیست

 .من، توسط تن و حواس عمل م౨كند و اینھا، ابزاِر من ھستند، و آثار من را نشان م౨دھند

 .براى مثال، در مورِد دیدن یا شنیدن، این دو، پرتوى از مناند كھ با ابزار چشم و گوش م౨بیند یا م౨شنود

اّما دقت كنیم كھ من، مركزى بھ اسم دیدن یا شنیدن ندارد، بلكھ من، بتمامھ دیدن و بتمامھ شنیدن است و در 

و بین این دیدن و شنیدن، وحدت است، و ) و ھمین طور یدیگر شئون(عین حال، دیدن، عین شنیدن است 

 .، بازنم౨دارد)مث شنیدن(، او را از دیگر یشئون )مث دیدن(شأنى 

 .ین كھ مسألھ حضور محض من، در ھمھ شئون مطرح استخالصھ ا

ارتباط من، با عالم بیرونى بھ این صورت است كھ آن ماّده، یا ھر چھ در بیرون ماست، در عالم خیال یا 

ضمن این كھ ھیچ گونھ ; مثال، در درون ما تصویر م౨شود و از این طریق، با عالم بیرون مرتبط م౨شویم

، نداریم، و ما از آن منقطع ھستیم و توسط این تصویرگیرى، با )ماّده =)ونى اختالطى با آن عالم بیر

 .بیرون مرتبط م౨شویم كھ این برداشت نیز توسط من صورت م౨گیرد

اما، ما بھ غلط گمان م౨كنیم كھ در بیرون از من، حالتى وجود دارد، در حالى كھ ما آن را در نزد خود 

 .ابداع كردھایم

جلوھاى م౨یابد، یا اسمى ...) شنیدن، دیدن و (ر موطن ھر یك از شئونات و ادراكات نتیجھ این كھ من، د

 .م౨شود، در آن شأن

 . ... یعنى من، م౨شود دیدن، شنیدن و

 .این امر، چیزى جز حضور محض من، نیست

 .از طرفى گفتیم كھ من، تجلّى ذات حق است و ھست من، نسبى و عین ربط با پروردگار است

 .از یك طرف، تجلّى ذات حق است... ھ، من از یك طرف م౨بیند و م౨شنود و نتیجھ این ك

 . ... خدا، كھ بصیر و سمیع است، او م౨بیند و او م౨شنود و) حجابھا نباشد(بنابراین، اگر مِن مجازى نباشد 

 :اگر در این امر خیلى دقت كنیم، متوجھ م౨شویم كھ معنى این حدیث كھ



 «. ...من م౨شوم چشم او، من م౨شوم گوش او و بنده من م౨رسد بھ جایى كھ»

 .یعنى چھ

و متوجھ م౨شویم كھ اگر یكى از اولیاء هللا بر سر سفرھاى بنشیند، اگر سفره، شبھھناك باشد، دست او جلو 

 .نم౨رود، یعنى چھ

ھا از و سرانجام در جھان ھستى و در انسان، م౨فھمیم كھ این جھان و این انسان، ھستانى ھستند كھ ھستى آن

 .اوست

كاشكى ھستى زبانى داشت౨تا ز ھستان پردھھا برداشت౨كھ یكى ھست و ھیچ نیست جز اووحده ال شریك االّ 

 :ھوسیر در نفس خود و در عالم ھستى، ما را بھ آیھ مباركھ رھنمود م౨شود كھ

 (سنریھم آیاتنا فى اآلفاق وفى انفسھم، حتى یتبیّن لھم انّھ الحق)

و در دلھایشان بدیشان خواھیم نمود، تا برایشان روشن [ ى گوناگون]د را در افقھا بھ زودى نشانھھاى خو

 .گردد كھ او خود حّق است

و جان كالم این كھ، در حقیقت، ما محسوسات !آیا كافى نیست كھ پروردگارت خود شاھد ھر چیزى است؟

و ھمین حالت را در ) ستكھ این چیزى جز خود را دیدن نی(بیرون را توسط چشم، در من شھود م౨كنیم 

 .رابطھ با عالم غیب داریم

 .بنابراین، ھمھ ادراكھا از درون است و در من

اما چرا عالم محسوسات را بھتر م౨بینیم و عالم غیب را كمرنگ؟ زیرا ارتباط با عالم محسوسات، آسان، و 

ھستیم و ) یندنیایىدنیازدگى و حالت ا(= جنس آن، از نوع كثرت است و ما نیز خود در وضعیت كثرت 

من را بھ این حالت كثرات، مشغول كردن، ما را از عالم غیب ـ كھ حالت وحدت است ـ دور م౨كند و این 

در حالى است كھ عالم كثرت، ھستنماست و در حقیقت، عدم است، و وجود حقیقى، ھمان عالم غیب و 

 .وحدت است

است نھ غیر آن و سیر در غیر و كثرت، یعنى در باید بدانیم كھ بھترین دریچھ ارتباط با حق، من )خدا)

 .ذھنیات و مِن مجازى و سیر در مِن اصلى، یعنى سیر بھ طرف خدا

 .بشویم) محّل تجلّى حق(بنابراین، باید مواظب باشیم كھ آینھ غیر نشویم، بلكھ آینھ حق 

و عین ربط با مِن چرا كھ عالم كثرات از سنخ ما نیست، در حالى كھ عالم غیب و وحدت، از سنخ ما 

 .اصلى است

 .از طرفى، من انسان، بھ ھر چھ توجھ كند، با آن متحد م౨شود و بھ آن مشغول یم౨گردد

مث اگر بھ تن توجھ داشتھ باشد، با آن متحد م౨شود و اگر بھ نفسانیات توجھ كند، با آنھا متحد م౨شود و 

 .ھمین طور اگر بھ خدا توجھ كند، الھى م౨شود

الت و توجھات من بھ آن چیز مورد نظر، بیشتر شود، این اتحاد قویتر م౨گردد، و در مورد ھر چھ این، حا



زیرا این امر، ; توجھ بھ خدا، ھر چھ بیشتر بھ او توجھ كنیم، من، شدتى بیشتر و ھستى بیشتر م౨یابد

 .روشنتر شود

الى از خود م౨بینیم، یا در توجھ داشتھ باشیم كھ موقع خواب، كھ تعلق من بھ تن كمتر م౨شود، در خواب، مث

، توجھ من بھ تن كم م౨شود و یا در موقع مرگ، این توجھ (در پزشكى و موقع عمل جراحى(موقع بیھوشى 

 .قطع م౨شود

در آن دنیا نیز مِن انسان است كھ زنده است و ظھور دارد و البتھ بدِن آندنیایى م౨بیند و م౨شنود، اما ظھور 

 .نوع توجھ او، در این دنیا و حاالتش در این دنیا، متغیّر استاین من در آن دنیا، بستھ بھ 

اگر تمام توجھ و اھداف او در این دنیا، غرایز و دنیا و ماّدیات و شھوات ونفسانیات باشد، در آن دنیا 

 .چیزى ندارد و در حقیقت، بھ صورت مِن مجازى شھود م౨یابد

باشد و دنیا و غرایز و خواستھاى تن و نفس را ) خدا(اما اگر توجھ او در این دنیا بھ عالم غیب و وحدت 

 .ابزار بندگى كرده باشد، ظھور آندنیایى من، بھ صورت مِن اصلى و مقام اصلى انسانى خواھد بود

 .عاشق و معشوق را در رستخیزدو بدو بندند و پیش آرند تیزالمرء مع من احبّ 

 .ھر كس با آن چیزى است كھ آن را دوست دارد

 .رج یحّب حجراً لحشر هللا معھ یولو أنّ 

 .اگر كسى، سنگى را دوست داشتھ باشد، خدا او را با ھمان سنگ محشور م౨كند

 :در حالى كھ در توجھ بھ خدا م౨فرماید

 (یحبّھم ویحبّونھ )

 .او را دوست دارند[ نیز]خدا آنان را دوست م౨دارد و آنان 

چرا كھ ; ن كند، مِن اصلى و ھست౨اش، شدت م౨گیرداگر انسانى، بھ خدا توجھ كند، و این توجھ را افزو

انسان از آن لحاظ كھ ھست، ھمھ ھستى را اشغال كرده و ھمھ عالم از ملك تا ملكوت را دربرم౨گیرد، اما 

 .خودش را در جایى حّس م౨كند كھ بھ آن توجھ دارد

 :دتوجھ بھ خدا چنان م౨تواند شدت بگیرد كھ انسان بھ جایى برسد كھ خدا م౨فرمای

 «. ... بنده من بھ جایى م౨رسد كھ من م౨شوم چشم او، من م౨شوم گوش او و»

 .و در این حال، انسان خدا نم౨شود، بلكھ خدا در انسان تجلّى پیدا م౨كند

در این توجھ بھ خدا، انسان بھ لذت و ابتھاج و انبساط حاصل از انس با خدا و اطمینان خاطر دست م౨یابد 

 .اضیھ و مرضیھو سپس نفس مطمئنّھ و ر

 .در حقیقت، انسان، ھست خود را بھ ھست خدا متصل م౨كند

چرا كھ خدا در حال تجلّى دایم و ; البتھ، این اتصال ھست و محال است كھ قطع شود و نم౨تواند قطع شود

فیض دایم است، مھم این است كھ ما با توجھ بھ غیر او، از این ارتباط غافل نشویم و این ارتباط را كم 



 .نیمنك

 :بندگى، این قرب و اتصال را فزون م౨كند

گر در طلب منزل جانى، جان౨گر در طلب لقمھ نانى، نان౨این نكتھ بھ رمز گویمت تا دان౨ھر چیز كھ اندر پى 

 .آنى، آن౨اساساً ارزش انسان، در تعلّق است كھ دارد و حّدش، با تعلّق معیّن م౨شود

 .اگر حّدش، ماّده و حیوانیت است، ماّدى و حیوانى م౨شودحال اگر تعلّق او، خداست، الھى م౨شود و 

طالب ھر چیز اى یار رشیدجز ھمان چیزى كھ م౨خواھد ندیدبنابراین، اگر بھ حق توجھ كنیم، حق با ما 

 .متحد و در ما جلوھگر م౨شود و ھر چھ این توجھ بیشتر باشد، تجلّى بیشتر است

او ـ گر چھ بھ طور موقت مشغول شویم و حتى لذت بریم ـ  اما در توجھ بھ غیر حق و مشغول شدن بھ غیر

در نھایت، چون توجھ بھ غیر حق، قوت جان ما نیست و قوت تن و نفس ماست، اقناع نم౨شویم و 

 .سرخورده م౨شویم، و ریشھ ھمھ نابسامانیھاى ما را باید در ھمین پى جست

 (ألنعام بل ھم یأضّل سبياَْم تحسب أّن أكثرھم یسمعون أو یعقلون إْن ھُم إالّ كا)

 .آنان جز مانند ستوران نیستند، بلكھ گمراھترند! یا گمان دارى كھ بیشترشان م౨شنوند یا م౨اندیشند؟

گر ز صندوقى بھ صندوقى روداو سمائى نیست، صندوقى بودذوق آزادى ندارد جانشانھست صندوق 

 :صور میدانشانمِن اصلى، ھر چھ دریافت كند، عین روشنى است

 :قلى گر خاك گیرد، زر شود و حتىعا

 .جھل آید پیش او، دانش شود

در پناه نور و حق ارتباط برقرار ; در پناه نور و حق م౨بینیم; در مِن اصلى، در پناه نور و حق بسر م౨بریم

با معانى ; و سرانجام، بینش ما، در پناه نور و حق است و با روح و عصاره زندگى مرتبط م౨شویم; م౨كنیم

 .ن امور برخورد م౨كنیم، نھ با نمودھاى سطحى و ظاھرىو باط

مِن اصلى، چشمھاى زاینده است در جان ما و كوثر است، دریاست، ھمھ چیز است و اتصال بھ ھمھ 

 .ب౨نھایتھا

انسان فارغ از قالبھا، كھ بھ چیزى شدن، چیزى بودن و چیزى داشتن نم౨اندیشد، داراى حاالت و كیفیات 

است كھ براى خود اوست و نم౨خواھد آنھا را بھ نمایش بگذارد و او براى خودش،  روحى و روانى خاصى

و او، چیزى عمیق و زنده و متحرك و پرمعنا در خود ) كھ صاحب دل بداند آنچھ حال است(كافى است 

را م౨یابد كھ متصل بھ ھمھ ب౨نھایتھاست و او را از متعلقات خارجى، ب౨نیاز م౨كند و در نتیجھ، او، بیرون 

 .چرا كھ وجودش از ب౨نھایت پر است; متھم نم౨كند، احساس تھى بودن نم౨كند

; نتیجھ مھم حاكم شدن مِن اصلى این است كھ مثلث سازنده كمال، عشق و ایثار در انسان بھ وجود م౨آید

ھمان كھ كمال مطلق است و ; ، م౨اندیشد)خدا=)چرا كھ من اصلى، بھ ھدف عالى حیات، كھ ب౨نھایت است 

 .ھ این كمال مطلق عشق م౨ورزدب



بنابراین، بھ عشق ھم م౨رسد و در عشق، ایثار را م౨آموزد، كھ ایثار چیزى جز از دست دادن مِن مجازى 

 .نیست

من جملھ، در توجھ ; البتھ، نتایج ثانوى بسیارى دیگر در این مثلِث كمال، عشق و ایثار، عاید انسان م౨شود

౨كند و در توجھ بھ كمال مطلق، حالوت جان خود را ـ كھ حالوت بھ كمال مطلق، بینش صحیح پیدا م

زیرا در ; اصلى است ـ م౨یابد و سرانجام، در حركت بھ سوى كمال و با مركب عشق، بینش صحیح م౨یابد

خویش را تعدیل )حركت بھ سوى كمال با مركب عشق، زشتى و بدى نیست، و بینش او، اصالح م౨شود 

را در عین زیبایى م౨بیند و سرانجام، در مراتب باالى این راه، بھ یقین و ھمھ چیز ) كن، عشق و نظر

م౨رسد كھ یقین، خود، در مراتب باالتر علت و ایجاد است كھ عالیترین مرتبھ آن، ظھور اراده خدا در 

 .انسان است

 (.در قسمت بندگى و یقین، اشاراتى بیشتر بھ این مطالب خواھیم كرد)

 ـ مِن مجازى 3

 .ى قبل، مِن اصلى را شرح دادیم و در این قسمت، بھ من مجازى م౨پردازیمدر صفحھھا

الزم بھ ذكر است كھ خواستھاى منطقى تن و نفس، كھ در پناه شرع و عقل و منطقند، جایز و صحیح 

ھستند و تأمین آنھا، خواست خداست و براى زندگى ما و براى رسیدن بھ مِن اصلى، توجھ بھ آنھا، بسیار 

 .تمطلوب اس

 .آنچھ خواستھاى غیر منطقى و غیر عقلى، تن و نفس است، در چارچوب مِن مجازى، و مذموم است

من مجازى، ساختمانى موھوم است كھ در نفس خود ساختھایم، و این ساختار، بر اساس توھّمات و افكار 

 .مجازى ماست

قطع م౨كند و از طرفى دیگر، ، )مِن اصلى(= مِن مجازى، از یك طرف، رابطھ ذھن را با اعماق وجود ما 

مانند یك نوار است كھ تنھا ویژگى ضبط و انعكاس دارد و آنچھ م౨خواھد، براى سوداگرى، پُز و نمایش 

 .م౨خواھد

ھمچو جوى است او نھ آبى م౨خوردآب از او بر آب خواران م౨رسدآب در جو، زان نم౨گیرد قرارز آنكھ آن 

جوى آب، حمل كننده آب م౨كند، اما خود از آن آب بھره  جو، نیست تشنھ و آبخواروجود خود را چون

چون «م౨خواھد، اما براى ِصرِف داشتن، برا౨پُز دادن، و سرانجام چون ویترین عرضھ شده، و ; نم౨یابد

 .و اگر مشترى نیاید، برافروختھ م౨شود» بیاید مشترى، خویش برفروخت

یر توھّمات بیرونى شود، و از طرفى، بھ ظرفیتھا واقعاً، زیانى بزرگ است كھ انسان، از درون ببرد و اس

و استعدادھاى درونى خود، خیانت كند و از طرف دیگر، خود را بھ یك كارخانھ بدل كند كھ بدلى خرھایى 

 .نظیر خودش را در این سوداگرى، خواھان است

; د غافل استاو، در این وضعیت، أداى انسانیت را درم౨آورد، در حالى كھ از گوھر اصلى انسانى خو



 .اداى محبّت را درم౨آورد، ودر حالى كھ از عشق حقیقى، ب౨خبر است

این حالِت من مجازى، یك وضعیت م౨گیرد و مشكل و پوچى را براى او بھ وجود م౨آورد كھ براى این 

وضعیت، رنج و عذابى شدید را نیز متحمل م౨شود و مشكل این جاست كھ ھر چھ را در مِن مجازى 

 :یعنى آن را مجازى م౨كند; ، مِن مجازى آن را از جنس خود م౨كنددریافت كنیم

 «.ناقص ار زر برد، خاكستر شود»

 «.جھل شد، علمى كھ در ناقص رود«و یا 

 .روشنایى بھ مزاق مِن مجازى، خوش نم౨آید

 .از نور بیزار است; او خفاشگونھ است

یجھ این وضعیت، بسیار مھلكتر است و آن لیك اغلب ھوشھا در افتكارھمچو خفاشند و ظلمت دوستداراما نت

این كھ مجبوریم خود را در كرى و منگى و ماتى و كورى فرو بریم، تا این سرمایھ ھیچ و پوچ را حفظ 

كنیم و پوچ را بھ حساب ھستى واقعى بگذاریم و خواب را بھ حساب بیدارى و ظلمت را بھ حساب 

 .روشنایى

ى ز خواب و واقعاتتا دمى از ھوشیارى وارھ౨ننگت خمر و بنگ خویشتن را كور م౨كردى و ماتتا نیندیش

بر خود م౨نھ౨م౨گریزى از خودى در ب౨خود౨یا بھ مستى یا بھ شغل اى مھتد౨ھمان طور كھ در مِن اصلى، 

، )میلھا و تعلقات(= مثلث سازنده كمال، عشق و ایثار، حاكم م౨شود، در مِن مجازى مثلث مخّرب شھوات 

 .و كینھ قرار دارد) را، تعبیر و تفسیرچون و چ =) قیاسھا

و این سھ ـ یعنى شھوات، قیاسھا و كینھھا ـ بھ صورت سھ عامل مرتبط و اصلى عمل م౨كنند و سیكل 

معیوبى را بھ وجود م౨آورند و زندانى معّذب براى انسان پدید م౨آورند و حجاب یا كالفى سردرگم، بھ دور 

 .ما را در پى دارندمِن اصلى م౨كشند و ھمھ نابسامانیھاى 

عاریتى و عارضى و بیگانھ است و علت دستور بھ توبھ نیز ھمین ) من مجازى و نفسانیات(این پدیده 

 :در نتیجھ» خوى بد در ذات تو عاریتى است«عاریتى و عارضى بودن نفسانیات است و چون 

 آن بد عاریتى باشد كھ اوآرد اقرار و شود او توبھجو

 

 ـ شھوات 1

 .است كھ مربوط بھ مِن مجازى و نفسانیاتند) خواستنھا و تعلقات(= ھ میلھا شھوات، ھم

و اینھا چون یك حركت برونگرا ھستند، ذھن انسان را از مِن راستین دور م౨كنند، و این، غفلتى تأسفبار 

 .است

 البتھ، واضح است كھ خواستنھا و تعلقاتى كھ در حد منطقى و شرعى براى تن و نفس، و در چارچوب

 .بندگى مورد نیازند، معقول و پسندیدھاند و ب౨توجھى بھ آنھا مذموم است



منظور ما از شھوات، زیادھخواھ౨ھایى است كھ با منطق و عقل و شرع، ھماھنگى ندارند و ما را از من 

 .اصلى و ھدف اعالى حیات دور م౨كند و خالصھ، منظور خواستھھاى مجازى ھستند

الت خوردن آب شور را دارند، ھر چھ بیشتر بیاشامیم، عطش ما را بیشتر شھوات یا میلھاى غیر خدایى ح

ضمن این كھ این شھوات، حالوتى موقتى دارند، اما حالوت جان ما نیستند، بلكھ سرمایھھاى ; م౨كنند

 .موقتى و سراب مانند ھستند

اب صافى او خفتھ باشى بر لب جو خشك لبمیدوى سوى سراب اندر طلبزین حجاب این تشنگان كفپرستز

فتاده دوردستویسھ و معشوق ھم در جان تو استوین برون౨ھا ھمھ آفات تو استدر من مجازى، بھ دنبال ھیچ 

 :و پوچ م౨رویم، و نتیجھاش معلوم است

ال شیئى بر ال شیئى عاشق شده استھیچ نى مر ھیچ نى را ره زده استو آن وقت ھمھ نابسامانیھا شروع 

 .م౨شوند

وشان م౨شودنھ بدن از سبز پوشان م౨شودنھ صداى بانگ مشتاقى در اونھ صفاى نھ ز جان یك چشم ج

از یك سو، اگر خواستھھاى مجازى را تحقق نبخشیدیم، ; جرعھ آبى در اوو در وضعیت بدى قرار م౨گیریم

و نتیجھ این امر، ) و خود را خلع سالح و بدبخت م౨دانیم(احساس پوچى و مالمت و نقص و كمبود م౨كنیم 

 .كینھھاست كھ رأس دیگر مثلث و نتیجھ حاكم شدن مِن مجازى و خواستھھاى مجازى است ھمان

و از سوى دیگر اگر بھ خواستھھاى مجازى، در مِن مجازى برسیم، كبر و غرور و سرمستى مجازى بھ 

 .ما دست م౨دھد

كھ ھر دو طرفش  بنابراین، زندگى ما م౨شود نوسانى بین این دو، و در حقیقت بھ روى دو سكھاى م౨افتیم

 .چرا كھ پاى جان و مِن اصلى و ھدف اعالى حیات در میان نیست; پوچ است

چون گرسنھ م౨شوى سگ م౨شو౨تند و بد پیوند و بد رگ م౨شو౨چون شدى تو سیر مردار م౨شو౨بى خبر ب౨پا 

این چو دیوار م౨شو౨پس دمى مردار و دیگر دم سگ౨چون كنى در راه شیران خوش تكى؟بنابراین، نتیجھ 

 :احوال، یعنى خواستھھاى مجازى، براى من مجازى مشكالت زیر خواھد بود

 :ـ حرص 1

 .مادام كھ بھ دنبال خواستھھاى مجازى، براى مِن مجازى ھستیم

 :ـ ھراس 2

 .ھر وقت بھ آن خواستھھاى مجازى برسیم، ھراس نگھدارى آنھا ما را رنج م౨دھد

 :ـ غم 3

 .مجازىنگرانى از دست دادن آن خواستھھاى 

قوِت اصلى ما نیست، جان ما را سیراب نم౨كند ; نتیجھ این كھ، خواستھھاى نفس، خواستھھاى مجازى است

 .و گونھاى سراب است



قوِت اصلى بشر نور خدا استقوت حیوانى مر او را ناسزا استلیك از علت در این افتاد دلكھ خورد او روز 

وى در قوت مرض آورده استنوش را بگذاشتھ، سم و شب از آب و گلقوت اصلى را فراموش كرده استر

 خورده استقوِت علت، ھمچو چوبش كرده است

 ـ قیاسھا 2

در این وضعیت، چون و چرا و تعبیرھا و تفسیرھا و مقایسھھایى است كھ ابزار آن، وھم و خیال یا فكرى 

 .یعنى فكر مجازى; است كھ در مِن مجازى شكل گرفتھ

ات ذھنى بھ سر م౨برد و تصورات ذھنى را با صورتھا و ظواھر مرتبط در این حال، انسان در تصور

م౨كند و بھ چون و چرا م౨پردازد و بعد نتیجھگیرى م౨كند و عجیب است كھ از تصورات ذھنى خود، 

 .تصویر بیرونى م౨سازد، اما نتیجھ این دو پوچى، حقیقى است و آن ھم ھالكت اوست

 :براى روشن شدن مطلب، مثالى م౨زنیم

و حیوانات جنگل ) پندار، وھم، خیال و غرور(ر جنگلى، شیرى بود كھ خود را سلطان جنگل م౨پنداشت د

 .را طعمھ م౨كرد، تا نوبت بھ خرگوش رسید

 :خرگوش با توسل بھ قیاسھاى شیر، نقشھاى كشید و بھ شیر گفت

 :پرسید شیر از خرگوش» شیر دیگرى آمده و م౨گوید من سلطان جنگل ھستم، با او چھ كنیم؟»

 :خرگوش گفت» آن شیر دوم كجاست؟»

 «.در فالن چاه مسكن دارد»

 .شیر و خرگوش، بر سر چاه رفتند

و بر آن ) تصویر مِن مجازى را دید، نھ تصویر حقیقى خود را(شیر در آب نگاه كرد، تصویر خود را دید 

نتیجھ حقیقى از آن (شیر و نتیجھاش ھالكت ) مِن مجازى و تصویر من مجازى كھ ھر دو پوچ بودند(پرید 

 .بود كھ در چاه افتاد و خفھ شد) دو پوچى

وانگھى از خود قیاساتى كن౨مر خیال محض را ذاتى كن౨شیر خود را دید در چھ وزغلوخویش را نشناخت 

آندم از عدوعكس خود را او عدوى خویش دیدال جرم بر خویش شمشیر كشیدبنابراین، مثل حالت خواستن، 

خواستھھاى مجازى آن مطرحند و دنبال آن خواستھاى مجازى، اثرات حقیق౨اش، یعنى كھ مِن مجازى و 

مشكالت و رنجھا بھ وجود م౨آیند، در قیاسھا نیز مِن مجازى و تصویرش، كھ آن ھم مجازى است، حاصل 

 .م౨شود، اما نتیجھ نھای౨اش، مشكالت و رنجھاى ما خواھد بود

ناى عقل و منطق باشند، مطلوبند و عیبى ندارند، بلكھ منظور ما، البتھ در این جا نیز قیاسھایى كھ بر مب

 .قیاسھایى است كھ اساس آنھا، نفسانیات و مِن مجازى است

خالصھ بحث این كھ، در وضعیت قیاسھاى مجازى و در مِن مجازى، بھ حقیقت امر نرسیدھایم و در 

 .عین شنیدن و عین یقین ھستیم تاریكى ھستیم، در حالى كھ در مِن راستین، عین علم، عین دیدن،



آن حقیقت كھ بود عین عیانھیچ تأویلى نگنجد در میانجانشناسان از عددھا فارغاندغرقھ دریاى بى چوناند و 

چندجان شو و از راه جان، جان را شناسیار بینش شو، نھ فرزند قیاسجان چھ باشد با خبر از خیر و 

در مِن راستین، رسیدن بھ كمال و عشق و ایثار مطرح شر؟شاد از احسان و گریزان از ضرر؟گفتیم كھ 

 .است

چرا كھ در مِن راستین، جان ما با جان جھان مرتبط است ; پس، تأویل و تفسیر و چون و چرا مطرح نیست

 .حق الیقین مطرح است; و در بحر جان، ذھنیات مطرح نیست

لبا توجھ بھ این كھ گفتیم ساختمانى نفس نمرود است و عقل و جان خلیلروح در عین است و نفس اندر دلی

كھ بھ نام مِن مجازى در خود بھ وجود م౨آوریم، بر اساس توھمات و افكار مجازى است، عدھاى عقیده 

دارند كھ شناخت مِن مجازى معنى ندارد و ھر حركتى را در مِن مجازى، حركتى ب౨ھدف م౨دانند و معتقدند 

 .ى، راه بھ جایى نم౨برندكھ حركات فكرى و ذھن در چارچوب مِن مجاز

مِن مجازى، منكر حقیقت است و حجابى است روى مِن اصلى، و خروج از این حجاب با حركتھایى از 

 .جنس خودش، محال است و حتى منجر بھ تقویت بیشتر من مجازى م౨شود

، اّما )زندان مِن مجازى)مثال آن، كسى است كھ در زندان باشد .) خون بھ خون شستن محال است و محال)

مرتباً در زندان، معلومات خود را ـ اما در چارچوب خوِد زندان ـ زیاد م౨كند، نھ در چارچوب خروج از 

 .زندان یا خارج از زندان

دیده تن دائماً تنبین بوددیده جان جان پرفنبین بودھر درونى كھ خیال౨اندیش شدچون دلیل آرى، خیالش بیش 

 .شددیده تن، عین وھم و پندار است

 .نین دیدھاى، نم౨تواند روح و محتواى قضایا را ببیندچ

وقتى ذھن از غبار وھم و پندار پوشیده شود، ھر حركتى، حكم غلتیدن بیشتر در وھم و پندار بیشتر را 

 .خواھد داشت

 .وھم و خیال، ابزار ارتباط با قشر و پوستھ و ظواھرند

 :پس چھ كنیم؟ ھیچ كارى نیاز نیست، بلكھ

 .ھمین و بس» خودى حافظ از میان بر خیزتو خود حجاب »

 .فقط از خود مجازى بگذر

بشوى دفتر، اگر ھم رزم مائ౨حدیث عشق، در دفتر نباشداى برادر موضع ناكشتھ باشدفتر اسپید نانبشتھ 

 باش

 ـ كینھ ھا 3

ما،  و قیاسھا، وجود ما را پر كرد، وجود) میلھا و خواستھھا(=پس از این كھ مِن مجازى، یعنى شھوات 

چیزى جز، سرابھایى كھ جان ما را سیراب نكردھاند، نیست و لذا موجودى پركینھ و گرفتھ و غضبناك 



 .ھستیم

ھر چھ مجازھا در ما قوت م౨گیرند، كینھھا نیز در ما بیشتر م౨شوند، و این كینھ و نفرت، نسبت بھ 

 .بیعى آن مجازھایندخودمان، نسبت بھ دیگران و نسبت بھ ھستى، عكس العمل طبیعى و برآیند ط

ھنگامى كھ حكومت مِن اصلى و در نتیجھ، رسیدن بھ كمال و عشق و ایثار، وجود ما را پر نكنند و مِن 

 :(أَال بذكر هللا تطمئّن القلوب(اصلى در حجاب من مجازى، قرار گیرد، دورى از خدا، نتیجھ آن است و

 «.آگاه باش كھ با یاد خدا دلھا آرامش م౨یابد»

 .ما نیست، و درونى عقدھدار، خشمگین، و ماالمال از ھمھ رذایل اخالقى خواھیم داشت شامل حال

 

 داستانى درباره مِن مجازى و مِن اصلى

 .مولوى، در مثنوى داستانى زیبا دارد

را كھ عاقبتبین است مثال زده كھ ھمواره در حال كشش بھ سوى ) مِن اصلى(= در این داستان، عقل كلّى 

نیز براى ) مِن مجازى(= ౨خواھد با ابزار تن و نفس این حركت را انجام دھد، و نفس حق است، اما م

خود، خواستھھایى دارد و محبوبھایى كھ متوجھ آنھاست و باید بھ ھوش باشیم كھ دست كم، مِن مجازى، از 

 .من اصلى پیشى نگیرد

 :بھ بعد در دفتر چھارم است 1533متن داستان، از اشعار 

 .وار بر شتر خود شد تا بھ كوى لیلى َرَودروزى، مجنون س

مجنون، مِن اصلى و عقل است و ناقھ یا شتر، ھواى نفس و تن است، و لیلى، ھدفى كھ باید مِن اصلى بھ )

مجنون، شتر را م౨راند، اما شتر نیز .) آن برسد، و بّچھ شتر، خواسِت ناقھ، یعنى خواست نفس و تن است

 .بچھاش بود، اما ھر چھ م౨راند، بھ ھدف نم౨رسیدبراى خود لیلى دیگرى داشت كھ 

ھوى ناقتى خلفى و قدامى الھو౨وانى ایّاھا لمختلفونیعنى ھواى ناقھ، پشت سر من بود، و ھواى من، پیش 

 .روى من، من و ناقھ در ھوا، و مقصد اختالف داشتیم

 «.الّضدان ال یجتمعان«بھ موجب مصداق 

 .مناسبى براى ھمدیگر نبودند ھمراه) دو ضد با ھم جمع نم౨شوند =)

از این رو، ھرگاه ناقھ، افسار خود را سست م౨دید، یا درم౨یافت كھ مجنون، بھ خواب رفتھ و از او غافل 

شده است، فوراً حركت خود را معكوس م౨كرد و بھ سوى بچھ شتر برم౨گشت، و موقعى كھ مجنون بھ 

 .تخود م౨آمد، متوجھ م౨شد كھ از مقصد اصلى دور شده اس

خالصھ، براى مسافت سھ روزه كھ تا منزل لیلى فاصلھ بود، سالھا طى طریق كرد، و بھ این نتیجھ رسید 

 :، بھ كوى لیلى نخواھند رسید)مِن مجازى(=، با ناقھ )مِن اصلى(=كھ مجنون 

و گفت اى ناقھ چو ھر دو عاشقیمما دو ضد بس ھمره ناالیقیمنیستت بر وفق من مھر و مھاركرد باید از ت



چرا كھ اھداف این دو مختلف ; عزلت اختیاراین دو، گرچھ ھمراه یكدیگر بودند، راھزن یكدیگر نیز بودند

 .است

جان ز ھجر عرش اندر ناقھا౨تن ز عشق خاربن چون ناقھا౨جان گشاید سوى باال بالھاتن زده اندر زمین 

ناقھ پایین اندازد و این كار را  چنگالھاناگھان، مجنون بھ ھشیارى عجیبى رسید و تصمیم گرفت خود را از

 .كرد و در حین افتادن، پایش ھم شكست

پاى را بربست و گفتا گو شومدر خم چوگانش، غلطان م౨رومپس از سالھا، تردد و در جا زدن، مجنون بھ 

كھ با عقل جزئى حركت ) نفس و مِن مجازى=)و دریافت كھ ناقھ ) بھ مِن اصلى رسید(عقل كلّى رسید 

 .را بھ كوى لیلى نم౨رساند م౨كند، او

(= عقل كلّى را گفت ما زاغ البصرعقل جزئى م౨كند ھر سو نظرو مجنون دریافت كھ در راه عشق 

و چون ) حتى از مركب پا ھم باید گذشت(، باید مجازھا را رھا كرده، ابزار را ھدف قرار ندھد )ھدف

 .، غلطان، بھ سوى ھدف حركت كند)سمبل بى شكلى(=گوى 

م౨گرد بر پھلوى صدقغلط غلطان در خم چوگان عشقكاین سفر زین پس بود جذب خداو آن سفر  گوى شو،

 :بر ناقھ باشد ِسّر ماو نتیجھ داستان این كھ

چون بھ بى رنگى رسى كان داشت౨موسى و فرعون دارند آشت౨در حالى كھ در اول داستان مشكل این بود 

 :كھ

 در جنگ شدچونكھ بى رنگى اسیر رنگ شدموسیى با موسیى 

 ـ عوارض زندگى در مِن مجازى 4

 :مِن مجازى، مجاز است و حقیقى نیست، اّما عوارض حاصل از آن، در انسان حقیق౨اند و عبارتند از

ـ تضاد و  8;ـ ترس 7;ـ افسردگى 6;ـ یأس 5;ـ تنوع طلبى 4;ـ بینش غلط 3;ـ تعلق خاطر 2;ـ اضطراب 1

 .ـ رذایل اخالقى 9;تشتّت خاطر

 .دایش این عوارض، در صفحھھاى پیش ذكر شدچگونى پی

 .در این قسمت، براى روشن شدن این مطالب، ھر كدام بیشتر شرح داده م౨شود

ضمناً این عوارض در فصول دیگر كتاب، در بخش مربوط بھ رذایل اخالقى ونفس و بیماریھاى روحى 

 .نیز شرح داده شدھاند

 ـ اضطراب 1

౨فایده است، ھنگامى كھ انسان، بھ خود رجوع م౨كند، اگر احساس كند كھ زندگى و كارھایش بیھوده و ب

 .دچار نوعى پوچى م౨شود و ھمین كھ این حال بھ او دست م౨دھد، نتیجھاش اضطراب خواھد بود

چھ ھنگام زندگى و كارھاى ما بیھوده است؟ آن ھنگام است كھ انسان بھ خود نظر كند و ببیند كھ چیزى 

 .، زندگى م౨كند و گفتیم كھ نتیجھ طبیع౨اش اضطراب است)جازىمِن م(ندارد و در پوچى 



اّما ھر وقت در جھت حق باشد و بھ غنّى حمید رسد، احساس ِغنا و كمال م౨كند و در حقیقت بھ ضد پوچى 

 .و اضطراب م౨رسد كھ آرامش و اطمینان است

; )كھ یقب شرح دادیم(، از ھمان اول، از جنس اضطراب است )شھوات و قیاسھا(دل بستن بھ غیر خدا 

چرا كھ نگھدار౨اش اضطراب دارد و از دست دادنش نیز اضطراب دارد، و ھمین است كھ در قرآن كریم 

 :داریم

 :(أنتم الفقراء إلى هللا وهللا ھو الغنّى الحمید)

 «.اى مردم، شما بھ خدا نیازمندید، و خدا ب౨نیاز ستوده است»

 :و ھمین طور داریم

 .(ئّن القلوبأال بذكر هللا تطم)

در آیھ قبلى م౨فرماید، شما چیزى ندارید و خدا ھمھ چیز دارد .) آگاه باش كھ با یاد خدا دلھا آرامش م౨یابد=)

 .و در آیھ بعد م౨فرماید، در ارتباط خداست كھ آرامش م౨یابید

ایھ ماست و ارتباط با بنابراین، معلوم م౨شود كھ تا با او ارتباط پیدا نكنیم، آرامش نداریم و ارتباط با او سرم

 .غیر او، موقتى و سست است و ھر وقت آرامش نیست، اضطراب ھست

 .اساساً در دل ھر چیز و ھر امرى، كھ غیر خدا باشد، اضطرابى نھفتھ است

اگر انسان، اضطرابھاى خود و دیگران را ارزیابى كند، دقیقاً بھ این نتیجھ م౨رسد كھ ریشھ ھمھ اضطرابھا 

 .ھر چیز و ھر امر و ھر كس، با خداستدر متصل نبودن 

 .ھدف عالى حیات، قرب بھ خداست، و خدا، كمال مطلق است، و انسان، طالب كمال مطلق

لذا باید ; اگر انسان، بھ این ھدف اعال، نرسد، یا در راه این ھدف نباشد، احساس پوچى و اضطراب م౨كند

ھت مِن اصلى و حق صرف م౨شود، یا در راه مِن بدانیم كھ نیروى خود را صرف چھ چیز م౨كنیم، آیا در ج

 .در چارچوب مِن مجازى; مجازى و افكار و احوال پوچ

 ـ تعلّق خاطر 2

 :تعلق خاطر، بھ غیر خدا، ضمن غفلت از خدا، ما را در مشكالت عجیبى فرو م౨برد كھ عبارتند از

 :یاوّ 

ع سالح و بدبخت م౨دانیم و براى بھ بھ آنچھ تعلق خاطر داریم، مادام كھ در دسترس نیست، خود را خل

 .دست آوردنش حرص م౨خوریم

 :ثانیاً 

 .ھنگامى كھ بھ آن م౨رسیم، چون از ھمان اّول، اضطرابش را داریم، در حال اضطراب نیز ھستیم

 :ثالثاً 

 .چون روزى آن را از دستمان م౨گیرند، دچار غم از دست دادن م౨شویم



 .ر خداستاینھا، ھمھ، از عوارض تعلق خاطر بھ غی

 .باید مواظب باشیم كھ غیر خدا را ابزار بندگى خدا كنیم و بس

 .و ابزارھاى آن، نباید ھدف شوند، بلكھ ابزار بندگى شوند

 ـ بینش غلط 3

در مِن مجازى، ارتباط انسان بر اساس ذھنیات و با ظواھر و صورت و خالصھ توسط حواس ظاھرى 

 .است

ریكى است و از نور و عقل، مدد نم౨گیرد و در حقیقت، نوعى كوردلى این ارتباط و دیدگاه، در سایھ و تا

 :بر ما حاكم است

چند بازى عشق با نقش سبوبگذر از نقش سبو و آب جوچند باشى عاشق صورت بگوطالب معنى شو و 

معنى بگوصورت ظاھر فنا گردد بدانعالم معنى بماند جاودانصورتش دیدى ز معنى غافل౨از صدف در را 

چشم خشمت، شیر «عاقل౨بینش غلط، حقایق را نم౨بیند، باطننگر نیست و حتى وارونھ م౨بیند كھ  گزین گر

 «.را خون م౨كند

 .مِن مجازى، صورتبین و صورتپرست و از معنى دور است

چشم حس ھمچون كف دست است و بسنیست كف را بر ھمھ او و دسترسچشم دریا دیگر است و كف 

ھمان طور كھ در تاریكى، اگر طنابى را ببینیم ممكن است قضاوتھاى دگركف بھل و ز دیدھى دریا نگر

متفاوتى داشتھ باشیم، كھ طناب است، یا مار، و یا چیزى دیگر، در بینش غلط نیز ارتباطات و نتایج ما، 

 .است) ظواھر(= با صورت ) ذھنیات(= درست و بر اساس ارتباط باطن با باطن نیست، بلكھ صورت 

 ـ تنّوعطلبى 4

ر مِن مجازى، ارتباط ما و تعلقات و دلبستگیھاى ما، بھ مجازھاست و مجازھا، جان ما را سیراب نم౨كنند د

و ھدف اعال نیستند، بلكھ مستیھا و دلخوشیھاى موقتى و دروغین ایجاد م౨كنند و پس از مدتى از آنھا دلزده 

 .در حقیقت، ثبات نداریم شده، وضعیت جدیدى را م౨جوییم و مرتباً بھ این در و آن در م౨زنیم و

من بھ ھر جمعیتى ناالن شدمجفت بد حاالن و خوش حاالن شدمجملھ خلقان ز اختیار و ھست خودم౨گریزند 

در سر سرمست خودم౨گریزند از خودى در بیخود౨یا بھ مستى یا بھ شغل اى مھتد౨تا دمى از ھوشیارى 

ھ آنان كھ سرگرمیھاى بیحاصل را وارھندننگ خمر و بنگ بر خود م౨نھندحاصل اشعار این است ك

مِن (برم౨گزینند، دچار دردى ھستند كھ آن درد، چیزى جز پاسخ ندادن بھ نداى وجدان و نداى درون 

 .نیست) اصلى

پس، جایگزینھا را انتخاب م౨كنند و بھ سرگرمیھاى بیحاصل پناه م౨برند، اّما تا ھنگامى كھ بھ ھدف اعالى 

 .ار، بیحاصل و پوچ خواھد بودحیات توجھ نكنند، توجھ بھ اغی

تو مكانى، جاى تو در ال مكاناین دكان بربند و نگشا آن دو كانشش جھت مگریز زیرا در جھاتشش در 



است و شش دره مات است و ماتبرخى م౨پندارند اگر در فالن نقطھ از زمین م౨بودند، یا فالن شرایط را 

 «.ز خود بطلب ھر آنچھ خواھى كھ تویىا«م౨داشتند، خوشبخت م౨بودند، اما باید بدانند كھ 

 .مواظب باشیم كھ اھداف را عوضى نگیریم، و گرنھ نیرویمان از دست م౨رود و بھرھاى نخواھیم داشت

مرغ بر باال پران و سایھاشم౨دود بر خاك پران، مرغ وشابلھى صیاد آن سایھ شودم౨دود چندان كھ بى مایھ 

كھ اصل این سایھ كجا استتیر اندازد بسوى سایھ اوتركشش  شودب౨خبر كاین عكس آن مرغ ھدا استب౨خبر

 خالى شود در جستجو

 ـ یأس 5

یأس، موقعى است كھ كارى كھ انجام دادھایم، بیفایده باشد، یا كارى كھ در حال انجام است، از نتیجھاش 

 .مطمئن نباشیم

 .استھواھاى نفسانى، چون حقیقتى ندارند و سرابند، ناگزیر یأس در آنھا نھفتھ 

 .ھمین طور، ھر آرزوى دور و درازى كھ در دسترس نیست، یأس در پى دارد

یأس، در حقیقت، در آنان دیده م౨شود كھ وجودشان از خدا خالى است و ارتباط با مِن اصلى و خدا را از 

م دست دادھاند و در مِن مجازى زندگى م౨كنند و در حقیقت، یأس از رحمت خدا دارند و گرنھ در قرآن كری

 :آمده است

 (ال تقنطوا من رحمة هللا)

 :و باز داریم

 (وال ییأس من روح هللا)

 .كھ معنى ھر دو آیھ این است كھ انسان باید مأیوس نباشد

و چون مأیوس نبودن دستور خداست، كسانى كھ در زندگى مأیوسند، از گناھكارانند و یأس، جزو گناھان 

 .كبیره است

و پیوستن بھ مِن اصلى و خداست و ضد یأس، صفت رجا و امیدوارى عالج یأس، خروج از مِن مجازى 

 .است

 ـ افسردگى 6

نشاط واقعى انسان، در رو بھ رویى با كمال مطلق و زیبایى مطلق، و خالصھ، در اتصال با پروردگار 

 .عالمیان است

 .اگر بھ این اتصال نرسیم، نشاط واقعى نداریم و ضد نشاط، افسردگى است

رده و افسردھا౨زان بود كھ ترك او را كردھا౨گر تو خواھى حرى دلزندگ౨بندگى كن، بندگى اینكھ بینى م

كن، بندگ౨كسى كھ در مِن مجازى گرفتار است، اگر بھ باغ یا بھ قصر رود، چھ اتفاقى م౨افتد؟ من مجازى 

اّما  را با ظواھر مرتبط م౨كند، و در حقیقت م౨خواھد یك خوشِى فرمایشى را از روى لطف بپذیرد،



مِن مجازى و ظاھرى كھ او م౨خواھد با آن (چرا كھ دو پدیده مجازى ; متأسفانھ چیزى دستگیرش نم౨شود

 .، نتیجھاى جز پوچى ندارند، مگر خوشى دروغى و موقتى)مرتبط شود

ولى اگر انساِن خدا، بھ آن باغ َرَود، من اصل౨اش نظارھگر و مرتبط با آن باغ ـ كھ خود آیتى است و او را 

 .بھ باطن رھنمود م౨كند ـ خواھد شد و نشاط و ابتھاج واقعى پیدا م౨كند

آدمى را فربھى ھست از خیالگر خیاالتش بود صاحب جمالور خیاالتش نماید آتش౨م౨نماید ھمچو موم در 

 آتش౨آن یكى در كنج زندان مست و شادو آن دگر در باغ تلخ و ب౨مراد

 ـ ترس 7

ست كھ با كوچكترین ضربھ م౨شكند و ما این شیشھ شكننده را بھ شدت مِن مجازى، چون شیشھ شكنندھاى ا

 .دوست م౨داریم

از یك طرف، بھ ضعفھاى مِن مجازى آگاھیم و م౨خواھیم آن را پنھان كنیم و از یك طرف، پُز دادن و 

 .نمایشھا را دوست داریم و م౨خواھیم آن را نشان دھیم

 .، مجازى استاز این رو، سكھاى در دست ماست كھ دو روى آن

 .نگھدارى چنین سكھاى، سخت، ترس دارد

مشكل دیگر این كھ مِن مجازى، ھمین سّكھ را و ھمین شیشھ شكننده را م౨خواھد حفظ كنند و بر آن بیفزاید 

 .و این نیز مشكلى دیگر است كھ ترس در پشت آن نھفتھ است

است كھ اولیاى خدا، ھمیشھ در ) و خدا(عالج ترس، دور شدن از مِن مجازى و رسیدن بھ مِن اصلى 

 .آرامش و سكینھ بھ سر م౨برند و از غیر خدا ترس ندارند

 ـ تضاد و تشتّت خاطر 8

انسان، از یك سو م౨خواھد با اصالت خود و در مِن راستین زندگى كند، و از سوى دیگر، دارد در مِن 

 .مجازى زندگى م౨كند، بنابراین، مدام در تضاد و كشمكش است

دیگر، پیشتر شرح دادیم كھ خوِد مِن مجازى، دو روى سكھاى تقلّبى است كھ یك طرفش پُز  و از سوى

 .دادن و طرف دیگرش مخفى نگاه داشتن است، و خود مِن مجازى نیز تضادبرانگیز است

 .نتیجھ این تضادھا، تشتّت خاطر و سردرگمى است

 ـ رذایل اخالقى 9

باشد و وجودش از خدا پر شود، مبّدل بھ چشمھ ) اصلى اتصال از طریق من(اگر انسان، در جھت خدا 

 .جوشان فضایل و كماالت و زایندگى و زیبایى و خیر م౨گردد

 .اّما اگر وجودش از خدا خالى باشد، مطلقاً از رذایل اخالقى پر م౨شود

دیھا و ، ناگزیر انسان را بھ سوى ب)و در نتیجھ از خدا(زندگى در مِن مجازى و دور بودن از مِن اصلى 

 .رذایل پیش م౨برد



 ـ غرایز 5

آن چیزى كھ در خدمت طبع ما قرار م౨گیرد و آن را تقویت م౨كند، غریزه نامیده م౨شود و آن چیزى كھ با 

 :قلب ما سر و كار دارد

 .فطرت

 .بنابراین، غرایز بیشتر در خدمت مِن مجاز౨اند

 .باید مواظب باشیم كھ غرایز، ابزارند، نھ ھدف

 .یدن و امیال و شھوات، مربوط بھ غرایزندخوردن و خواب

 .بھ طور خالصھ م౨توان گفت كھ كلید خواستھھا و نیازھاى نفس و تن، غرایز است

در مورد غرایز، آنچھ شرعى و عقلى و منطقى است، نھ تنھا جایز، بلكھ مطلوب و تركش، ناروا و گناه 

 .است

براى رفع نیاز تن و نفس ارضا شوند، و استفاده از  غرایز بایستى از راه حالل و براى جلوگیرى از گناه و

آنھا براى سالمت تن و روان، و در نھایت براى بندگى و قرب بھ خدا باشد و بنابراین، ھرگونھ افراط و 

 .تفریط، در ارضاى آنھا جایز نیست

 .غرایز باید در اختیار ما باشند، نھ ما، در اختیار آنھا

د و ھدف قرار نگیرند و سرانجام، ابزارى براى بھتر بندگى كردن و قرب بھ عنان آنھا باید در دست ما باش

 .خدا باشند

 .درباره غرایز بر حسب مورد، در فصول دیگر كتاب بحث كردھایم

 ـ فطرت 6

 .فطرت، عبارت است از حالتى در جان انسان كھ توجھ بھ خدا دارد

 ما من مولود إالّ ویولد على الفطرة«بھ موجب حدیث شریف 

 .ھمھ افراد، فطرت خدایى دارند.) ھر كس با فطرت توجھ بھ خدا، بھ دنیا م౨آید =)

 :و ھمین طور، در سوره دوم، آیھ س౨ام آمده است

 (فطرت هللا الّتى فطر النّاس علیھا ال تبدیل لخلق هللا)

بر آن  پس روى خود را با گرایش تمام بھ حق، بھ سوى این دین كن، با ھمان سرشتى كھ خدا مردم را

 .سرشتھ است

 .آفرینش خداى تغییرپذیر نیست

 :آمده است 172و سرانجام، در سوره اعراف، آیھ 

 (وإذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظھورھم ذریّتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربّكم قالوا بلى)

دشان گواه وھنگامى را كھ پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذّریھ آنان را برگرفت و ایشان را بر خو



 :گفتند» آیا پروردگار شما نیستم؟«ساخت كھ 

 «.چرا، گواھى دادیم»

و از فطرت فاصلھ گرفتن، یعنى از خود دور شدن و ; با فطرت زندگى كردن، یعنى با خود زندگى كردن

 .از خود اصلى، پنھان شدن

است، با گم شدن در زندگى  بنابراین، باید متوجھ باشیم و مواظبت نماییم كھ این نداى درونى را، كھ فطرت

 .و امور دنیوى، بھ فراموشى نسپاریم، و بھ آن ب౨اعتنایى نكنیم

 .ھمھ موجودات، بر اساس فطرت عمل م౨كنند و در جھت فطرت ھستند

 .در مورد انسان ھم، تنھا سرمایھاى كھ برایش ارزش دارد، بر اساس فطرت حركت كردن است

 .دارند و مربوط بھ غرایز و طبایع است، محرومیتھاى واقعى نیستمحرومیتھایى كھ برخى افراد در دنیا 

 .تنھا محرومیت از فطرت است كھ محرومیت واقعى و حقیقى است

فطرت، حضور قلبى و نداى ربّانى در وجود ماست و باید با تزكیھ و عبادات، این توجھ را در خود تقویت 

 .این فطرت خدایى را كشف كنیمكنیم و بھ فعلیت و ظھور برسانیم و مواظب باشیم كھ 

این صدا در كوه دلھا با تك كیستگھ پر است از بانگ این ُكھ گھ تھى استكیست این پنھان مرا در جان و 

تنكز زبان من ھمى گوید سخناین كھ گوید از لب من راز كیستبنگرید این صاحب آواز كیستدر من اینان 

 خود نمائى م౨كندادعاى آشنائى م౨كند

* * * 

متم بھ خرابى مكن كھ رشد عشقحوالتم بھ خرابات كرد روز الستعھد الست من ھمھ با عشق شاه بودوز مال

 .شاھراه عمر بھ این عھد بگذرمھر قدر از مِن مجازى، دور شویم، فطرت در ما بیشتر كشف م౨شود

رى در بیرون مثال این امر، سى مرغ است كھ باید بھ سیمرغ برسند، تا دریابند كھ خودشان ھستند كھ سف

ترتیب دادھاند، كھ در حقیقت، سفرى در درون بوده تا تعلقات بیرونى را دور كنند و آن آینھ حقیقى درونى 

 .را از زنگار پیراستھ كنند و تجلّى حق را در خود ببینند و بیرون، ابزارى است براى حركت در درون

 :كشفھا بھ سوى ما سرازیر م౨شوند اگر حجابھا برداشتھ شود، صداى خوش و ریزش نور و الھامات و

و انسان در این حالت، ھمھ، نور است، پاكى است، » تو خود حجاب خودى، حافظ از میان برخیز»

 .دریاست و كوثر است

 .این نور، ضد تاریكى است

 .چرا كھ او با نور خدا م౨بیند; در این نور حتى آتش گلستان م౨شود، زشتھا زیبا م౨شوند

 .ؤمن فإنّھ ینظر بنور هللاإتّقوا فراسة الم

 .از فراست مؤمن بترسید كھ او در پناه نور خدا م౨بیند

 .جان ابراھیم باید تا بنوربیند اندر نار فردوس و قصوراما اگر نمرودصفت ھستى، نم౨توانى در آتش بروى



، تا در تو، نمرودى است آتش در رورفت خواھى اّول ابراھیم شوخود را موصوف بھ اوصاف ابراھیم كن

 :ھمھ چیز را گلستان بینى

چون كھ موصوفى بھ اوصاف خلیلبر تو آتش شد گلستان چون خلیلو باید در این ھدف اعال و در این مھم، 

 :عنایت خدا را با توجھ بھ او، در زبان و دل و عمل طلب كنیم

ھ فطرت پاك خود تو بزن یا ربّنا آب طھورتا شود این نار عالم جملھ نوراگر انسان خود را بشناسد و ب

 .دست یابد، م౨فھمد كھ حد او ب౨نھایت است

م౨نھى پرگار بر ما تا بدانى حّد ماحّد ما خود اى برادر، الیق پرگار نیستخاك پاشى م౨نمائى، اى صنم در 

پیش ماخاك پاشى دو عالم پیش ما در كار نیستفقط باید مواظب باشیم كھ امور روزانھ و مستیھاى دروغین 

 .سرانجام، ظواھر، ما را بھ خود مشغول ندارند و از ھدف اعالى حیات باز نمانیمو سرابھا و 

ساعتى میزان آنى، ساعتى میزان اینبعد از این میزان خود شو تا شوى موزون خویشگر تو فرعون منى از 

مصر تن بیرون كن౨در درون حالى ببینى، موسى و ھارون خویشانسان باید مواظب باشد كھ از دو بُعد 

 .تشكیل شده و باید ھمیشھ خود را در جھت بُعد الھى تقویت كند (روح(= و بعد الھى ) تن(= اّدى م

در او جمع گشتھ ھر دو عالمگھى ابلیس گردد گاه آدمكند رجعت از سجین فخاررخ آرد سوى علیین 

ا و ھر آن ابرارباید ھمیشھ پاسدار نفس خود باشیم و بدانیم كھ نفس، اژدھایى است افسرده در درون م

 .ممكن است از قّوه، بھ فعل در آید

 فطرت و رابطھ ھستى با خدا

 

در حالى كھ ظھور مطلق است و ظھور او، ظھور اسماى ; م౨دانیم كھ خداوند، حضور مطلق است

 .ُحسناست و اسماى ُحسنا تجلّى و متأخر از ذاتند

 .بنابراین، ذات پروردگار، در اسماى ُحسنا تجلّى دارد

كھ با چگونگى این تجلّى آشنا شویم، ضمن این كھ م౨دانیم ھمھ ھستى، تجلّى ذات حق است، اما براى این 

 :بھ نزول، توضیحاتى م౨دھیم

 :ـ خصوصیت این نزول، نزول بھ تجلّى است 1

 .است) عالم ُملك و ھستى(= بھ این عالم ) عالم غیب و ملكوت(= نزول بھ تجلّى، از عالم متافیزیك 

عالم ماّده، ھر گاه شیئى از محل اّول یا اصلى خود، حركت كند و بھ جاى دیگر برود، محل م౨دانیم كھ در 

مث اگر قطره باران از ابر فرو افتد، ارتباطش با ابر قطع م౨شود، اما در نزول ; اّول، از او یخالى م౨شود

౨پذیرد، و تشبیھ آن در یك بھ تجلّى، آنچھ تجلّى كرده، عین ربط با مبدأ اّول است و در مبدأ اّول كاستى نم

 .مثال ناقص، اما ناگزیر براى روشن شدن مطلب، تجلّى صورت انسان در آینھ است



 .ـ آنچھ بھ تجلّى نازل شده، در حیطھ مبدأ نزول است 2

این حالت نیز در عالم ماّده نیست و در ھمان مثال قطره باران، موقعى كھ از ابر م౨افتد، دیگر در حیطھ 

 .نزول بھ تجلّى، در حیطھ مبدأ اّول است ابر نیست، اما

 (الّذى بیده ملكوت كّل شىء)

 «.آن كسى كھ ملكوت ھر چیزى در دست اوست»

 .ـ آنچھ بھ تجلّى نازل شده، استقالل و ھویتى ندارد، مگر در ارتباط بھ مبدأ اّول 3

جدا شدن از ابر دیگر  باز این حالت در عالم ماّده وضعیتى دیگر دارد و در مثال قطره باران، بعد از

خودش ھست و ارتباطش با ابر قطع م౨شود، اما در نزول بھ تجلّى، آنچھ نازل شده، ھمین ربط و عین نیاز 

 :بھ مبدأ اّول است كھ

 «.كّل شىء خاشع لھ وكّل شىء قائم لھ)

 .(یا أیّھا اإلنسان أنتم الفقرا إلى هللا وهللا ھوالغنّى الحمید(و 

 .ازل شده و صورتش را در طبیعت م౨بینیم، اصل و حقیقتش، در مبدأ نزول استـ آنچھ بھ تجلّى ن 4

 .(الحمد ȱ فاطر الّسموات واألرض(اما در مثال قطره باران و در مثال عالم ماّده، چنین نیست، 

 .ـ كثرت در عالم ھستى، نشانھ عظمت مبدأ نزول است 5

 .استـ ھستى آنچھ بھ نزول تجلّى یافتھ، در مبدأ اّول  6

در حقیقت، مبدأ نزول از آنچھ تجلّى یافتھ، دور نشده، بلكھ شىء یا ھستِى نزول یافتھ، دورى پیدا كرده 

 .است

 .ـ بازگشت آنچھ بھ تجلّى نازل شده، بازگشت زمانى و مكانى نیست 7)دورى یك طرفھ =)

 .چرا كھ مبدأ نزول، با او و محیط بر اوست و این بازگشت نیز یكطرفھ است

 .از ھستى یا شیئى تجلّى یافتھ، بھ سوى مبدأ اّول استپس، 

 .آنچھ بھ تجلّى نازل شده، خود، از مبدأ اصلى غافل بوده است

 (لقد كنت فى غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك یوم الحدید)

 :بھ او م౨گویند[

 .سخت در غفلت بودى[ حال]واقعاً كھ از این » ]

 «.برداشتیم و دیدھات امروز تیز است[ شمانتاز جلوى چ]ما پردھات را [ لى]و

توضیح بیشتر این كھ، اگر چشم ما را ببندند، نور را نم౨بینیم، در حالى كھ نور بر ما احاطھ دارد و كافى 

 .است پرده را برداریم، نور بر ما محاط است

 .استـ پیمودن راه در مسیر بازگشت، مثل رسیدن از غفلت بھ بیدارى یا از جھل بھ علم  8

 :یعنى شناخِت آنچھ در تجلّى آمده، شناخِت مبدأ اصلى است



 «.من عرف نفسھ فقد عرف ربّھ»

ھمان گونھ كھ گفتیم، اصل و حقیقت انسان، تجلّى از ملكوت است و اگر حقیقت خود را نشناسیم، خداى 

 .خود را نشناختھایم

 .را مالقات خواھیم كرد اگر مِن مجازى و حجابھاى ظلمانى و نورانى را برداریم، وجھ خدا

در روز قیامت، كھ ھنگام ظھور حق است، فنا و ھالكت اشیا و بقا و دوام وجھ هللا بر ھمگان آشكار 

 .م౨شود

 :براى بیشتر روشن شدن مطلب، بھ آیات زیر توجھ م౨كنیم

 (كّل شىء ھالك إالّ وجھھ)

 .جز ذات او ھمھ چیز نابود شونده است

 (جھ ربّك ذوالجالل واإلكرامكّل من علیھا فان ویبقى و)

 .ھر چھ بر زمین است، فان౨شونده است، و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواھد ماند

 .این وجھ پروردگار، اسماى اوست

 :و از یك طرف در قرآن كریم داریم كھ

 (وعلّم ءادم األسماء كلّھا)

 .نامھا را بھ آدم آموخت[ معانى]ھمھ [ خدا]و 

سوره روم كھ خداوند  39و  38من جملھ در آیھ ; ھ هللا، ھمان است كھ در آیاتى بسیار داریمرسیدن بھ وج

 :م౨فرماید

 .(تریدون وجھ هللا... للّذین یریدون وجھ هللا)

آنان كھ بھ دنبال .) در حالى كھ خشنودى خدا را خواستارید... برابر كسانى كھ خواھان خشنودى خدایند =)

 .(ئك ھم المفلحونفأول(وجھ خدا م౨روند، 

فأینما تولّوا فثّم (پس، ھدف اعالى انسان، رسیدن بھ فضاى اسماست و در این وضع م౨رسد بھ جایى كھ 

 .(وجھ هللا

نتیجھ این كھ آنچھ در قیامت روى م౨دھد، آگاھى فرد .)خداست[ بھ]پس، بھ ھر سو روكنید، آن جا روى =»

 .ین خود، با وجھ پروردگار محشور م౨شودیعنى ھر كس از دریچھ یق; بھ وجھ پروردگار است

چرا كھ آن دنیا، باطن امور روشن م౨شود، و اولیاى خدا ; و اولیاى خدا در این دنیا نیز بھ این وجھ م౨رسند

 .در این دنیا م౨توانند بھ باطن امور برسند

 .ـ ھمراھى عمل در بازگشت 9

౨یعنى مالقات با هللا، در جدول ; كندمسیر صعودى بھ سوى حق را، ھر كس در مسیر ھستى خود طى م

 .وجودى خود انسان صورت م౨گیرد



 .منتھا، این سیر، با عمل انسان ساختھ م౨شود

 .در حقیقت، ھر كس با تجسم اعمال خود رو بھ روست

 (یوم تجد كّل نفس ما عملت من خیر محّضراً وما علمت من سوء توّد لو أّن بینھا وبینھ أمداً بعیداً )

 :ھر كسى، آنچھ كار نیك بھ جاى آورده و آنچھ بدى مرتكب شده، حاضر م౨یابد و آرزو م౨كندآن روزى كھ 

 .فاصلھاى دور بود[ كارھاى بد]كاش میان او و آن 

 (ویوم یرجعون إلیھ فینبّئھم بما عملوا)

 .آنچھ انجام دادھاند خبر م౨دھد[ از حقیقت]روزى را كھ بھ سوى او باز گردانیده م౨شوند و آنان را 

و سرانجام انسان در شناخت نفس خود متوجھ م౨شود كھ ھر چھ ھست، در حوزه خودش بوده و خودش نیز 

 .یعنى، در حقیقت، م౨رسد بھ خود و از خود بھ خدا م౨رسد; در حوزه پروردگار است

 .در زیر، مثالى براى بازنمودن این حقیقت از الھى نامھ عطّار آوردھایم

 حكایت سرپاتك ھندى

 

 .ند كھ در ھندوستان كودكى بود سرشار از عقل و فراست كھ دانشھاى مختلفى را فراگرفتھ بودآوردھا

روزى كودك شنید كھ در شھرى بسیار دور، حكیمى زندگى م౨كند كھ در علم نجوم و طب سرآمد ھمھ 

ریان و است، اما از دانش خود چیزى بھ كسى یاد نم౨دھد و كسى را بھ سراى خود نم౨پذیرد ـ ضمناً شاه پ

 .دخترش بھ دیدار او م౨آیند كھ دخترك در زیبایى سرآمد ھمھ زیبایان است

 :كودك بھ پدرش م౨گوید

 «.مرا نزد او ببر تا دانش او را فرا گیرم و دختر شاه پریان را ببینم كھ من عاشق او شدھام»

 :پدر م౨گوید

 «.ببرىچرا كھ حكیم نم౨خواھد تو بھ اسرارش پى ; این كار امكانپذیر نیست»

 :پسر اصرار م౨كند كھ

اگر مرا نزد او برى، من خود را بھ كرى و اللى م౨زنم تا حكیم، خیالش از بابت یادگیرى من آسوده »

 «.گردد

سرانجام، پدر و پسر سفر آغاز كرده، پس از پیمودن مسافتى بسیار، بھ آن شھر دوردست و بھ محضر 

 .حكیم رسیدند

 .و استاد تصمیم گرفت كودك را در كر و الل بودن امتحان كند پدر از كر و اللى فرزند سخن گفت

 .پس از آزمایشھاى سختى استاد مطمئن گشت كھ كودك كر و الل است

حكیم كودك را بھ عنوان غالم خود انتخاب كرد، اما كودك مرتباً در غیاب استاد كتابھایش را مطالعھ 



 .كارھا و روش طبابت او را م౨آموختم౨كرد تا دانش استاد را یاد بگیرد و بھ طور حضورى 

 .روزى شاھزاده شھر بیمار شد

 .نیز بھ دنبال استاد روانھ شد) شاگرد(استاد نزد او رفت و كودك 

 .استاد متوجھ شد كھ در مغز شاھزاده ِكرمى است كھ آن را باید با چنگال بیرون آورد

رم بھ مغز شاھزاده بیشتر فرو م౨رفت و ھر چھ استاد براى بیرون كشیدن ِكرم بیشتر تالش م౨كرد، آن كِ 

 .شاھزاده شیون م౨كرد

 :كودك، كھ شاھد این ماجرا بود، طاقتش طاق شد و ناگھان، ناخودآگاه بر سر استاد داد زد كھ

 «.چنگال را داغ كن و بر ِكرم بگذار، ِكرم ھالك خواھد شد; تو با این روش مشكل را افزون م౨كنى»

 .پى برد و از غّصھ جان بھ جان آفرین تسلیم كردناگھان استاد بھ راز كودك 

 .پادشاه، كھ از ھوش و ذكاوت كودك و اسرار او آگاه شد، او را بھ جاى حكیم نشاند

 :كودك درب صندوقچھ اسرار آمیز استاد را گشود تا راز دختر شاه پریان را دریابد

ود در علم تنجیمھمھ برخواند و شد بیامد كودك و بگشاد صندوقدر آنجا دید وصف روى معشوقكتابى كان ب

استاد اقلیمبھ آخر ز آرزوى آن دل افروزنبودش صبر یك ساعت شب و روزبراى دیدار آن دالفروز دور تا 

 .دور خود خطى كشید و تا چھل روز در میان آن نشست

 :سرانجام، دختر زیبا، پریزاده دالفروز، ظاھر شد

وصف او محالستچو سر پاتك ز سرتا پاى او دیددرون سینھ  بتى كز وصف او گوینده اللستچھ گویم زانكھ

خود جاى او دیدتعجب كرد از آن و گفت آنگاھچگونھ جا گرفتى جانم اى ماھجوابش داد آن ماه دالفروزكھ 

با تو بودھام من ز اولین روزمنم نفس تو، تو جوینده خود راچرا بینا نگردانى ِخَرد رااگر بینى، ھمھ عالم 

 :ون و درون ھمدم تو باش౨حكیم جوان، بھ پریزاده گفتتو باش౨ز بیر

از نفس ھر كسى مشخص است كھ مار، سگ و یا خوك است، اما تو زیباى زمین و آسمان ھستى و »

 «.ھرگز بھ نفس كسى شبیھ نیستى

پرى گفتا اگر اّماره باشمبتر از خوك و سگ، صد باره باشمولى وقتى كھ گردم مطمئنھمبادا ھیچ كس را 

مظنھولى چون مطمئنھ گشتم آنگاھخطاب ارجعیم آید ز درگاھكنون نفس تو ام من اى یگانھاگر گردم این 

پس شیطان روانھمرا اّماره خوانند اھل ایمانمگر شیطان من گردد مسلماناگر شیطان مسلمان گردد 

انجام بر نفس اینجاھمھ كارى بھ سامان گردد اینجاچون حكیم جوان در این راه رنج فراوانى برده بود، سر

 .خود غالب گشت

 

 



 

 

 

 

 

در نتیجھ ھر كس بخواھد در این راه قدم بگذارد و بھ ِسّر جان خود پى ببرد، باید درد و رنج زیادى تحمل 

 .نماید

كنون تو اى پسر چیزى كھ جست౨ھمھ در تست و تو در كار سست౨اگر در كار حق مردانھ باش౨تو باشى جملھ 

ن گم گشتھ ناگاھكھ تو جوینده خویش درین راھتویى معشوق خود با خویشتن و ھم خانھ باش౨تویى بیخویشت

آ౨مشو بیرون ز صحرا، با وطن آ౨از آن حّب الوطن ایمان پاكستكھ معشوق اندرون جان پاكستبنابراین، در 

زیرا عشق بھ جمال و كمال ; اثر مراقبھ شدید و اھتمام بھ آن، آثار حب و عشق در ضمیر ما ھویدا م౨شود

౨اإلطالق فطرى است و با نھاد بشر خمیر شده و در ذات او بھ ودیعت گذارده شده است، ولى عالقھ بھ عل

 .كثرات و ُحّب ماّدیات، مانع بروز عشق فطرى م౨گردد و نم౨گذارد كھ این پرتو ازلى در او ظاھر گردد

و آن عشق و ُحّب فطرى بھ واسطھ مراقبھ زیاد، كمكم حجابھا ضعیف م౨شوند تا سرانجام از میان م౨روند 

 .ظھور م౨كند و انسان را بھ مبدأ الیزال الھى رھبرى م౨نماید

 راه خلوتگھ خاّصم بنما تا پس از اینمى خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم

 ـ عقل 7

 

 .چنان كھ گفتھ شد، عقل، یكى از شئون نفس است كھ م౨تواند دیگر شئون را تحت فرمان خود در آورد

 :نقل شده است كھ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(پیامبر اسالمدر حدیث از 

 .أّول ما خلق هللا العقل

 .اولین موجودى كھ خدا آفرید، عقل است

 :و براى عقل، مراتبى است كھ عبارت است از

 :ـ عقل نظرى 1

 .ھمان عقل معمولى یا جزئى است

 .حسابگر و محاسب است و ارزیابى و نتیجھگیرى م౨كند



 .تحت تأثیر وھم و خیال قرار م౨گیرد، م౨تواند بھ اشتباه بیفتد این عقل چون

 .عقل جزوى، شعاعى از عقل كلّى است و م౨تواند خود، طبیعى را تقویت كند

 :ـ عقل كلّى 2

این مرحلھ از عقل، زیربناى ھستى است و نیرویى الھى است كھ در ھمھ مخلوقات عالم وجود دارد و اگر 

 :سى یابد، باید منیّتھاى خود و مِن موھوم را كنار بگذاردانسان بخواھد بھ آن دستر

عقل پنھان است و ظاھر آدم౨صورِت ما موج یا از وى نم౨این جھان یك فكرتست از عقل كلعقل چون 

شاھست و صورتھا ُرسلعقل سایھ حق بود چون آفتابسایھ را با آفتاب او چھ تاببنابراین، عقل كلّى، حقیقتى 

 .ائنات و زیربناى عالم ھستى استاست كھ مافوق ھمھ ك

 :در نماى زیر مقایسھ عقل جزئى با عقل كلّى آورده شده است.) بھ طور مستقیم وابستھ بھ خداست)

 :جزئى

ھمان عقل نظرى است و از راه حّس و محاسبات برخورد م౨كند و بھ خیاالت م౨پردازد و نیز داراى 

با من مجازى سر و كار دارد و بھ خوب و بد، ھر دو  كثرترام౨بیند،عقلظاھربین است،;حساب و كتاب است

 .كمكم౨كند

 :ُكلّى

، باطنبین است و با مِن )وحدت(آن سوى كثرت را م౨بیند ; ھمان عقل عملى است و بھ مِن اصلى م౨اندیشد

 .اصلى سر و كار دارد

ه م౨دارد، حال خالصھ این كھ، عقل جزئى بھ نیازھاى جزئى ما نظر دارد و انسان را در خود طبیعى نگا

 .آن كھ عقل كلّى بھ نیازھاى اساسى نظر دارد و در حقیقت بھ ھدف اصلى انسان توجھ م౨كند

 .از این رو، ھر چھ بھ عقل جزئى بپردازیم، از عقل كلّى محروم م౨شویم

 .دریافتھاى عقل كلّى، ھمان مفاھیم عالیھاى است كھ دل، آنھا را حس و رؤیت م౨كند

 .(شھود(= ست و حریم دل، رؤیت چھ حریم عقل، فكرت ا

چرا كھ جھت عقل كلّى  ;نكتھ مھمتر این است كھ آنچھ مربوط بھ عقل كلّى و دل است، ھمان فطرت ماست

 :و دل یكى است، بنابراین، باید بھ سھ مطلب مھم زیر توجھ داشتھ باشیم

 .جزئى سالم گوییمـ عقل جزئى در صورتى مفید است كھ اسیر نفس و شیطان نباشد و این را عقل  1

 .اگر عقل جزئى در خدمت نفس و شیطان قرار گیرد، مخّرب است

، )حكمت، راه حكیم =)ـ براى این كھ بھ فطرت خود و خواستھ دل برسیم، ھم م౨توانیم از طریق عقل  2

، و سرانجام م౨فھمیم كھ راه حكیم )تزكیھ و برداشتن حجاب، راه عارف(= سلوك كنیم و ھم از طریق دل 

 .اقعى و عارف واقعى یكى استو

ـ نتیجھ بسیار مھم این است كھ عقل جزئى یكبُعدى و محدود است و نم౨تواند صاحب ھمھ چیز یا ھمھ  3



علوم شود، اما عقل كلّى بر ھمھ چیز و ھمھ كس یا ھمھ علوم اِشراف دارد و بر حق و طالب حق و شھود 

یده م౨شود و بھ عالم غیب متصل است و حالت فعلیت حق است كھ در آن یگانگى و ھمھ علوم و ھمھ اشیا د

 .دارد

* * * 

 بھداشت و سالمتى: فصل سوم 

 

 ـ آشنایى با بھداشت و سالمتى 1

 :گرچھ از دیرباز، سالمتى را نبودن بیمارى دانستھاند، اما تعریف پذیرفتھتر از سالمتى، عبارت است از

 :و بُعد داردو با این تعریف، سالمتى د» سالمتى جسمى و روانى»

 .بعد جسمى و بعد روانى

بُعد جسمى، سالمت تن را گویند و بعد روانى، فقط، نبود بیمارى روانى نیست، بلكھ حالت توازن میان 

شخص و دنیاى اطراف او، سازگارى با خود و دیگران و ھمزیستى واقعیتھاى درونى خود و واقعیتھاى 

 .بیرونى

 :است كھبنابراین، فردى از نظر روانى سالم 

ـ تطبیق و تلفیق نسبى با زندگى، دیگران و اجتماع داشتھ  2;ـ تعارض و كشمكش داخلى نداشتھ باشد 1

 .ـ خودگردان و خودشكوفا باشد 4;ـ توان مقابلھ با مسائل زندگى را دارا باشد 3;باشد

 :عوامل تعین كننده سالمتى عبارتند از

 .ـ عوامل متفرقھ 5;وضعیت اقتصادى جامعھ ـ 4;ـ شیوه زندگى 3;ـ محیط زیست 2;ـ وراثت 1

 ـ بھداشت خانواده 2

 اّول ـ مشاوره

 

 مقّدمھ

 .م 1865در سال 

 .سعى كرد بداند چرا فرزندان بھ والدین شباھت دارند» مندل«یك كشیش اتریشى بھ نام 

ممكن است  اما; او بررسیھاى خود را با گیاھان انجام داد و مشاھده كرد كھ بسیارى صفات، ارثى ھستند

بھ عبارت دیگر، عامل توارث ; در نسلھاى اّول ظاھر نشوند، در حالى كھ در نسلھاى بعدى ظاھر م౨شوند

 .و عامل انتقال صفات را ژن دانست

 .اعتقاد بر این است كھ ھر یك از صفات را یك یا چند ژن تعیین م౨كنند



 ژن و كروموزوم چیست؟

 

 .روى كرومزومھا قرار دارند و بر (dna) ژنھا از جنس پروتئین ھستند

 .كروموزومھا از جنس پروتئین ھستند و آنھا را با میكروسكوپ م౨توان دید و شماره كرد

كروموزوم وجود دارد كھ دو  46تعداد كروموزومھا در سلولھاى ھر موجود زنده ثابت است و در انسان، 

 .y و x تاى آن را كروموزوم جنسى م౨نامند بھ نام

و در ھستھ سلولھاى  dna ھزاران ژن وجود دارد كھ در روى كروموزومھا و از جنس در بدن انسان،

 .بدنند

 

 بیماریھاى ژنتیك

از نوزادانى كھ % 5گاھى ژن معیوب است و بنابراین با بیمارى ژنتیكى رو بھ رو ھستیم كھ شاید حدود 

 .بھ دنیا م౨آیند، دچار بیمارى ژنتیكى ھستند

 .یرھاى ھنگام تولد، علل ژنتیكى استیكى از علتھاى مھم مرگ و م

 .بیماریھاى ژنتیك بیماریھای౨اند كھ یا بھ طور كامل یا بھ درجاتى، تحت تأثیر عوامل ژنتیك ھستند

 :بیماریھاى ژنتیك بھ سھ دستھ بزرگ تقسیم م౨شوند

 :اّول بیماریھاى تكژنى كھ خود سھ دستھاند

 .ـ بیماریھاى وابستھ بھ كروموزوم جنسى 3;بـ بیماریھاى ژنى مغلو 2;ـ بیماریھاى ژنى غالب 1

اگر بیمارى غالب ژنى، در یك نفر وجود داشتھ باشد، با ھر كس ازدواج كند، نصف فرزندان آنان دچار 

 .ھمان بیمارى ژنى خواھند شد

نوعى بیمارى خونى كھ با كمخونى مداوم از ابتداى تولد یا پس از آن ظاھر (= مثال آن، اسفروستیوز 

، نوروفیبروماتوز، و باال بودن نوعى )بیمارى با تظاھراتى در دست و قلب(= و یا سندرم مارفان  )م౨شود

 .چربى خون ارثى است

یعنى زوج دیگر ھمان (اما اگر بیمارى مغلوب ژنى در یك نفر باشد، حتماً او باید با مثل خود ازدواج كند 

بیمارى كامل ) البتھ یك چھارم در ھر زایمان(انشان ، تا فرزند)بیمارى ژنتیكى را عیناً مثل او داشتھ باشد

 .را نشان دھند

در این صورت، پدر و مادر بھ ظاھر سالمند و بیمارى را نشان نم౨دھند، در حالى كھ بعضى فرزندان 

 .بیمارى را نشان داده، از آن رنج م౨برند

ون عالمت را داشتھ باشند تا مثال آن، بیمارى تاالسمى است كھ پدر و مادر باید ھر دو نوع خفیف و بد

 .فرزند، مبتال بھ تاالسمى نوع شدید باشد



 .چنین كسى ھمواره بھ تزریق خون نیاز دارد

ھمچنین، سایر بیماریھاى مغلوب، مثل كمخونى فانكونى و فنیلكتونوریا و گوشھ و گاالكتوزمى جزو این 

 .دستھاند

اما منتقل كننده بیمارى است و فرزند پسر او ممكن در بیماریھاى وابستھ بھ كروموزوم جنسى، مادر سالم، 

 .است مبتال بھ بیمارى شود

 .است) فاویسم(فسفات  6مثال این دستھ از بیماریھا، بیمارى وابستھ بھ جنس ھموفیلى و كمبود گلوكز 

 .دستھ دوم، بیماریھاى چند ژنى است

 .عضى معلولیتھاى ذھنى یا لب شكرىمانند ب; این بیماریھا تحت تأثیر چند ژن و حتى عوامل محیط౨اند

 .دستھ سوم، بیماریھاى كروموزومى است

در این بیماریھا، علت در ژن نیست، بلكھ بیمارى مربوط بھ اِشكال در تعداد كروموزوم یا ساختمان 

 .كروموزوم است

 .نیز گفتھاند» بیماریھاى كروموزومى«نم౨نامند و بدان » بیماریھاى ژنتیك«این بیماریھا را 

در بیماریھاى كروموزومى بھ وجود آن در ھر دو نفر از والدین، نیاز نیست و از یكى از والدین منتقل 

 .م౨شود

 .نمونھ بیماریھاى كروموزومى، منگولیسم است كھ نوعى عقبماندگى ذھنى است

 جھش یا موتاسیون چیست؟

 

وموزومى نداشتھ، اّما ناگھان جھش یگاھى كسى قب سالم بوده و سابقھ فامیلى یا ارثى بیمارى ژنتیكى یا كر

در كروموزوم یا ژن پیدا شده، این ژن یا كروموزوم از این پس، در نسل او یتأثیر م౨گذارد و بھ 

 .فرزندانش منتقل م౨شود

بنابراین، مث یك شخص ممكن است ناگھان ژن بیمارى اسفروستیوز در او موتاسیون یابد و فرزندش 

 .ارثى شود دچار بیمار اسفروستیوز بھ طور

موتاسیون تحت تأثیر عواملى ناشناختھ است، اما عواملى مثل اشعھ، مواد شیمیایى، گازھاى شیمیایى و 

استرسھا ممكن است مؤثر باشند و این در مورد اطفال و اثرات آن، بھ خصوص در دوران جنینى و در 

 .ار حایز اھمیت استمادر و سپس در جنین و ھمچنین اثر آنھا در نوزادان و سالھاى اول، بسی

 

 ناھنجاریھاى مادرزادى

 :علل ناھنجاریھاى مادرزادى عبارتند از



 .ـ بیماریھاى ژنتیك تكژنى كھ مختصرى بدانھا اشاره شد 1

ـ بیماریھاى ژنتیك چند ژنى، مثل شكاف لب و كام و بیماریھاى مادرزادى قلب و آنومالیھاى دستگاه  2

 .گوارش

 .ـ بیماریھاى كروموزومى 3

، عفونت ھرپس و باالخره b ـ عفونتھاى مادر، كھ بعضى بیماریھا، مثل سرخجھ، توكسوپالسما، ھپاتیت 4

سیفلیس، اگر مادر، در زمان آبستنى و بھ خصوص در ماھھاى اول بدانھا مبتال شود، ممكن است در جنین 

 .ناھنجارى بھ وجود آید

 .مثل دیابت; ـ دیگر بیماریھاى مادر 5

 :ـ علل رحمى 6

 .سائل و بیماریھاى مربوط بھ رحم مادرم

 .مثل تماس با مواد شیمیایى و استفاده از مشروبات الكلى در زمان آبستنى; ـ عوامل محیطى 7

 .ـ مصرف دارو توسط مادر در ماھھاى اّول و دوران باردارى 8

 

 مشاوره ژنتیك

ل و مشكالت كودك دخالت در مسائ) ھشتگانھ(حال كھ فھمیدیم بیماریھاى ژنتیك چیست و چھ عواملى 

م౨كنند، مشاوره ژنتیك شامل موارد زیر م౨شود و باید بدانیم كھ مشاوره ژنتیك چیزى نیست كھ با چند 

آزمایش ساده یا حتى مشكل، بتوان آن را روشن یا مشخص نمود و كارى است با مداومت و پیگیرى و 

لعھ تعداد كروموزوم براى ھر یك از زمان طوالنى و متأسفانھ در حال حاضر متداول شده كھ یك مطا

در صورتى كھ اص چنین چیزى نیست و  ;زوجین انجام یم౨دھند و این را بھ نام مطالعھ ژنتیك م౨نامند

 .مشاوره ژنتیك باید بھ دست تیمھاى كارآزموده و مجرب صورت گیرد

 :بھ ھر حال، مشاوره و بررسى ژنتیك بھ قسمتھاى مختلف تقسیم م౨شود

ـ بررسیھاى زمان  4;ـ اقدامات پیش از آبستنى 3;ـ ازدواج زوجین غیر فامیل 2;فامیلىـ ازدواج  1

 .ـ بررسیھاى موقع تولد 5;آبستنى

نكتھ بسیار مھم این است كھ مھمترین امر در مشاوره ژنتیك، دانستن پیشینھ دقیق خانواده، توسط پزشك 

 .مجرب و وارد در امور ژنتیك است

 .امیلى و مشاوره با چند نفر از اعضاى فامیل و ھمكارى دقیق زوجین استپس مشاوره شامل پیشینھ ف

 ازدواج فامیلى (1



 

یكى از مشكالت كھ در مورد ازدواجھاى فامیلى وجود دارد، امكان وجود ژنھاى مغلوب است كھ اگر در 

 .ھر یك از زوجین باشد، فرزندانشان ممكن است بیمارى اصلى و شدید را بروز دھند

 .ا ھمكارى دقیق پزشك و زوجین بسیار الزم استدر این ج

 .اگر در این فامیل، شّكى بر بیماریھاى ژنتیك مغلوب باشد، نباید ازدواج صورت گیرد

 .اما در صورتى كھ ھیچ گونھ شّكى بر بیماریھاى ژنتیكى و فامیلى نباشد، ازدواج فامیلى بالمانع است

سرنخھایى بھ دست آمد، بر حسب آن سرنخھا، پزشك در صورتى كھ برحسب پیشینھاى كھ گرفتھ م౨شود 

بایستى آزمایشھایى در این باره انجام دھد و در این مورد، نباید آزمایشھاى ب౨مورد، كھ فقط اتالف وقت و 

 .ضرر اقتصادى بھ دنبال دارد، انجام شود

 ازدواج زوجین غیر فامیل (2

بت و منفى توسط پزشك و ھمكارى آن دو با در این جا نیز بررسى دقیق فامیل زوجین و ثبت نكات مث

 .پزشك الزم است

تقریباً بررسى، شبیھ بھ ازدواجھاى فامیلى است و در این جا ھم بستھ بھ سرنخھایى كھ پزشك بھ دست 

 .م౨آورد، آزمایشھاى مورد نیاز انجام م౨پذیرد

 اقدامات پیش از آبستنى (3

 .غیر فامیل مطرح است این اقدامات، ھم در زوجین فامیل و ھم در زوجین

در این جا باز پیشینھ دقیق فامیل زوجین و ثبت ھر نوع نكات مثبت و منفى فامیل و سرانجام، بر حسب 

سرنخھاى موجود، در بررسیھاى ژنتیكى یا كروموزومى یا دیگر بیماریھا صورت م౨گیرد و افزون بر 

در مادر، علل رحمى و شیمیایى را نیز  بیماریھاى ژنتیكى و كروموزومى، بیماریھاى عفونى و متابولیك

 .بررسى م౨كنیم

 

 بررسیھاى زمان آبستنى (4

در این جا فرض را بر این م౨گیریم كھ بررسیھاى پیش از آبستنى، از نظر ژنتیك یا بیماریھا در والدین و 

 .مادر انجام شدھاست باز بر حسب سرنخھا م౨توانیم اقدام كنیم

منظور ارزیابى سالمتى جنین در نخستین فرصت ممكن، در طول ھمچنین تشخیص پیش از تولد بھ 

 .حاملگى، م౨تواند انجام شود

 :این بررسیھا شامل است بر

كھ این (ـ بررسى آلفافیتوپروتئین  2;ـ بررسى سلولھاى جدا شده از جفت در ھفتھ ھشتم زندگى جنین 1

سن، جنس، (ـ سونوگرافى جنین  3;)آزمایش ھم در مایع آمنیوتیك قابل اجراست و ھم در سرم مادر



ـ  7;ـ بیوپسى پوست جنین 6;ـ بررسى سلولھاى مایع آمنیوتیك 5;ـ تجزیھ مایع آمنیوتیك 4;...)آنومالیھا و 

 .بررسى خون جنین

 

 :مایع آمنیوتیك را در موارد زیر م.توان بررسى كرد

 4;ـ بیماریھاى متابولیك ارثى 3;ـ تعیین جنسیت و بیماریھاى وابستھ بھ جنس 2;ـ اختالالت كروموزومى 1

 .ـ برخى بیماریھاى عصبى 5;ـ بیماریھاى مربوط بھ ھموگلبین

 :الزم بھ تذكر است كھ در حین آبستنى، فقط در موارد زیر باید مشاوره ژنتیك صورت گیرد

ن آنھا ـ داشتن یك یا چند فرزند قبلى كھ مشكل ژنتیكى داشتھاند و یا بیماریھایى كھ احتمال ژنتیكى بود 1

ـ یكى از والدین در ھنگام تشكیل نطفھ و یا مادر در ابتداى حاملگى، تحت  3;ـ سن باالى مادر 2;م౨رود

ـ مادرى كھ حامل ژن  5;ـ یكى از والدین اختالل كروموزومى داشتھ باشد 4;تأثیر عوامل تراتوژن باشد

 .معیوب وابستھ بھ جنس باشد

تنى، اگر زود انجام شوند و مسلّم شود كھ جنین مبتالست، امكان الزم بھ ذكر است كھ بررسیھاى ھنگام آبس

 .سقط جنین را نیز م౨شود از نقطھ نظر پزشكى بررسى نمود

 

 ـ بررسیھاى موقع تولد 5

 .ھدف از بیماریھاى موقع تولد، تشخیص و درمان اختالالت قبل از ظھور عالیم بالینى است

یستینورى بھ خوبى م౨توان پیاده كرد، اما در گاالكتوزمى و این برنامھ را در مورد فنیلكتونورى و ھموس

بیمارى شربت افرا مرحلھ پیش از ظھور عالیم بالینى آنقدر زیاد نیست كھ اجازه انجام آزمونھا و 

 .نتیجھگیرى از آنھا را بدھد

 

 موارد مطالعھ كروموزومى

، )بھ نام كاریوتیپ(طالعھ كروموزومى علت این كھ این بحث را در اینجا م౨آوریم، این است كھ متأسفانھ م

بھ عنوان مطالعھ ژنتیكى در مواردى بیجا انجام م౨شود و بسیارى از والدین گمان م౨كنند كھ اگر كسى از 

نظر كروموزومى بررسى شود، این مطالعھ ژنتیكى ینیز ھست، ولى چنین چیزى نیست و اصو كارى 

 .مشكل است و در مواردى خاص بھ كار م౨رود

 د بررسیھاى كروموزومىموار

 

 .c غیر از مواردى كھ(ـ عقب ماندگى ذھنى بدون علت مشخص  2;ـ وجود آنومالیھاى متعدد 1



p. 

نامیده م౨شوند و كودك بھ علت مشخص و معلوم در موقع زایمان یا بعد از آن دچار آسیب مغزى شده 

ـ  7;ـ عقیمى 6;اناً مبھمـ بیضھھاى كوچك و احی 5;ـ جنس نامشخص 4;ـ مرگ دوره نوزادى 3;)است

 .سقطھاى مكّرر و بچھھاى مرده بھ دنیا آمده

 

 سن والدین

 .سن باالى پدر و مادر، ھر دو، ممكن است باعث ایجاد اختالالت كروموزومى فرزند شود

) موتاسیون(سالگى بھ بعد و در پدران در سنین باالتر، احتمال دارد جھشھاى ژنتیكى  40در مادران، از 

 .ده شودبیشتر دی

 

 عقب ماندگى ذھنى

 .تقریباً سھ در صد كل افراد جامعھ بھ عقبماندگى ذھنى مبتال ھستند

 .این افراد ممكن است بھ یكى از انواع عقبماندگیھایى كھ در این مقالھ بھ آنھا اشاره شده است، دچار باشند

مختلفى در تاریخ علوم پزشكى، عقبماندگى ذھنى از اختالالتى است كھ از دیرباز شناختھ شده و بھ نامھاى 

 .روانشناسى و روانپزشكى از آن یاد شده است

از قرون گذشتھ تا بھ امروز، ھمیشھ نحوه برخورد جامعھ و محافل قانونى با افراد عقبمانده متفاوت بوده 

 .است

 .در گذشتھ دور، از آنھا بھ عنوان دیوانھ، مجنون، ناقصالعقل و كندذھن یاد م౨شده است

دو واژه اخیر ھنوز ھم در زبان عامھ رایج است، اما امروزه براى بحث درباره این افراد، خصوصاً البتھ 

 .یا افراد استثنایى استفاده م౨شود» عقبماندگى ذھنى«در محافل علمى، از اصطالح 

 عقب ماندگى ذھنى چیست؟

 

و تربیتى، در حال حاضر از سوى متخصصان و صاحبنظران روانپزشكى، روانشناسى و آموزشى 

 .تعاریف مختلفى از عقبماندگى ذھنى ارائھ م౨شود

 .اما ھیچ یك از این تعاریف مورد قبول ھمگان نیست

 .ارائھ شده، بیشتر مورد پذیرش است» انجمن نارسایى ذھنى«با این حال، تعریفى كھ از سوى 

 :این انجمن، عقبماندگى ذھنى را بھ این صورت تعریف م౨كند

ھ شرایطى اطالق م౨شود كھ در آن، عملكرد كلى ذھنى بھ طور مشخصى پایینتر از حد عقبماندگى ذھنى ب»



 «.متوسط است و در عین حال در رفتارھاى انطباقى كودك در یدوره رشد، تأخیر و نارسایى دیده م౨شود

 .سالگى م౨دانند 18دوره رشد را معمو حد فاصل بین تولد تا 

 .سالگى شروع م౨شوند، عقبماندگى ذھنى تلقى نم౨شوند 18بنابراین، نارساییھایى كھ پس از سن 

 .عقبماندگى ذھنى ھمانند ھمھ اختالالت، از شدت و ضعف بسیارى برخوردار است

شخص عقبمانده، بستھ بھ این كھ میزان ھوشش در چھ حدى باشد، خصوصیات حركتى، رفتارى، 

 .اجتماعى و ھیجان౨اش شكل م౨گیرد

 .ل بررسى در عقبماندگى ذھنى، عامل ھوش استاز این رو، مھمترین عامل قاب

ھوش، مقولھاى است كھ روانشناسان ھنوز نتوانستھاند در تعریف ماھیت و چگونگ౨اش بھ اتفاق نظرى 

 .كامل دست یابند

در تعاریف مختلفى كھ از ھوش شده است، اغلب نقاط مشترك بسیارى دیده م౨شود و حتى در مواردى 

 .الفاظ متفاوت بیان كردھاندموضوعات یكسان را در قالب 

در تمام تعاریف تقریباً بھ سھ جنبھ اساسى اشاره شده است، كھ بھ نظر م౨رسد دیدگاه نسبتاً جامعى را 

 .درباره ماھیت ھوش بھ دست دھد

 :این سھ جنبھ عبارتند از

بھرھبردارى ـ  3;ـ ھماھنگى و سازش با محیط 2;ـ توانایى و استعداد كافى براى یادگیرى و درك امور 1

 .از تجربیات گذشتھ، قضاوت و استدالل صحیح و پیدا كردن راه حل مناسب در رویارویى با مشكالت

بنابراین، م౨توان عقبماندگى ذھنى را تأخیر در رشد و عملكرد سھ جنبھ باال دانست كھ باعث م౨شود فرد 

ن خود را بیاموزد و بھ عبارت عقبمانده، نتواند ھمپاى ھمساالنش مھارتھاى مورد نیاز و متناسب با س

 .دیگر، مھارتھایش با سطح سن౨اش ھمخوانى ندارد

ھمچنین، نم౨تواند با محیط اطراف خود سازگارى و انطباق كافى برقرار كند، و سرانجام، از شركت در 

 .امور اجتماعى، بھ مقتضاى سن خود ناتوان است

چھ حد نسبت بھ یادگیرى موارد مذكور تأخیر نشان بستھ بھ این كھ یك فرد در مقایسھ با ھمساالن خود تا 

 .دھد، شدت عقبماندگیھا سنجیده م౨شود

از این رو، فرض بر این است كھ ھر چھ ھوش كودك ـ كھ عامل شكوفایى استعداد او در یادگیرى و 

با  سازگارى اجتماعى است ـ بیشتر باشد، عقبماندگ౨اش داراى شدتى كمتر است و لذا، عقبماندگى ذھنى را

 .میزان ھوش افراد دستھبندى م౨كنند

 سطوح عقب ماندگى



 

 .عقبماندگى ذھنى را بر حسب درجات مختلفش بھ گونھھاى متفاوتى طبقھبندى كردھاند

 .است 100بر اساس معیارھاى سنجش ھوش، چنین فرض م౨شود كھ ھوش متوسط برابر با 

 .قرار دارند» ایینمتوسط پ«است، در ردیف  100تا  85افرادى كھ ھوششان، میان 

یعنى در مرز عقبماندگى ذھنى و حد متوسط ; م౨گویند» سرمرز«ھستند،  84تا  70افرادى را كھ میان 

 .قرار دارند) پایین(

 .یھستند، عقبمانده ذھنى نامیده م౨شوند 70كسانى كھ از این محدوده پایینتر و در زیر 

را نیز بر حسب میزان انطباق رفتار ) 70یعنى گروه زیر (معمو روانشناسان عقبماندھھاى ذھنى 

 :اجتماعى، سازگارى با محیط و درجھ ھوش، بھ صورت زیر طبقھبندى م౨كنند

 :خفیف .1

، معمو كسانى ھستند كھ با رفتارھاى 70تا حدود  55ي عقبماندگان ذھنى خفیف با بھره ھوشى 

 .ندسادھلوحانھ در اجتماع و كندذھنى در فعالیتھاى مدرسھ شناختھ یم౨شو

این افراد چون معمو عوارض جسمى و ناھنجاریھاى آشكار حركتى و قیافھاى ندارند، تا سنین مدرسھ بھ 

 .عقبمانده بودنشان پ౨برده نم౨شود

غالباً نخستینبار، معلم مدرسھ است كھ احساس م౨كند كودك ھمانند دیگر شاگردان قادر بھ یادگیرى مطالب 

 .ارائھ شده نیست

دگان، نسبت بھ دیگر عقبماندگان ذھنى، از سازگارى اجتماعى بیشترى برخوردارند و این طبقھ از عقبمان

حتى اگر در جامعھاى ساده یا غیر شھرى پرورش یابند، م౨توانند سازگارى حرفھاى نیز داشتھ باشند و بھ 

 .طور مستقل زندگى كنند

 .این افراد قادرند ازدواج كرده، خانواده تشكیل دھند

 .را تشكیل م౨دھند 70درصد كل تعداد عقبماندگان با بھره ھوشى زیر  85 تا 75این گروه، 

 :متوسط .2

 .مشخص م౨شود 55تا  35عقبماندگى ذھنى متوسط، با بھره ھوشى حدود 

در این گروه، ناھنجاریھاى جسمى و اختالالت حسى و حركتى دیده م౨شود، اما قیافھ آنان تقریباً حالت 

 .عادى دارد

 .این گروه بسیار ضعیف است و سازگارى اجتماعى گروه قبل را ندارند توانایى انتزاعى

 .م౨توان بعضى كارھا و حرفھھاى بسیار ساده و جزئى را بھ آنان آموخت

اینان م౨توانند مراقبت بھداشتى و امور شخصى خود را بر عھده گیرند، ولى توانایى درك حق و حقوق 

 .ده قرار م౨گیرندخود را ندارند و بھ راحتى مورد سوء استفا



 .از این رو، الزم است براى اداره امور زندگى خود، از نزدیك تحت نظارت و مراقبت باشند

 :شدید .3

 .است 35تا  25بھره ھوشى این دستھ از عقبماندگان ذھنى، میان 

 سالھ فراتر 6ـ  5رفتار انطباقى آنان بسیار ضعیف است و از لحاظ گفتار و كردار و رفتار از كودك 

 .نم౨روند

گرچھ این كودكان از عھده غذا خوردن و توالت رفتن و تمیز كردن خود برم౨آیند، ولى بھ ھیچ وجھ قادر 

 .نیستند خواندن و نوشتن فراگیرند

 .از لحاظ گفتار نیز محدودیت دارند و قدرت تمیز و تعمیم مسائل را ندارند

 .سالھ بپردازند 3ـ  4ابتدایى در حد كودك  این افراد م౨توانند بھ فعالیتھاى بسیار ساده و بازیھاى

 :عمیق .4

 .25تا  20افرادى ھستند با بھره ھوشى كمتر از 

 .سالھ تجاوز نم౨كند 3توانایى ذھنى آنان در نھایت رشدشان، از یك كودك 

از لحاظ چھره و قیافھ، ناھنجاریھاى آشكار و شدیدى دارند و از ھمان ابتداى تولد یا در چند ماھگى بھ 

 .راحتى قابل تشخیص ھستند

در سنین بزرگتر توانایى كنترل ادرار و مدفوع خود را ندارند و نیازمند بھ مراقبت شبانھروز౨اند و قادر 

 .بھ تكلم و یادگیرى مسائل حتى بسیار ساده ھم ینیستند

ى بسیار ابتدایى اینان در بیشتر موارد فاقد قدرت خودیار౨اند و نم౨توانند مستق غذا خوردن ییا دیگر نیازھا

 .خود را برآورده سازند

 .معمو این افراد را در محلھاى خاص نگھدارى م౨كنند

 مالكھاى رشد طبیعى

 

 .رشد ھر كودك متضمن حركات عادى او در چھار زمینھ اصلى است

 :این چھار زمینھ عبارتند از

 .و رفتار اجتماعى; رفتار عاطفى و ھیجانى; رفتار كالمى; رفتار حركتى

 .یك از چھار زمینھ فوق، در ادوار مختلف رشد، جلوھھاى خاص خود را بروز م౨دھدھر 

اگر كودكى نتواند طى فرآیند رشد خود، ھمانند دیگر كودكان، و پا بھ پاى آنان بھ ویژگیھاى متناسب با 

از  گروه سنى خود دست یابد، بھ معناى آن است كھ رشدش با كندى و یتأخیر ھمراه است و احتما در یكى

 .چھار طبقھ سابق الذكر جاى دارد



داراى ) و اجتماعى; ھیجانى ;كالمى; حركتى(الزم است اضافھ كنیم كھ ھر یك از چھار محور رشد كودك 

این خصوصیات برحسب سن و سال كودك  .خصوصیاتى است كھ بھ طور خالصھ بھ آنھا اشاره م౨شود

 .ابعاد متفاوتى بھ خود م౨گیرند

 دوم ـ ازدواج

آن كریم، آیھاى بسیار زیبا درباره ازدواج آمده است كھ تمام ابعاد ازدواج را بھ خوبى بھ تصویر در قر

 .م౨كشد

 :سوره روم، م౨فرماید 21در آیھ 

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم موّدة ورحمة إّن في ذلك آلیات لقوم )

 (یتفّكرون

خودتان ھمسرانى براى شما آفرید تا بدانھا آرام گیرید، و میانتان دوستى [ نوع]ھ از از نشانھھاى او این ك

 .و رحمت نھاد

 .براى مردمى كھ م౨اندیشند قطعاً نشانھھایى است[ نعمت]آرى، در این 

 :این آیھ، در امر ازدواج، سھ نكتھ را گوشزد م౨كند

 .آرامش، موّدت، و رحمت

اصل باشد، یك زندگى سرشار از موفقیت و پاكى و خوشى خواھند  اگر زندگى زوجین بر اساس این سھ

 .داشت

واضح است كھ ازدواج، نیازھاى تن و نفس و روان را برآورده م౨كند، تا انسان در بندگى، ثابت قدم و 

 .استوار بماند

ترین ازدواج ابزار خوب قرب بھ خداست و یادمان باشد كھ قبل از پرداختن بھ صورتھا و ظواھر، از مھم

 .عوامل اقناع طرفین، در ازدواج، سیرت پاك و زیباست

 .در سیرت پاك و زیبا، اتحاد بینشى، بسیار بیشتر است و نتایج زندگى و خیر زندگى، واالتر

 شرایط پیش از ازدواج

 

 .از مھمترین اھدافى كھ پیش از ازدواج توسط زوجین، باید مّد نظر باشد، ھماھنگى در ازدواج است

 :ھ این ھماھنگى را تأمین م౨كنند، عبارتند ازمواردى ك

 

 ـ تفاھم و اشتراك نظر 1

زوجین بایستى پیش از ازدواج، تفاھم و اشتراك نظر كافى داشتھ باشند كھ این امر با بررسى كلّیھ نقطھ 



 .نظرات یكدیگر بررسى م౨شود

فاف و بدون ابھام سخن گویند در این بررسى باید مواظب باشند كھ چیزى را پوشیده نكنند و با یكدیگر، ش

و مسائل را در میان بگذارند، و دریابند كھ تا چھ حد نظرھایشان بھ یكدیگر نزدیك است، یا م౨توانند آنھا را 

 .بھ یكدیگر نزدیك كنند

ذكر این نكتھ مھم است كھ ھماھنگ ساختن دو گونھ تفكر، كھ با یكدیگر شبیھ نباشند، شاید پس از ازدواج 

 .اشدكارى مشكل ب

 

 ـ عالقھ و محبّت 2

در نھایت جمعبند౨ھا، باید زوجین بھ این نتیجھ برسند كھ یكدیگر را دوست دارند و م౨توانند دو دوست 

صمیمى و متحد باشند، نھ این كھ بھ علت برخى مالحظات خاص، تصمیم بھ این پیوند بگیرند، و ھمھ 

 .گذشتھا رخ م౨نماید م౨دانیم كھ در محیط دوستى و عشق، بسیارى از ایثارھا و

 .خالصھ، زوجین باید یكدیگر را دوست بدارند

 

 ـ پرھیز از ازدواجھاى تحمیلى 3

 .بزرگان و پدر و مادر و اساتید، حتماً باید زوجین را راھنمایى كنند و راه و چاه را بھ آنان بنمایانند

بسیار پسندیده است و ممكن است  زوجین نیز باید این را خوب بدانند كھ مشاوره با دیگران در امر ازدواج

عقل خود آنان كھ جوان ھستند، درست رھبرى نكند، اما بھ ھرحال، تصمیم نھایى براى ازدواج، مربوط بھ 

 .خود زوجین است

 

 ـ ھماھنگى بینش 4

بینش عبارت است از مجموعھ برداشتھاى مذھبى، خانوادگى، سیاسى و اجتماعى كھ باید میان زوجین در 

 .ھماھنگى نسبى وجود داشتھ باشداین امور، 

اختالفھاى بینشى، اگر بسیار متفاوت باشند، اختالفات و مشكالتى بسیار در زندگى آینده زوجین در پى 

 .خواھند آورد

 

 ـ اختالف سنّى 5

چرا كھ در سنین مختلف، برداشتھا و حال و ; نباید میان مرد و زن اختالف سنّى واضحى وجود داشتھ باشد

 .تلف داریم كھ در صورت اختالف سنى بسیار، م౨تواند مشكآلفرین باشدھواھاى مخ

 



 ـ برخورد با مسائل آینده زندگى 6

امورى چون شغل ھمسر، میزان كاركردن، مسكن، وضعیت اقتصادى و انتظارھایى كھ زوجین از یكدیگر 

جا و ب౨مورد بھ یكدیگر دارند، باید بررسى شود و تواناییھاى آینده، مورد بحث قرار گیرد و وعدھھاى بی

 .ندھند

 

 ـ مسائل اقتصادى 7

 .نزدیكى نسبى وضع اقتصادى در زوجین باید رعایت شود

گاھى یكى از زوجین كھ در وضعیت خوب اقتصادى است و در زندگى زناشویى در وضعیتى نامناسب 

از ازدواج بررسى قرار م౨گیرد، نم౨تواند با وضعیت جدید خود را تطبیق دھد ـ و این موضوع باید پیش 

 .شود

 

 ـ مسائل خانوادگى و محیطى 8

یمعمو ھر یك از زوجین تحت تأثیر ژن، آداب و رسوم و وضعیت اقتصادى حاكم بر خانواده خود، بھ یك 

دستھ آداب و احكامى عادت كرده و پا౨بند شده است كھ ممكن است با وضعیت طرف دیگر ھماھنگى نیابد، 

 .اف و بدون پردھپوشى با یكدیگر در میان گذارده شودو این مسائل باید بھ طور شف

 

 ـ جھیزیھ و مھریھ 9

با توجھ بھ این كھ در شروع شكلگیرى زندگى، افراط و تفریطھا و انتظارھاى بیجا، باعث بروز مشكالت 

و فشارھاى روانى شدید بر زوجین م౨شود، باید مواظب باشیم كھ در موضوع تعیین جھیزیھ و مھریھ، از 

اى نمایشى، پُزدادنھا و افراط و تفریطھا بھ شدت بپرھیزیم و آنچھ را بھ اعتدال و عقل و منطق، كارھ

 .نزدیكتر است، انتخاب كنیم

 .البتھ، ھم در مورد جھیزیھ و ھم در مورد مھریھ، رعایت حد منطق و نیازھا، مطلوب و خوب است

 

 ـ مراسم عقد و عروسى 10

عروسى، بھ علت این كھ از اعتدال و عقل و منطق خارج م౨گردد، اغلب شاھد ھستیم كھ مراسم عقد و 

 .یعنى خرجھاى آنچنانى و فشارھاى روانى در اّول زندگى بھ زوجین و خانواده; رنجآور و عذابآور م౨شود

ضمن این كھ مراسم عقد و عروسى، بسیار مطلوب است و حادثھاى است كھ یك بار در زندگى ھر كس 

االمكان، بھ یادماندنى و خاطره انگیز باشد، باید مواظب باشیم كھ افراط و تفریط در رخ م౨دھد و باید حتى 



 .كار نباشد

 .تشریفات ب౨حد و غیر منطقى و نمایشى، مشكالت فورى و دراز مدت براى زوجین خواھد داشت

 سوم ـ روابط خانواده

 

زى كنیم و از این رو، نكاتى چند را پس از ازدواج، باید شالوده خانواده را بر اساسى محكم و پایدار پ౨ری

 :باید مورد نظر قرار دھیم

 .ـ گذشت 3;ـ محبّت 2;ـ ارزشھا 1

 ارزشھا

 

 .زوجین نباید نظریھ شخصى خود را بر دیگرى تحمیل كنند

 .اگر چنین كنند، باید مطمئن باشند كھ دیگرى زیر بار نم౨رود

 .كنند، مقیّد بھ آن ارزشھا باشندبنابراین، باید ارزشھا و الگوھا را پیدا كنند و سعى 

بھ بیان دیگر، آنچھ حق است، مطرح است و تسلیم شدن بھ حق مطرح است، و در این صورت، خواه 

ناخواه، نظرھا بھ طور نسبى، بھ یكدیگر نزدیك م౨شوند و این بحث برم౨گردد بھ این كھ ھر یك از زوجین 

كتاب حاضر بھ آن اشاره » و رسم مشخص زندگىراه «بایستى بینشى صحیح داشتھ باشند كھ در قسمت 

 .شده است

 .حاكم كردن ارزشھا در خانواده، نظر شخصى نیست، بلكھ تالش طرفین است

حرف حق نباید بین زوجین تفاوت ایجاد كند، و نھ تنھا بین این زوجین كھ ھمھ زوجین بھ نقطھ مشتركى، 

 .ددر ثبوت خانواده و تربیت فرزند و اھداف زندگى م౨رسن

 .مھم این است كھ ما این بینش صحیح را داشتھ باشیم

نظر من و نظر تو، مطرح نیست، حق مطرح است و كوشش در راه رسیدن بھ حق، و اینچنین زندگى، 

 .چقدر خوش و زیبا و پرمعنا و عاقبت بھ خیر خواھد بود

 ـ محبّت 2

 .م౨گویند، اساس خلقت و آفرینش را محبّت تشكیل م౨دھد

 .مانند عشق، دوستى، نیكى و نظایر آن; ھایى مختلف داردمحبت، واژھ

 .است و واالترین عشقھا، عشق بھ پروردگار است» عشق«عالیترین واژه محبت، 

گرچھ انساِن خدا، ھمھ ھستى را بھ عنوان آیات خدا دوست دارد، اّما بعد از عشق بھ پروردگار، از بھترین 

 .انواده و بین ھمسران و كودكان و بھ عكس استو واالترین عشقھا، عشق زوجین و عشق در خ



اگر زوجین خانواده را محیط عشق قرار دھند، محیط خانواده، بھ گلستانى معطر و پرگل تبدیل خواھد شد، 

 .و گلھا و میوھھاى این باغ، كھ ھمان فرزندان باشند، میوھھایى سالم و شاداب و مطمئن خواھند بود

بت مسھا زرین شوداز محبت دردھا صافى شودوز محبت دردھا شافى از محبت تلخھا شیرین شوداز مح

شوداز محبت دار تختى م౨شودوز محبت بار بختى م౨شوداز محبت لجن گلشن م౨شودبى محبت روضھ 

گلخن م౨شوداز محبت نار نورى م౨شودوز محبت دیو حورى م౨شوداز محبت حزن شادى م౨شودوز محبت 

ودوز محبت بشر موسى م౨شوداین محبت ھم نتیجھ دانش استكى غول ھادى م౨شوداز محبت نیش نوش م౨ش

گزافھ بر چنین تختى نشستالبتھ، در اشعار باال، منظور از محبت، عشق پاك بھ پروردگار است، اما در پناه 

آن عشق، ھمھ عشقھاى دیگر شكل م౨گیرد، و گفتیم كھ واالترین عشق، پس از عشق بھ پروردگار، عشق 

 .ود والدین و بین والدین و فرزند و برعكس بین فرزند با پدر و مادر استدر خانواده و بین خ

 .تمام تالش زوجین باید حاكم كردن عشق در محیط خانواده باشد

 .آوردھاند كھ مردى با زنى ازدواج كرد

 .شروع زندگى با عشق و محبت بود

 .را نم౨دید در چشم زن، لّكھاى كوچك بود، اما در پناه این عشق، َمرد، لكھ چشم زن

 .مدتى گذشت و رابطھ مرد و زن، برھم خورد و بدبینیھا حاكم شد

 .در این موقع، مرد متوجھ لكھ شد

 :از زن پرسید

 :این خال از چھ موقع در چشم تو بھ وجود آمده؟ زن جواب داد

 .از ھمان موقع كھ بھ من بدبین شدى

 ـ گذشت 3

ق در معشوق محو م౨شود، اّما بھ ھر حال، گرچھ نتیجھ طبیعى عشق، گذشت است و در عشق، عاش

 .گذشت، یعنى خطاى دیگرى را اغماض كردن

البتھ، واضح است كھ عمل صواب یا سخن درست دیگران گذشت نم౨خواھد، گذشت در برابر خطاى 

 .دیگران است

 :من جملھ; در قرآن كریم نمونھھاى زیبایى از گذشت آمده است

 .(والعافین عن النّاس)

 :و یا از صفات انساِن خدا آمده است.) ھ از مردم درم౨گذرندھمانان ك=)

 .(وإذا مّروا باللّغو مّروا كراماً )

ي و اصو نادیده گرفتن خطاى دیگران، نشانھ كمال تعالى .)وچون بر لغو بگذرند با بزرگوارى م౨گذرند=)

 .انسان و رسیدن بھ فضاى اسماى ساتر، غفور و عفّو و دیگر اسماى پروردگار است



انساِن خدا، در برابر بدیھا و نادانیھاى دیگران، با كینھ برخورد نم౨كند، بلكھ با دلسوزى و نظر 

 .اصالحطلبانھ

در این جا یك سؤال ظریف و در ھمان حال، جالب پیش م౨آید و آن این كھ، با ھمسرم كھ مرتب بد و 

౨كند، چگونھ برخورد كنم؟ جواب را بھ صورت زیر مطرح م౨كنیماشتباھكارى م: 

 :یاوّ 

اشتباھھاى كوچك و ب౨اھمیت را بزرگ جلوه ندھیم و از كاه، كوھى نسازیم و سھویات و مسائل پیش پا 

 .افتاده را ندیده بگیریم

 :ثانیاً 

 .در اشتباھھاى بزرگتر، عالمانھ و پختھ عمل كنیم و در محیط محبت و دوستى

یز ضرورى است، اما آداب و احكام انجام البتھ، بھ ھر حال رعایت تكلیف الھى در روابط خانوادگى ن

 .تكلیف نیز مھم است

 .مواظب باشیم كھ از عكسالعملھاى فورى خوددارى كنیم و محیط را نا امن نكنیم

 .داد و فریاد و عصبانیت، نتیجھ معكوس م౨دھد

 .و بھ ھر حال، نباید در زندگى خانوادگى مشاجره باشد

 :ثالثاً 

 .ھمھ چیز را بیاموزیم تا با حرف بیشتر با عمل خود، بھ ھمسرمان

 .و خالصھ، با فعل خود او را پند دھید

 

 نتیجھ

; محیط خانھ بایستى محیطى جّذاب و شیرین باشد و بھترین ساعات عمر بایستى در خانھ و خانواده بگذرد

 ھمھ در این محیط گرد) خانھ و زندگى و ھمسر و فرزندان(چرا كھ ھمھ سرمایھھاى مادى و معنوى ما 

 .آمدھاند

اگر محیط خانھ غمانگیز است، عیب از صاحبخانھ است و صاحبخانھ خطاكار است كھ نم౨تواند خانھ 

 .خویش را جایگاه مسّرت و خوشى كند

 .حقیقت این است كھ در دنیا ھیچ چیز نیست كھ مكّرر و یكنواخت باشد

ر یك از مظاھر حیات، دقایق حال مردم كوتھبین ھمھ چیز را یكنواخت و یكجور م౨بینند و نم౨توانند در ھ

 .را، كھ در لباسھاى مختلف جلوه م౨كند، پیدا كنند

بدین جھت، شما اگر ھوشیار و خردمند باشید، خوشبختى را در خانھ م౨جویید و با كمى دقت، در آن جا 

 .وسایل خوشى و سرگرمى و لذت و تفریح خود را فراھم م౨كنید



 .ھ بگذردبھترین ساعات عمر آن است كھ در خان

 .در ھمھ مراحل عمر، خانواده براى انسان سرچشمھ مسّرت است

كودك در روزگار طفولیت كھ تازه چشم بھ دنیا گشوده است، در آن جا آرامش و سعادت را در آغوش 

 .مادر و دامان پدر م౨یابد

رم م౨شود، پس از آن، در دوره جوانى، كھ بھار زندگى است و روح انسانى بھ آفتاب عشق و زناشویى گ

 .باز ھم لذت و فراغت را در خانھ، در پناه ھمسر محبوب و مھربان خود پیدا م౨كند

در مرحلھ پیرى، كھ گلھاى طالیى آمال، پژمرده و فرسودگى شروع م౨شود، باز ھم ساعاتى كھ در خانواده 

در كانون  و با ھمسر یا میان فرزندان م౨گذرد، قرین مسّرت و خوبى است و انسان احساس م౨كند كھ

روحش، از زیر طبقات خاكستر، جرقھھاى نشاط و امید جستن م౨كند و اطفال كوچك با صورت نورانى و 

 .قیافھ معصوم خود ستارگانى ھستند كھ پیران سالخورده، فروغ نشاط را از آنھا اقتباس م౨كنند

براى آنان فضاى آنان كھ روحشان سرشار از عشق پاك است، از ھمھ چیزھاى خانواده لذت م౨برند و 

 .خانھ، چون بھشت است كھ ھر ساعت و دقیقھ مسّرتى تازه در آن م౨یابند

 :زیرا گفتھاند; البتھ، عالقھ ما بھ خانھ از آن جھت است كھ ساكنان خانھ را دوست داریم

 .از كوچھ لیلى م౨گذرم و ب౨اختیار در و دیوار را م౨بوسم»

ھ روحم از عشق كسى كھ در اینجا زندگى م౨كند لبریز است و گمان نكنید كھ من دیوارھا را م౨پرستم، بلك

 «.دیوارھا را بھ یاد و نام و عشق او م౨بوسم

بلى، خانواده سرچشمھ خوشبختى است از این رو كھ افرادش یكدیگر را دوست م౨دارند و داراى منافعى 

 .مشتركند و با یكدیگر یكدل و یكرنگ

 .م౨گویندنفاق و ریا ندارند و بھ یكدیگر دروغ ن

وقتى بھ دور ھم م౨نشینند، گفتگوھایشان مسّرتبخش است، و لبخندھاشان در اثناى صحبت، چون طلیعھ 

 .فجر سعادت، پرتو امید و نشاط را در اعماق قلوبشان نفوذ م౨دھد

 .آنان خوشبختند، براى این كھ رشتھ محبت و وفا، بھ یكدیگر ارتباطشان داده است

 

 و محبت در محیط خانھ و خانوادهچند توصیھ براى حفظ عشق 

ـ ھر وقت ھمسر خود را م౨بینید، بھ او خستھ نباشید بگویید و از یكدیگر و كار و زحمتى كھ ھمسر  1

 .داشتھ، تقدیر كنید و ھمدیگر را ببوسید

 .ـ در موقع كار، گاھى بھ یكدیگر تلفن بزنید و از احوال یكدیگر جویا شوید 2

 .كمك كنیدـ در امور خانھ بھ ھمسر  3

 .ـ در روزھایى چون سالگرد تولد، عقد، عروسى و نظایر آن بھ یكدیگر ھدیھ بدھید 4



 .ـ گاھى با گل یا ھدیھ بھ منزل بیایید و بھ یكدیگر ھدیھ تقدیم كنید 5

 .ـ در مسافرتھا براى یكدیگر ھدیھ بگیرید 6

 .ـ صفات خوب یكدیگر را تعریف كنید و صفات بد را نادیده بگیرید 7

ـ پاكیزه و خوشبو و خوشلباس باشید و خانمھا بھ آرایش در منزل و پاكیزگى خود و محیط منزل، بسیار  8

 .اھمیت بدھند

 .بدن انسان بایستى ھمیشھ پاكیزه و خوشبو باشد

 .ـ بھ ھمدیگر احترام بگذارید و حتى االمكان از شوخیھایى كھ شأن شما را كم كند، بپرھیزید 9

مرغ (نھ در ذھن خود، او را با دیگرى مقایسھ كنید ; ھمسران دیگر مقایسھ نكنید ـ ھمسرتان را با 10

چرا كھ ھر كسى یك مجموعھ تواناییھا دارد ; و نھ پیش خود او و یا در برابر دیگرى) ھمسایھ غاز است

 .كھ با توانایى دیگران نباید مقایسھ شوند

نان را بھ رو نیاورید و مخصوصاً پدر و مادر ھر ـ بھ خویشاوندان ھمسرتان احترام بگذارید و عیوب آ 11

این ھم وظیفھ اخالقى و انسانى است و ھم در  .یك از زوجین، باید مورد محبت و احترام دیگرى باشند

 .ھمسر تأثیر م౨گذارد

 :ـ آخرین وصیت خضر بھ موسى این بود 12

 .ن را ببخشھمیشھ عیوب و خطاى خود را در نظر داشتھ باش و عیوب و خطاھاى دیگرا

 چھارم ـ كودك

 

 :در این قسمت، مطالبى درباره كودكان بھ بحث گذاشتھ م౨شود كھ داراى عناوین زیر است

 :ـ ارتباط والدین با كودك 3;ـ رفتار و یادگیرى 2;ـ محیط خانواده 1

 .ثالثاً ـ شخصیت دادن بھ كودك;ثانیاً ـ انتظارات والدین;یاّو ـ محبت والدین

 .ـ شخصیتھاى عصبى 5;دل در خانوادهـ محیط نامتعا 4

 ـ محیط خانواده 1

یكى از عوامل اصلى و تعیینكننده در آینده و تربیت كودك، محیط خانواده است، و م౨تواند در رشد و 

 .شخصیت كودك، اثرات مثبت یا منفى داشتھ باشد

ده كودك، نقشى تعیین كننده میزان نفوذ والدین در كودك، بھ غیر از جنبھھاى ارثى و ژنتیك، در ساختار آین

 .دارد

در محیط متعادل خانوادھاى كھ امنیت، قانونمندى، احترام، محبت، آداب و رسوم صحیح و نظایر آن و 

خالصھ راه و رسم مشخص حاكم باشد، و ارزشھا، حاكم باشند و در جھت خیر و صالح و در یك بیان، 



و روان بزرگ م౨شود و در جھت حق خواھد  خانواده در جھت حق باشد، كودك، در كمال سالمتى تن

 .رفت

و اگر محیط خانواده، امنیت نداشتھ باشد، قانونمندى در آن نباشد، كینھھا و ب౨احترامى متقابل، و آداب و 

رسوم غلط، و خالصھ، راه و رسمھاى غلط حاكم باشد، ضد ارزشھا حاكم باشد، و سرانجام در یك بیان، 

اشد، كودك در بیمارى تن و روان بزرگ م౨شود و عاقبت بھ خیر نخواھد محیط خانواده در جھت ناحق ب

 .رفت

در قسمتھاى پیشین اشاره كردیم كھ در محیط خانواده، باید حق حاكم باشد و تالش طرفین باید بر حاكم 

 .كردن راه حق باشد، نھ نظریھھاى فردى و مجازھا

 :این كھ ھمسر، دیگرى را متھم كند یا بگوید

 «.م౨گویم، تو غلطمن درست »

 .بھ ھیچ وجھ درست نیست

 .بلكھ باید ھر دو در جھت حق تالش كنند و من و تو در میان نباشد

 .آن وقت است كھ نقطھ نظرھا بھ ھمدیگر نزدیك م౨شود

 .اگر پدر و مادر و حتى فرزند در جھت حق باشند، ھماھنگیھا بیشتر است

 ـ رفتار و یادگیرى 2

 :، قاعدتاً از دو راه آموزش م౨یابندكودكان، در محیط خانواده

 .یكى از راه گفتار والدین، و دوم از راه اعمال والدین

 .اما باید توجھ داشت كھ كودك، بیشتر تحت تأثیر اعمال والدین است تا تحت تأثیر گفتار

در البتھ، تذكر عالمانھ و با روش منطقى خوب است، اما پدر و مادر باید سعى كنند بھ طور ھماھنگ، 

 .عمل خود، كودك را آموزش دھند

تذكرھا باید در محیطى دوستانھ، منطقى، و آرام صورت گیرد ھرگونھ خشونت و برخوردھاى مقطعى، 

 .ناصواب است و حتى نتیجھ معكوس دارد

با روش صحیحبا روش غیر صحیحالگوى )تا حدى سازگار(یادگیر౨ھابا تذكر والدینبا عمل والدین

بیماریھاى روان (رفتاراختالالت یادگیر౨فرزند خوباختالالت رفتار౨خوب كودك  خوبالگوى بدیادگیرى و

 (بیماریھا౨روانتنى) (سالمتى تن وروان)(تنى

 ـ ارتباط والدین با كودك 3

 محبت والدین



 

 .از نیازھاى اساسى روانى كودك، محبت است

ود و اعتماد بھ نفس و اعتماد بھ اگر كودك از والدین، محبت ببیند، در زندگى آینده نیز با محبت خواھد ب

 .دیگران و محبت بھ دیگران خواھد داشت

بھ عكس، كودكى كھ در محیط محبت و صمیمیت، رشد نكند، در آینده شخصیتى پر كینھ و ناسازگار 

 .خواھد بود

 .البتھ، باید مواظب باشیم كھ محبت بھ كودك در حد منطق و عقل باشد

 .، یعنى ب౨مھرى، ھر دو غلط استافراط، یعنى محبت بیجا، و تفریط

والدین باید متوجھ رشد كودك باشند و احتیاجات و امكانات و تمایالت و استعدادھاى كودك را در نظر 

 .بگیرند و بھ خصوص بھ اقتضاى رشدش با او برخورد و عمل یكنند

فرزندشان، باعث نكتھ بسیار با ارزش این است كھ والدین معمو با ندانمكاریھاى خود نسبت بھ خود و 

بروز مشكالتى در زمینھ زندگى خانوادگى و تربیت فرزند م౨شوند و گرنھ در محبت و دوستى والدین 

 .نسبت بھ فرزند شكى نیست

 .باید علم خانواده و علم تربیت فرزند را آموخت و سپس بھ كار گرفت

و یا پدر و ) خود بھ خود)౨شود پدر یا مادرى فكر نكنند كھ چون پول زیادى دارند، فرزندشان سعادتمند م

 .مادرى فكر نكنند كھ اگر تحصیل كرده ھستند، باید فرزندشان سعادتمند شود

 .اینھا ممكن است یكى از شرایط باشد، اما ھمھ شرایط براى سعادت فرزند نیست

یاده سعادت فرزند ھنگامى تأمین م౨شود كھ دانش آن را داشتھ باشیم و آن را در عمل و بھ طور صحیح پ

 .كنیم

 .در غیر این صورت، موفق نخواھیم بود

 :ب౨مھرى والدین بھ فرزند، بھ صورتھاى مختلف است

مسائل روحى و عاطفى خود والدین، نداشتن محبت، كار زیاد والدین و نرسیدن بھ فرزندان، ناسازگارى 

 .نظایر آنخانوادگى، نداشتن تفریح و استراحت كافى، فشارھاى اقتصادى، خشونت در رفتار و 

عكس العمل كودك در برابر ب౨مھرى والدین، بھ صورت اختالالت رفتارى و بیماریھاى روانتنى تظاھر 

 .م౨كند كھ ھر كدام م౨تواند سالھا و گاھى تا آخر عمر كودك را در رنج و عذاب نگاه دارد

 انتظارھاى والدین

 

 .ح استگاھى والدین، از كودك، انتظارھایى واقعبینانھ دارند، كھ صحی



یعنى توجھ ; اما بیشتر والدین، از فرزند خویش انتظارھایى بھ دور از واقع و بدون بصیرت صحیح دارند

 .نداشتن بھ استعدادھا، امكانات و مسائل محیطى

 .چنین والدینى، در حقیقت، بیش از معمول فرزند را تحت فشار قرار م౨دھند كھ این، درست نیست

 

 ارج نھادن بھ شخصیت كودك

میشھ در ارتباط با كودكان، باید او را یك انسان بدانیم و دست كم نگیریم، و ھرگز كودك خود را تحقیر ھ

 .نكنیم و بھ او شخصیت بدھیم، و او را بھ حساب آوریم بھ نظراتش احترام بگذاریم

 .باید بھ كودك برحسب توانای౨اش مسئولیت بدھیم و بھ چشم بدبینى بھ او نگاه نكنیم

 نامتعادل در خانوادهـ محیط  4

 :محیط نامتعادل در خانواده براى كودك از گذر عوامل زیر بھ وجود م౨آید

 

 نبودن الگوى خوب والدین براى فرزند

اگر پدر و مادر م౨خواھند فرزند خوبى داشتھ باشند، باید خودشان خوب باشند، و ارزشھا و الگوھاى 

 .ده عمل كنند و در حد شعار و حرف نباشندصحیح را بدانند و بھ آن برسند و در محیط خانوا

اشاره كردیم كھ محیط خانواده باید در جھت رسیدن و پیاده كردن راه حق باشد، نھ نظرات فردى و تقلید از 

 .روشھاى غلط دیگران

 مشكالت رفتارى والدین با یكدیگر

 

م نماید، تا در محیط امنیت، باید ارتباط والدین بھ گونھاى باشد كھ امنیت و آرامش را در خانواده، حاك

 .آموزش و اھداف خانواده و تربیت كودك بھتر عملى شود

پدر و مادر، باید سعى كنند كھ ھماھنگ باشند و تضاّد میان خود را حتى االمكان كم كنند تا ھم خود راحت 

 .زندگى كنند و ھم با كودكان بھتر برخورد كنند

 .روحى، خیلى آسیب م౨بینددر جّر و بحثھاى خانوادگى، كودك از نظر 

 .امنیت خانواده، شرط اّول ارتباط با كودك است

 

 ھماھنگ نبودن والدین در ارتباط با كودك

گفتیم كھ پدر و مادر باید بھ الگوى حق و صواب گردن نھند كھ در این صورت در مورد فرزند ھماھنگ 

 .خواھند بود



د آن را، فرزند سردر گم م౨شود و آسیب م౨بیند، و اما اگر پدر، یك روش را در پیش گیرد و مادر روش ض

 .چند بار تذكر دادیم كھ نظرات شخصى مطرح نیست باید ھرچھ را حق است، قبول كنیم

 

 مشكالت رفتارى والدین با كودك

 .ھر گونھ عدم تعادل در رفتار با كودك، غلط است، و از ھر گونھ افراط و تفریط باید بھ شدت پرھیز كرد

 .حق و اعتدال باشدمبنا باید 

 .ھر گونھ محبت بیجا یا ھرگونھ خشونت با كودك، ناصواب است

 ـ شخصیت عصبى 5

، سركوبى غرایز را در كودك، بھ خصوص و حتى در بزرگساالن، از عوامل »فروید«مدتھا بود كھ 

 .اصلى عقدھھاى شخصیتى و بیماریھاى روحى و روانى م౨دانست

ر، قدرى تضعیف شده و عقاید بعدى، در چگونگى پیدایش شخصیتھاى اما عقاید فروید در چند دھھ اخی

نظریھھاى خوبى را ارائھ كرده است كھ » كارن ھورناى«عصبى، قدرى تغییر كرده است بھ خصوص 

 :خالصھ آن را در این جا م౨آوریم

 كودك یا ھر كسى، تحت تأثیر عواملى مانند تحقیر، ترس، ظلم، اجحاف، الگوھاى غلط و فشارھاى

 :روانى، دو نوع عكسالعمل نشان م౨دھد

 :عكس العمل اّول

 :ھماھنگ౨سھ نوع واكنش در عكس العمل اّول داریم

 .طغیانگوشھگیر౨از اینھا ممكن است یكى، یا ھر سھ عكس العمل وجود داشتھ باشد، اما یكى غالبتر است

ز౨اند، ولى نتایج حاصل از نكتھ مھم این است كھ ھر یك از عكس العمل غالب شود، بھ ھر حال، ھمھ مجا

 .آنھا ـ كھ ھمان مشكالت تن و روان باشد ـ واقعى و حقیقى است

 :عكس العمل دوم

 :سھنوعواكنشداریم)كھتحتتأثیرعكس العمل اّولنیزھست(خشم و نفرتدر عكسالعملدوم 

 كشمكشدروناضطراب

 

 نتیجھ این موضعگیریھا

ھركس، در برابر خود واقعى، خود ب౨نقص و تخیّلى  نتیجھ این موضعگیر౨ھا، این خواھد بود كھ كودك با

 .(اّما م౨بیند و از آن رنج م౨برد(را م౨شناسد و م౨كوشد تا خود واقعى را نبیند ) خود ایدھآل(

را ارائھ دھد و در این راه با دو ) خود نمایشى و مجازى(= و از طرفى، مرتباً م౨كوشد تا خود ایدھآل 

 :مشكل رو بھ رو م౨شود



 :لمشكل اوّ 

عناد نسبت بھ خود واقعى، میل بھ آزار خود، تحقیر خود، توقع بسیار از دیگران و ترس از تماس با 

 .دیگران

 :مشكل دوم

; یعنى او م౨كوشد مشكالت خود واقعى را بھ عوامل خارجى نسبت دھد; م౨گویند» تعكیس«این مشكل را 

كند و بھ آنھا واقعیت خارجى بدھد، مث در  یعنى م౨كوشد، كلّیّھ جریانات ذھنى خود را بھ یبیرون منعكس

 .مورد احساس حقارت، گمان م౨برد كھ دیگرى او را تحقیر م౨كند

 

 نتیجھ كلّى

چنین كسى، مبّدل بھ یك شخصیت عصبى م౨شود، در انواع ترس بھ سر م౨برد، شخصیتش ضعیف است، 

و میل بھ آزار و تحقیر دیگران  تنبلى و سستى دارد، در كارھا پیشرفت ندارد و از خود، یأس، نارضایتى

 .نشان م౨دھد

 :ـ بھداشت و سالمتى بدن 3

 اّول ـ تغذیھدوم ـ بھداشت و پیشگیر౨سوم ـ ورزش

 اّول ـ تغذیھ

 .از ابزارى كھ مربوط بھ غرایز انسانى است و پروردگار متعادل، براى انسان قرار داده، امر تغذیھ است

ھگیرى صحیح از آن، م౨تواند تن را در جھت اعتدال و صحت دانستن آداب و احكام صحیح تغذیھ و بھر

 .قرار دھد و ما را براى رسیدن بھ اھداف عالى حیات، كمك كند

ھر گونھ افراط و تفریط در امر تغذیھ، باعث بروز مشكالت و بیماریھایى م౨شود كھ م౨تواند بھ طور 

 .نسبى، موانعى بر سر راه تعالى ما بھ وجود آورد

بود غذا، موجب كندى رشد و نمو شده، اختالالت جسمى پدید م౨آورد و باعث ضعف و از طرفى، كم

 .بیحالى و عدم نشاط م౨شود

و از طرف دیگر، پرخورى و افراط در غذا، باعث م౨شود كھ مواد غذایى اضافى، در بدن رسوب كرده، 

 .مشكالت جدى و حتمى بر سر راه سالمتى ما بھ وجود آورند

اال، بایستى آداب و احكام تغذیھ را بھ خوبى بدانیم و سپس در عمل، بھ كار گیریم و بدانیم با توجھ بھ نكات ب

كھ اگر در غذاى خود، صحت و سالمتى را در نظر گیریم و مخصوصاً حالل و حرام را رعایت كنیم، 

د ـ ان ب౨گمان در مقام تعالى و بھبود وضعیت كلى خود، كھ رسیدن بھ ھدف اعالى حیات است، خواھیم بو

 .شاء هللا

 



 آداب و احكام غذا خوردن

ـ قبل از شروع غذا، بھ حرام و حالل بودن غذا توجھ كنیم و مواظب باشیم كھ غذایى كھ از راه حرام  1

 .تھیھ شده، یا شبھھناك است صرف نكنیم

بھ جاى » الحمد ȱ«آغاز كنیم و بعد از صرف غذا، شكر نعمت پروردگار را با ذكر » بسم هللا«ـ با  2

 .آوریم و براى بركت بیشتر نعمتھاى پروردگار، دعا كنیم

ـ پرخورى نكنیم، تعادل در صرف غذا را رعایت كنیم و بدانیم كھ پرخورى، اثرات دراز مدت و اثرات  3

 .فورى دارد

اثرات فور౨اش، سنگین شدن بعد از غذا، دلدرد، نفخ و گاز زیاد، سوء ھاضمھ، خواب زیاد و تنبلى است و 

 .اثرات درازمدتش، چاقى و رسوب چربى در عروق و عوارض بسیار جدى قلبى و عروقى است

 .ـ شتاب زده، غذا نخوریم 4

 .افرادى كھ در غذا خوردن عجلھ م౨كنند، بھ بیماریھاى مختلف گوارشى و سوء ھاضمھ مبتال خواھند شد

وگرنھ در اینجا ھم مشكالت  غذا را باید خوب جوید، تا بھ ذرات ریز قابل ھضم و جذب، تبدیل شود

 .ھاضمھاى بھ وجود م౨آید

ـ رعایت بھداشت دستھا، سفره، غذا و وسایل مربوط بھ غذا، مثل ظروف غذا و قاشق و چنگال باید  5

 .چرا كھ در اثر رعایت نكردن بھداشت، آلودگیھاى میكربى و انگلى، سالمتى ما را تھدید م౨كند; بشود

اد غذایى، بسیار باال نباشد و درجھ آن تا حدودى با درجھ حرارت بدن ـ سعى كنید درجھ حرارت مو 6

 .تطبیق داشتھ باشد

ـ كام گرسنھ شوید و بعد مبادرت بھ صرف غذا نمایید و قبل از سیر شدن، دیگر نخورید و حداقل  7ي

 .پرخورى نكنید

 .مطمئن شویدـ از سبزیھاى تازه مصرف نمایید، اّما از شستن كامل و ضدعفونى بودن آنھا  8

ـ مرتباً میوه بخورید و در صورت عدم تحمل، خوردن آبمیوه یا كمپوت بالمانع است، اما در حال  9

 .عادى، خود میوھھا را صرف كنید

 .خوردن آبمیوه یا كمپوت و یا آبمیوھھاى كنسرو شده، در حالت سالمت دستگاه گوارش، توصیھ نم౨شود

جذب صحیح غذا و جلوگیرى از بیماریھاى گوارشى توصیھ حتى خوردن میوه خام، براى حفظ ھضم و 

 .شده است

ـ تخم مرغ، كھ یك ماده غذایى سرشار از پروتئینھاست، از كلسترول ھم غنى است و لذا نباید در  10

 .مصرف آن زیادھروى كرد

 چرا كھ با; ـ سعى كنید در حال غذا خوردن و بالفاصلھ پس از آن، از مصرف آب خوددارى كنید 11

 .رقیق كردن اسید معده، ھضم غذا را مختل م౨كند



 .(مثل لبنیات(ـ صبحانھ كامل میل كنید و ناھار متعادل، و شام، كم و در حد غذاى حاضرى  12

ـ بین غذاھا ـ یعنى زمان بین صبحانھ تا ناھار و زمان بین ناھار تا شام ـ حتى االمكان، چیزى نخورید  13

 .ن، در فاصلھ زمانى غذاھا، اشتھاى شما را كم م౨كندچرا كھ خورد; مگر میوه یا چاى

 .ـ سعى كنید غذاھاى سرخكردنى، كمتر مصرف كنید و روغن مایع، بیشتر استفاده كنید 14

 .روغنھاى جامد، بیشتر در عروق دستگاھھاى بدن، میل بھ رسوب كردن دارند

 .یدـ از شیرینى و مواد قندى و شكر، حتى االمكان كمتر استفاده كن 15

زیرا نمك ; بھ غذا، حتى االمكان خوددارى كنید) منظور نمك اضافى است(ـ از اضافھ كردن نمك  16

 .زیاد، باعث فشار خون، بیماریھاى قلبى و كلیوى م౨شوند

، لذا )آلوده بھ مواد انگلى، امالح سنگین، میكربھا و ویروسھا(ـ اغلب آب لولھكشى شھرھا، آلودھاند  17

 .اھھاى كوچك تصفیھ در منزل استفاده كنید، یا آب را بجوشانیدبھتر است از دستگ

زیرا نانھاى بدون ; ـ در مورد نان، بھتر است از نانھایى استفاده كنید كھ در آن تخمیر بھ وجود آمده 18

 .تخمیر، باعث سوء ھاضمھ و مشكالت دستگاه گوارش م౨شود

 .غذا خوددارى كنید ـ با شكم پر، ورزش نكنید و از حركات سنگین بعد از 19

 .ـ بعد از صرف غذا، دندانھا را مسواك كنید 20

ـ غذا را بھ اندازه نیاز، در بشقاب بریزید تا ضمن این كھ غذاى شما زیاد نیاید، باعث پرخورى نیز  21

 .نشود

ـ ھنگام غذا، از صحبت كردن، تماشاى تلویزیون، مشاجره و بحث خوددارى كنید و حتى االمكان  22

 .صرف غذا، با نشاط باشیدموقع 

 چربى ھا

 

 .كالرى انرژى ایجاد م౨شود 9از سوختن یك گرم چربى، 

 :چربیھا دو نوعند

 .چربیھاى مرئى و چربیھاى نامرئى

 .چربیھاى مرئى، مثل كره، دنبھ، خامھ و روغن با چشم دیده م౨شوند

 .ى لبنیاتمانند چربى تخم مرغ و چرب; اما چربیھاى نامرئى، با چشم دیده نم౨شوند

 .مصرف بیش از حد چربى، براى بدن ضرر دارد

چربى خون، شامل كلسترول و تیرى گلیسیرید است و وجود چربى در خون و بدن، براى حفظ سالمتى 

 .الزم است



 .كلسترول ھم از طریق غذا تأمین م౨شود و ھم بدن، خود، كلسترول م౨سازد

 .احتیاج استمیل౨گرم كلسترول،  400بھ طور متوسط، در روز بھ 

 .در جدول زیر، میزان كلسترول مواد غذایى آمده است

 100گرممیگو 305عدد متوسط 1تخم مرغ)برحسب میل౨گرم(نوع غذامقدار غذامقدار كلسترول موجود 

 1810گرم 90میل౨گرممغز 400گرم 90میل౨گرمجگر مرغ 372گرم 90میل౨گرمجگر 144گرم

 86گرم 90میل౨گرمگگوشتمرغبدون پوست 274گرم 90میل౨گرمقلب 690گرم 90)قلوه(=میل౨گرمكلیھ 

 90میل౨گرمگوشت ماھى 77گرم 90میل౨گرمگوشت گاو ب౨چربى 83گرم 90میل౨گرمگوشت گوسالھب౨چربى

 1میل౨گرمشیر كامل 54گرم 90میل౨گرمگوشت جوجھ بدون پوست 61گرم 100میل౨گرمتن ماھى 77گرم

 1میل౨گرمبستنى خامھدار 12شقچایخورىقا1میل౨گرمكره 12لیوان 1میل౨گرمماست كمچربى 34لیوان

 1میل౨گرمسفیده تخم مرغ 3قاشق چایخورى1میل౨گرممارگارین 5لیوان 1میل౨گرمشیر ب౨چربى 21قاشق

میل౨گرم درصد  250میل౨گرم درصد باشد، مطلوب است و اگر تا  200عددـــــــاگر میزان كلسترول تا 

میل౨گرم درصد بیشتر باشد، حتماً باید در  250از باشد، باید قدرى در مصرف چربى پرھیز كنیم، و اگر 

 .رژیم خود مصرف چربى را محدود كنیم

 .فیبرھاى غذایى، ضمن این كھ در ھضم و جذب غذا مؤثرند، مانع جذب بسیار كلسترول در روده م౨شوند

 .فیبرھاى غذایى در میوھھا و خرما و سبزیجات و حبوبات ھستند

 :چربى خون عبارتند ازاقدامات دیگر مؤثر در كم كردن 

 .ـ بھ جاى گوشت قرمز، از گوشت سفید استفاده كنید 1

 .ـ لبنیات كمچربى مصرف كنید 2

 .ـ بھ جاى روغن جامد، از روغن مایع استفاده كنید 3

 .ـ ورزش روزانھ انجام دھید و پیادھروى كنید 4

، اما خطرش قدرى از خطر تیرى گلیسرید نیز، مثل كلسترول، نباید در بدن زیادتر از معمول باشد

 .كلسترول كمتر است

 

 مواد قندى

 .مواد قندى از كربن، ھیدروژن و اكسیژن تشكیل شدھاند و منبع اصلى تولید انرژى در بدنند

 .این مواد، براى اكسیداسیون چربیھا و ساختن بعضى از آمینو اسیدھا الزم ھستند

 :منابع مھم مواد قندى عبارتند از

 .لولزنشاستھ، شكر و س

 :نشاستھ



 .این ماّده بھ مقدار فراوانى در غالت و برنج موجود است

 .در سیب زمینى نیز مقادیرى نشاستھ وجود دارد

 :شكر

سوكرور، الكتوز و (و دى ساكاریھھا ) كلوگز، فروكتوز و گاالتوز(مواد شكرى شامل منوساگاریدھا 

 .ھستند) مالتوز

 :سلولز

 .زیھا و غالت است و نقش مؤثرى در ھضم و جذب غذاھا داردماّده لیفى موجود در میوھھا و سب

ایجاد بعضى بیماریھا، مثل سرطان روده بزرگ، سرطان روده، یبوست، آترواسكلروز، در كمبود سلولز 

 .افزایش م౨یابد

 پروتئینھا

 

 .كالرى انرژى ایجاد م౨شود 4از سوختن ھر گرم مواد پروتئین، 

 :جود دارددو نوع مواد پروتئینى در طبیعت و

 :پروتئینھاى حیوانى

 .است... ، مرغ، گوشت پرندگان و )میگو و ماھى(شامل انواع گوشتھا، تخم مرغ، كشك، غذاھاى دریایى 

 :پروتئینھاى گیاھى

 .است...) عدس، نخود، لوبیا، ماش، لپھ و دانھ سویا و (شامل حبوبات 

یار ضرور౨اند و كمبود مصرف آنھا در برنامھ پروتئینھا، مواد انرژ౨زا ھستند كھ براى رشد و نمو بدن بس

 .كودكان باعث توقف رشد و ایجاد اختالالتى، مانند كمخونى م౨گردد

 .باید سعى شود در برنامھ غذایى آنان روزانھ از مواد پروتئینى نامبرده استفاده شود

صاً گوشت، در حد الزم بھ ذكر است كھ بالغین بھ علت توقف رشد و نمو، باید از مواد پروتئینى، خصو

 .مورد نیاز روزانھ مصرف كنند نھ بیشتر

مصرف پروتئین بھ مقدار زیاد، ُمّضر است و اضافى آن تبدیل بھ اوره م౨شود و از بدن دفع م౨گردد و 

ھمچنین مصرف بسیار مواد پروتئینى باعث باال رفتن فشار خون، كلسترول و اسیداوریك و ناراحتیھاى 

 .كلیھ م౨شود

 .اسیداوریك سبب بیمارى نقرس م౨شود كھ با درد مفاصل ھمراه استباال بودن 

 

 ویتامینھا



 .ویتامینھا موادى ھستند كھ در بدن ایجاد انرژى یا كالرى نم౨كنند و فقط موادى محافظ یا حفظ كنندھاند

ا بھ بدن ویتامینھا مواد مورد نیاز بدنند كھ بدن قادر بھ ساختن آنھا نیست و این مواد باید از طریق غذاھ

 .برسند

 .كمبود ھر یك از آنھا بیماریھایى را سبب م౨شود كھ درمانش مشكل یا غیر ممكن است

 .در این صورت، با تنظیم یك رژیم مناسب غذایى باید از بروز كمبود ویتامینھا پیشگیرى كرد

 :ویتامینھا بھ دو دستھ تقسیم م౨شوند

 .a,d,e,k ویتامینھاى محلول در چربى شاملب ـ ; c , b الف ـ ویتامینھاى محلول در آب، مثل

ویتامینھاى محلول در چربى در كبد انسان ذخیره م౨شوند، اما ویتامینھاى محلول در آب، محلى براى 

 .ذخیره ندارند و چنانچھ بھ بدن نرسند عوارض گوناگونى ایجاد م౨كنند

 a ویتامین

 

 .براى دید چشم، بھ ویژه در تاریكى مورد نیاز است

 .یتامین در جگر، كره، پنیر، روغن و كبد ماھى موجود استاین و

 .تبدیل م౨شودa این ویتامین در سبزیجات، بھ صورت بتاكاروتن وجود دارد كھ در بدن بھ ویتامین

 :مھمترین آن مواد عبارتند از

 .ھویج، سبزیھا و میوھھا

، اختالل در رشد (كورىشب(=در صورت نرسیدن این ویتامین بھ بدن، عوارضى چون تارى دید در شب 

 .و ترمیم استخوانھا و ناراحتى پوستى و مخاطى م౨شود

 

 

 

 

 .وجود این ویتامین، باعث مقاومت بدن در برابر عفونتھا م౨گردد

 .زیرا ایجاد مسمومیت م౨نماید; باید سعى شود كھ در مصرف آن زیادھروى نشود

 d ویتامین



 

ن استفاده شود و كمبودش در بدن، ایجاد نرمى استخوان یا براى سالمتى استخوانھا الزم است روزانھ از آ

 .راشیتیسم در كودكان، و در بزرگساالن پوكى استخوان م౨نماید

 .این ویتامین، تنھا از راه غذا بھ بدن نم౨رسد، بلكھ از طریق نور خورشید نیز بھ بدن م౨رسد

 .، در كره، شیر، پنیر، تخم مرغ و جگر یافت م౨شودd ویتامین

 .زیرا بھ كلیھھا آسیب م౨رساند; سعى شود كھ در مصرف آن زیادھروى نشود باید

 c ویتامین

 

 .این ویتامین، مقاومت بدن را در برابر بیماریھا باال م౨برد

 .در بدن ذخیره نم౨شود و مازاد آن از طریق ادرار دفع م౨شود c ویتامین

 :عبارتند از c مھمترین منابع ویتامین

 .خصوصاً ساقھ سبز پیازچھ و میوھھا، مانند گوجھفرنگىم; مركبات و سبزیجات

 .خود را از دست م౨دھد c دقیقھ كھ خرد شود، ویتامین 10باید توجھ داشت كھ گوجھفرنگى پس از )

 (.از این رو، بھتر است ھنگام میل كردن خرد شود

 b ویتامین

 

م عوارضى مخصوص بھ خود ھر كدا b بھ طور كلى كمبود ویتامینھاى گروه(b1, b2, b6, b12 شامل)

 .ایجاد م౨كند

التھابات پوستى و مخاطى و زبان و كمبود b2 ، ضعف و بى اشتھایى، كمبود ویتامینb1 كمبود ویتامین

 .، اختالالت پوستى و عصبى در پى داردb6 ویتامین

 

 مواد معدنى

 :ند كھ مھمترین آنھا عبارتند ازمواد معدنى مانند ویتامینھا ھیچ گونھ انرژى ایجاد نم౨كنند و تنھا، محافظ بدن

 

 كلسیم

 .مھمترین موادى كھ در ساختمان اسكلت بدن بھ كار م౨رود، كلسیم است

 .كلسیم، در ساختمان استخوانھا و دندانھا بھ صورت سازنده و محكم كننده استخوانھا و دندانھا نقش دارد

 :مھمترین منابع آن عبارتند از



 .و سبزیجات بھ ویژه كاھو، انجیر و برگ چغندر )شیر، ماست و پنیر(گروه لبنیات 

 :عواملى كھ باعث عدم جذب كلسیم در بدن م౨شوند، عبارتند از

 .ـ مصرف بیش از حد مجاز چربى در مواد غذایى;ـ نانھایى كھ تخمیر در آن بھ عمل نیامده باشد

 :تذكر

 .تھنشین نشوددر موقع تھیھ ماست، بھتر است شیر را مرتب بھ ھم بزنید تا كلسیم آن 

 

 فسفر

 .در بیشتر غذاھاى حیوانى و نباتى، فسفر وجود دارد

 .ھمچنین، در مغز و ماھى مقدارى بسیار فسفر وجود دارد

 .در گردو، بادام، پودر پیاز نیز مقدارى زیاد فسفر ھست

 .م گیردبھتر است در جیره غذایى روزانھ مقدارى فسفر و كلسیم با ھم مصرف شود تا جذب آنھا بھتر انجا

بھ عنوان مثال، براى كودكان دانشآموز، از گردو ھمراه با پنیر ـ كھ درصد كلسیم باالیى دارد ـ استفاده 

 .شود

 

 آھن

 :آھن مواد غذایى بر دو نوع است

است،  c ـ آھنى كھ باید ھمراه آن از مواد غذایى كھ حاوى ویتامین 2;ـ آھنى كھ مستقیم جذب بدن م౨شود 1

 .استفاده كرد

 c نى كھ مستقیم جذب م౨شود، در جگر و گوشت وجود دارد و آھنى كھ باید ھمراه مواد حاوى ویتامینآھ

 .است ... مصرف شود، شامل مواد غذایى اسفناج، عدس، تخم مرغ و

در بررسیھایى كھ اخیراً انجام گرفتھ است، مشاھده شده كھ میزان كمخونى ناشى از مواد غذایى بھ ویژه 

 .و این امر، بھ علت ناآگاھى مادران بھ تغذیھ از دوران كودكى استدر زنان باالست 

مصرف م౨كنید، ھمراه آن از مواد غذایى كھ ... توصیھ م౨شود ھر گاه از تخم مرغ، عدس، اسفناج و 

 .است نیز مصرف نمایید c داراى ویتامین

 .ت وجود دارددر گوجھفرنگى خام، جعفرى، فلفل دلمھ، ساقھ سبز پیازچھ و مركبا c ویتامین

 .آھن در فندق، گردو، توت فرنگى، سیب قرمز، خرما، انجیر، اسفناج و بادام بھ مقدار فراوان یافت م౨شود

، زایمانھاى مكرر، قاعدگى ھمراه با )شقاق مقعد(= ورم معده، خونریزى از بینى و دھان، بواسیر 

 .نى شوندخونریزى زیاد، ھمھ از عواملى ھستند كھ م౨توانند منجر بھ كم خو

خستگى زودرس، سرگیجھ، ضعف و سستى، پریدگى رنگ، نفستنگى در ھنگام كار و سردى انتھاھا 



 .م౨تواند از عالیم كمخونى باشد... گزگز شدن یا مورمور شدن و ) انگشتان(

 .جلوه م౨كند... در بعضى موارد، عالیم كمخونى بھ صورت میل بھ خاكخورى، یخخورى و 

 

 روى

 .شد كودكان نقش مھمى دارداین ماّده، در ر

 .كمبود روى در بدن باعث اخالل در رشد و كوتاھى قد و تأخیر در بلوغ جنسى م౨شود

 :منابع غذایى داراى روى عبارتند از

 .گوشت، دانھھاى حبوبات بھ ویژه لوبیا چشم بلبلى، گردو، فندق و گیالس خشك

 

 فلوئور

 .اى حفظ دندانھا و جلوگیرى از پوسیدگى آنھا مؤثر استدر ساختمان دندانھا و استخوانھا نقش دارد و بر

در آب وجود دارد و چنانچھ درصد آن در آب بیشتر از حد باشد، لكھھاى قھوھاى روى دندانھا ایجاد 

 .م౨شود

 

 یُد

 .یدر آب دریا، دریاچھھا و آبھاى زیر زمینى و آب شیرین معمو ید، فراوان است

» گواتر«كمبود آن باعث بزرگى تیروئید در جلوى گردن م౨شود كھ بھ  غّده تیروئید، محل ذخیره ید است و

 .نامیده م౨شود

 .ید در مواد غذایى دریایى، فراوان است.) معروف بود» غمباد«در گذشتھ بھ نام )

ھمچنین، در لوبیا سبز، ھویج، پیاز، انگور، گیالس، ھلو، گوجھ، سیب، موز و گردو، كم و بیش ید وجود 

 .كھ گواتر دارند، م౨بایستى از شلغم و گیاھانى كھ مولّد گواتر ھستند، پرھیز كننددارد و كسانى 

اخیراً ھمراه نمكھاى مصرفى، ید اضافھ م౨كنند، ولى نكتھ مھم این است كھ بھتر است بعد از طبخ غذا، ید 

 .اضافھ شود

 .در غیر این صورت، در اثر حرارت، نمك یددار ب౨خاصیت م౨شود

 

 مس

 .بدن نادر استكمبود مس در 

یا عدم مصرف بھ بدن نرسد، كمخونى و تغییرات استخوانى در ) سوء ھاضمھ(= اگر در اثر بدى جذب 

 .كودكان بروز م౨كند



 .است... منابع آن، جگر، گردو، فندق، كشمش، سبزیجات، انجیر خشك، گوجھ و 

 

 دوم ـ بھداشت و پیشگیرى

 :در این مبحث از موارد زیر سخن م౨گوییم

ـ پیشگیرى از  5;ـ سیگار و اعتیاد 4;ـ بھداشت آب و ھوا 3;ـ بھداشت دھان و دندان 2;اكیزگىـ پ 1

 .بیماریھا

 ـ پاكیزگى 1

 .بدن انسان، در اثر عدم رعایت بھداشت و شست و شو كثیف م౨شود

 .این امر، باعث م౨شود كھ عالوه بر بوى بد بدن، خود انسان نیز در طراوت و شادابى نباشد

 .ى پوستى، در كثیفى بدن فراوانترندبیماریھا

 .لذا بایستى سعى كنیم ھر روز یا یك روز در میان، دوش بگیریم

 .موھاى زاید بدن، را باید ھمیشھ كوتاه نگھداریم

 .ناخنھا كوتاه باشند و موى سر اگر نسبتاً كوتاه باشد، نگھدارى و بھداشت آن راحتتر است

 .تاه نگھداریم، كمتر استضمناً ریزش مو در مواردى كھ آن را كو

ھمین طور است در مورد لباسھا كھ باید لباس ما پاك و پاكیزه باشد، و مرتب بودن و پاكیزه بودن را نباید 

 .با تجمالت و تشریفات اشتباه گرفت

باید سعى كنیم در انظار مردم، وضعیتى پوشیده، آراستھ و پاكیزه داشتھ باشیم و از باز بودن قسمتھایى از 

 .، مثل سینھ و دست، بھ خاطر ادب اجتماعى پرھیز كنیمبدن

از پوشیدن لباسھاى جلف و موھن پرھیز كنیم، كفشھاى چرمى و ساده، براى حفظ سالمتى پا و بو نگرفتن 

 .پا، از كفشھاى دیگر مناسبتر است

 .كفشھا باید پاكیزه و واكس زده باشند

ز ھر بار مصرف، آنھا را بشوییم و در این صورت پاھا بیشتر بایستى از جوراب نخى استفاده كنیم و بعد ا

 .كمتر بو م౨گیرد

صورت و دستھا را شب، موقع خواب و صبحھا با كرم و ماّده خوشبو كننده، با طراوت و خوشبو نگاه 

 .داریم

سعى كنیم، ھمیشھ در حال وضو باشیم كھ این سفارش شرع مقّدس و یكى از دستورھاى مراقبھ در مراحل 

 .سلوك و تعالى انسان استسیر و 

 ـ بھداشت دھان و دندان 2

حفره دھانى، دربرگیرنده دندانھا و بافتھاى حساسى است كھ از عوامل مختلف، مثل عفونت، ضربھ و فقر 



 .بھداشتى آسیب م౨پذیرد

از طرفى، سالمتى دندانھا و بافتھاى اطراف دندان، بخش مھمى از سالمت فرد را تشكیل م౨دھد و از 

دیگر، ھزینھھاى سنگینى براى معالجھ پوسیدگى و بیماریھاى پیشرفتھ دھانى، بھ فرد تحمیل طرفى 

 .م౨گردد، و لذا جا دارد كھ بھ امر پیشگیرى و بھداشت دھان و دندان، توجھ زیادى مبذول شود

 :پالك دندانى

سلولھا تشكیل م౨شود  پالك دندانى، توده نرم و غلیظى است كھ از تعداد زیادى باكتریھاى مختلف و مواد و

 .و چنان برسطح دندان م౨چسبد كھ بھ آسانى با آب شستھ نم౨شود

الزم بھ ذكر است كھ پالك دندانى، حاصل تجمع اتفاقى میكربھا نیست، بلكھ میكربھاى مختلف، مرحلھ بھ 

موادى  مرحلھ وارد م౨شوند و فعل و انفعاالت داخل سلولى و خارج سلولى آنھا ھمراه با تجزیھ و تركیب

كھ از راه غذا، بھ سطح دندان م౨رسد، سبب م౨شود كھ پردھاى بر روى سطح دندان ایجاد و بھ مرور، 

 .تغییراتى در آن حاصل كنند و مشكالت بعدى بھ وجود آید

 .پالكھاى دندانى عالوه بر سطح دندان، روى پُركردگیھا و سطح دندانھاى مصنوعى نیز بھ وجود م౨آیند

آسیب بھ دندان و بافتھاى اطراف آن و در نھایت، باعث پوسیدگى دندان و بیمارى لثھ  پالك دندانى باعث

 .م౨شود

 :پیشگیرى از پوسیدگى دندان

 .پیشگیرى، یعنى محافظت دندانھا قبل از بروز بیمارى، كھ این از درمان سادھتر و راحتتر است

 :بھ طور كلى سھ عامل در پوسیدگى دندان دخالت دارد

(= ـ كربوھیدراتھا  3;ـ پالك میكربى 2;ودن سطوح دندان و ضعیف بودن آن در مقابل اسیدـ مستعد ب 1

 .(قند

 .بھترین راه پیشگیرى از پالك، مسواك زدن مرتب دندانھا بعد از صرف غذا یا شیرینى است

امر با راه دوم براى مقاوم كردن میناى دندان، این است كھ دندان را در مقابل اسید مقاوم كنیم كھ این 

 .استفاده از فلوراید صورت م౨گیرد

 :براى رسانیدن فلوراید بھ دندان، دو راه وجود دارد

ـ راه سیستمیك، یعنى اضافھ كردن فلور بھ آب یا شیر و غیره كھ از قرص فلوراید استفاده م౨شود، و این  1

 .p 7/0كار موقعى صورت م౨گیرد كھ مصرف فلور آب مصرفى، از 

p. 

m. 

زیرا مصرف زیاد فلوراید، بیمارى ; كمتر باشد ـ و گرنھ نیاز بھ آن نیست) زھگیرى فلورایدواحد اندا)

 .فلئوروزیس را بھ وجود م౨آورد



 .p 7/0ـ تجویز موضعى فلوراید، كھ اگر میزان فلوراید از  2

p. 

m. 

 .كمتر باشد، بھ صورت دھان شویھ از فلوراید استفاده م౨شود

 

 :مسواك كردن دندانھا

كردن، یك عادت و رفتار بھداشتى است و باید از ھر وسیلھ، براى شستن دندان و دھان، مثل مسواك 

 .قرقره، آب نمك، محلولھاى ضد عفونى و مسواك استفاده نماییم

 .با مسواك زدن، از پوسیدگى و بیماریھاى لثھ و دندان جلوگیرى م౨شود

 :بوى دھان

نكتھ مھمى نیست و با مواد خوشبو كننده و شست و  گاھى بوى بد دھان، ھمیشگى و حتى ارثى است، كھ

شوى مرتب دھان و خوردن زیاد میوه تا حد زیادى م౨توان از بوى بد دھان كاست، اما بوى بد دھان، 

 :علتھایى دیگر نیز دارد كھ عبارتند از

 .ـ بیماریھاى كبدى;ـ عفونت ریھ;ـ سینوزیت;ـ عفونت گلو;ـ عفونت لثھ و دندان

است كھ در جھاز ھاضمھ باقى » ھلیكو باكترپیلورى«د، علت بوى بد دھان، میكربى بھ نام در بعضى موار

 .م౨ماند و گاھى باعث زخم معده و اثناعشر نیز م౨شود و با آنتى بیوتیك بھتر م౨شود

در مواردى كھ از وجود بیماریھاى فوق الذكر مطمئن ھستیم، م౨شود از قرص نعناع یا برگ خشك نعناع، 

 .استفاده كنیم (بھ نسبت نصف و نصف با آب( 1/0شویھ با بتادین یا دھان 

 ـ بھداشت آب و ھوا 3

 :در این مبحث، از دو قسمت سخن م౨گوییم

 .و بھداشت ھوا; بھداشت آب

 بھداشت آب

 

اگر آب آلوده باشد یا از نظر امالحى زیادتر یا كمتر داشتھ باشد، باعث بروز مشكالتى در مصرف كننده 

 .م౨شود

 

 ماریھاى ناشى از كمبود امالح در آببی

 :گواتروكرتینیسم



چنانچھ میزان یُد موجود در آب، كمتر از یك میلى گرم در لیتر باشد، یا زمانى كھ نیاز بدن بھ ید از طریق 

 .غذا و آب تأمین نشود، كرتینیسم بھ وجود م౨آید كھ ھمان كمكارى غده تیروئید است

 :بیماریھاى عروقى، قلبى و مغزى

 .میل౨گرم در لیتر كمتر باشد، این بیماریھا شایعترند 150تا  100، از )امالح(گر سختى آب ا

 :پوسیدگى دندان

میلى گرم در لیتر باشد، موارد پوسیدگى دندان  5/0چنانچھ میزان فلوراید در آب آشامیدنى، كمتر از 

 .شایعتر است

 

 بیماریھاى ناشى از افزایش امالح در آب

 :نوزاد كبود

 .میلى گرم در لیتر باشد 1/0ار یون نیترات آب باید كمتر از مقد

یك نوع بیمارى با (میل౨گرم در لیتر برسد، باعث مت ھموگلبینما  10اگر بیشتر از آن باشد و بھ میران 

 .م౨شود) كبودى

 :فلئوروزیس دندان

دوره كاسیفیكاسیون میل౨گرم در لیتر باشد، در  3تا  2اگر میزان فلئور موجود در آب مشروب، بیش از 

 .باعث فلئوروزیس م౨شود) سنین رشد دندان(= دندان 

ھمچنین، احتمال تشكیل ماّده سرطانزاى فتیروزاین از نیترات و آرسنیك، در صورتى كھ مقدار آنھا بیشتر 

 .از حد مجاز باشد، بیشتر است

 :مسمومیت با فلزات

لزاتى از قبیل سرب را داشتھ باشد، احتمال چنانچھ آبى از نظر امالح فلزى، بیش از حّد مجاز، و ف

 .مسمومیت با آن فلز را ممكن م౨سازد

 سختى آب

 .آب آشامیدنى، باید داراى حد مناسبى از امالح محلول باشد

سختى آب عمدتاً مربوط بھ یونھاى كلسیم و منیزیوم است، اّما وجود یونھاى آھن، مس، باریوم، روى و 

 .ى آب شودسرب نیز ممكن است باعث سنگین

 .سختى آب آشامیدنى، نباید خیلى زیاد یا خیلى كم باشد

 بیماریھایى كھ توسط آب منتقل م౨شوند



 

وبا، حصبھ، اسكاریس، اكسیور، تریكوسفال، ژیاردیا، كرم قالبدار، آمیب، شیستوزویھا یھمھ توسط آب 

 .م౨توانند منتقل شده، ایجاد بیمارى كنند

ریھا و كلرفرمھا موجود باشند، اما اگر ناگزیر در آب باشند، چنانچھ تعداد اصو نباید در آب آشامیدنى باكت

 .آب بیشتر باشد، این آب قابل شرب نیست cc100 آنھا، از ده عدد در

 

 بھداشت ھوا

 :عالوه بر اكسیژن، كھ حیاتبخش است، ھوا فوایدى دیگر نیز دارد و آن این كھ

ضمناً حسھاى ویژھاى مانند شنوایى و بویایى، بھ وسیلھ جریان ھوا باعث خنك شدن بدن انسان م౨شود و 

 .محّركھایى كھ از راه ھوا منتقل م౨شوند، كار م౨كنند

 .اما متأسفانھ آلودگى ھوا م౨تواند مشكالتى عدیده بھ وجود آورد

آلودگى ھوا، در اثر گرد و غبار، گازھاى سمى، بخارھاى شیمیایى بھ وجود م౨آید و این عوامل م౨توانند 

 .وارض مھلكى در انسان بھ وجود آورندع

درصد دى اكسید كربن و  03/0درصد اكسیژن و  93/20درصد ازت و  1/78ھوا بھ طور متوسط از 

 .باالخره مقادیرى ناچیز از گازھایى مثل آرگون، نئون، كریپتون، زنون و ھلیوم تشكیل م౨شود

مثل گرد و غبار، ; ك و مواد معلّق نیز داردھوا، عالوه بر این گازھا، بخار آب و مقدار ناچیزى آمونیا

 .میكربھا، ھاگھا و نخالھھا

 :علت ناخالصى ھوا عبارت است از

 .تجزیھ مواد آلى و بازرگانى) 3;سوختن زغال، گاز و فرآوردھھاى نفتى) 2;تنفس انسان و جانوران (1

اثر شیمیایى اكسیژن و  یمعمو پاكى ھوا، بھ عللى مثل حركت ھوا، دماى ھوا، نور خورشید، بارندگى،

 .باالخره زندگى گیاھان، تأمین م౨شود

ھرگاه درجھ آلودگى ھوا، زیاد شود یا فرآیند پاككنندگى و كارسازى خود را از دست بدھد، خطرات 

 .آلودگى ھوا بھ وجود م౨آید

 :بیش از یك صد ماده آالینده ھوا، شناسایى شدھاند كھ مھمترین آنھا عبارتند از

منو اكسید كربن، دى اكسید گوگرد، سولفید ھیدروژن، سولفیدھاى آلى، تركیبات فلوئور، دى اكسید و 

 .(مثل بنزبیرنھا و مواد پرتوزا(اكسیدھاى ازت، آمونیاك و عوامل سرطانزا 

 

 اثرات آلودگى ھوا بر سالمتى

 :اثرات فورى



 :اثرات دیر رس;پایین آمدن كیفیت تنفس و نارسا شدن تنفس

 .ریھ برونشیت و سرطان

 ـ سیگار و اعتیاد 4

 .یاصو ھر نوع اعتیاد در انسان، خطرات زیادى براى سالمتى تن و روان درپى دارد

 .باید سعى كنیم ھیچ نوع اعتیادى در خود ایجاد نكنیم

بدترین نوع اعتیاد، اعتیاد بھ مواد یمخدر است كھ معمو این نوع اعتیاد، بھ علت مسائل عمیق جسمى و 

و باالخره انحرافات فراوانى كھ در پى دارد، قطعاً انسان را از مسیر عادى حیات خارج  روانى و اخالقى

 :من جملھ; م౨كند و در نھایت، او دچار وضعیتھایى خانمانسوز م౨شود

ارتباط با افرادى كھ خود در این راه بھ انحراف كشیده شدھاند و براى تأمین مسائل اقتصادى و بھ دست 

كن است در باندھاى قاچاق مواد مخدر وارد شود و خالصھ پایان راه اعتیاد، آوردن مواد مخدر، مم

ھولناك است و قطعاً انسان را از مسیر حیات متعالى خارج م౨كند، بلكھ در ورطھ جنایات و بدبختیھایى 

 .عظیم م౨اندازد

دور از حقایق  یانسان معتاد، معمو دچار دوستانى م౨شود و در جلساتى شركت م౨كند كھ راه و روش آنھا،

زندگى، تحرك و اعتقادات صحیح است، بلكھ بھ تنبلى و سستى یو دور از واقعیات كشانده م౨شوند و آخر و 

 .عاقبت این راه معمو از خود و خانواده و ھمھ حقیقتھا و واقعیتھا دور شدن است

 .صھ م౨شودچنین كسانى در یك زندگى منزوى وارد م౨شوند و خالصھ زندگ౨شان در مواد مخدر خال

اما بعد از مواد مخدر، اعتیاد بھ سیگار، یكى از عادات شایع است كھ آن ھم خطرات و پى آمدھاى زیادى 

 :دارد كھ در زیر بھ آنھا اشاره م౨كنیم

ـ سیگاریھا بیست برابر بیش از افراد غیر سیگارى، بھ برونشیت مزمن گرفتار م౨شوند ـ و آن نارسایى  1

 .یك بیمارى رنج دھنده و عذابآور است تنفسى ایجاد م౨كند، كھ

ـ در افرادى كھ سالھا اعتیاد بھ سیگار دارند، سرطان ریھ و بیماریھاى ریوى، شایعتر از افراد غیر  2

 .سیگارى است

 .ـ بیماریھاى قلبى و عروقى و تصلّب شرائین، در سیگاریھا دو برابر افراد معمولى است 3

 .بیشتر از افراد معمولى است% 50ـ سرطان مثانھ، در سیگاریھا،  4

 .ـ خطر انواع بیماریھاى چشمى در افراد سیگارى، بیشتر از افراد معمولى است 5

 .ـ خطر ابتال بھ زخم معده، در سیگاریھا بیشتر از افراد معمولى است 6

 .م౨شوندـ زنان سیگارى، با زایمانھاى مشكل و آنومال౨ھاى جنین بیشتر از افراد غیر سیگارى رو بھ رو  7

ـ دود سیگار، براى اطرافیان سیگارى، مثل ھمسر و فرزندان و یا افرادى كھ در آن یاتاق كھ فرد  8

مث ھمسران فرد سیگارى بیشتر از دیگران در ; سیگارى در حال سیگار كشیدن است زیان آور است



 .معرض سرطان ھستند

 .ـ سیگار، از عوامل فّعالكننده ژنھاى سرطانى است 9

علت این كھ سیگار، مانع كالسیفیكاسیون استخوانھا و بھ خصوص دندانھا م౨شود، دندانھاى افراد  ـ بھ 10

 .شكنندھتر از افراد غیر سیگارى است% 25سیگارى، 

 .ـ سیگاریھا، سھ برابر بیشتر از غیر سیگاریھا در معرض انواع سرطان ھستند 11

(= ـ موتاسیونھاى ژنى  12.)رى در سیگاریھا داردالبتھ این امر، غیر از سرطان ریھ است كھ شیوع بیشت)

، در اثر سیگار شایع است و این امر، م౨تواند باعث بروز بیماریھاى ژنتیكى و بیماریھاى )آسیب ژنى

 .مختلف بشود

 قھوه و چاى

 

یاصو براى مصرف قھوه و چاى، مذّمت عمومى و كلّى نداریم، اما در مورد مصرف این دو نیز نكاتى 

 :رعایت شود چند باید

 .ثانیاً ـ چاى كمرنگ و قھوه كمرنگ مصرف كنیم;یاّو ـ در مصرف آنھا زیادھروى نكنیم

 .خوردن چاى و قھوه غلیظ، اثرات سوء این دو را زیادتر م౨كند

 

 ـ پیشگیرى از بیماریھا 5

ھ اصو گرچھ در این مبحث، درباره پیشگیرى از ھمھ بیماریھاى بحث نم౨شود، اما الزم بھ ذكر یاست ك

 .امر پیشگیرى، در ھمھ مشكالت زندگى از تدابیر بسیار ارزشمند است

یعنى پیشگیرى از چیزى كھ در زندگى انسان ; ھر نوع پیشگیرى در زندگى، كار اولیا و برگزیدگان است

 .ممكن است پیش آید و مشكل آفرین باشد

نھج البالغھ  31در نامھ )السالم علیھ(بایستى عالج واقع قبل از وقوع باشد و ھمین است كھ حضرت على

 :م౨فرماید)علیھ السالم(خطاب بھ امام حسن

 .وامسك عن طریق إذا خفت ضاللتھ فإنَّ الكّف عند حیرة الّضالل خیٌر من ركوب األموال

بھ راھى كھ م౨ترسى در آن گمراه شوى وارد نشو كھ وارد شدن بھ بیراھھ بھتر از افتادن بھ ورطھ ھالكت 

 .است

ن كھ، سوار شدن بر اسب چموش، كھ ھر آن ممكن است انسان را بر زمین َزنَد، كار آدم عاقل خالصھ آ

 .نیست و بھ اضطراب این سوارى و رسیدن نم౨ارزد



 .پیش از این، پیشگیرى از بیماریھاى عفونى و بھداشتى را شرح دادیم

 :ھا سخن م౨گوییمدر این مبحث، از پیشگیرى چاقى، بیماریھاى قلب و عروق و باالخره سرطان

 چاقى

 

 .حد طبیعى وزن% 20چاقى، عبارت است از وجود چربى اضافى و افزایش وزن بیش از 

 .است) پرخورى، بدخورى و توجھ نداشتن بھ كمیت و كیفیت غذا(چاقى، شایعترین عوارض تغذیھ 

با عوارض چرا كھ شخص چاق ; در پیش راه تعالى زندگى و فكرى، چاقى م౨تواند مشكالتى ایجاد كند

من جملھ تنبلى، عوارض قلبى و عروقى، فشار خون و بعضى بیماریھاى دیگر رو بھ رو خواھد ; چاقى

 .بود

 :علل چاقى عبارتند از

 .علل ناشناختھ) 4;عوامل ارثى و ژنتیك) 3;كاھش فعالیت بدنى) 2;افزایش غذاى دریافتى (1

 :پیشگیرى و درمان چاقى

بھ (افزایش فعالیت جسمى ) 2;الرى، مثل چربى و شیرینىمحدودیت در مصرف غذاھاى پر ك (1

علل چاقى ) 4;اعتدال در مصرف غذا و خوددارى از پرخورى) 3;)خصوص پیادھروى و ورزش روزانھ

ممكن است مربوط بھ بعضى بیماریھا باشد كھ باید با مشاوره با پزشك، در صورت نیاز بررس౨ھاى الزم 

 .بھ عمل آید

 

 وقىبیماریھاى قلبى و عر

یا ) بیماریھاى مادرزاد قلب(= گرچھ بیماریھاى قلبى و عروقى ممكن است بھ علت عوامل مادرزادى 

عوامل عفونى و بیماریھاى سیستمیك و ارثى باشد، اما از مھمترین علت آن، تصلب شرائین است كھ در 

 .بیشتر موارد، بیمارى، قابل پیشگیرى است

روق، كھ این عارضھ، در عروق تغذیھ كننده قلبى ھم پدید تصلب شرائین، عبارت است از سخت شدن ع

م౨آید، و عوارض قلبى، بھ وجود م౨آورد و ھمین طور در عروق عمومى و كلیوى، باعث فشار خون 

 .م౨شود و یا در عروق مغزى، بیماریھاى مغزى بھ دنبال م౨آورد

 :عوامل زمینھاى در بھ وجود آمدن بیماریھاى قلبى و عروقى

كم ) 7; اضافھ وزن (6; دیابت) 5; چربى خون باال) 4; فشار خون) 3; سیگار) 2; امیلىشیوع ف (1

 .استرس و تھاجمى بودن) 9; سن باال) 8; تحركى

روشن است كھ در بیشتر موارد فوق م౨توانیم با پیشگیریھاى بھ موقع، از وقوع بیماریھاى قلبى ـ عروقى 



 .جلوگیرى كنیم

ترل وزن و چربى خون، آرامش در زندگى، كنترل و مرتب فشار خون، براى مثال، نكشیدن سیگار، كن

ارزیابى وضعیت غذا و سایر توصیھھاى بھداشتى، م౨تواند تا حدى بسیار شیوع بیماریھاى قلبى و عروقى 

 .را كاھش دھد

 .م౨نامیم» عوامل خطرزا«موارد نھ گانھ فوق را 

 .قلبى و عروقى بیشتر م౨شود ھرچھ تعداد آنھا بیشتر باشد، شانس ایجاد بیماریھاى

مخصوصاً در تغذیھ، باید مواظب دو امر مھم پرخورى و مصرف چربى زیاد باشیم و از این دو سخت 

 .پرھیز كنیم

 .بدان جا مراجعھ شود; مصرف كلسترول را در قسمت تغذیھ كتاب شرح دادھایم

 .ھمچنین، درباره ورزش و عوامل استرسزا در این كتاب، بحث شده است

 

 سرطانھا

 :عوامل مؤثر در بروز سرطان عبارتند از

عوامل ژنتیك، آلودگى ھوا، اعتیاد و سیگار، مصرف الكل، تابش اشعھ خورشید، مواد شیمیایى، بعضى 

عفونتھا، استرسھا و فشارھاى روانى، عوامل صنعتى، پنبھ نسوز، گاز رادون، تركیبات آلى معطر، مواد 

، داروھاى شیمیایى كھ براى آرایش مو و رنگ )مثل نیتریت رامیل)ند شیمیایى كھ بھ غذاھا اضافھ م౨شو

، عوامل تضعیف كننده ایمنى، اشعھ ایكس، نوع )استروژن و تستسترون(= مو بھ كار م౨روند، ھرزمنھا 

 .تغذیھ

 .اینھا، ھمھ از مواردى ھستند كھ در ایجاد سرطان، احتمال دارد مؤثر باشند

ات ھیدروكربن و گیاھان فیبردار بیشتر باشد، بھتر است، و ھمین طور كم در مورد تغذیھ، ھر قدر تركیب

 .كردن مصرف چربى، احتمال بروز سرطان را كمتر م౨كند

لذا باید در رژیم غذایى، ھمیشھ میوه و سبزى، مصرف شود ـ و از خوردن غذاھاى خیلى شور و نمك 

 .فراوان، پرھیز شود

 .ن پرھیز نماییماز خوردن غذاھاى سرخ شده، حتى االمكا

 .بھترین نوع طبخ غذا، طبخ با حرارت مالیم است

خرما و انجیر و میوه و سبزى كھ فیبر بیشترى دارند، باید بیشتر مصرف شوند و خوردن سبزى و ساالد 

 .با غذا در این امر، توصیھ شده است

ترل وزن خود در حد وزن متعادل در پیشگیرى از سرطان توصیھ شده است و لذا باید ھمیشھ در صدد كن

 .اعتدال باشیم



مواد نگھدارنده، مثل نیتریت دامیل، كھ بھ غذاھایى مثل سوسیس و كالباس اضافھ م౨كنند، احتمال 

 .سرطانزایى دارند و در مصرف آنھا، نباید زیادھروى شود

دو پاكت  سیگاریھا تا ده برابر بیشتر از افراد غیر سیگارى در معرض سرطان ریھ ھستند و كسانى كھ تا

 .برابر بیش از دیگران در معرض سرطانند 50سیگار در روز مصرف م౨كنند، 

 سوم ـ ورزش

 

چرا در كتاب سالمتى تن و روان از ورزش سخن م౨رود؟حفظ تعادل و سالمتى بدن م౨تواند زمینھساز 

ى ماشینى ارتقاى شخص در مسیر سالمتى تن و روان باشد و كم تحّركى، چاقى و سستى ـ كھ زاییده زندگ

 .است ـ باعث ایجاد زمینھھاى منفى سیر و سلوك م౨شود

از این رو، حفظ تعادل در استفاده از غذا و پرداختن بھ ورزش، بھ عنوان یك اصل در برنامھ زندگى، 

 .ضرورى بھ نظر م౨رسد

انى الزم برخى افراد گمان م౨كنند از بیمارى خاّصى رنج نم౨برند، سالم و تندرست ھستند و از آمادگى جسم

بھرھمندند، در صورتى كھ چنین تصورى درست نیست و اگر ھمان افراد مورد ارزیابى قرار گیرند، پى 

 .خواھند برد كھ براى كسب آمادگى جسمانى مطلوب، نیازمند بھ ورزش و تّحرك بیشتر ھستند

ده است كھ بدین لحاظ، استقامت، قدرت و انعطافپذیرى تعدادى از حركات و نرمشھاى كششى ارائھ ش

 .ترتیب و توالى آن نیز داراى اھمیت است

ھمان گونھ كھ گذشت، حفظ تعادل و سوخت و ساز بدن و آمادگى جسمانى براى شخصى كھ پوینده راه 

زیرا سالمت جسم، باعث شادابى و نشاط ; سالمتى تن و روان است، از اھمیت ویژھاى برخوردار است

 .دنى سالم و توانمند برخوردار باشدروح م౨شود و شایستھ است كھ سالك از ب

 :نرمش

 .واژه نرمش مترادف با آمادھسازى بدن، آمادگى جسمانى و گرم كردن است

 .آمادگى جسمانى، بھ معناى دارا بودن استقامت، انعطافپذیرى و قدرت است

فعالیت  نرمش و گرم كردن بدن، قبل از انجام حركات ورزشى بسیار مھم است و براى عموم افراد قبل از

 .روزانھ یا در زمان تعیین شده، اثراتى بسیار مفید خواھد داشت

براى روشنتر شدن موارد سھ گانھ استقامت، انعطافپذیرى و قدرت، بھ شرح مختصر فاكتورھاى فوق 

 .الذكر م౨پردازیم

 

 استقامت



 .استاز نكات مھمى كھ عموم مردم باید بھ آن توجھ كنند، تقویت دستگاه گردش خون و تنفس 

تمرینھاى استقامتى، مانند پیادھروى، دویدن آرام، شناكردن آرام، دوچرخھسوارى، كوھپیمایى و قایقرانى 

 .است

دقیقھ و سھ جلسھ تمرین در ھفتھ است كھ آثار  20یكى از اثربخشترین شیوھھا، دویدن آرام بھ مدت حداقل 

 .بسیار مطلوبى بر بدن دارد

زیرا ; اید زیاد باشد، بھ نحوى كھ شخص از لحاظ تنفس دچار اشكال شوددر این تمرینھا، سرعت فعالیت نب

موجب خواھد شد كھ تمرین متوقف گردد و اگر ھوا در قفسھ سینھ حبس شود، بھ طورى كھ فرد نتواند 

درست صحبت كند، در این حالت دچار كمبود اكسیژن شده و عضالت سریعتر از قلب و ریھ نیازمند 

چون بدون اكسیژن كافى عضالت سریعاً خستھ م౨شوند، در نتیجھ تمرین زود قطع اكسیژن خواھند شد و 

 .م౨گردد كھ مطلوب و مورد نظر نیست

 .براى پیشگیرى از این وضعیت، الزم است در انجام فعالیتھاى ورزشى حد تعادل در نظر گرفتھ شود

; نى گرفتن نبض استفاده شودپیشنھاد م౨شود براى كنترل شدت فعالیتھاى ورزشى، از سادھترین روش، یع

زیرا نبض آسانترین وسیلھ سنجش میزان خون و اكسیژن است كھ بھ وسیلھ قلب در بدن بھ جریان م౨افتد و 

 .توسط عضالت بھ مصرف م౨رسد

در شروع كار توصیھ م౨شود نبض خود را بھ دفعات و بھ طور مرتب اندازھگیرى كنید و میزان ضربان 

 .و نیز ورزش مشخص كنیدنبض را در موقع استراحت 

خواھید دید ھمچنان كھ قویتر م౨شوید، ضربان نبض در حال استراحت كاھش م౨یابد و مدت زمان 

زیرا قلب م౨تواند با تپش كمتر، عمل خونرسانى بھ اندامھا را انجام دھد و ; استراحت قلب بیشتر خواھد شد

 .در نتیجھ طول عمرى بیشتر داشتھ باشد

زه مناسبى براى تالش بیشتر در زمینھ تقویت دستگاه گردش خون و تنفس خواھد درك این مطلب، انگی

 .بود

 

 تشخیص میزان ضربان ھنگام تمرینھا

 .درصد حداكثر ضربان قلب است 85تا  60میزان نھایى ضربان، ھنگام تمرینھا 

 .درصد است 75میزان مطلوب بھ طور اثربخش و باال بردن استقامت 

ضربھ در دقیقھ كھ حداكثر ضربان قلب در اوایل  220بان قلب، سن خود را از براى تشخیص حداكثر ضر

 .سنین زندگى رشد است، كسر كنید

درصد ضرب كنید تا حداقل،  85درصد و بعد  75درصد یا  60سپس این عدد را در ) بھ عنوان عدد ثابت)

 .حد متوسط و حداكثر شدت تمرینھاى استقامتى خود را بھ دست آورید



سال دارد، ضربان قلب او براى تمرینھاى استقامتى بھ منظور اثربخشى و  41ثال، شخصى كھ براى م

 :بھبود استقامت بدین ترتیب بھ دست م౨آید

 × %75 = 134حد متوسط 179× % 60=  107) اوایل تمرین(حداقل  220 - 41 = 179 + (- 10)

» + 10«مرینھا با احتساب در صورتى كھ ضربان قلب فردى در ت179× % 85=  152حداكثر 179

پایینتر از حد معمول یا فراتر از آن رود، احتمال آن م౨رود كھ شخص نارسایى یا بیمارى دستگاه گردش 

 .خون و تنفس داشتھ باشد و باید بھ پزشك مراجعھ نماید

 .نبض را در زمان استراحت بگیرید

 .را مشخص كنیدثانیھ تمام بشمارید و تعداد ضربان آن  60نبض خود را بھ مدت 

بھترین وقت براى این كار، صبح قبل از خارج شدن از بستر است و اگر ھفتگى این كار را انجام م౨دھید، 

 .حتماً صبح روز بعد از روز استراحت باشد

 .میزان ضربان آموزشى خود را مشخص كنید

 .شخص كنیدثانیھ بگیرید و تعداد ضربانش را م 6بیدرنگ پس از تمرین، نبض خود را بھ مدت 

ضرب كنید تا تعداد ضربان قلب خود را در یك دقیقھ ھنگام ورزش مشخص  10سپس، این عدد را در 

 .كنید

 .نبض مچ دست یا شریان كاروتید گردن را مالك عمل قرار دھید

 :توجھ

برخى از داروھا كھ براى فشار خون باال تجویز م౨شوند، حداكثر ضربان قلب را كاھش م౨دھند و بدین 

 .یب میزان ضربان ھنگام تمرینھا نیز كاھش م౨یابدترت

اگر از داروھاى فشار خون استفاده نم౨كنید، با پزشك معالج خود مشورت كنید تا در صورت لزوم برنامھ 

 .ورزشى شما را اصالح كند

 

 انعطاف پذیرى

بھ شمار م౨رود  از آن جا كھ دارا بودن دامنھ حركتى بیشتر در مفاصل یكى از عوامل مھم آمادگى جسمانى

و چون با افزایش سن، انعطافپذیرى در افراد كاھش خواھد یافت، پس براى جلوگیرى از كاھش دامنھ 

زیرا این تمرینھا براى افرادى كھ ; حركتى در مفاصل، ورزشھاى ویژه و تمرینھاى ایستا پیشنھاد م౨شود

 .بھ خود اختصاص م౨دھداز آمادگى بدنى كمترى برخوردارند، مفیدتر است و فرصت كمترى را 

 .زیرا قابل كنترل است; ھمچنین، احتمال آسیب رسیدن بھ بدن در آن كم است

 .ھدف از این تمرینھا این است كھ عضالتى قوى و مفاصلى انعطافپذیر داشتھ باشیم

كششھاى آھستھ و طوالنى بدون این كھ فشار بیش از حد بھ مفاصل وارد سازد، فیبرھاى عضالت را بھ 



 .كشش در آورده و آنھا را گرم م౨كند حالت

 .زیرا عضالت منقبض و جمع م౨شوند; اگر كشش تحت فشار صورت گیرد، نتیجھ معكوس م౨دھد

ھر چھ طول عضلھ بیشتر باشد، بھتر م౨تواند فعالیت كند، ولى اگر ابتدا آن را گرم نكنید، احتمال 

 .آسیبدیدگى وجود دارد

ت بدن، سعى كنید آھستھ و با آرامش كامل، بدن را بھ حالت كشش بھ منظور جلوگیرى از صدمھ بھ عضال

 .درآورید و در طول این مدت تنفس كنید و توجھ خود را بر روى كشش عضلھ مورد نظر متمركز كنید

 .بر عضلھ، فشار بیش از حد وارد نسازید

ب౨اثر  در اغلب موارد تصور م౨شود كھ چون كشش بھ صورت آھستھ صورت م౨گیرد، كارى آسان و

در صورتى كھ چنین نیست و ھر چھ تمرینھا را آھستھتر انجام دھید، كنترل شما بیشتر م౨شود و در ; است

 .نتیجھ، اثر آن عمیقتر و وسیعتر خواھد بود

مث وقتى  ;وقتى گروه عضالت را تحت كشش قرار م౨دھید، عضالت یبرخالف آن منقبض م౨شوند

 .د، عضالت جلو ران تقویت م౨شودعضالت پشت ران را بھ حالت كشش در آوری

 

 قدرت

تمرینھاى ورزشھاى مربوط بھ قدرت، مانند حركات ارائھ شده براى تقویت عضالت شكم، كمر و كمربند 

 .شانھاى كھ در آن تقویت گروھى از عضالت مدنظر است، باید با كشش و استراحت ھمراه باشد

ندونھا، مفاصل، لیگمانھا و غضروفھا نیز باید ھمانطور كھ عضالت قویتر م౨شوند، بافتھاى پیوندى، تا

 .قویتر و محكمتر شوند

زمانى كھ ھدف از انجام برنامھ ورزشى تقویت ھمھ عضالت باشد، استفاده از وسایل و دستگاه بدنسازى 

 .ضرورى بھ نظر م౨رسد

 

 زمان و دفعات تمرین

 .م౨شودانجام تمرینھا و نرمشھا، دستكم بھ مدت سھ روز در ھفتھ، پیشنھاد 

 .البتھ، شش روز در ھفتھ و یك روز استراحت، حد مطلوب است

زیرا باعث شادابى و نشاط در كارھاى روزمره ; بھترین زمان، صبح قبل از انجام فعالیت روزانھ است

زیرا ; م౨شود، اما برخى افراد مایلند در فرصت بعد از ظھر و عصر بھ انجام فعالیت ورزشى بپردازند

 .دارندآمادگى بیشترى 

 .در ھر صورت، فعالیت ورزشى طبق برنامھ منظم، مطلوب و مورد نظر است



 حركات كششى و گرمكننده

 

 .با قامت كشیده، بایستید

 .پاھا را بھ اندازه فاصلھ لگن خاصره باز كنید

 .پنجھھا را كمى بھ طرف بیرون و شكم را بھ داخل بكشید

 .ون فقرات را بكشیدشانھھا را بھ طرف عقب و پایین فشار دھید و ست

 .دستھا را باالى سر بیاورید و نفس عمیق بكشید

 .ھنگامى كھ پایین م౨آورید، عمل بازدم را انجام دھید

ھنگامى كھ دستھا باال قرار دارد، كف دستھا بھ سمت خارج و زمانى .) بار تكرار نمایید 8دم و بازدم را )

 .كھ پایین م౨آورید، رو بھ روى یكدیگر باشند

 .ا روى شانھ راست و سپس روى شانھ چپ بچرخانید و تا آستانھ درد نگھ داریدسر ر

 10تا  8سر را پھلوى سمت راست و سپس بھ سمت چپ خم كنید و تا آستانھ درد بھ مدت )ثانیھ 5تا  3)

 .ثانیھ نگھ دارید

ت پایین خم ھمین عمل را بھ مدت زمان ذكر شده بھ سمت پایین و عقب انجام دھید و ھنگامى كھ بھ سم

 .كردھاید، فشار نیاورید

حركات كشش گردن را پس از انجام حركت بعدى، مجدداً تكرار كنید و این بار دامنھ حركت را بیشتر 

 .كنید

 .شانھھا را بھ طرف باال بكشید و با دو شماره پایین بیاورید

 .ثانیھ مكث، پایین بیاوریدشانھ راست را باال بكشید و پس از یكى دو .)حركت را چندین بار تكرار كنید)

 .ھمچنین، حركت را با شانھ چپ انجام دھید

 .دستھا را بھ یكدیگر قالب كنید و پشت سر قرار دھید)بار 4ھر كدام )

 .سپس، با سر بھ سمت عقب فشار داده، با دستھا كنترل نمایید و بھ مدت چھار ثانیھ بشمارید

ھید و با سر بھ سمت جلو فشار دھید و مدت چھار ثانیھ، ھمانند حركت فوق، دستھا را روى پیشانى قرار د

 .بشمارید و كنترل كنید

 .با سر بھ سمت راست فشار دھید و با دست، مدت چھار ثانیھ، كنترل نمایید

 .ھمین عمل را بھ طرف چپ انجام دھید و مدت ذكر شده كنترل نمایید

 .و مدت چھار ثانیھ، مقاومت كنید كف دستھا را روى یكدیگر قرار دھید و بھ طرف ھم فشار دھید

 .دستھا را بھ یكدیگر قالب كنید و جلو سینھ قرار دھید و بكشید و مدت چھار ثانیھ، مقاومت كنید

 .پنجھھاى دست را قالب كنید



 .كف دستھا را بھ سمت باال ببرید

 .دستھا در حالت كشیده باشند

 5تا  3استاى عمودى بھ سمت باال كشیده، مدت در این حالت، روى پنجھھاى پا بلند شوید و بدن را در ر

 .ثانیھ نگھ دارید

ثانیھ مكث در آستانھ درد در پھلو  5تا  3حركت فوق را بھ پھلوى راست و سپس بھ پھلوى چپ و ھمراه با 

 .انجام دھید

 .كف دست بھ سمت جلو و دستھا كشیده باشند

 .از كمر خم شوید و باالتنھ را بھ سمت جلو بكشید

 .حركت، پاھا كمى از یكدیگر فاصلھ دارند در این

 .ثانیھ است 5الى  3مكث در این حركت نیز 

كف دستھا بھ سمت باال و انگشتان شصت بھ طرف عقب باشند و دستھا را بھ طرف عقب ھدایت كنید و 

 .روى پنجھ پا بلند شوید

 .در این حالت، باید قفسھ سینھ جلو باشد

 .ثانیھ مكث كنید 5تا  3

 .ثانیھ مكث كنید 5تا  3را بھ سمت باال و دست دیگر را بھ سمت پایین در دو جھت بكشید و یك دست 

 .سپس، جاى دستھا را عوض كنید

ثانیھ مكث، حركت را  5تا  3پاھا كمى از یكدیگر فاصلھ دارند، بھ پھلوى راست یا چپ بچرخانید و پس از 

 .در جھت دیگر انجام دھید

و آرنجھا را بھ سمت باال بكشید و بھ پھلوى راست یا چپ گردش كنید و بین دستھا را پشت سر قالب كنید 

 .ثانیھ مكث كنید و سپس حركت را در جھت دیگر انجام دھید 5تا  3

ثانیھ، حركت را  5تا  3یك دست بھ كمر و دست دیگر از باالى سر بھ پھلو خم شوید و پس از مكث مدت 

 .در جھت دیگر انجام دھید

ثانیھ مكث،  5تا  3دست راست را گرفتھ، از باالى سر بھ طرف چپ بكشید و پس از با دست چپ مچ 

 .حركت را با دست دیگر انجام دھید

 .دستھا را روى شانھھا قرار دھید

فشار آرنج بھ سمت پایین و مطابق شكل بھ سمت جلو، باال و پھلو در چند جھت بكشید و سپس چرخش 

 .دھید

 .و پاھایتان كمى از یكدیگر فاصھ داشتھ باشددستھا را پشت كمر قرار دھید 

 .ثانیھ نگھ دارید 5تا  3بھ عقب خم شوید و مدت 



 .پاھا را بھ صورت ضربدر قرار دھید

ثانیھ مكث، موقعیت  5تا  3دستھا را پشت پا قرار داده، با اندكى فشار سر را بھ زانو نزدیك كنید و پس از 

 .پا را عوض كنید

ثانیھ مكث،  5تا  3عرض شانھ باز كنید و بھ آرامى روى یك پا خم شوید و پس از پاھا را كمى بیشتر از 

 .حركت را روى پاى دیگر انجام دھید

 .مقابل دیوار بایستید

 .پنجھھاى پا در یك امتداد قرار داشتھ باشد

 .پاى جلو را خم كنید و پاى عقب كشیده و پاشنھ پاى عقب از زمین جدا نشود

 .ر روى دیوار قرار دھید كھ پنجھھاى دست بھ طرف باال باشدكف دستھا را ھمین طو

 .ثانیھ، جاى پاھا را با یكدیگر عوض كنید 5تا  3با اندكى فشار و مكث بھ اندازه 

 5الى  3با دو دست، زانوى راست را بگیرید و بھ آرامى بھ سینھ نزدیك كنید و پس از مكث بھ اندازه 

 .دھیدثانیھ، حركت را با پاى دیگر انجام 

با ھر دو دست، مچ پاى چپ را گرفتھ، بھ آرامى از سمت جلوى بدن بھ طرف باال بكشید و پس از رسیدن 

 .ثانیھ حركت را با پاى راست انجام دھید 5الى  3بھ آستانھ درد و مكث الزم، بین 

تعادل در با یك دست مچ پا را گرفتھ، از پشت بھ آرامى بھ سمت باال بكشید و دست دیگر را براى حفظ 

 .ثانیھ حركت را با پاى دیگر انجام دھید 5الى  3جلو بدن قرار دھید و پس از مكث الزم، بھ اندازه 

دستھا روى زانو، پنجھھاى پا در دو جھت مخالف یكدیگر، سینھ بھ طرف جلو و بھ آرامى مركز ثقل بدن 

 .ثانیھ مكث برخیزید 3د و پس از را بھ زمین نزدیك كنید و سپس دستھا را رھا كرده، بین پاھا قرار دھی

یك پا كشیده و پنجھ ھمان پا بھ سمت باال و روى پاى دیگر بنشینید و براى حفظ تعادل از قرار دادن دستھا 

ثانیھ، بھ كمك دستھا از زمین برخیزید و  5الى  3روى زمین استفاده كنید و پس از مكث الزم بھ مدت 

 .روى پاى دیگر بنشینید

بار  8ند شكل، باالى سر قرار دھید، سینھ و صورت بھ سمت رو بھ رو تا نیمھ راه بھ تعداد دستھا را ھمان

 .بنشینید و برخیزید

این حركت را در سھ مرحلھ انجام دھید و پس از پایان ھر مرحلھ، بھ خاطر پیشگیرى از گرفتگى 

 .عضالت، پاھا را تكان دھید

ا دارد كھ م౨توانید بھ دلخواه تنظیم كنید و طى مدت تعداد انجام حركت، بستگى بھ آمادگى جسمانى شم

 .تمرین بھ مرور افزایش دھید

روى زمین بنشینید و دستھایتان را بھ عنوان تكیھ گاه، كمى عقبتر از بدن قرار داده، عضالت پاھا را مدت 

 .ثانیھ تكان دھید و سپس سر زانوھا را بھ تناوب بھ سمت داخل و بھ زمین نزدیك كنید 5



بار بھ  5دستھا و كف پاھا تكیھ كنید و مطابق شكل، بدن را در وضعیت تقریباً افقى نگھ داشتھ، مدت  روى

 .سمت سر و پا حركت دھید

روى دستھا و یك پا، تكیھ كنید و بدن را حتى االمكان در وضعیت افقى نگھ دارید و پاى دیگر را كشیده، 

 .ینید و براى بار دوم حركت را با پاى دیگر انجام دھیدثانیھ نگھ دارید و سپس بنش 4در امتداد بدن مدت 

 .روى زمین قرار بگیرید

 .ثانیھ نگھ دارید 4پنجھھاى پاھا را بكشید و در امتداد پا بھ مدت 

 .ثانیھ مكث كنید 4پنجھھاى پا را بھ سمت باال و بھ طرف بدن در خالف جھت حركت قبلى بكشید و 

 .ثانیھ مكث كنید 4كنید و مدت پنجھھاى پا را بھ سمت خارج ھدایت 

 .سپس، پنجھھاى پا را بھ سمت یكدیگر و طرف داخل فشار دھید و چھار ثانیھ مكث كنید

 .پنجھھاى پا را كشیده، در امتداد آن قرار دھید

 .عضالت پا را منقبض كنید و پنج شماره بشمارید

 .در سھ مرحلھ انجام دھید سپس، انقباض را رھا سازید و عضالت پا را تكان دھید و این كار را

 .ثانیھ مكث كنید 5مچ پا را گرفتھ، بھ آرامى روى پاھا خم شوید و 

 .كف پاھا را بھ یكدیگر نزدیك كنید

 .زانوھا از یكدیگر فاصلھ داشتھ باشند

 .بھ آرامى روى پاھا خم شوید

 .ثانیھ مكث كنید و زیاد فشار نیاورید 5

ران پاى كشیده نگھ دارید و بھ آرامى روى پاى كشیده خم شوید و یك پا را كشیده، كف پاى دیگر را بغل 

 .ثانیھ جاى پاھا را با یكدیگر عوض كنید و حركت را تكرار نمایید 5پس از مكث بھ مدت 

كف پاھا را بھ یكدیگر بچسبانید و بھ كمك دستھا پاشنھھاى پا را بھ بدن و زانوھا را بھ سمت زمین نزدیك 

 .كنید

 .سمت جلو و باال تنھ كشیده باشد سینھ و صورت بھ

 .ثانیھ بمانید 8در این وضعیت، مدت 

در حالى كھ ھمانند شكل قبل، روى زمین نشستھاید، گردن را بھ طرف عقب خم كنید، دھان را باز كنید و 

 .بھ طورى كھ پایین روى لب باال قرار گیرد; بھ آرامى ببندید

 .ثانیھ انجام دھید 8ه، حركت پاى دوچرخھ را بھ مدت از آرنج تا كف دستھا را روى زمین قرار داد

 .ھمین حركت را بھ دست راست و چپ نیز تكرار كنید

 .بار پاى شناى كرال سینھ بزنید 8و ) ضربدر(بار پاى قیچى  8سپس، 

انجام دادن نرمشھاى مربوط بھ عضالت شكم و تكرارش بستگى بھ آمادگى جسمانى و عضالت شكم شما 



نید برخى از نرمشھاى مربوط را انتخاب و تمرین كنید و پس از طى چند جلسھ، نوع دارد كھ م౨توا

 .حركات و تعداد آنھا را افزایش دھید

 .دستھا روى شكم، زانوھا جمع، كف پاھا روى زمین و آرنج نیز روى زمین قرار دارد

 .اً بخوابیدمقدار كمى روى آرنج فشار آورید تا نیمھ راه از زمین جدا شده، بھ آرامى مجدد

بار تكرار پاھا را كشیده، در  8بار یا متناسب با آمادگى جسمانى شما در سھ مرحلھ، بین ھر  8تعداد تكرار 

 .حال استراحت توسط سرانگشتاِن دست، روى عضالت شكم بھ آرامى بزنید و ماساژ دھید

 .دستھا را پشت گردن قالب كنید

 .ب عقب و جلو ببریدپاھا را از زمین جدا كنید و بھ صورت متناو

 .سعى كنید در ھر رفت و برگشت، آرنج راست بھ زانوى چپ و آرنج چپ بھ زانوى سمت راست برسد

بار  8این حركت را متناسب با آمادگى جسمانى خود و عضالت شكم در سھ مرحلھ و بھ طور متوسط 

 .انجام دھید

 .شت بخوابیدپس از انجام دادن چند حركت نرمشى مربوط بھ عضالت شكم، بھ پ

 .دستھا را باالى سر بھ گونھاى قرار دھید كھ پشت انگشتان دست روى زمین قرار گیرد

 .ثانیھ از زمین جدا كنید 3پنجھھاى پا را در امتداد پاھا بكشید و انتھاى كمر را مدت 

 .ثانیھ قرار گیرید 5سپس، نفس عمیق بكشید و در حالت كشش، مدت 

 .بھ پشت بخوابید

 .روى زمین و كنار بدن قرار دھید كف دستھا را

 5ـ  6(بار بھ آرامى چانھ را بھ سینھ نزدیك كنید و پس از اندكى استراحت  5سر را از زمین جدا كنید و 

 .مجدداً سر را از زمین جدا كنید) ثانیھ

این بار، پشت دست بھ طرف زمین و كف دستھا بھ سمت باال باشد و حركت سر را بھ كمك چرخش دستھا 

 .بار دیگر تكرار نمایید 5بدن تا باالى سر، مدت  از

 .كف دستھا را روى زمین و كنار بدن قرار دھید

این بار، چرخش سر را بھ پھلوى راست و چپ انجام دھید بھ طورى كھ ھر بار كھ سر بھ سمت راست 

پ چرخش م౨كند، گوش راست بھ طرف زمین باشد و ھر بار كھ سر بھ سمت چپ چرخش م౨كند، گوش چ

 .بھ سمت زمین قرار گیرد

بار و بھ آرامى انجام دھید و پس از این كھ كمر را روى زمین قرار دادید، با سرانگشتان  5این حركت را 

 .دست، عضالت گردن را ماساژ دھید

 .تعداد تكرار در حركات این نرمش را پس از چند ھفتھ تمرین افزایش دھید

 .بار بھ سمت باال و پایین حركت دھید 8اى چپ را ھمانند شكل، بھ پھلوى راست بخوابید و پ



 .ھمین عمل را از طرف چپ و با پاى راست انجام دھید

 .تعداد تكرار را پس از آماده شدن بدن، در تمرینھا افزایش دھید

 .مطابق شكل، بھ پشت بخوابید

 .مچ پاى نفر كمككننده را بگیرید

 .كمككننده حركت دھید پنجھھاى پا را بكشید و ھر دو پا را بھ سمت نفر

كمككننده پاھاى شما را بھ طرف پایین فشار م౨دھد و شما باید سعى كنید قبل از این كھ پا بھ زمین برخورد 

كند، مجدداً بھ سمت باال حركت دھید و این بار، كمككننده بھ سمت پایین و متمایل بھ راست، و مرحلھ بعد، 

 .بھ سمت پایین و متمایل بھ چپ فشار م౨دھد

 .این حركت را متناسب با آمادگى جسمانى خود تكرار نمایید

 .پس از انجام تمرینھاى مستمر و تقویت عضالت شكم و پا، تعداد حركت را افزایش دھید

 .روى زمین بنشینید

 .دستھا را بھ طرف جلو حركت دھید و سینھ را بھ زمین نزدیك كنید

ثانیھ نگھ  5ت شكم را در وضعیت كشیدگى، مدت نگاه بھ طرف رو بھ رو باشد و در این حالت، عضال

 .دارید

 .روى سینھ بخوابید

 .دستھا و پاھا كشیده باشند

 .دست راست را با پاى چپ، ھمزمان، از زمین جدا كنید

 .مراقب باشید كھ حركت پا از مفصل لگن انجام شود

 .پس از چند بار تكرار، ھمین عمل را با دست چپ و پاى راست تكرار نمایید

 .ھدف، تقویت عضالت كمر، باسن و كمربند شانھ است

 .ھمانند حركت قبل، روى زمین دراز بكشید

سپس، ھمزمان، دستھا را از جلو یا پھلو پاھا را از عقب بلند كنید و این حركت را با توجھ بھ آمادگى 

 .جسمانى خود تكرار نمایید و پس از تمرینھاى مستمر، تعداد حركات را افزایش دھید

 .ابق شكل روى زمین بنشینیدمط

 .دستھا كشیده و سرانگشتان دست بھ طرف زانو، و عضالت گردن آزاد و سر بھ طرف پایین باشد

 .روى دستھا، بھ طرف پایین و جلو فشار بیاورید

 .ثانیھ مكث كنید 5قوس كمر را بھ طرف باال ھدایت و در حالت كشش، 

 .دستھا را كنار بدن قرار دھید

پا تكیھ كنید و حركت شنا روى زمین را جھت تقویت عضالت دست و كمربند شانھ بھ روى پنجھھاى 



 .تعدادى متناسب با آمادگى جسمانى خود تكرار نمایید

 .در انجام این حركت، باید بدن كشیده باشد

 .دستھا را كشیده، در دو طرف بدن قرار دھید

 .كف دستھا بھ طرف باال و انگشتان شصت بھ سمت عقب باشد

 .ثانیھ مكث نمایید 5ستھا را بھ طرف عقب بكشید و سپس د

 .دستھا را قالب كنید

 .كف دستھا بھ سمت باال و كشیده باشد

ثانیھ مكث، بھ آرامى دستھا  5روى پنجھھاى پا بلند شوید و تا م౨توانید بدن را بھ سمت باال بكشید و پس از 

 .را باز كنید و بھ حالت اول بازگردید

 :المتى روانـ بھداشت و س 4

 اّول ـ مقّدمھ و تعریفدوم ـ نشانھھاى ھشداردھنده بیماریھاى روان౨سوم ـ بیماریھاى روانى

 اّول ـ مقّدمھ و تعریف

 .سالمتى روان، تنھا نداشتن بیمارى روانى نیست

 :و یك فرد با سالمت روان، باید سھ ویژگى داشتھ باشد

ر نسبتاً معقولى، احساس امنیت و كفایت كند و بتواند یعنى بھ طو; ـ نسبت بھ خود، احساس آرامش كند 1

 .تواناییھاى خود را بشناسد و ارزیابى كند

ـ حقوق دیگران را رعایت كند، بھ دیگران عالقھمند باشد، آنان را دوست بدارد و مسئولیت خود را  2

 .نسبت بھ دیگران رعایت كند

 .و تكلیفھاى روزمره را بتواند انجام دھدـ نیازھاى زندگى خود را برآورده كند و مسئولیتھا  3

 

 دوم ـ نشانھھاى ھشداردھنده بیماریھاى روانى

ـ آیا دائماً بھ  3ـ آیا بھ دالیل نشناختھ، قادر بھ تمركز نیستید؟ 2ـ آیا ھمواره احساس دلواپسى م౨كنید؟ 1

را بیشتر اوقات بھ آسانى ـ آیا تعادل خود  4عللى، كھ وجود ندارد، ناراحت ھستید و احساس شادى نم౨كنید؟

ـ آیا خلق و خوى شما، میان افسردگى و  6ـ آیا ھمواره از بیخوابى رنج م౨برید؟ 5از دست م౨دھید؟

ـ آیا دائماً بھ مردم، احساس ب౨عالقگى  7سرخوشى در نوسان است بھ طورى كھ واقعاً در زحمت ھستید؟

ـ آیا احساس  9ا بھ وجود آید، برآشفتھ م౨شوید؟ـ آیا اگر مشكالتى در زندگى عادى و روزمره شم 8م౨كنید؟

ـ آیا ھمواره خشمگین و سپس پشیمان  10م౨كنید اطرافیان نزدیك شما، دائماً با اعصاب شما بازى م౨كنند؟

ـ آیا ھمواره، حق را بھ خود م౨دھید و دیگران را ناحق  12ـ آیا ب౨جھت، دچار ترس م౨شوید؟ 11م౨شوید؟



شكایتھاى ب౨شمارى دارید، كھ ھیچ پزشكى برایش علّت جسمى پیدا نم౨كند؟افرادى  ـ آیا درد و 13م౨پندارید؟

 .م౨گویند، حتماً نیاز بھ كمك دارند» آرى«كھ در پاسخ بھ این پرسشھا، 

 سوم ـ بیماریھاى روانى

 

 :بیماریھاى روانى را در ھفت قسمت شرح م౨دھیم

ـ بیماریھاى  4;ـ اختالالت شخصى 3;وُروزھاـ ن 2;)روان پریشى(= ـ بیماریھاى اصلى یا پسیكوزھا  1

 .ـ بیماریھاى روان تنى 7;ـ عقبماندگى ذھنى 6;ـ بیماریھاى روانى دوران پیرى 5;روانى دوران كودكى

 

 (روان پریشى(= بیماریھاى اصلى یا پسیكوزھا 

رانجام در این واژه، بھ گروھى از بیماران اطالق م౨شود كھ بھ اختالالت شدید در تفكر، احساس، و س

 .رفتار مبتالیند

 .در این بیمارى، رفتار بیمار، بھ وسیلھ افكار درونى و احساساتى بھ دور از واقعیات، كنترل م౨شود

براى مثال، او صدایى م౨شنود، اما صدایى در كار نیست یا احساس م౨كند كھ نیرویى م౨خواھد بدو آسیب 

یا خوشحال، تحریك پذیر، خشمگین، خشن و باالخره رساند، اما چنین چیزى نیست و یا ب౨دلیل، افسرده 

 .آرام و گوشھگیر م౨شود

 .با حاكم شدن این اوضاع و احوال انسان، مسئولیتھاى روزانھاش دچار اختالل م౨شود

 .نفر بھ درجھاى از اختالالت روانى مبتال ھستند 10تا  5مطالعات نشان داده كھ از ھر ھزار نفر، میان 

 :این دستھ، برخى را در زیر شرح م౨دھیم از انواع بیماریھاى

 

 اسیكزوفرنى

اسیكزوفرنى، آن دستھ از بیماریھاى روانى است كھ با اختالل اساسى در شخصیت، تفكر، زندگى، رفتار، 

 .عالقھ و ارتباطات شخص بروز م౨كند

دیده  در این بیمارى، گرایشى بھ كنارھگیرى از محیط و گسیختگى درونى در تفكر، احساس و رفتار

م౨شود كھ منجر بھ ناھماھنگى بین حالت عاطفى و افكار و رفتار بیمار م౨شود و چنین بیمارى سرانجام بھ 

 .تشكیل تداعیھاى ویژه در تفكر گرایش م౨یابد و تمایلى بھ انعكاسھاى مرضى این احوال دارد

౨كندتوصیف بالینى اسیكزوفرنى، تحت عناوین زیر، سھولت بیشترى براى درك فراھم م: 

ـ تجزیھ و انفكاك كھ عبارت است از اختالل جریان فكر، انفكاك عاطفى و انفكاك  2;ـ كنارھگیرى 1

 .ـ ناھنجاریھاى ادراكى 4;ـ حاالت پارانوئیدى و ھزیان 3;رفتارى و حركتى



 ـ كنارھگیرى 1

كسالعمل، بھ كنارھگیرى و انزواطلبى در اسیكزوفرنى شامل از بین رفتن كلّى عالقھ بھ محیط و كاھش ع

 .ویژه عكسالعملھاى عاطفى در برابر تأثیرات محیطى است

این بیماران، فاقد عالقھ و محبت بھ اطرافیان نزدیك خود و دیگرانند و واكنش آنان در برابر وقایع مھم، 

 .طورى است كھ گویى وقایع، برایشان اھمیتى ندارد

 .توا و خالصھ استپاسخ و عكسالعمل چنین بیمارانى نسبت بھ پرسشھا، ب౨مح

ب౨میلى آنان بھ فعالیتھاى خارجى و نارسایى عمومى اراده، توأم با فقدان كششھا و ابتكارھا، از دیگر 

 .تظاھرات در كنارھگیرى اسیكزوفرنى است

از تظاھرات مھم دیگر، حالت بھت است و در نتیجھ، نشان دادن عكسالعمل بسیار ُكند در برابر محّركھاى 

 .خارجى است

 .یشیدن و عملكردِن خود بھ خودى وجود ندارد، اما بیمار نسبت بھ آنچھ در اطراف م౨گذرد، آگاھى دارداند

 .آگاھى بیمار دست نخورده است و قّوه ضبط و نگھدارى خاطرات دچار نقض نیست

 ـ تجزیھ و انفكاك 2

 .اختالل جریان فكر، از مشخصات اسیكزوفرنى است

مشخص م౨شود كھ ارتباط با بیمار، مشكل است و ابھامات و اختالل جریان فكر، بھ این صورت 

 .ب౨شكل౨ھایى در جریان فكرى و كالم౨اش بھ چشم م౨خورد

اندیشھھا و عقایدش بھ تدریج، ضعیف و گونھاى فقر فكرى در او احساس م౨شود و قادر بھ دنبال كردن 

 .كالم و اندیشھ نیست

ج رو بھ ضعف م౨گذارد، عاطفھ طبیع౨اش نسبت بھ انفكاك عاطفى این است كھ عواطف بیمار، بھ تدری

 .اطرافیان نزدیك و دیگران، كاھش یافتھ، واكنشھاى ھیجانى مناسب نشان نم౨دھد

بیمار ممكن است از كنار احساسات و تجارب دیگران، بدون احساس و ب౨مالحظھ یا سنگدالنھ و باالخره 

 .ب౨تفاوت بگذرد

ى م౨كند از محیط كنارھگیرى كند و بھ طور فزایندھاى، دچار او بھ سھولت، رنجیده خاطر م౨شود و سع

 .ب౨احساسى م౨شود

بھ این معنا كھ در آنچھ ; مھمترین جنبھ اختالل عاطفى در اسیكزوفرنى، ناھماھنگى عاطفى در خود اوست

 .بیمار م౨گوید و م౨اندیشد و رفتار م౨كند، ھماھنگى وجود ندارد

سلوك و رفتار كلى بیمار، اغلب، ناشیانھ است و رفتارش نارسا و  انفكاك رفتارى و حركتى چنین است كھ

 .ناھماھنگ

 .بیمار، دچار ضعف رفتارى است



اما از نظر حركتى نیز ممكن است گاھى شكلكھایى در صورت، یا تكانھا و حركتھایى در بعضى قسمتھاى 

 .بدن نشان دھد

» حالتھاى ب౨حركتى«كھ اصطالحاً آن را  در بعضى بیماران، فقدان واضح فعالیتھاى حركتى دیده م౨شود

 .م౨نامند

 ـ اختالالت پارانوئیدى و ھزیان 3

در این احوال، بیمار توھماِت احساسى، لمسى و بویایى پیدا م౨كند و داراى ھزیانھاى گزند، تعقیب و 

 .م౨شود) پارانویا(= بزرگمنشى 

ود او سرچشمھ م౨گیرد، بھ دنیاى در این وضعیت، بیمار سعى دارد چیزھایى كھ در واقع از درون خ

 .بیرون از خود نسبت دھد

براى مثال، در ھزیان خود بزرگبینى، شخص احساس م౨كند از قدرتى خاص و در یارتباط با مث یك فرد 

قدرتمند برخوردار است و یا در ھزیان نوع گزند و آسیب، شخص گمان م౨كند كھ دیگرى یا خود او، مورد 

 .ده استرفتار بدخواھانھ واقع ش

ھمھ این اختالالت، منشأ در درون او دارد، اما بیمار بھ علت وضعیت ھزیان، آنھا را در بیرون خود 

 .احساس م౨كند

 ـ ناھنجاریھاى ادراكى 4

 .در این وضعیت، بیمار صدایى م౨شنود و نسبت بھ آن عكسالعمل نشان م౨دھد

 :علت اسیكزوفرنى

ارثى، محیطى، استرسھا، بیماریھاى جسمى و اعتیاد ممكن در اسیكزوفرنى، عوامل متعدد، مثل عوامل 

 .است نقش اساسى داشتھ باشند

 :رابطھ اسیكزوفرنى و افسردگى

 .توأم بودن اسیكزوفرنى با افسردگى، یا این كھ افسردگى مقّدمھ اسیكزوفرنى است، یك امر ثابت شده است

 .گاھى معتقدند كھ اسیكزوفرنى، زیر پوشش افسردگى مخفى م౨شود

 نوروزھا

 

بھ گروھى از اختالالت ھیجانى اطالق م౨شود كھ در آنھا، عالیم جسمانى و روانى، اختالل » نوروز«واژه 

 .اصلى را نشان م౨دھند، اما ھیچ گونھ اختالل و آسیب ساختارى نداریم

 .نوروز، یك مقابلھ غیرتطابقى، با اضطراب و تعارض درونى است

 .طور كھ در بیماریھاى روانى اصلى وجود دارد، در این جا وجود ندارداما قطع ارتباط با واقعیات، آن 



 .رفتار شخص نسبت بھ بیرون از خود، اختالل جدى ندارد، اما خود را ناتوان احساس م౨كند

 .نوروزھا گاھى حاد و محوكننده و گاھى پایدار ھستند

اختالالت نوروتیك، نتیجھ تعارض  نوروزھا، در نتیجھ تضادھاى روانى بھ وجود م౨آیند و م౨توان گفت كھ

بین غریزھھاى فرد و اعتقادات واقعى و عمیقى است كھ از راه آموزش و پرورش و اخالق و مذھب در 

 .او بھ وجود م౨آید

 .نوروزھا بھ صورت اضطراب، واكنشھاى ھیسترى، وسواس، افسردگى نوروتیكى و ترس تظاھر م౨كنند

 

 اختالالت شخصیتى

، انحرافات اخالقى و جنسى و )رفتارھاى ضداجتماعى(شامل انحرافات اجتماعى اختالالت شخصیتى، 

 .اعتیادھاى مختلف است

افرادى كھ داراى اختالالت شخصیتى ھستند، تضادھاى خود را نسبت بھ اجتماع ظاھر م౨كنند و ھیچ گونھ 

 .تمایلى بھ سرپوشى حاالت درونى خود ندارند

رات و قوانین اجتماعى و زیر پا نھادن مسائل اخالقى، بھ فراوانى در اختالالت شخصیتى، سرپیچى از مقر

 .دیده م౨شود

 .در این بیمارى، احساس گناه بر اختالالت و اعمال انجام شده، وجود ندارد

 

 بیماریھاى روانى دوران كودكى

لت در ایجاد اختالالت روانى در كودكان، مجموعھاى از عوامل روانى، محیطى و باالخره زیستى دخا

 .دارند

كودكان مطرود، یتیم و آنھا كھ در خانواده و اجتماع مورد ب౨مھرى قرار م౨گیرند یا آزار م౨بینند و ھمین 

طور كودكانى كھ در خانوادھھاى از ھم پاشیده و محروم از محبتھاى والدین بھ سرم౨برند، بیشتر در 

 .معرض بیماریھاى روانى ھستند

 :سایر عوامل، عبارتند از

 .ادرست والدین و اجتماع و ناامنیھاى خانواده و اجتماعتربیت ن

كودكان، پیش از پنج سالگى، اگر دچار بیمارى روانى در اثر مسائل فوق شوند، بھ صورت زیر مبتال 

 :م౨شوند

ـ فعالیت ;ـ مشكالت رفتارى;ـ مشكالت عاطفى;ـ تشنجھا;ـ اختالالت در خواب و خوراك;ـ عقبماندگى ذھنى

 .بیش از اندازه

 :كودكان بیشتر از پنج سالھ مسائل روانى خود را بھ صورتھاى زیر بروز م౨دھند



ـ مشكالت ;ـ امتناع از رفتن بھ مدرسھ;ـ مشكالت گفتارى;ـ شب ادرارى;ـ شكایات جسمانى غیرعضوى

 .ـ فرار از مدرسھ، بزھكارى و رفتارھاى ضد اجتماعى;یادگیرى

 

 (پیرى(= بیماریھاى دوران سالمندى 

ت روانى، در دوران پیرى نیز از اھمیت خاصى برخوردار است كھ با توجھ بھ افزایش سن اختالال

متوسط مردم، در قرن حاضر، روز بھ روز اھمیت بیشترى م౨یابد و اختالالت روانى پیران، بیشتر مورد 

 .توجھ واقع م౨شود

 .یكى از بیماریھاى مھم دوران سالمندى، زوال عقل یا بیمارى آلزایمى است

 .ر بیمارى آلزایمى، زوال عقل بھ حدى م౨رسد كھ سالمت و سازگارى شخص را مختل م౨كندد

در این بیمارى، انحطاط پیشرونده حافظھ، تفكر، شخصیت، كندى پاسخ یا فقدان عكسالعمل بھ واكنشھاى 

 .ھیجانى و باالخره، كم شدن قّوه ابتكار و عالقھ دیده م౨شود

 .ھ، براى وقایع نزدیك موجود استدر بیمارى آلزایمى، اختالل حافظ

در این بیمارى، دشوارى واضح در خواندن و جھتیابى، در اثر پیشرفت بیشتر آن، گونھاى زندگى نباتى یا 

 .حیوانى بھ وجود م౨آید

 

 عقب ماندگى ذھنى

عقبماندگى ذھنى، در نتیجھ توقف تكامل مغزى در زمان حاملگى، یا حین زایمان و یا در طفولیت، براى 

 .كودكان پیش م౨آید و علل آن، علل ارثى، ژنتیكى و مشكالت زایمان است

عقبماندگى ذھنى را بر اساس بھره ھوشى و عملكرد اجتماعى و قابلیت آموزشى و ھدایت و تربیت آنھا بھ 

 :گروھھاى زیر تقسیم م౨كنند

 .ن دستھانداست و بیشتر عقبماندگان ذھنى در ای 70تا  50ـ نوع خفیف، كھ بھره ھوشى میان 

اینان، آموزشپذیر ھستند، و گرچھ داراى عواطف و احساسات طبیع౨اند، اما در مواقع الزم نم౨توانند 

 .مواظب رفتار خود باشند

 .دزدان، روسپیان، قاچاقچیان، بیشتر ممكن است از این دستھ باشند

 .پایینتر است 50ـ نوع متوسط و شدید، كھ ضریب ھوشى آنان از 

 .یانجام كار و مسئولیتپذیرى در آنان كم است و معمو باید تحت مراقبت دیگران باشندآموزشپذیرى و 

 

 بیماریھاى روان ـ تنى

در این قسمت، بھ این بیماریھا از دیدگاه روانشناختى م౨پردازیم و در مباحث دیگر كتاب، این بیماریھا را 



 .از جنبھ پیشگیرى یا آشنایى مورد بحث قرار دادھایم

روان ـ تنى، شامل بیماریھاى قلبى و عروقى، تنفسى، گوارشى، استخوانى، ماھیچھاى، تناسلى،  بیماریھاى

 .ادرارى و باالخره، پوششى م౨شوند

 :مشكالت قبلى

 

 .یكى از عوامل مھم، اختاللت قلبى، استرسھا و فشارھاى روانى است

ھاى فشار آزاد م౨شوند و در موقع فشارھاى روانى، میزان زیادى ھورمنھاى آدرنال و دیگر ھورمون

 .ضربان قلب و تنفس را زیاد م౨كنند و رگھایى كھ خون را بھ ماھیچھ م౨رسانند، منبسط م౨شوند

 :فشارھاى روانى، در دراز مدت، موجب ترشح ھورمنى بھ نام كاتھ كوالین م౨شوند كھ نوع از آن

شكالت و اختالالت قلبى بھ وجود اپى نفرین و نوراپى نفرین، آسیب عروق را تسریع م౨كنند و سرانجام م

 .م౨آورند

گرچھ عوامل دیگرى، مثل افزایش سن، فشار خون، سیگار، كلسترول، دیابت و عدم تحرك و باالخره، 

 .ارث، از زمینھھاى مساعد بیماریھاى قلبى است، اما استرسھا از مھمترین این عواملند

 :فشار خون

شارھاى روانى، بھ طور عمده بر دستگاه قلبى و عروقى گفتیم كھ عكسالعمل بدن نسبت بھ استرسھا و ف

است و ھیجانات طوالنى، خشم، اضطراب، از عوامل ثابت شده فشار خونند، و حتى یكى از راھھاى 

 .درمان فشار خون، استراحت است

 :سرطانھا

 .فشار روانى و شخصیتى، دو عامل مھم در بروز سرطانھایند

دن احساسات قوى و افسردگى، از عوامل حتمى در بروز سرطانھا فشارھاى روانى طوالنى، ابراز نكر

 .ھستند

 

 

 

 

   



 :سردرد

 

 .از شایعترین شكایات بدنى، در موارد فشارھاى روانى است

 .بیشتر سردردھا با بیمارى عضوى و جسمى مھمى ھمراه نیست

راب و فشارھاى گرچھ بیشتر عوامل ژنتیكى و ارثى را عامل شیوع سردردھا ذكر كردھاند، اما اضط

 .روانى طوالنى و نگرانیھا از عوامل انكار ناپذیر سردردھا ھستند

 

 :حساسیت و آسم

حساسیت، یكى از اختالالت شایع است، اما فشارھاى روانى نیز ایجادكننده و ھم تشدیدكننده حساسیتھا 

 .ھستند

یت ثابت نشده است، اما گرچھ رابطھ حساسیت و فشارھاى روانى بھ صورت عامل مستقیم در ایجاد حساس

در بیمارانى كھ آلرژى پوستى و ریوى دارند، ارتباطى بین آلرژى و فشارھاى روانى و زمینھھاى 

 .عصبى، بھ صورتھاى مختلف ذكر شده است

 :اختالالت گوارشى

از ) ورم روده(= اختالالت گوارشى، مثل زخم معده و اثنى عشر، دل درد، استفراغ و اسھال و ُكلیت 

ت شایع مردم است كھ عوامل مختلف در بروز آنھا دخالت دارند، اما باز در این جا، یكى از عوامل شكایا

بھ خصوص كھ ثابت شده، خشم و كینھتوزى، اسید معده را حتماً ; مھم، فشارھاى روانى و استرسھا ھستند

 .افزایش م౨دھد

كھ باعث آسیب بافتى، در معده و برخى نیز عقیده دارند كھ در فشارھاى روانى، عواملى ترشح م౨شوند 

 .اثن౨عشر و روده م౨شوند

* * * 

 مسائل زندگى: فصل چھارم 

 

ـ  7ـ شغل 6ـ آزمایشھاى دنیایى 5ـ غم و شادى 4ـ مال و رزق 3ـ ارتباط با دیگران و ھستى 2ـ خانواده 1

 ـ خانواده 1ـ راه و رسم مشخص زندگى  8ابعاد مختلف زندگى

 .، بھ طور مفصل از خانواده سخن رفتدر قسمت بھداشت و سالمتى

 .در این قسمت، مسائل زندگى و خانواده از دیدگاه كلّى بحث م౨شود

زندگى ماشینى در عصر حاضر، بھ گونھاى است كھ مردان خانواده، سخت غرق در شغل خودند و بیشتر 



 .آنان فقط كار كردن را خوب م౨دانند، و در حقیقت، عملزده ھستند

د كھ مسائلى از قبیل معنویات، عبادات، وضیعتھاى فكرى و عملى و زن و فرزند و این، باعث م౨شو

 .ارتباط با آنان، ھمھ بھ فراموشى سپرده شود

 48ساعت،  24ساعت را كار كنیم و حتى بھ جاى  24باید توجھ داشت كھ اگر در زندگى امروزه، ھمھ 

 .ساعت ھم كار كنیم

 .زوھاى زندگى امروزه كم استبراى رفاه كاذب و نیازھا و آمال و آر

بنابراین، باید مواظب باشیم كھ در محاسبات غلط و ھواھاى نفسانى و رفاه طلبیھاى كاذب نیفتیم و بدانیم كھ 

 .ھرچھ بیشتر آن بخوریم، عطش بیشتر م౨شود; این دنیا چون آب شور است

ندگى نیز خوب برسیم كھ گفتیم، باید در شغل و كار خود متعادل باشیم و حتى االمكان، بھ ابعاد دیگر ز

 .پرداختن بھ نیازھاى روحى و معنوى و تربیتى خود و خانواده از مھمترین وظایف ماست

 .اگر خانواده و فرزندان رھا شوند، گناه بزرگى است و عواقب وخیمى در پى خواھد داشت

ت فرزند است و ھماھنگ زنان نیز باید مواظب باشند كھ مھمترین تكلیفشان اداره زندگى، خانھ و تربی

و ھمان طور كھ در بحث مربوط خانواده ذكر كردیم، اعمال حق و پیروى ; بودن با شوھر در امر زندگى

 .از حق در خانواده معیار است و تالش خانواده باید براى رسیدن بھ این مھم باشد

 ـ ارتباط با دیگران و ھستى 2

دگى، بھ فضاى اسماى حق و محل تجلّى اسماى خدا انسان متعالى، با قرب بھ خدا و در چارچوب بن

 .م౨رسد

بنابراین، او محّل تجلّى اسماى رؤوف، ساتر، غفور، عفّو، سالم، كریم، جواد و ناصر است و سرانجام، 

 .ارتباط او با دیگران و ھستى بر اساس این اسما خواھد بود

بینشى واال و نورانى دارد و  و از طرفى، خودش با رسیدن بھ اسماى علیم، نور و حق، بصیرت و

 .نگاھش، نگاه باطن و دل است و م౨دانیم كھ ظاھر و سطحى را ھمھ و یحتى حیوانات ھم دارند

و مث او، در نگاه بھ یك فرد، مجموعھ عوامل ژنتیك، خانواده، مدرسھ، محیط، مذھب، وضعیت روانى، 

ین كھ بھ ظاھر فرد و در یك برخورد فرھنگ و ھمھ را در نظر م౨گیرد و بعد اظھار نظر م౨كند، نھ ا

 .مقطعى و عجوالنھ قضاوت كند

 آیا در ھستى بدى وجود دارد؟

این مسئلھ قابل بحث است و در قسمتھاى دیگر كتاب از آن بحث شده است، اما اگر بدانیم كھ تا چھ حد، ما، 

ماً تفاوت خواھد خودمان در تعالى بینشى و توحیدى ھستیم، قضاوت ما درباره ھستى و دیگران، مسلّ 

 .داشت

اگر (اگر بھ دریاى ب౨نھایت الھى متصل شویم، این دریا كھ كوثر است، كمتر از زشتیھا و بدیھا و ظلمتھا 



 .متأثر م౨شود تا این كھ وجود ما ظرف كوچكى باشد) معتقد باشیم كھ وجود دارند

 :بھ كمیل م౨فرماید) علیھ السالم(على

 .وعاھاإّن ھذه القلوب أوعیة فخیرھا أ

 .مردم، مثل ظرفھایى ھستند كھ بھترینشان پرظرفیتترین آنھاست

 .ظرفیتھاى بزرگ، كثافات را بھتر در خود حل م౨كنند، تاظرفیتھاى كوچك

 :در جاى دیگر م౨فرماید) علیھ السالم(و على

 .احصد الّشّر من صدر غیرك بقلعھ من صدرك

 .نھ خود دور كناگر م౨خواھى شر را از سینھ دیگران دور كنى، از سی

 :نقل است كھ خداوند بھ عیسى فرمود

عیسى چند روز تالش كرد، ولى چیزى نیافت تا سرانجام بھ سگ » !برو و بدترین مخلوق را بیاور»

 .مردھاى برخورد بدبو و متعفن

 .آن را قدرى كشاند تا در راه پشیمان شد

 :خطاب بھ خداوند عرض كرد

 :خدا فرمود» !چیزى نیافتم»

چرخ كجرو نیست، تو كج م౨بینى »!مان سگ را آورده بودى، حتماً مورد خشم من قرار م౨گرفتىاگر ھ»

اى دور از حقیقتدیگران را گر نكو خواھى برو خود را نكو كنآنكس كھ نكو گفت، ھمو خود نیكو استو 

ھ در آنكس كھ بدى گفت، بدى سیرت او استحال متكلم از كالمش پیدا استاز كوزه برون ھمان تراود ك

 .اوستھمچنین، در مورد ھمان حضرت نقل است كھ مردم، سگى مرده را دیدند و بد گفتند

 .عیسى سگ را دید و دندان سفید او را

باید عینك بدبینى بھ ھستى و دیگران را كنار نھیم و اگر ھم معتقدیم كھ زشتى و آلودگى ھست، دستكم 

 .زشت౨پذیر نباشیم و آلوده نشویم

قابل بدیھا و زشتیھا، كینھتوزى نكنیم، بلكھ دلسوزى و ھدایت كنیم و چون شمعى مواظب باشیم در م

 .بسوزیم تا نورمان، ظلمت را روشن كند و بھ تاریكیھا نور نثار كند

 :و در قرآن كریم آیاتى زیبا در این باره آمده است

 (یْدَرؤون بالحسنة الّسیّئة)

 .بدى را با نیكى م౨زدایند

 (ون قالوا سالماً وإذا خاطبھم الجاھل)

 .وچون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دھند، بھ مالیمت پاسخ م౨دھند

 (وإذا مّروا باللّغو مّروا كراماً )



 .وچون بر لغو بگذرند با بزرگوارى م౨گذرند

 (إدفع باللّتى ھى أحسن الّسیّئة)

 .بدى را با شیوھاى نیكو دفع كن

 .ى و زندگى، مواظب باشیم كھ اصل، قرب خداستو سرانجام، در برابر بالیا و مشكالت ھست

پاره كردى وسوسھ باشى دالگر طرب را بازدانى از بالو بھ ھر حال، در نعمت، شاكر و در مشكالت، 

 .صابر باشیم

 .ذكر دو داستان در این جا خالى از لطف نیست

تبرد زد و پایھھاى نقرھاى را در داستان آموزنده بینوایان م౨خوانیم كھ بعد از این كھ دزد بھ خانھ كشیش دس

 .دزدید و بعد توسط پلیس بھ دام افتاد، او را نزد كشیش آوردند و در مورد پایھھاى نقرھاى پرسیدند

 :كشیش گفت

 «.من، خود، پایھھا را بھ او دادم»

 .در این برخورد كریمانھ، دزد، تحت تأثیر كرامت كشیش، تبدیل بھ یك انسان متعالى شد

 .بوط بھ دكتر نجیب محفوظ، نویسنده مصرى استداستان دوم، مر

 .در این كتاب سھ داستان ھست

 .داستان مورد نظر ما، عكس داستان بینوایان است

 .مردى را مثال م౨زند كھ ھمسرى انتخاب كرده كھ با او ناسازگار است

 .باال آمدهاو را طالق م౨دھد و بعد شب در منزل بھ ھنگام خواب، مشاھده م౨كند كھ دزدى از دیوار 

 .او را با اسلحھ م౨كشد

 .بعد بھ جنوب قاھره م౨رود و با سھ نفر درگیر م౨شود

 .آنان را نیز م౨كشد و خود نیز كشتھ م౨شود

 .در داستان اّول، گذشت و ایثار و نگاه با دلسوزى بھ بدیھا مطرح شده و نتیجھاش احیاى انسان است

 .دن و نتیجھاش، ھالكت فرد و دیگران م౨شوددر داستان دوم، كینھجویى و انتقام و گذشت نكر

 .یاصو خوبى ھنگامى معنا م౨دھد كھ بدى در كار باشد

 .خوبى در برابر بدى، شكل م౨گیرد

 :ابن سینا م౨گوید

انسانھاى متعالى، بھ مردمى كھ فكر م౨كند از نظر رشد و كمال دچار مشكل ھستند، یا در زندگى مشكالت 

و تنفّر نگاه نم౨كند، بلكھ با دلسوزى و ترحم با آنان برخورد م౨كند و ھمین  دارند، با چشم كینھ و انزجار

 .است روش انساِن خدا، كھ وجودش از خدا پر شده و در او از كینھ خبرى نیست

 



 توجھ دقیق بھ افراد

 :یھر چند نكات فوق ھمگى پذیرفتھ است، اما باید توجھ داشت كھ اصو افراد سھ دستھاند

ثانیاً آنان كھ نھ باطن دارند و نھ ظاھر و در ظاھر و ;طن ندارند، اما در ظاھر اھل ادعایندیاّو آنان كھ با

 .باطن دچار مشكلند

از «ثالثاً آنان كھ باطنى پیراستھ و مرتبط با خدا دارند و اھل ادعا نیستند، و اگر ھم در ظاھر چیزى دارند، 

 «.كوزه ھمان برون تراود كھ در او است

 .باشیم كھ افراد دستھ سوم را پیدا كنیم و بیشتر با آنان انس گیریمما باید مواظب 

 كھربا دارند چون پیدا كنندكاه ھستى تو را شیدا كنند

 توجھ دقیق بھ خود

 

 :در روایات آمده است كھ خداوند بھ عیسى فرمود

 «.اگر سود بردى، دیگران را موعظھ كن; اّول خود را موعظھ كن»

 .د واعظ غیر باشیمیعنى در حقیقت، ما نبای

 :ھمین است كھ در قرآن كریم داریم

 (أتأمرون النّاس بالبّر وتنسون أنفسكم)

 :م౨فرماید)علیھ السالم(و حضرت على

بھ خدا قسم، شما را بھ ھیچ طاعتى ترغیب نم౨كنم، مگر این كھ خودم در عمل بر شما پیشى ! مردم»

 «.گرفتھام

 :عیبھاى خود بپردازیمو اگر ما، ابتدا بھ خود بپردازیم و بھ 

امتحان كردى چو خود را اى فالنفارغ آیى ز امتحان دیگرانیاگر انسان، دقیقاً مراقب خود باشد، م౨بیند كھ 

 .خود كام ناقص است و براى رسیدن بھ كمال، راھى طوالنى در پیش دارد

خود ب౨خبرالجرم ھر كسى گر عیب خود دیدى ز پیشكى بدى فارغ از اصالح خویشغافلند این خلق و از 

 :ھستند) صورتھا و ظاھرھا و نمایشھا(گویند عیب یكدگرو براى آنان كھ در مِن مجازى 

 .من نبینم روى خود را اى شمسمن ببینم روى تو تو روى منكھ ھمان نگاه شیر در آب چاه است

 .اه آب ھالك شدو بر آن پرید و در چ) منیّتھا، غرورھا و خوِد ناخود(خود را ندید، تصویر ذھن خود را 

 :اما اولیاى خدا

آن كسى كھ او ببیند روى خویشنور او از نور خلقانست بیشیعنى ھمان مِن اصلى، حاكم است كھ نور 

 .خدایى دارد و ھمھ چیز را درست م౨بیند



 

 توجھ افراد بھ ما

از روى حقیقت،  باید مواظب باشیم كھ اگر دیگران بھ ما توجھ دارند، آیا منافعشان چنین ایجاب م౨كند، یا

 .بھ ما نزدیك م౨شوند

در پى رّد و قبول عامھ خود را خر «لذا باید ھمیشھ در حّد تكلیف الھى خود عمل كنیم و مراقب باشیم كھ 

 .و باالخره، براى مردم خود را بھ حرام نیندازیم و بھ قیمت اصالح دیگران، خود را خراب نكنیم» مكن

رد شیرین౨تا زمانى كھ ھست م౨نوشندھمچو زنبور بر تو م౨شورندتا این دغلدوستان كھ م౨بین౨مگسانند گ

 زمانى كھ ره خراب شودكیسھ چون كاسھ رباب شودترك یارى كنند و دلدار౨دوستى خود نبود پندارى

 تكلیف ما چیست؟

 

 .در ارتباط با مردم و دیگران و ھستى، باید بھ تكلیف الھى خود عمل كنیم

یم كھ بر ما فقط تكلیف الھى ماست، با دیگران، با منطق و شرع و عقل ھنگامى بھ این طرز تفكر رسید

 «.نور حق، بر نور حس، تزیین شود«برخورد م౨كنیم و در چارچوب بینش الھى كھ 

اما این را نیز م౨دانیم كھ دیگران ممكن است حق را قبول نكنند و این نباید باعث شود كھ ما بھ حق 

 .در پیروى از حق دچار تزلزل شویم، عمل نكنیم، یا )تكلیف الھى(=

برخى افراد ممكن است بھ غیر حق توجھ كنند، ما باید در امر توجھ برخى بھ غیر حق، در چارچوب 

خوب عمل كردن بھ تكلیف، ھمچنان ثابت قدم باشیم و خود را چون شمعى فراروى آنان قرار دھیم، اما 

و ظلمت رفتند، ما دچار مشكل نشویم كھ ھمیشھ نتیجھ، اگر آنان نخواستند در نور باشند و بھ راه تاریكى 

 .فرع بر تكلیف است

 :پس مواظب باش كھ

گاو را باور كنند بھر خدایى عامیاننوح را باور ندارند از پى پیغمبر౨عاشق پیغمبرانى ره سپرطعنھ خلقان 

ھمھ ھوشیارى،  ھم بادى شمرآن بزرگانى كھ ره طى كردھاندگوش بر بانك سگان كى دادھانداما در عین

كھ در ارتباط با دیگران داریم، مواظب باشیم كھ اصل ھمھ خلقت، بر اساس عشق و محبت است و محبت، 

 :دواى ھمھ مشكالت است

از محبت تلخھا شیرین شوداز محبت مسھا زرین شوداز محبت دردھا صافى شوداز محبت دردھا شافى 

تختى نشستمواظب باشیم كھ بھ خلق خدا، محبت كنیم، شوداین محبت ھم نتیجھ دانش استكى گزافھ بر چنین 

 :كھ خواجھ عبدهللا انصارى گوید

و اما بدى را خوبى كردن، ; خوبى را خوبى كردن، ھنرى نیست; بدى را بدى كردن، كار سگان است»



 «.كار خواجھ عبدهللا انصارى است

 ـ مال و رزق 3

 

 :انواع رزق

اراییھا و مقامھاى دنیاست، و این نوع رزقھا تا جایى كھ منطقى الف ـ رزق تن و نفساین رزق، غرایز و د

و شرعى و ابزار بندگ౨اند، بسیار مطلوبند، اما اگر ھدف گردند و اگر حجاب میان ما و خدا شوند و اگر 

خود را در آنھا گم كنیم، دیگر ضد ارزش م౨شوند و ھمیشھ باید مواظب باشیم كھ اینھا، ابزارى براى ھدف 

 .ات ما ھستنداعالى حی

 .باید ھشیار باشیم كھ مال و مقام و دارایى این دنیا، اعتبارى است و روزى از دست ما گرفتھ م౨شود

پس مواظب باشیم كھ باعث آبادانى آخرت شوند، و ھر چھ از مال و مقام و دارایى این دنیا باعث آبادانى 

و نمایش و ظاھر و اگر سرمایھ ما ھستند، آخرت ما شود، براى ما مانده است و غیر از آن، دیگر پز است 

 .سرمایھ موقت౨اند و باید بدانیم كھ رزق تن و نفس، حالوتى در حد تن و نفس دارد

 ب ـ رزق جان

 .این رزق، رزق كریم است

ھر چھ بندگى ما قویتر و ارتباط ما با خدا بیشتر شود، از رزق كریم برخوردار م౨شویم كھ آن، حالوت 

 .جان ماست

ن باشد كھ روزیم آن بوداى خوشا آن روز و روزى اى خوشانكتھ مھم این است كھ رزق آن است روزى آ

 .كھ از آن بھرھمند م౨شویم، نھ آن كھ داریم

 .پس، باید بدانیم كھ نیروى خود را صرف چھ م౨كنیم و مواظب توزیع این نیرو ھم باشیم

فرع است و موقتى و چقدر را صرف  چقدر از نیرو را براى رسیدن بھ رزق تن و نفس صرف كنیم كھ

 .رزق جان م౨كنیم كھ اصل است و سرمایھ ھمیشگى ما

 :براى روشن شدن بیشتر مطلب، سھ مثال از قرآن كریم م౨آوریم

 .است 76ماجراى اّول، در سوره قصص، آیھ 

در آن ثروت بھ جریان قارون اشاره م౨كند كھ او ایمانى محكم نداشتھ و با ثروت عظیمى كھ داشتھ، خود را 

 .گم م౨كند

 :م౨فرماید 77خداوند در آیھ 

 (وابتغ فیما اتیك هللا الّدار اآلخرة وال تنس نصیبك من الّدنیا)

 .و با آنچھ خدایت داده سراى آخرت را بجوى و سھم خود را از دنیا فراموش مكن

 :دراین آیھ، كھ تجسم ھمھ اھداف داراییھاى این دنیاست، م౨فرماید



 .بھ تو داده، آخرت را بجوى و سھم خود را در این دنیا فراموش نكندر آنچھ خدا، 

 :نتیجھ این داستان این یكھ

و ثانیاً ; اّو در این دنیا آنچھ از مال و رزق بھ تو دادھاند، اعتبارى است و با آن، آخرت خود را آباد كن

 .بھره این دنیا و آن دنیا، ھر دو را; بھره خود را بردار

 .و ثروت قارون،حجاب بین او و خدا شد و در نتیجھ، خود و ثروتش در زمین فرو رفتند بھ ھر حال، مال

 :م౨فرماید) علیھ السالم(و ھمین است كھ على

 .إتّقوا سكرات النّعمة

 .بپرھیزید از مستیھاى نعمت

داستان دوم، ماجراى فرعون است كھ پادشاھى بزرگ بود و ثروتى فراوان و مقامى واال داشت، اما 

 .رور شد و او و لشكریانش، در دریا غرق شدندمغ

ماجراى سوم، كھ در سوره عبس آمده از این سخن م౨گوید كھ كورى خدمت حضرت رسول رسیده بود 

خدمت حضرت ) صاحبان مال و مقام)و در ھمین ھنگام، سران و بزرگانى از اعراب ) روشن دل نابینا(

 .رسیدند

معطوف داشت و نظرش از آن شخص كور، معطوف بھ آنان حضرت، بھ ظاھر، توجھ بیشترى بھ آنان 

 :شد كھ مورد خطاب خداوند قرار گرفت كھ

احمدا نزد خدا این یك ضریربھتر از صد قیصر است و صد وزیراحمدا اینجا ندارد مال سودسینھ باید پر 

 :زعشق و درد و سوزخداوند بھ رسول گرامى خود م౨فرماید

ر، كھ البتھ حضرت رسول بھ این امر توجھ داشتھ، و این پیامى است بھ ارزشھا توجھ كن، نھ بھ ظواھ

 :براى ھمھ و اتفاقاً در ادامھ سوره م౨فرماید

 (فلینظر اإلنسان إلى طعامھ)

 .پس انسان باید بھ خوراك خود بنگرد

 .كھ معناى ظاھرى آن، رزق تن و نفس است و معناى باطناش رزق جان و رزق كریم

قام دنیا خوب است، اما بھ شرطى كھ براى پُز دادن و نمایش و فقط صرف جمع نتیجھ این كھ مال و م

 :م౨فرماید (علیھ السالم(كردن نباشد و ھمین است كھ حضرت على

 «.در طلب معیشت خود بكوش، اما خزانھدار غیر مباش»

كام مطلوب است  البتھ، واضح است كھ انسان باید بھ فكر خود و فرزندان و تأمین زندگى باشد و اینھا یھمھ

 .و تالش و كوشش در این راه، خود عبادت است

اما باید مواظب، حالل و حرامھا باشیم و از ھرگونھ اسراف و تبذیر خوددارى كنیم و ھدفمان جمعآورى 

صرف نباشد، بھره خود و دیگران را در مال و مقام دارایى خود فراموش نكنیم و در حسابرسى كارھاى 



خمس و زكات مال را بھ موقع بدھیم، انفاق كنیم، بھ دیگران خیر برسانیم و مال خود مادى، دقیق باشیم، 

را در زمان زندگى خود بین وارثان تقسیم كنیم كھ این خود، نوعى انفاق است و در این تقسیم، براى امور 

م كھ عام المنفعھ و خیر نیز جھت باقیات و صالحات خود، سھمى قائل شویم و سرانجام، مواظب باشی

 :حالوت اصلى، حالوت جان ما و رزق جان ماست كھ

 (یسقون من رحیق مختوم ختامھ مسك)

 .ُمھر آن مشك است; از بادھاى ُمھر شده نوشاینده شوند

 .مواظب باشیم كھ بھ مستیھاى دروغین و سراب مانند، خود را مشغول نكنیم و فریب ندھیم

چون كندو باالخره، مواظب باشیم كھ خداوند، مال و مقام باده خاك آلودتان مجبون كندصاف اگر آمد ندانم 

و دارایى را بھ ھمھ م౨دھد، بھ پاكان و ناپاكان ھر دو، اما رزق كریم و حالوت جان را فقط بھ پاكان و 

اولیاى خود م౨دھد و آگاه باشیم كھ آنچھ در رابطھ با بندگى ماست، پایھاش در وجود ما و سرمایھ اصلى 

ر رابطھ با غیربندگى است، پایھاش در غیر ماست و این سرمایھ ھمیشگى ما نیست، و ماست، و ھر چھ د

 .اعتبارى است و مواظب باشیم كھ بھ آن خیلى دل نبندیم

است، نھ ھویت خود را در الفاظ  (بندگى(ھمیشھ میزان ھویت ما، در ارتباط با میزان ارتباط ما با خداى ما 

آنھا ابزارى ھستند كھ اگر در راه قرب ما بھ خدا بھ كار روند، بھ ما بھره  و مال و دارای౨ھاى دنیا بدانیم كھ

 .رسانیدھاند و خیرند و در غیر این صورت، م౨توانند براى ما شّر باشند

 ـ غم و شادى 4

چرا كھ فوق این دنیا ; انسان متعالى، كھ بھ مقامات عالیھ م౨رسد، فوق غم و شادیھاى این دنیا بھ سر م౨برد

 .م౨بردبھ سر 

او ھمھ چیز را در ارتباط با خدا و در مرتبھ بندگى م౨بیند و در این چارچوب خیلى از تعبیرات و 

و او بھ باغ سبز عشق ) خویش را تعدیل كن، عشق و نظر(دیدگاھھاى او در این دنیا، متعادل م౨شود 

 :م౨رسد كھ

غم و شادى نباشد جوش ماوز خیال باغ سبز عشق كویى منتھا استجز غم و شادى در او بس میوھھا استاز 

و وھم نبود ھوش ماحالتى دیگر بود، كان نادر استتو مشو غافل كھ حق بس نادر استاگر در دل انسان 

متعالى، حزنى ھست، حزن دورى از خداست و حزن، ھجران است، و اگر حزنى ھست، حزن این است 

ارت دیگر، حزن او، حزن درگیرى با خود و كھ در برابر خداوند قھار، جبار و عادل چھ م౨كند، و بھ عب

دیگران، براى تعالى بیشتر و بندگى و قرب بیشتر است، و م౨خواھد در این راه، خود و دیگران را زاللتر 

 .كند

 .بنابراین، كدورت پیرائى او را رنج م౨دھد، نھ كدورت افزانى

ابھا، او را بشاش و میرحال و و نھ اسارتھاى دنیوى او را رنج م౨دھد، كھ تالش بر سر برداشتن حج



 .میراحوال م౨كند

 .در حقیقت، حزن او ناشى از نشناختن خویش نیست، بلكھ ناشى از شناخت خویش است

 .بر نمد چوبى كھ آن را مرد زدبر نمد آن را نزد بر مرد زدانسان، بھ وسعت ھمھ ھستى است

حى است و در مقام واالى خود، روح و در مقام بدنى، من رو.) ھست او، ھمھ ھستى است، ماسوى هللا)

 .است

حال اگر او بھ غیر خدا نظر كند، در این محدودیت، مطلوب خود را از دست م౨دھد و نامحدودى، محدود 

را طلب كرده، در حالى كھ طلب مطلوب او، نامحدود مطلق است و چنین كیفیتى، ریشھ ھمھ نابسامانیھاى 

 .حدود مطلق باشد، ھمھ ابتھاج و حالوت جان استاو و ھمھ حزنھاى اوست، اما در طلب نام

جملھ بى قراریت از طلب قرار تو استعاشق ب౨قرار شو تا كھ قرار آیدتھمین احساس، كھ م౨بینیم ب౨نھایت 

 .خود را در غیر آن محدود كردھایم، رنج و عذاب است

داریم و اگر خدا را داریم، غم اگر ھمھ دنیا را ھم داشتھ باشیم و بھ دنیا دل بستھ باشیم، باز مشكل و غم 

 .نداریم

عاشقان را شادمانى و غم او استدستمزد و اجرت خدمت ھم او استراه لذت از درون دان نى برونابلھى دان 

جاستى از قصر و حصونآن یكى در كنج زندان مست و شادو آن دگر در باغ، ترش و ب౨مرادباید متصل بھ 

ست، بھ بیرون از خود، دل نبند، و من مجازى ھم، خود ناخود تو خود شوى كھ او متصل بھ ھمھ ب౨نھایتھا

 . است

ویسھ و معشوق ھم در جان تو استاین برون౨ھا ھم آفات تو استو آن كھ در غم و شادیھاى معمولى، زندگى 

 .خود را رقم م౨زند، او انسان خدا نیست

نساِن خدا، ھمھ چیز را از دید خدا ھر كھ او بستھ غم و خنده بوداو بدین دو عاریت زنده بودو خالصھ، ا

م౨بیند و مشكالت و خوشیھاى این دنیا را موقتى و اعتبارى م౨داند و در نعمات، شكر نعمت و در 

مشكالت، اجر صبر را طلب م౨كند و ھمھ چیز را در این دنیا در تدبیر حكیم مدبر م౨داند و آگاه است كھ 

با خدا، سرمایھ ھمیشگى ماست و در نھایت، بھ مقام صبر و غم و شادیھاى این دنیا، موقتى است و ارتباط 

 .باالتر از آن، بھ مقام رضا م౨رسد

گرچھ گردآلود فقرم شرم باد از ھمتمگر بھ آب چشمھ خورشید دامن تر كنمعاشقان را گر در آتش م౨پسندد 

حكیم مدبر  لطف دوستتنگ چشمم گر نظر در چشمھ كوثر كنمو باالخره، حال كھ ھمھ چیز را در تدبیر

 :م౨داند، م౨گوید

 .ھر چھ آن سلطان كند، شیرین كند

عاشقم بر قھر و بر لطفش بھ جداى عجب من عاشق این ھر دو ضدو ھمین است كھ م౨گویند حضرت 

 :در جلسھ یزید فرمود) علیھا السالم(زینب



 «.وما رأیت إالّ یجمي»

پایان تكلیف الھى )علیھا السالم(ما زینبو این، در حالى بود كھ در جلسھ یزید جز زشتى چیزى نبود، ا

عاشورا و امام حسین و اھل بیت و اصحاب را درست م౨دید و تدبیر حكیم مدبر را درست م౨دید و لذا حق 

 .را م౨دید و حق زیباست

 ـ آزمایشھاى دنیایى 5

 :در آیھ دوم سوره مباركھ ُملك، خداوند م౨فرماید

 (كم أحسن عمیالّذى خلق الموت والحیوة لیبلوكم أیّ )

 .ھمان كھ مرگ و زندگى را پدید آورد تا شما را بیازماید كھ كدامتان نیكوكارترید

 :و سپس م౨فرماید

 .براى امتحان شما، تا شما را بیازماییم، كھ كدام یك عمل بھترى دارید

 .بنابراین، معلوم م౨شود كھ ھمھ لحظات زندگى ما امتحان است

 :جزاى این و آنو در سوره عنكبوت، آیھ دوم، م౨فرماید عالم اّول جھان امتحانعالم ثانى

 (أحسب النّاس أن یتركوا أن یقولوا آمنّا وھم ال یفتنون)

آیا مردم پنداشتند كھ تا گفتند ایمان آوردیم، رھا م౨شوند و مورد آزمایش قرار نم౨گیرند؟و باالخره در سوره 

 :، م౨فرماید126توبھ، آیھ 

 (كّل عام مّرة أو مّرتین أوالیرون أنّھم یفتنون فى)

آیا نم౨بینند كھ آنان در ھر سال یك یا دو بار آزموده م౨شوند؟گفت یزدان از والدت تا بھ حینیفتنون كّل عام 

مّرتینامتحان بر امتحان است اى پسرھین بھ كمتر امتحان، خود را مخرز امتحانات قضا ایمن مباشھان ز 

 .ھ ھمیشھ ھمھ مردم، در حال امتحان ھستندرسوائى بترس اى خواجھ تاشو خالصھ این ك

 .ما باید در سعدى و نحسى، معنا و اثر را بنگریم، نھ ظاھر و صورت را

و در قرآن كریم از نمونھ بارز این نگرش، داستان موسى و خضر است كھ چھره ظاھرى حوادث، موسى 

 .م౨دید، مشكلى نداشت را دچار تردید و تزلزل م౨كرد، اما خضر كھ چھره اصلى و معنا و اثر را

بھ بعد  30اعتراضى كھ بھ زشتیھا و مشكالت این دنیا م౨گیریم، ھمان اعتراضى است كھ مالئك، در آیھ 

 (أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الّدماء)در سوره بقره، در ارتباط با انسان داشتند كھ 

 :، اما خداوند م౨فرماید

 (إنّى أعلم ما ال تعلمون)

 :ت بعدى، بھ دنبال این اعتراض، م౨فرمایدو حتى در آیا

 (اُسجدوا آلدم)

 .یعنى نھ تنھا این اعتراض شما درست نیست، بلكھ بھ این انسان سجده كنید



بنابراین، معلوم م౨شود كھ اگر ما نكتھاى را نم౨دانیم، باید بدانیم كھ علم ما نارساست و از طرفى، امور دنیا 

كیم است و امور این دنیا، در تدبیر اوست، و ھر چھ در تدبیر و تقدیر و تدبیر این دنیا در دست مدبّر ح

 .اوست، صواب است

 :خداوند، در قرآن كریم م౨فرماید

 :عدھاى از مردم آنچھ را نم౨دانند، تكذیب م౨كنند

بوا بما لم یحیطوا)  .(كذِّ

 :نقش كژ مژ دیدم اندر آب و گلچون مالئك اعتراضى كرد دالما باید بدانیم كھ

ست در دایره یك نكتھ خالف از كم و بیشكھ من این مسألھ بى چون و چرا م౨دانمبیشترین كژیھاى عالم نی

 .خارج، كژى نیست، كژ فھمى ماست

نتیجھ این كھ، با یتوضیحات فوق مشخص م౨شود كھ اّو، ما ھمیشھ در حال محكزدن ھستیم، و ثانیاً، نباید 

معنا نگاه كنیم و ثالثاً، امور بیرونى ما نشانھ ادبار و اقبال ما  در صورتھا نگاه نكنیم، بلكھ باید در اثر و

نیستند و مواظب باشیم كھ در نعمت، شكر نعمت و در مشكالت، اجر صبر را در نظر داشتھ باشیم، و 

 :چون در ھر حال نظرمان، قرب بھ خداست

ریخت مانداین براھیم از شرف رحمتى دان امتحان تلخ رانعمتى دان ملك مرو و بلخ راآن براھیم از تلف نگ

بگریخت رانداین نسوزد آن بسوزد اى عجبنعل معكوس است در راه طلبجان كالم این كھ، امتحانات تلخى 

در صورتى كھ ملك و مقام این دنیا، م౨تواند باعث شود ; كھ در زندگى ما پیش م౨آید، از رحمت حق است

ا شود و ما را از خدا دور كند و اگر خود نیز در كھ بھ علت فرو رفتن در آنھا، نقمت و نكبت نصیب م

فضاى اسم مدبّر قرار گیریم، بھ یقین م౨رسیم و در یقین، كھ خود، علت و ایجاد است، بینش ما اصالح 

م౨شود، توقعات ما كمتر م౨شوند و بھ مقام صبر و باالتر از آن، رضا م౨رسیم و صبر و رضا، زاییده مقام 

 .یقینند

رتبھ آخر این مطلب برسیم كھ تكلیف الھى ما چیست و فقط مواظب باشیم كھ تكلیف الھى و باالخره، بھ م

 .خود را درست انجام دھیم

باید در مكروھات، صبر داشتھ باشیم و در سخت౨ھا و آزمایشھاى این دنیا، صبر و باالتر از آن، مقام رضا 

 .شكایت ما نشودداشتھ باشیم كھ در درون، باعث اضطراب و در برون، باعث گلھ و 

 .یعنى اختیار، از اجزاى تقدیر است; در تقدیر الھى، جبر و اختیار ھم ھست

 .ھر چھ انسان بھ مدد عقل در عالم انجام دھد، خود جزو تقدیر الھى است

 .سركشى در برابر تقدیر الھى، آدمى را بھ آتش غیر الھى خواھد سوزاند

در كف او موم است سنگ خارااگر بھ تكلیف خود  سركش مشو كھ چون شمع از غیرتت بسوزددلبر كھ

چرا كھ ھمھ وظیفھ ; درست پى بریم و آن را درست انجام دھیم، دیگر جبر و اختیار براى ما حل شده است



ما تكلیف ماست، كھ آن را پروردگار ما براى ما مقّدر كرده، و در آن چارچوب عمل كردن، اختیار 

بخواھد یا بتواند نظم و حصارھاى نھایى دنیا و تاریخ و تكوین را ماست، و اختیار این نیست كھ آدمى 

بلكھ اختیار این است كھ در چارچوب تكلیف، وظیفھ خود را انجام دھیم یا ندھیم و در چارچوب ; برھم زند

 .ھمین بحث است كھ توكل، مددرسانى است

ست او بسپاریم و بھ خصوص در توكل، یعنى خداى مدبر را وكیل خود و پناه خود بدانیم و خود را بھ د

حالى كھ در تكلیف خود كوشاییم، امورى را نیز كھ تدبیرش از عھده ما خارج است، بھ خدا بسپاریم و 

 :م౨فرماید)علیھ السالم(ھمین است كھ على

مالك موت، مالك حیات نیز ھست، آن كھ م౨آفریند، ھمان است كھ م౨میراند، آن كھ فانى م౨كند، ھمان است 

 .اره بازم౨گرداند و آن كھ مبتال م౨كند، ھمان است كھ عافیت م౨بخشدكھ دوب

 .ابراھیم خلیل، با آتش و ابراھیم ادھم با مینا امتحان م౨شوند

 .شگفتا كھ ابراھیم خلیل، در آتش نم౨سوزد و ابراھیم ادھم در آتِش عشق م౨سوزد

 .ھر دو در طلب پروردگار و در امتحانات او موفق م౨شوند

 :خداوند در قرآن كریم م౨فرماید و باالخره

ولنبلونّكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس والثّمرات وبّشر الّصابرین الّذین إذا )

 (أصابتھم مصیبةٌ قالوا إنّا ȱّ وإنّا إلیھ راجعون

زماییم، و و قطعاً شما را بھ چیزى از قبیل ترس و گرسنگى و كاھش در اموال و جانھا و محصوالت م౨آ

 :ھمان كسانى كھ چون مصیبتى بھ آنان برسد گویند; مژده ده شكیبایان را

 .ما از آِن خدا ھستیم و بھ سوى او باز م౨گردیم

 .بنابراین، ھمیشھ در بوتھ آزمایشیم و نسبت بھ ھستى و قوانین آن و مسائل درونى خود، آزموده م౨شویم

ست و این را ھم بدانیم كھ امور بیرونى، نشانھ اقبال یا علت این آزمایش، محك زده شدن جوھر وجودى ما

ادبار ما نیستند و باید آنچنان در درون، خود را دریا گونھ بھ ھمھ دریاھاى وجود متصل كنیم كھ گویى ھمھ 

دنیا را در وجود خود احساس م౨كنیم و ھرگز احساس نكنیم كھ دنیا بر ما ھجوم آورده و یا ھرگز احساس 

 .ا م౨تواند بر ما ھجوم آوردنكنیم كھ دنی

قھر را از لطف داند ھر كس౨خواه نادان خواه دانا، ھر كس౨لیك لطفى گشتھ در قھرى نھانیا كھ قھرى در دل 

لطفى روانكم كسى داند مگر ربانئ౨كش بود در دل محك جانئ౨در ادامھ بحث آزمایشھاى این دنیا بھ دو بحث 

 :౨كنیم، اشاره م౨شودزیر كھ در امر آزمایش الھى، مشكل پیدا م

 مقّدرات پروردگار



 

 .بایستى نظام عالم را بشناسیم و تدبیر را از آِن خداوند، كھ او مدبّر حكیم است، بدانیم

بر ھمین اساس است كھ امور دنیا، یعنى عافیتھا و بالھا نیز رقم م౨خورد و سرانجام آن نیز جزاى معاد و 

 :لذا زبان حال ما این است كھ یك رشتھ امورى است كھ ھمھ را نم౨دانیم و

 .أللّھم فاجعل نفسى مطمئنّة بقدرك وراضیاً بقضائك

 

 شرور

ییمعمو در ذھن انسان، چراھایى وجود دارند كھ مث چرا شّر ھست، چرا بدى ھست، و باالخره چرا 

 :در پاسخ باید گفت .زشتیھا وجود دارند یا چرا بیماریھاى صعب العالج وجود دارند

كما بر این است كھ خالق، مخلوق را بھ وجود م౨آورد و این خیر است، اما مخلوق ممكن است ـ نظریھ ح 1

 :شّر را بھ وجود آورد

 (ما أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سیّئّة فمن نفسك)

 .ھر چھ از خوبیھا بھ تو م౨رسد از جانب خداست و آنچھ از بدى بھ تو م౨رسد از جانب تو است

 .م این است كھ بھ وجود آمدن شّر، كھ در دایره اختیار بشر است، از تقدیرات این عالم استاّما نكتھ مھ

 .ـ حد عقل و علم ما، در برخورد با امور محدود است 2

بنابراین، پ౨نبردن بھ اسباب و علل ممكن است در توان علمى و عقلى ما نباشد، و از طرفى، ممكن است ما 

، و مثال خوب این امر، ھمان برخورد موسى و خضر است و بھ ھر حال، بھ صورتھا و ظواھر نگاه كنیم

 .مواظب باشیم كھ چھره ظاھر و چھره باطن قضایا و امور، ممكن است با ھم فرق داشتھ باشند

 .ـ اگر معتقد باشیم كھ زشتیھا وجود دارند، پس باید مواظب باشیم كھ زشت౨پذیر نباشیم 3

 :پناه ببریمـ از مشكالت و بدیھا بھ خدا  4

 (قل أعوذ برّب الفلق من شّر ما خلق ومن شّر غاسق إذا وقب)

 :بگو

 .پناه م౨برم بھ پروردگار سپیدھدم از شّر آنچھ آفریده و از شّر تاریكى چون فراگیرد

 .ـ بدانیم كھ دنیا بر اساس تضادھا و نقصانھا بنا شده است و این تقدیر خدا در آفرینش بوده است 5

تضادھا محكزده م౨شود، اما بدانیم كھ در عین این تضاد، روح واحدى بر ھستى حاكم است،  انسان در این

 .و در عین این تضاد، جھت واحدى در ھستى دنبال م౨شود و مدبّرى عادل و حكیم بر آن ناظر است

ثواب روز و شب، ظاھر دو ضد و دشمناندلیك ھر دو یك حقیقت م౨كنندو لذا با توجھ بھ عالم آخرت و عالم 

و جزا، كھ عالم پایدار و ھمیشگى است و عالم موقت دنیا، ھمیشھ بھ نھایت امور توجھ داشتھ باشیم، و در 

 .سعدى و نحسى عالم، معنا و اثر را بنگریم، نھ ظاھر و صورت را



نفسانیّات، وھم، خیال و )البتھ، در این جا از شرورى كھ در اثر نامتعادل استفاده كردن از نفس و تن 

بھ وجود م౨آیند و ما، در برابر عكسالعمل طبیعى آنھا قرار م౨گیریم، بحث نم౨شود، كھ آنھا ) ایزغر

حسابشان جداست و ھمان گناھان ما ھستند كھ در برابر جزا و عقاب و اثرات آنھا قرار م౨گیریم و حتماً 

 .دامن ما را خواھند گرفت و این یك امر بدیھى و روشن است

ا تدبیر خدایى، نعمتھایى دارد و خالى از تعارض نیست، اما انسان باید با تكلیف الھى نھایت این كھ دنیا ب

خود، با امور و قضایا برخورد كند و اگر تكلیف را درست انجام م౨دھد، باید دلش قرص و محكم باشد و 

 .ان بھ خدا شودمابقى امور را بھ مدبّر و فاعل اصلى بسپارد و معتقد باشد كھ ابزار، باید باعث رسیدن انس

 .این ابزار، صورتھایى مختلف دارند، ولى بھ ھر حال، ابزارى موقت౨اند

علیھ (فقط در ھر حال، باید مواظب باشیم كھ ارتباط با خدا را حفظ كنیم و ھمین است كھ على

 :م౨فرماید)السالم

 .چنگ در بندگى كسى بزن كھ تو را آفریده و روزى م౨دھد و درستت كرده است

 .گى كن و میل تو با او باشد و تنھا از او بیم و ترس داشتھ باشپس، بند

 ـ شغل 6

 :در باره شغل، نكتھھاتى چند را باید در نظر داشتھ باشیم

 انتخاب شغل

 

باید سعى كنیم شغلھایى را برگزینیم كھ بھره بیشترى براى جامعھ داشتھ باشند و عالقھ خود را در انتخاب 

 .تواناییھاى خودمان تعیین كنیم شغل، بر اساس نیاز جامعھ و

 .مواظب باشیم كھ عالقھھاى كاذب و صورى و موقتى در كار نباشد

شغلھاى تولیدى و محورى و زیربنایى، كھ در آنھا خالّقیت و ابداع و نوآورى نیز باشد، البتھ ارجحند، و 

ھ بھ مرور زمان، رشد و حت౨االمكان شغلھاى مجازى را انتخاب نكنیم و سرانجام، بھ شغلھاى بپردازیم ك

 .تعالى خود شغل و رشد و تعالى خود ما را در پى داشتھ باشند

 .بدینسان، شغل انسان، ھمیشھ جّذابیت خود را حفظ م౨كند

 

 بھ عنوان یك تكلیف; شغل

 .آگاه باشیم كھ شغل، نمایش و پُز ھویت ما نیست

ست، و در نتیجھ فكر نكنیم كھ اگر فالن گمان نبریم كھ شغل ما، خوِد ماست، بلكھ ھویت ما در بندگى ا

 .شغل یا مقام را نداشتیم، خود ما ھم نیستیم



اگر موضع ما نسبت بھ شغلمان، حالت شغلپرستى و ھدف بھ خود گیرد، این نوعى شرك است و م౨تواند 

 .مقّدمھ سقوط باشد

 .شغل را بھ عنوان یك تكلیف الھى قلمداد كنیم

یعنى مث نگوییم اینقدر حقوق ; ھ شغل یك تكلیف صورى و پایاپاى نباشدیاز طرفى دیگر، مواظب باشیم ك

م౨گیریم، اینقدر ھم كار م౨كنیم، و عالقھمندى و تالش خود را تابع میزان حقوق قرار دھیم، بلكھ در 

چارچوب تعھدى كھ داریم و بدان سبب شغل را قبول كردھایم، بھ تعھد خود بھ نحو احسن وفادار باشیم، و 

 .ابزارى براى بندگى; این كھ شغل، ابزار استخالصھ 

 .ھر چھ شغل بیشتر در راه بندگى بھ كار گرفتھ شود، ارزشى بیشتر دارد

 

 مشغلھ زیاد

; حتى االمكان بكوشیم در شغل خود، یكبُعدى و عملزده نشویم و بدانیم كھ جز شغل، امورى دیگر نیز ھست

 .حت و سایر ابعاد زندگى، كھ بھ آنھا نیز باید رسیدمثل امور خانواده، امور عبادى، مطالعھ، استرا

 .ھر چیز بھ جاى خویش نیكو است

مواظب باشیم كھ یك شغل بیشتر نداشتھ باشیم، اشخاصى كھ داراى چند شغل ھستند، بھ علت عدم كشش و 

 .توانایى، حتماً در بعضى از آنھا، دچار كمكارى، گناه و بدكارى م౨شوند

 .ساعت بیشتر كار نكنیم و مابقى را بھ امور دیگر زندگى بپردازیم 8ساعت،  24ز حت౨االمكان سعى كنیم ا

 :م౨فرماید) علیھ السالم(و ھمین است كھ على

 .اگر م౨خواھید برسید، در امور خود تخفیف دھید

 

 عالقھ مندى بھ كار

اً و شرعاً و قانوناً، این چنان كھ گفتیم، شغل، تكلیف ماست، و باید آن را تكلیف الھى خود قلمداد كنیم، اخالق

مسئولیت خود را درست انجام دھیم و بھانھھایى مثل میزان حقوق، نارضایتى از مافوق و ناراحتیھاى 

 .شخصى، باعث نشود كھ بھ كمكارى یا بدكارى مبتال شویم

 .ماستبدانیم كھ شغل، امانتى است كھ باید برایش امانتدارى خوب باشیم و بدانیم كھ خدا، ناظر بر كار 

 تقسیم كار روزانھ

 

ساعت  8سعى كنیم در شب و روز كارھایمان را تقسیم كنیم و برنامھریزى روزانھ داشتھ باشیم، و حداكثر 

كار كنیم و ساعاتى را بھ عبادت، ساعاتى را بھ مطالعھ، و باالخره ساعاتى را براى استراحت در نظر 



 .بگیریم

 

 بازنشستگى

باید قدر آن را بشناسیم و از این پیشآمد عبرتآموز استقبال كنیم و بدانیم كھ بازنشستگى از مواھبى است كھ 

 (تلك األیّام نداولھا بین النّاس(

و بدانیم كھ ھر كس، در این دنیا فرصتى دارد، و این زحمت براى رسیدن بھ خدا، در چارچوب بندگى 

از این فرصت را نصیب خود است، و این فرصت، تمام شدنى است، اما مھم این است كھ بھره درست 

 .كنیم

با این مقدمھ، باید حواس ما جمع باشد كھ بازنشستگى را بھ انگیزھھاى كاذب دنیایى و توجیھھاى كاذب 

مادى، آغاز تالش دنیایى خود بھ حساب نیاوریم و خود را بھ آب و آتش و حالل و حرام نیندازیم، بلكھ با 

را بھ دست خدا بسپاریم و در بازنشستگى، بھ فكر تصفیھ و  قدرى تأمل و تفكر و قناعت و توكل، امور

تزكیھ و عبادت و آرامش بیشتر باشیم كھ این حق ماست كھ بعد از كار و تالش طوالنى، بھ آنھا بپردازیم و 

 .بھ فكر معنویات و آن یدنیاى خود باشیم

نیم، بلكھ كارھایى در شأن البتھ، با این بحث، نم౨خواھیم بگوییم كھ در دوران بازنشستگى اص كار نك

 .بازنشستگى و محدود و نھ طاقتفرسا

 .بھ ھر حال، بازنشستگى را فرصتى براى خود و پرداختنى بھ خود بدانیم

 

 ابعاد مختلف زندگى

یا چند بُعدى نشویم، بلكھ ھمھ بُعدى باشیم و ) مث عملزدگى(یباید مواظب باشیم كھ در زندگى، یكبُعدى 

 :جاى خویش نیكوست و در این مورد نكاتى چند قابل تذكر است بدانیم كھ ھر چیز بھ

ـ در باره شغل خود، مواظب باشیم كھ در زندگى ماشینى امروزه و عصر حاضر، وضعیت، نیازھا،  1

ساعت ھم كار كنیم، كافى نیست و بلكھ باز ھم كم  24رفاھھا و زیادھخواھیھا طورى است كھ اگر در 

 .م౨آوریم

د منطق و عقل را رعایت كنیم و با بینش صحیح و برنامھریزى درست و این كھ مواظب بنابراین، باید ح

باشیم شیطان ما را وسوسھ نكند، و ب౨جھت نترساند، كار بكنیم و تالش بكنیم، اما در حد منطق و شرع و 

 .در چارچوب بندگى، نھ براى پُز و زیادھخواھى

بدانیم كھ زندگى در عصر حاضر، تنشھاى فكرى و  ـ استراحت ما بھ اندازه كافى باشد و مخصوصاً  2

با داشتن استراحت (ھیجانات روحى زیادى براى ما در پى دارد و باید خستگى و عدم تمركز در امور را 

 .كمتر كنیم) كافى



 .ـ مواظب تفریحات سالم خود و ھمسر و فرزندان خود باشیم 3

یھا را در طبیعت و سیر در جھان ھستى با برنامھریزھاى دقیق، روزھاى تعطیل و جمعھ و مرخص

بگذرانیم، بھ دیدار فامیل و آشنایان برویم، صلھرحم داشتھ باشیم، سفرھاى زیارتى ـ مثل مشھد مقدس ـ و یا 

 .تفریحى مثل كنار دریا و شناسایى طبیعت زیبا را جزو برنامھھاى خود قرار دھیم

، بھ امور و مشكالتشان توجھ داشتھ باشیم، با آنھا ـ بھ ھمسر و فرزندان خود، با دقت كافى توجھ كنیم 4

دوست باشیم، ارتباط خود را با آنھا قطع نكنیم، در ھدایتشان بكوشیم و تكلیف خود را درباره آنان درست 

 .انجام دھیم

ـ محیط كار، خانھ و محیط شغلى و زندگى، در نھایت آرامش و امنیت باشد و نگذاریم كھ تنشھا و  5

 .ر آن حاكم باشندناآرامیھا ب

ـ خط مشى مشخص زندگى خود را، كھ در فصل بعدى گفتھ م౨شود، بھ خوبى انجام دھیم و بھ آن اعتقاد  6

 .داشتھ باشیم و در عمل پیاده كنیم

ـ و سرانجام، بھ ھمھ ابعاد زندگى درست برسیم، ھر بُعد زندگى را درست ارزیابى كنیم و میراحوال و  7

بھترین گونھ از لحظھ حال و لحظھاى كھ در آنیم، بھرھبردارى كنیم و در لحظھ  یعنى بھ; میرحال باشیم

حال، در ھمان لحظھ باشیم، نھ این كھ االن، كھ در حال اجراى فالن بُعد از زندگى ھستیم، فكر مغشوش و 

 :متالطم ما در جاى دیگر باشد، و ھمین طور ھمھ مسائل زندگى را و این امر را م౨گویند

یعنى حداكثر نصیب و بھره را در لحظھ حاضر از زندگى برداریم، غافل از لحظات ; »ودنمیرحال ب»

ضمناً بھ یك بُعد، خود را خیلى مشغول نكنیم و مثل ; زندگى خود نباشیم و با امور، سطحى برخورد نكنیم

عدى بھ اندازه یك معتاد، بھ یك بُعد از زندگى، خود را صددرصد معتاد نكنیم، و مواظب باشیم كھ بھ ھر بُ 

ارزش آن بُعد بپردازیم و نیروى خود را ب౨جھت تلف نكنیم، و ھر بُعدى را بھ اندازه خودش و ارزشى كھ 

 .دارد، وقت و سرمایھ و عمر خود را بر سر آن بگذاریم

باید ھوشیار باشیم كھ در مقابل نقدینھ پر ارزش عمر ما، كھ سكھ بھ سكھ بھ بازار عرضھ م౨كنیم و آنھا را 

 .از دست م౨دھیم، چھ كاالیى بھ دست م౨آوریم و مواظب بده و بستانھاى خود باشیم

 .مواظب باشیم كھ از زرنگیھایى كھ بھ دردمان نم౨خورد، دورى كنیم

 .این دنیا، چون ماھى است كھ بھ محضى كھ آن را بھ دست آوریم، فرار م౨كند

ھمان صید در دام ; ر دام بندگى استپس، بھ جاى صیّادى، صید بودن ھم خوش است كھ ھمان صید د

 .كمال و عشق و ایثار

 

 راه و رسم مشخص زندگى

انسان باید با بصیرت كامل، بھ یك راه و رسم مشخص و واحدى برسد و سپس بر این وضعیت، ثبات قدم 



 .داشتھ باشد

 .رسم برسیمبراى رسیدن بھ چنین وضعیتى، باید معرفت یابد و با مجاھدت و مرارت، خود بھ آن راه و 

در حقیقت، منظورمان از این بحث این است كھ در زندگى، معرفتى یابیم و سپس، این معرفت را در عمل 

 .پیاده كنیم

 :یدر رسیدن بھ این راه، ذكر چند نكتھ ضرورى است

اّو، باید مواظب باشیم كھ در رسیدن بھ این راه و رسم، ھیچگونھ انحراف و كژى وجود نداشتھ باشد و 

 .ى و انحراف در كار نباشدكجفھ

براى این تضمین، معرفتھاى خود را بر اساس قرآن و شرع و منطق و كمك از اساتید مطمئن و اولیاى 

 .خدا و دعا براى عنایت خدا در این راه قرار دھیم

 نكتھ بسیار مھم این است كھ زودتر بھ فكر عمل باشیم و مبادا تا آخر عمر، ھمھاش بھ فكر یاد گرفتن این

 .راه باشیم و فرصت ما تمام شود

منظور، رسیدن و شدن است، وگرنھ راه و رسمھا در كتابھا ھست، و در قفسھ كتابخانھ ما یا در قفسھ 

 .ذھنیات ما ھستند و خیلى مواظب باشیم كھ ھدفمان انباشتھ كردن ھر چھ بیشتر محفوظات ذھنى نباشد

ز جوى گذشتو بعد از این كھ بھ این الگوھا و ارزشھا عاقل بھ كنار جو، پى پل م౨گشتدیوانھ پا برھنھ ا

 :رسیدیم، سخت بر عمل بھ آنھا و ثابت قدم بودن در آنھا پافشارى كنیم كھ

 (من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا هللا علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم ّمن ینتظر)

 .ھ وفا كردنداز میان مؤمنان مردان౨اند كھ بھ آنچھ با خدا عھد بستند، صادقان

 .برخى از آنان بھ شھادت رسیدند و برخى از آنان در ھمین انتظارند

 (یوما بّدلوا تبدي)

 .و ھرگز تغییر و تبدیلى در عھد و پیمان خود نم౨دھند

و سرانجام، در این وضعیت، نورى بر او حاكم م౨شود كھ ظلمتھاى زندگ౨اش روشن م౨گردد و در پناه این 

 :كیم قرار م౨گیرد، و شامل این آیھ م౨شود كھحكمت و در فضاى اسم ح

أومن كان میّتاً فأحییناهُ وجعلنا لھ نوراً یمشى بھ فى النّاس كمن مثلھ فى الظّلمات لیس بخارج منھا كذلك )

 (زیّن للكافرین ما كانوا یعلمون

آن میان مردم راه  بود و زندھاش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو[ دل]آیا كسى كھ مرده 

این گونھ براى ! برود چون كسى است كھ گویى گرفتار در تاریك౨ھاست و از آن بیرون آمدنى نیست؟

 .كافران آنچھ انجام م౨دادند زینت دادھشدھاست

در رابطھ با ھمین راه ) علیھ السالم(و سرانجام او، جزو اولیاى خدا م౨شود كھ اولیاى خدا را حضرت على

 :نین وصف م౨فرمایدو رسم مشخص، چ



قوم أخلصوا ȱّ فى عبادتھ ونظروا إلى باطن الّدنیا حین نظر النّاس إلى ظاھرھا فعرفوا أجلھا حین نحر 

 .الخلق سواھم یعاجلھا، فتركوا منھا ما عملوا إنّھ سیتركھم وأماتوا منھا ما عملوا سیمیتھم

مردمى ھستند كھ خدا را بھ طور خالص عبادت م౨كنند و وقتى مردم، بھ ظاھر دنیا و شھوات  اولیاى خدا،

بھ باطن دنیا م౨نگرند، و وقتى مردم، بھ چیزھاى زودگذر، دنیا مغرور [ با تفكر و امعاننظر]م౨نگرند، آنان 

ایى كھ م౨دانند، از اموال م౨شوند، اولیاى خدا بھ آینده و نعمتھاى قیامت نگاه م౨كنند، و اولیاى خدا، چیزھ

دنیا و مقامھاى ظاھرى، رھایشان م౨سازد، خود آنھا را رھا م౨كنند و چیزھایى كھ باعث ھالكت م౨شود، 

 .خود، آنھا را رھا م౨كنند

و بعد از این كھ بھ این خطمشى مشخص رسیدیم، باید مواظب باشیم كھ زندگى روزمره و زرق و برقھا و 

ده، ما را فریب ندھد و مستیھاى دروغین را كھ یك عده را مست كرده، براى آنچھ بھ طور مجاز حاكم ش

 .خود آرزو نكنیم

مالمت مالمتگران دنیا زده، ما را از راه اصلى باز ندارد، و باالخره، آرزوى دنیاى دنیازدگان را نداشتھ 

 .باشیم، بلكھ آرزوى زندگى اولیاى خدا را داشتھ باشیم

 :بھ حكمت دست یابیم و نتایج آن عبارتند ازو باالخره، در این راه، 

 

 بینش صحیح و چشم حقبین

در پناه این حكمت، بھ حق م౨رسیم و حق را م౨بینیم، و بر مبناى حق قضاوت م౨كنیم و بر مبناى حق عمل 

 :م౨كنیم و درست م౨بینیم

ه ما، نگاه حقیقت و چشم حقبین بھ جز از حق نتواند دیدنباطل اندر نظر مردم باطلبین استدر حقیقت، نگا

 .تعدیل است

 ،(.خویش را تعدیل كن عشق و نظر)

 تكلیف الھى

 

راھى كھ ھدفش خداست، فقط بھ تكلیف الھى خود عمل م౨كند، و تكلیف الھى چیزى جز بندگى نیست، و 

سرانجام بھ این نتیجھ م౨رسیم كھ در راه و رسم مشخص زندگى، كھ منظور این بحث است، بھ بندگى 

زیرا براى رسیدن بھ خدا، ; در چارچوب بندگى و عبودیت، خط مشى ما مشخص م౨شود م౨رسیم و

 .وسیلھاى جز بندگى وجود ندارد

گر تو خواھى حّرى و دلزندگ౨بندگى كن بندگى كن بندگ౨از خودى بگذر كھ تا یابى خدافانى حق شو كھ تا 

یت بندگى، وصال حق است و بھ عبارت یابى بقاگر تو را باید وصال راستینمحو شو وهللا اعلم بالیقیننھا



 .دیگر، بندگى یك روى سكھاى است كھ آن رویش، حق است

 در بندگى بھ چھ چیزى م౨رسیم؟

 .بندگى عبارت است از توجھ نقص بھ كمال

یعنى ب౨نھایت ھمھ ب౨نھایتھا را و بھ كمال توجھ م౨كنیم و در جھت ; بنابراین، در بندگى، كمال را م౨جوییم

౨كنیم، و این نتیجھ اّول بندگى استكمال سیر م. 

 .چرا كھ كمال را دوست م౨داریم; نتیجھ دوم بندگى این است كھ بھ این كمال، عشق م౨ورزیم

چرا كھ اصل عشق، چیزى ; بنابراین، در بندگى بھ عشق م౨رسیم و سرانجام، در عشق، ایثار را م౨آموزیم

 .جز ایثار نیست

معشوق است، و ایثار، چیزى جز از دست دادن مِن مجازى اصل عشق، فناست و فنا، محو شدن در 

چرا كھ من اصلى، از دست رفتنى نیست، و خالصھ، در بندگى بھ مثلث سازندھاى كھ ھمھاش ; نیست

 .اسرار است و ھمھاش زندگى م౨رسیم و آن، مثلث سازنده كمال، عشق و ایثار است

و ایثار، عاید ما م౨شود، حالوت بندگى است كھ سرانجام، نتیجھ غایى بندگى، كھ در مثلث كمال و عشق 

 .چرا كھ جان، بھ جانان م౨رسد; ھمان حالوت سركردن با خداست و بھ عبارتى، حالوت جان ماست

 .در نیازھاى تن و نفس ھم حالوت داریم، اّما حالوتھاى موقتى

 .ولى در حالوت جان، بھ حالوت اصلى م౨رسیم

ر پیشھ معنى بزندر جھان پوشیده گشتى و غن౨چون برون آئى از پیشھاى آموختى در نفس و تنچنگ اند

اینجا چون كن౨پیشھاى آموز كاندر آخرتاندر آید دخل كسب و معرفتو سپس، بنده در مقام بندگى بھ این 

 .مرتبھ م౨رسد كھ حالوت تن و نفس را در چارچوب بندگى م౨جوید

سركردن با خدا، جان را بھ اقناع م౨رساند و  حالوت سركردن با خدا، سنگینى بار ھجران را كم م౨كند و

در نھایت، او را بھ وصال حق م౨رساند و در این وصال، غیر خدا را فقط در چارچوب بندگى و تكلیف 

چرا كھ در چارچوب خواست و رضاى ; نگاه م౨كند، كھ البتھ بار تكلیف نیز بار سنگینى بر دوش اوست

ند، و اگر او، در چارچوب بندگى، دنیا را داشتھ باشد براى بندگى خدا، بھ خود و ھستى و دیگران نگاه م౨ك

م౨خواھد و اگر نداشتھ باشد، خدا را م౨خواھد و اگر در چارچوب بندگى دنیا را داشتھ باشد، خدا را دارد، 

اما اگر كسى در چارچوب غیر بندگى، دنیا را داشتھ باشد، باعث غرور و پُز و تكبر اوست و اگر دنیا را 

 .شتھ باشد، باعث یأس و نومیدىندا

چون بھ دریا م౨توانى راه یافتسوى یك قطره چرا باید شتافتقطره باشد ھر كھ را دریا بودھر كھ جز دریا 

بود، سودا بودھر كھ داند گفت با خورشید رازاو تواند ماند از یك قطره بازو سرانجام، در مرتبھ واالى 

 :فینبھ بعد سوره مطفّ  24بندگى م౨رسد بھ آیھ 

 (یسقون من رھیق مختوم ختامھ مسك وفى ذلك فلیتنافس المتنافسون)



 .بادھاى كھ ُمھر آن مشك است; از بادھاى ُمھر شده نوشاینده م౨شوند

 .و در این نعمتھا مشتاقان باید بر یكدیگر پیشى گیرند

دل، ایمان بھ  و در نھایت بندگى بھ جوشش بندگى م౨رسد كھ جوشش بندگى، در زبان، حق گفتن است، در

 :حق است و در عمل، تقوا یا عمل كردن بھ حق است

 .ـ در زبان، حق را م౨گوید و سخن او حق است 1

 .ـ در دل، ایمان او حق است، فكر او ماالمال از حق است و فكر و نیّتش حق است 2

ایت این ـ در عمل، حضور حق را در عمل خود ناظر م౨داند و ادب حضور حق را رعایت م౨كند و رع 3

 .ادب، بھ معناى تقوا و عمل بھ حق است

بنابراین، بنده، در مقام بندگى و در ھمھ حال بر مسیر بندگى است، چھ با زبان و چھ در فكر و دل و چھ 

 .در عمل و ھمواره حال اجراى بندگى خود است و ھمیشھ در حال گرفتن فیض

 .، ما م౨شویم واسطھ فیض حقبندگى بیشتر، تجلّى بیشتر ذات حق، در ماست و در نھایت

بنابراین، متوجھ م౨شویم كھ انسان، نم౨تواند، بنده باشد، اما فقط با ادعا و زبان، در یحالى كھ در دل و 

 .عمل، بندگى نداشتھ باشد

 .او اص بنده واقعى نیست، بلكھ منافق است

م౨زندروح را در قعر گلشن  بر زبان نام حق و بر جان اوگندھا از كفر و ب౨ایمان اوآن منافق مشك بر من

م౨بردمشك را بر تن مزن بر دل بمالمشك چبود نام پاك ذوالجاللدر این راه، عنایت پروردگار، شرط اصلى 

 .چرا كھ طبیعت ناتوان ما، لیاقت رسیدن بھ ھمھ ب౨نھایتھا را ندارد، جز با عنایت پروردگار; است

اى او استلیك داند ھر كھ او را منظرى استكاین دمدمھ این ناى از دمھاى اوستھاى و ھوى روح از ھیھ

فغان این سرى ھم زان سرى استیا رب این بخشش نھ حد كار ما استلطف تو لطف خفى را خود سزا 

استدست گیر از دست ما، ما را مخرپرده را بردار و پرده ما مدربازخر ما را از این نفس پلیدكاردش تا 

ین بند سختكھ گشاید جز تو اى سلطان تختاین چنین قفل گران را اى استخوان ما رسیداز چو ما بیچارگان ا

ودودكھ تواند جز كھ فضل تو گشودما ز خود سوى تو گردانیم سرچون تو از مایى بھ ما نزدیكتربا چنین 

نزدیك౨اى دوریم دوردر چنین تاریك౨اى بفرست نوراین دعا ھم بخشش و تعلیم تو استورنھ در گلخن گلستان 

در میان خون و رود فھم و عقلجز ز اكرام تو نتوان كرد نقالز دو پاره پیھ، این نو روانموج از چھ است

نورش م౨رود تا آسمانگوشت پاره كھ زبان آمد ازوم౨رود سیالب حكمت جو بھ جواین دعا از تو اجابت ھم 

 ز توایمن از تو مھابت ھم ز تو

* * * 

 موانع رشد كمال: فصل پنجم 



 

 مقّدمھ

، بھ بندگى نزدیكتر م౨شود وجودش بیشتر از خدا پر م౨گردد و بیشتر محل تجلى صفات خدا ھر چھ بنده

قرار م౨گیرد و بھ ھمان اندازه، بھ رشد و كمال م౨رسد و بھ ھمان اندازه، از زذایل اخالقى و بدیھا و 

 .گناھان خالى م౨شود

صالحات است و ھر چھ در ھرچھ در ارتباط با بندگى ماست، ھویت ما و سرمایھ ماست و باقیات و 

ارتباط با غیر بندگى است، پایھاش در بیرون از ماست و سرمایھ صورى و موقتى، اما سرمایھ دایم و 

 .جاودان ما نیست

تمام رذایل آدمى، از كم و كاستى و نقص اوست كھ ناشى از دورى از خداست، و توجھ بھ خدا، یعنى توجھ 

 .بھ كمال و نفس

است و در عشق، ایثار است و این ایثار چیزى جز از دست دادن من مجازى  چنین توجھى حاصلش عشق

 .و مجازھا نیست

عشق آمد و چو خون من در رگ و پوستتا كرد مرا خالى و باقى ھمھ دوستاجزاى وجودم ھمگى عشق 

خدا گرفتنامى است ز من باقى و باقى ھمھ دوستھر چھ انسان بیشتر بھ خدا توجھ كند و نزدیك شود و براى 

 .باشد، بھ كمال بیشترى م౨رسد و در دورى از خداست كھ نقص و سختى پدید م౨آید

 (فمن أعرض عن ذكرى فأّن معیشة ضنكا)

 .ھر كس از یاد من غافل شود، زندگى پر مشقتى دارد

گر تو تاریك و ملول و تیرھا౨دان كھ با زیور جسم ھمشیرھا౨ھر كس خوبى م౨كند، بھ خود خوبى كرده و 

دى كند، بھ خود بدى كرده است و ھر كس م౨گوید خوب، خود خوب است و ھر كس م౨گوید بد، ھر كس ب

 .خود بد است

بنابراین، یادمان باشد كھ رشد و كمال ما در ارتباط با خدایمان شكل م౨گیرد، و آن ھم ارتباط قلبى و عملى، 

 .خداوند حل م౨شوندنھ ارتباط صورى و لفظى، و مشكالت و گرفتاریھاى ما نیز در ارتباط با 

دیو اگر عاشق شود ھم گوى بردجبرئیلى گشت و آن دیوى بمردتقرب بھ خدا، ما را الھى م౨كند و چشم 

 «.نظر پاك، جملھ پاك بیند«خدابین، و حقبین، خواھیم داشت و در این وضعیت 

 .بدانیمنتیجھ این كھ بایستى جایگاه خوب و بد را در ارتباط با قرب بھ خدا یا دورى از خدا ی

مث اگر دروغ نم౨گوییم، یا دزدى نم౨كنیم، چون امر و دستور خداست و بھ خاطر قرب بھ خدا، و این 

اصل است، اما نتایج حاصل از دروغ نگفتن یا دزدى نكردن نیز مسلّماً عاید ما و اجتماع و روابطمان 

 .م౨شود، ولى اصل بر انجام امر الھى و تقرب بھ اوست

 :د زیر بحث م౨كنیمدر این فصل از موار



ـ سوء ظن و  4;ـ دروغ 13;ـ وھم و خیال 3;ـ سستى در عمل 12;ـ تعلقات 2;ـ حسد 11;ـ ھواى نفس 1

ـ ذلت و  8;ـ ریا 17;ـ كبر 7;ـ عیبجویى 16;ـ عجب 6;ـ غضب 15;ـ مدح و ستایش 5;ـ غیبت 14;بددلى

ـ  20;ـ آمال و آرزو 10;نورانىـ حجابھاى  19;ـ حب جاه و خودپسندى 9;ـ حجابھاى ظلمانى 18;حقارت

 .خروج از حجابھا

 

 ـ ھواى نفس 1

ھواى نفس، ھمان خواستھھاى نفس را گوییم كھ از حد منطق و شرع بیرون است وگرنھ، خواستھھا و 

 .نیازھاى منطقى و شرعى نفس و تن، نھ تنھا مجاز، بلكھ مطلوب و ابزاِر ھر چھ بھتر بندگى كردن ماست

 .بر این بوده كھ ما با عبور از این دنیا و نیازھاى طبیعى بھ ھدف اعالى حیات برسیمخواست و تقدیر خدا 

ھواى نفس، ھمان زیادھخواھى و ھمھ آن چیزھایى است كھ نفس براى انباشتن، نمایش دادن و پُز دادن 

 .م౨خواھد و مبارزه با اینھا، ھمان جھاد با نفس است كھ جھاد اكبر، ھمین است

م كھ نفس، در ما، ھمیشھ حالت خفتگى دارد و در كمین است كھ فرعونیّت خود را نشان باید مواظب باشی

 .دھد

ما باید بھ او فرصت ندھیم، و اگر نھ، او چون اژدھایى است كھ اگر طعمھ پیدا كرد، بیدار م౨شود و ما 

 .خود، طعمھ اوییم

 .و بیشتر سركشى م౨كندنفس، این حالت را دارد كھ اگر اطاعتش كنیم، باز ھم بیشتر م౨خواھد 

 .خواستھھاى نفس، مثل آب شور است كھ ھر چھ از آن بخوریم، تشنھتر م౨شویم

 .بنابراین، باید مواظب باشیم كھ بھ آنچھ شرعى و منطقى است، عمل كنیم، نھ آنچھ نفسانى است

درجھ آخر، كھ در درجھ اّول مواظب باشیم كھ از حرام بھ دور مانیم، و در درجھ دوم، از مكروھات و در 

مربوط بھ اولیاى خداست، در مباحھا نیز رعایت اعتدال و صحت را داشتھباشیم، كھ زیادھروى در مباحھا 

 .نیز م౨تواند منجر بھ سركشى نفس شود

 

 ـ تعلّقات 2

 .تعلقات، یعنى مظاھر و تمتّعات دنیوى را اصل و مقصد گرفتن، و دل را با آنھا گره زدن

انسان گرفتھ م౨شود و یك درك وھمى و مجازى بھ وجود م౨آید و دریچھ ادراك در تعلقات، درك واقعى 

 .حقیقت بستھ م౨شود

از طرف دیگر، م౨دانیم كھ تعلق بھ غیر خدا، یعنى تعلق بھ فرع و جزء كھ او خود وابستھ بھ اصل وكّل 

 .است

چرا كھ باالخره ; ستپس، دلبستگى بھ فرع و جزء، كھ خود باید بھ اصل و كل بپیوندد، نتیجھاش ھیچ ا



 .نم౨ماند و وابستھ بھ اصل وكّل است و روزى بھ آن م౨پیوندد

بنابراین، باید مواظب باشیم كھ فرع و جزء را با اصل اشتباه نكنیم و بھ اصل دل ببندیم، كھ فرع نیز نزد 

 .اوست

روزى از دست ما باید فرع را اصل نگیریم و یادمان باشد كھ فرع، وسیلھ رسیدن بھ اصل است و فرع یك 

 .گرفتھ م౨شود، و ارزش فرع، در میزان رسانیدن ما بھ اصل است

و فقط مواظب باشیم كھ در فرع، امانتدار خوبى باشیم و اداى امانت و تكلیف الھى خود را درست انجام 

 .چرا كھ فرع، ما را بھ اصل رسانیدھاست; دھیم، و در این صورت، فرع، بھ ما بھره م౨رساند و خیر است

اما اگر بھ آن فرع دل ببندیم و آن را ھدف كنیم و از اصل غافل شویم، آن فرع، ممكن است مدتى ما را 

 .سرگرم و دلخوش كند، اما بھ ھر حال ما را از اصل بازدارد و لذا خیر كامل بھ ما نرسد

وشتر، یا گلشن اى دوست شكر بھتر، یا آنكھ شكر سازد؟خوبى قمر بھتر، یا آنكھ قمر سازد؟اى باغ تویى خُ 

 و گل در تو؟یا آنكھ برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟اى

عقل، تو بھ باشى در دانش و در بینشیا آنكھ بھر لحظھ صد عقل و نظر سازد؟دریاى دل از لطفش پُر 

خسرو و پر شیرینوز قطره اندیشھ، صد گونھ گھر سازددر قرآن، آیھاى زیبا در باره تعلقات آمده است كھ 

 :م౨فرماید

 (ما جعل هللا لرجل من قلبین فى جوفھ)

 .خداوند براى ھیچ مردى در درونش دو دل ننھادھاست

 .و بھ عبارت دیگر، یك قلب است و یك مطلوب

 نتایج زیانبار تعلّقات

 

 :ـ ارتباط وھمى 1

تعلقات، وضعیت عجیبى در سازمان فكرى انسان بھ وجود م౨آورد و آن عبارت از این است كھ ارتباط و 

ھ و درك واقعى را از او م౨گیرد و توجھ و دركى وھمى جایگزین آن م౨كند، و اینھا در تعبیر قرآن توج

 (كاألنعام بل ھم أضلّ (كریم، 

 .چرا كھ حیوان، این گونھ تعلقات را ندارد، ولى درك دارد; آمده

 :ـ حرص و ھراس 2

، حرص عجیبى دارد، و ھر وقت ھر چیزى كھ از تعلقات انسان است تا زمانى كھ آن را بھ دست نیاورده

) علیھ السالم(آن را بھ دست آورد، دغدغھ خاطر و ھراس نگھدارى آن را دارد و ھمین است كھ ابراھیم

 :بعد از دیدن ستاره و ماه و خورشید، گفت



 (ال اُحّب اآلفلین)

 .و این اشاره است بھ ھمھ آنچھ در دنیا، آفل است

 :ـ غم 3

౨گیرند و لذا چون قلب خود را با آنھا گره زدھایم، گرفتن آنھا از ما یا ترك تعلقات را روزى از دست ما م

 .سخت ما را غمناك م౨كند (با مرگ یا از دست دادن مقام(ما از آنھا 

 :ـ عشق مجازى 4

 .تعلق بھ فرع و جزء، یك عشق مجازى است

این عشق عیوب آن را نم౨بیند  در این عشق، انسان نسبت آن چیز یا مقام و مانند آن، عشق پیدا م౨كند و در

 .و خود را كور و كر در اختیار آن م౨گذارد

 :از این رو، چون عاشق است، بدى معشوق را نم౨بیند و ھمین است كھ خداوند در قرآن كریم م౨فرماید

یأرأیت من اتّخذ الھھ ھواء أفأنت تكون علیھ وكي أم تحسب اَّن یأكثرھم یسمعون أو یعقلون إن ھم إالّ )

 (ألنعام بل ھم أضّل سبيكا

یا گمان ! آیا آن كس كھ ھواى نفس خود را معبود خویش گرفتھاست دیدى؟ آیا م౨توانى ضامن او باشى؟

 .آنان جز مانند ستوران نیستند! دارى كھ بیشترشان م౨شنوند یا م౨اندیشند؟

 .بلكھ گمراھترند

 :ـ نداشتن آخرت 5

نند و آنھا را سرمایھھاى خود م౨سازند، در آن دنیا چیزى چون چنین كسانى بھ معبودھاى خیالى توجھ م౨ك

 :چنان كھ خداوند متعال م౨فرماید; ندارند

 (وضّل عنھم ما كانوا یدعون من قبل وظنّوا ما لھم من محیص)

 .وآنچھ از پیش م౨خواندند از نظر آنان ناپدید م౨شود و م౨دانند كھ آنان را روى گریز نیست

بھ غیر حق توجھ كند، راه بھ جایى نم౨برد، و غیر حق آفل است، و فقط غیر حق نتیجھ این كھ، اگر انسان 

 .را براى حق خواستن، خوب است

بر جمادى دل چھ بندى اى سلیموا طلب آن را كھ م౨تابد مقیمدل كندن از جاذبھھاى زندگى، براى انسان، 

 .رھایى و سبكبالى خواھد بود

 .دریا حركت م౨كند جریان زندگى انسان، چون كشتى است كھ در

حال، اگر طوفانى درگیرد و كشتى، تھدید بھ غرق شود، باید براى نجات كشتیبان، مقدارى از بارھاى 

 .درون كشتى را بھ آب ریخت تا كشتیبان نجات یابد

ھرچھ كمتر باشند، بار كشتى زندگى سبكتر و كشتى سالمتر بھ ساحل خواھد ; تعلقات ما ھم ھمین است

جا بھ ویژه از تعلقات زاید سخن م౨گوییم كھ بار سنگین آنھا بر دوش ماست و باید مواظب  رسید و در این



 .باشیم كھ كمر ما زیر آن نشكند

 .مواظب باشیم كھ در مقابل ھر گرفتنى، از دست دادنى ھست، و در مقابل ھر عدم تعلقى، رسیدنى

اما در راه فریب نقاط خوش آب و ھوا این امر شبیھ بھ ماجراى مسافرى است كھ بناست بھ مقصدى برسد، 

 .را م౨خورد و در آن جا م౨آرامد و مفتون م౨شود و از مقصد بازم౨ماند

چون بھ ھر فكرى كھ دل خواھى سپرداز تو چیزى در نھان خواھند بردپس بدان مشغول شو كان بھتر 

آرزو م౨خواه «داشتھباشد  استتا ز تو چیزى برد كان كمتر استو سرانجام، انسان باید حساب تعلقات خود را

 «.لیك اندازه خواه

و لذا باید مواظب باشیم كھ در این بده و بستانھا و تعلقات، چھ چیز را م౨آوریم و چھ چیز را از دست 

م౨دھیم و ھمھ نیروى خود را صرف فرع و جزء نكنیم و از اصل غافل نشویم و ھدف اصلى حیات را 

 .موقتى و سرابمانند فریب ندھیمفراموش نكنیم و خود را بھ سرمایھھاى 

صد ھزاران دام و دانھ است اى خداما چو مرغان حریص ب౨نوادم بدم پا بستھ دام نویمھر یكى گر باز و 

سیمرغى شویمم౨رھانى ھر دمى ما را و بازسوى دامى م౨رویم اى ب౨نیازما در این انبار گندم م౨كنیمگندم 

ھوشكاین خلل در گندم است یا مكر موشموش تا انبار ما جوید ز  جمع آمده ُگم م౨كنیمم౨نیاندیشیم آخر ما بھ

دستوز انبار ما ویران شدھاستاول اى جان دفع شر موش كنوانگھان در جمع گندم جوش كنگرنھ موش دزد 

در انبان ما استگندم اعمال چھل سالھ كجا استریزه ریزه صدق ھر روزه چراجمع م౨ناید در این انبار مادر 

ظور از گندم، اعمال انسان و منظور از موش، القائات شیطانى و تعلقات نفسانى است كھ اشعار فوق من

 .وارد قلب م౨شوند و ذخایر معنوى و اعتقادى ما را ضایع م౨كنند
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 :در این مبحث بھ دو نوع تفكر، اشاره م౨كنیم

در پناه عقل كھ خیال واقعى یا خیال  یكى تفكر بدون فرمان عقل كھ ھمان وھم و خیال است و دوم تفكر

 .الھى است

 

 وھم



این، ھمان خیال موھوم است كھ در پناه عقل نیست و عبارت است از یك دستھ خیالپردازیھاى موھوم، كھ 

در ذھن خود، زمانى م౨سازیم و زمانى از ذھن ما محو م౨شوند، و در حقیقت، این تفكرات در مِن مجازى 

 .اقعیاتند، اما اثر آنھا در ما، حقیقى و ھالكتبار استشكل م౨گیرند و دور از و

یعنى (در این وضعیّت، وھمیات در ذھن ما درم౨آیند و سپس، ما آنھا را در بیرون تصویر م౨كنیم و این دو 

 .داراى نتیجھ حقیقى مخّرب در ما خواھند بود (ذھنیات ما و تصویر آنھا، كھ ھر دو مجاز౨اند

آن شیر را م౨زنیم كھ حیوانات جنگل را آزار م౨داد، اما ھنگامى كھ نوبت  براى روشن شدن مطلب مثال

و بھ او گفت ) منیّت، كبر، غرور و برتریھا)خرگوش رسید، خرگوش از وھم و خیاالت شیر استفاده كرد 

 .كھ شیر دیگرى آمده كھ م౨خواھد تو را ھالك كند

 :شیر، بسیار بھ خشم آمد و گفت

، )تصویر ذھنیات را در بیرون دید(گرى را در چاه دید كھ ھمو دشمن او بود شیر دی» شیر دوم كجاست؟»

 .و بر عكس خود پرید و در چاه ھالك شد

 .نتیجھ وھمیات او، كھ مجازى بود، حقیقى بود كھ ھمان ھالكت باشد

حملھ بر خود م౨كنى اى ساده مردھمچو آن شیرى كھ بر خود حملھ كردعكس خود را او عدوى خویش 

رم بر خویش شمشیرى كشیدشیر خود را دید در چھ وز علوخویش را نشناخت آندم از عدوشیر را دیدالج

در قعر پیدا شد كھ بودنقش او آن كش دگر كس م౨نموداما موضوع مھم این است كھ براى آنان كھ با من 

 :مجازى رو بھ رو ھستند

ى خدا، كھ با حقیقت رو بھ رو ھستند، من نبینم روى خود را اى ثمنمن ببینم روى تو، تو روى منولى اولیا

 .حقیقت انسانیّت خود را م౨بینند

 :آن كسى كھ او ببیند روى خویشنور او از نور خلقانست پیشمثال دوم

 .براى روشن شدن وھم و خیال، داستانى است كھ در مثنوى آمده و بسیار جالب است

 :مولوى در این داستان م౨گوید

 .تاد را مشكل دیدند، با ھم متحد شدند تا چارھاى بیندیشندكودكان مكتبى كھ دستورھاى اس

 .یكى از كودكان پیشنھاد كرد كھ استاد را در وھم و خیال بیندازیم كھ او بیمار است و چنین كردند

 :موقعى كھ خدمت استاد رسیدند، یك بھ یك م౨پرسیدند كھ

استاد در اثر وھم و ! بیمارى م౨بینیم شما را بیمار م౨یابیم و در صورت شما نشانھھاى! استاد خیر باشد

خیال و تلقین، خود را بیمار حس كرد و حتى نسبت بھ ھمسر خود بدبین شد كھ چرا صبح در منزل، با او 

 .ھمدردى نكرده است

سپس، كودكان، استاد را تا خانھ ھمراھى كردند و او در منزل بسترى شد و سر استاد ھم بھ شدت درد 

 :تگرفت و بھ شاگردان گف



 .بھ منزل بروید كھ درس تعطیل است

جان ھمھ روز از لگدكوب خیالوز زیان و سود و از خوف و زوالنى صفا م౨ماندش نى كر و فرنى بھ سوى 

 آسمان راه سفرفكرت بد، ناخن پر زھر دانم౨خراشد در روى جان

 

 خیال الھى

كھ تفكر و اندیشھ در پناه عقل، نخستین خیال الھى، خیال در پناه عقل و تفكر را گویند و اعتقاد بر این است 

 .قدم بھ سوى الھام الھى است

 .در این جا پاى مِن مجازى در میان نیست، بلكھ مِن اصلى كارسازى م౨كند و تفكر درست و واقعى است

آن خیاالتى كھ دام اولیا استعكس مھ رویان بستان خدا استدر تفكر برین، انسان حق را م౨بیند در پناه نور 

 .ن، و نور درون ھمان حكمت است و رسیدن بھ اسم كلیمدرو

نور حق بر نور حس تزیین شودمعنى نور على نور این بوددر این وضعیّت، كجاندیشى نیست، حقیقتنگرى 

چرا كھ ما با تن و وھمیات و ; در كار است، و ھمین اندیشھ است كھ انسان را بھ سوى خدا سیر م౨دھد

داریم، بلكھ با اندیشھ و تفكر برین، كھ نخستین مرحلھ از مراحل دستیابى بھ نفسانیات بھ سوى خدا سیرى ن

 .عقل كل است، بھ سوى ھدف عالى حیات سیر م౨كنیم

فكر آن باشد كھ بگشاید رھ౨راه آن باشد كھ پیش آید شھ౨نتیجھ كلّى این است كھ انسان در پناه فكر خود 

 .یا بھ سوى خیر و خوبى یا سیر بھ سوى بدیھا،; ساختھ م౨شود و سیر م౨كند

اى برادر تو ھمھ اندیشھا౨مابقى را استخوان و ریشھا౨گر بود اندیشھات گل گلشن౨و بود خارى تو ھیمھ 

گلخن౨آدمى را فربھى ھست از خیالگر خیاالتش بود صاحب جمالور خیاالتش نماید ناخوش౨م౨نماید ھمچو 

 موم در آتشى
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وھم و خیال گفتیم، سوء ظن، گمانھاى بد است كھ در مِن مجازى و بدون ھمان طور كھ در بحث 

 :فرماندھى عقل و من اصلى شكل م౨گیرد، و در قرآن كریم آمده است

 (اجتنبوا كثیراً من الظّّن إّن بعض الظّّن إثم)

 .از بسیارى از گمانھا بپرھیزید كھ پارھاى از گمانھا، گناه است

 :باز در قرآن كریم داریم كھ یو اصو گمان بد، حرام است و

 (ظننتم ظّن الّسوء وكنتم قوماً بوراً )

 .و گمان بد كردید و شما مردمى درخوِر ھالكت بودید



چرا ; كسى كھ ظن بد بھ بندگان خدا م౨برد، خود در وھم و خیال خود است و عیب در ذھنیات خود اوست

ه نیست و ھیچ دلى، صد در صد با دل كھ جز عالّم الغیوب، كسى از باطن دیگرى بھ طور كامل آگا

دیگران در ارتباط نیست كھ بتواند مقاصد و نیّات یدیگرى را كام دریابد، جز خدا، كھ او ھم ستّار العیوب 

و غفور و رحمان است و اولیاى خدا نیز باید با اسماى ستّار و غفور و عفّو با دیگران برخورد كنند، نھ با 

 .كینھ ذھنى خود

در رابطھ با دیگران فكر كنیم كھ آیا او نزد خدا محبوبتر است یا ما، و یا بھ عبارت دیگر، او ھمیشھ باید 

 .عاقبت بھ خیر است یا ما

حكم مستورى و مستى ھمھ بر عاقبت استكس ندانست كھ آخر بھ چسان خواھد رفتیاصو نگاھھایى كھ در 

أم است، اما نگاه در پناه عقل و مِن مِن مجازى و در غیر فرمان عقل است، وھمآلود و با سوء ظن تو

چرا كھ در مِن اصلى اصو بدى و سوء راه ندارد ; اصلى، نم౨تواند با كینھ و كدورت و بدفكرى توأم یباشد

 .زیرا بھ شفافیّت و پاكى و اخالص او بدگمانى راه ندارد; و انساِن خدا نم౨تواند نگاه بد داشتھ باشد

فرمود بر روى آبیكى آنكھ بر خویش خویش بین مباشدگر آنكھ بر خلق  مرا پیر داناى مرشد شھابدو اندرز

 بدبین مباش
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ȱ خوانیم كھ الحمد౨در نماز م: 

 .حمد مخصوص خداست و آن، ستایش اوست

و ھمھ م౨دانیم كھ ھمھ كماالت از اوست، پس ھمھ ستایش متعلق بھ اوست، و لذا باید بدانیم كھ ھیچ حمدى 

 .حامدى در برابر ھیچ امرى محمود سر نم౨زند، مگر آن كھ در حقیقت، حمِد خداستاز ھیچ 

بنابراین، جنس حمد و ھمھ حمد از آن خداست، و لذا باید در ستایش غیر خدا دقت كنیم مگر این كھ در 

 .شدچارچوب بینش توحیدى و توجھ بھ عنایت خدا در دیگرى، این عنایت را بھ او تذكر دھیم، و غیر آن نبا

 :لذا اگر خودمان، طالب ستایش از دیگران باشیم، امر غلطى است و

طالب حیرانى خلقانى شد౨دست طمع اندر الوھیت زد౨باید ھمان موقع كھ كسى ما را ستایش م౨كند، از این 

 :سخنان بھ خداى خود پناه ببریم و بگوییم

تو مرا بر آنچھ بر من ! پس، خدایا; ھترمن از او بھ نفس خود آگاھترم و پروردگارم از من آگا! پروردگارا

 .است و نم౨دانند، ببخشاى

 :م౨فرماید)علیھ السالم(و ھمین است كھ على

 «.بھترین فرصت شیطان، در ھنگامى است كھ تو را مدح م౨كنند»

 .باید مواظب باشیم كھ تعریف دیگران باعث غرور ما نشود

نندو سرانجام، باید مواظب باشیم كھ مدح دیگران تا ھر كھ را مردم سجودى م౨كنندزھرھا در جان او م౨افك



 .چھ حد از روى چاپلوسى و منافع شخصى است و تا چھ حد از روى خیر و واقعیّت است

و ھمینطور، خودمان باید مواظب باشیم كھ ب౨جھت دیگران را مدح و ذم نكنیم، و در چارچوب دروغ و 

 :فرمود) لیھ وآلھ وسلمصلى هللا ع(تملق و چاپلوسى نباشد كھ حضرت رسول

 .خذوا التّراب فى وجوه المداحین

 .در صورت ستایشگران متملّق، خاك بپاشید

نتیجھ این كھ باید مدح و ذم ما، در چارچوب بینش الھى و براى خدا باشد، نھ از روى حّب و بغض و 

 .بغضھاى ناشى از موارد سوئى كھ در مِن مجازى ما شكل گرفتھاند

 ـ ُعجب 6

ارت است از خود را بزرگ و برتر شمردن، بھ جھت كماالتى كھ در خود احساس یم౨كنیم، خواه عجب، عب

 .این كماالت در ما باشد، یا نباشد

چرا كھ انساِن خدا، ; اصو باید بدانیم كھ احساس كمال در خود با مقایسھ با دیگران، وھم و خیال بیش نیست

دا خود را بھ این كمال نزدیك م౨كند، و گرنھ، آنچھ در خود، كمال را در خدا م౨بیند و با بندگى در مقابل خ

 .از علم و مال و مقام و نظایر آن، در مقایسھ با دیگران م౨بینیم، این مقایسھھا و نسبتھا درست نیست

 .كمال ھر كس در میزان ارتباط او با خداى اوست

این بزرگى و برترى را پس، ُعجب یك نوع شرك است و حتى اگر كسى در كماالت عبودى خود نیز 

 .احساس كند، باز غلط است

 .عجب، از ذھنیات مِن مجازى و از آثار مشخص اوست

 .لذا ھر قدر انسان، بھ مِن اصلى و در نتیجھ بھ خداى خود نزدیك شود، از عجب دور م౨شود

ت و ما در از زمینھھاى مھم كھ باید مواظب باشیم ما را دچار عجب نكنند، مال، مقام، علم و عبادت اس

 .اینھا، بندگى، شدن و رسیدن را م౨خواھیم، نھ خود بزرگبینى را

 آفات عجب

 

 .از آفات عجب، یكى كبر است

 .در عجب، ما احساس بزرگى و برترى م౨كنیم، اما در كبر، خود را نسبت بھ دیگران بزرگتر م౨بینیم

ین كھ در فضاى مِن مجازى و بھ دلیل ا; دیگر از آفات عجب، فراموشى گناه و مھمل گذاشتن آن است

 .اطمینان غلط بھ خود ھستیم

آفت سوم عجب، این است كھ اگر انسان عبادتى انجام دھد، آن را بزرگ م౨شمارد و گویى بر خدا منت 

 .م౨گذارد، و سرانجام، در عمل خود م౨نگرد



 .م౨بیندنگاه با عجب، آفات اعمال را م౨پوشاند، در حالى كھ شخص خائف، آفات اعمال خود را 

 

 درمان عجب

براى درمان عجب، كھ مرضى عذابآور و مھلك است، باید پروردگار خود را خوب بشناسیم و بدانیم كھ 

 .عّزت و جالل ھمھاش، سزاوار اوست و بنابراین، عّزت و جالل سزاوار غیر او نیست

توجھ كنیم كھ اینھا ھمھ  و در نھایت، بھ عوامل فراھم كننده و سازنده عجب، مثل مال، مقام، علم و عبادت

 .ابزار بندگ౨اند، نھ ھدف
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كبر، عبارت است از این كھ انسان براى خود امتیازى نسبت بھ دیگران ببیند و ظھور این امر در عمل و 

 .زبان را تكبّر م౨نامند

 .نتیجھ این صفت رذیلھ، خود را برتر دیدن و دیگران را تحقیر كردن است

قیقت، وھم و دروغ است و چون نتیجھ وھم و دروغ، ھیچ و پوچ است، از این رو، شخصى كھ كبر در ح

كبر م౨ورزد، مرتباً درراه بھ ثمر رساندن چیزى كھ ھرگز بھثمر نم౨رسد، نیروى خویش را صرف م౨كند، 

 .اما ھیچ وقت این تالش بھ ثمر نم౨رسد

و در این تالش، از دست زدن بھ گناه نیز  لذا براى حفظ این عّزت دروغین و وھمى، ھمواره م౨كوشد

 .ناگزیر خواھد بود

مشكل مھمتر این كھ تكبّر، كھ مأخوذ از صفت كبریایى پروردگار است، متعلق بھ خداست و اگر انسان، 

ادعاى پوچ منیّت و اظھار وجود و امتیاز كند، بھ جنگ با خدا رفتھ و در نتیجھ از خدا دور م౨شود و این 

 .وعى شرك نیز محسوب م౨شودادعاى پوچ، ن

 درمان كبر

 

كھ انسان عین ربط با  (ایمان نظرى(= روش مبارزه با كبر این است كھ آنچھ ما بھ طور تئورى م౨دانیم 

پروردگار است و م౨دانیم كھ ما، فى نفسھ و فى ذاتھ، استقاللى نداریم، و عین ربط با خداییم و اگر نظر حق 

را در اعتقاد قلبى و عملى خود ھم بھ وجود آوریم و روى آن بصیرت پیدا نباشد، ھیچ نیستیم، این باور 

 .كنیم و در حقیقت بھ آن برسیم

چرا كھ حضور قلب،  ;و دیگر، از راھھاى دورى از كبر این است كھ در خود حضور قلب بھ وجود آوریم

 .بندگى م౨آورد و در بندگى، وھم و خیال و منیّت كمتر م౨شود



س و مِن مجازى فّعالند و م౨خواھند خود را چیزى حساب كنند و این، بھ جایى نم౨رسد و در غیر بندگى، نف

 .باب ارتباط با حق، بیشتر بستھ م౨شود، اما در بندگى، مِن مجازى تضعیف م౨شود

 

 تواضع

 .یعنى ھر قدر از كبر دور شویم، بھ تواضع نزدیك م౨شویم; تواضع، نقطھ مقابل كبر و تكبّر است

ما بھ اسم جالل خدا م౨رسیم و این تجلّى، در ارتباط ما با دیگران جوشش م౨كند، و ما با ھمھ، در تواضع، 

 .متواضع ھستیم

 :و ھمین است كھ قرآن كریم م౨فرماید

 (وعباد الّرحمن الّذین یمشون على األرض ھوناً )

 .و بندگان خداى رحمان كسان౨اند كھ روى زمین بھ آرامى گام برم౨دارند

 

 حقارت ـ ذلّت و 8

ھمان طور كھ در بحث پیشین تذكر دادیم، در انساِن خدا، ھرچھ كبر ضعیفتر م౨شود، تواضع بیشتر 

م౨شود، و تواضع جوشش وضعیت باطنى اوست كھ در ارتباط با خداى خود، از تكبر خالى م౨شود و 

تباط با تواضع و خشوع باطنى پیدا م౨كند، و سپس بھ جوشش این وضعیّت باطن، در ظاھر خود و ار

 .دیگران م౨رسد، اما باید مواظب باشد كھ این تواضع بھ ذلت و حقارت منجر نشود

و این امر، در صورتى است كھ انسان براى اغراض دنیوى، خود را مقابل این و آن خوار و حقیر كند، و 

ھ در حقیقت، فراموش كند كھ ھمھ امور بھ دست خداست و خدا، كارساز اصلى است، و دیگران واسط

 .اویند

 :و ھمین است كھ خداى تعالى م౨فرماید

 (وȱ العّزة ولرسولھ وللمؤمنین)

 .وعّزت از آن خداوند و از آن پیامبر او و مؤمنین است

پس، انساِن خدا، باید عّزت خود را حفظ كند و حفظ عّزت، یعنى رعایت شأن حقیقت انسانیّت، وگرنھ اگر 

 .مطلوب است انسان، نفس خود را نزد خود حقیر كند،

 

 ـ حّب جاه و خودپسندى 9

حّب جاه عبارت است از احساس شھرت و بزرگى و ریا، بھ طورى كھ مردم فكر كنند كھ او در شھرت، 

انسان بزرگى است خواه این كمال در او باشد یا نباشد و كسى كھ آوازھاش بلند شود، كم م౨شود كھ در دنیا 

 :قرآن كریم داریمو آخرت سالم بماند، و ھمین است كھ در 



 (تلك الّدار اآلخرة نجعلھا للّذین ال یریدون علّواً فى األرض وال فساداً )

 .آن سراى آخرت را براى كسانى قرار م౨دھیم كھ در زمین خواستار برترى و فساد نیستند

 عوارض حّب جاه

 

دنمایى، افعال در حّب جاه، رضا و خواست خدا، در نظر شخص مطرح نیست، بلكھ او از روى ریا و خو

خود را براى پُز و نمایش جلوه م౨دھد و روز و شب بھ فكر این است كھ منزلت خود را نزد این و آن زیاد 

كند و در این راه بھ انواع معاصى، روى م౨آورد و ضمناً از عیوب خود پردھپوشى م౨كند، و سرانجام در 

 .حروم م౨گرددحّب جاه، از عبودیّت دور م౨شود و در نتیجھ از رحمت حق، م

 

 درمان حّب جاه

انسان باید توجھ كند كھ جالل و بزرگى، ھمھ از آِن پروردگار است و كسى را از این صفت، نصیبى 

 .نیست و بنده، جز فروتنى و ذلت در مقابل او چیزى ندارد

چند روز  و در رابطھ با دیگران نیز بداند كھ بھ دست آوردن جاه، با تسخیر فریبكارانھ قلوب عوام، براى

موقتى این دنیا، نھ او را بھ كمال م౨رساند و نھ باعث كبر یا جاللت و عظمت او م౨شود، و شیطان لعین، 

این مجازھا را در او ایجاد كرده تا او را از یاد خدا دور كند، و از اتصال بھ جالل و جاه پروردگار 

 :ب౨نصیب گرداند و ھمین است كھ در قرآن كریم داریم

 (ذین اشتروا الحیاة الّدنیا باآلخرة فال یخفّف عنھم العذاب وال ھم ینصروناُولئك الّ )

 .ایشانند، كھ خریدند زندگانى دنیا را بھ آخرت

 .پس عذاب ایشان ھرگز تخفیف دادھنم౨شود

 ـ آمال و آرزوھا 10

 

 .آمال و آرزوھا، بیشتر خواستن از دنیا و بیشتر بودن در دنیا را م౨گویند

آرزوى «چرا كھ ; نیز م౨نامند كھ این در مورد غیر خداست» قصر أمل«یا » طول أمل«این را بھ نام 

 .ھدف اعالى حیات است» خدارا داشتن

طول أمل، گرچھ در بیرون ماست و حالت اعتبارى دارد، اما در باطن نھاد ما، پایگاھى واقعى پیدا م౨كند 

باطن، با آن موضوع م౨شود و كم كم پایگاه  و با درون ما، ارتباط م౨یابد و خالصھ باعث توجھ و اتحاد

وجودى ما را پر م౨كند و ما را از خوِد اصلى بیگانھ م౨گرداند و در حقیقت ھویت اصلى خود را از دست 

 .م౨دھیم



در آرزوھاى غیر خدایى باید آنچھ در تقدیر مدبّر حكیم براى رسیدن بھ ھدف اعالى حیات قرار داده شده و 

 .ب بدانیم و الغیرمورد نیاز است، مطلو

 «.آرزو م౨خواه لیك اندازه خواه«خالصھ 

 .و اما در ھمین آرزوھاى منطقى مواظب باشیم كھ بھ گناه نیفتیم و رعایت حالل و حرام آن را بنماییم

باید مواظب باشیم كھ دل خود را با آمال و آرزوھا گره نزنیم كھ ھرچھ آرزوھا كمتر باشد، ارتباط ما با 

 .تخدا بیشتر اس

 :رو ھوى بگذار تا بوى خدادر مشامت در رسد اى كدخدااین كھ یكى از دانشمندان م౨گوید

 «.آرزو خوب است، اما تا موقعى كھ بھ آن نرسیدھام»

 .خیلى معن౨دار و ظریف است

تا بھ آرزوھا نرسیدھایم فكر م౨كنیم اگر برسیم، قانع یا خوشبخت م౨شویم، و تا ھنگامى كھ بھ آنھا 

خود را خلعسالح و بدبخت م౨دانیم، اما ھر وقت بھ آنھا م౨رسیم، متوجھ م౨شویم كھ گویى  نرسیدھایم،

 .چرا كھ حقیقت جان ما در ارتباط با جان عالم اقناع م౨شود; خوشبختى ما را تأمین نكردھاند

 :و ھمین است كھ م౨گویند

 «.یك عده بھ آروزى دیگران م౨رسند»

و معنایش این است كھ فالن آرزویى كھ مورد نظر است و  و این جملھ ھم جملھاى ظریف و زیباست

دیگرى بھ آن رسیده است، معلوم نیست او را بھ كمال رسانیده باشد، اما چون در آرزوى ما ھست، فكر 

 .م౨كنیم كھ او رسیدھاست

 .رسیدن و شدن و كمال انسان، مافوق آرزوھا و آمال دنیوى است

 .خداستغایت آمال اولیاى خدا در این دنیا، 

 :و ھمین است كھ در دعاى كمیل م౨خوانیم

 «یا غایة آمال العارفین»

 :و یا در دعاى عرفھ م౨خوانیم

 «یا منتھى غایة الطّالبین»

علیھ (بھ امام حسن) علیھ السالم(و ھمین است كھ در نامھ سى و یكم نھج البالغھ حضرت على

 :سفارش م౨فرماید)السالم

 .الكواعلم یقیناً أنّك لن تبلُغ آم

 .و بدان كھ ب౨گمان بھ آروزھایت نخواھى رسید

ثانیاً، ھر آرزویى مقدمھ آرزویى دیگر است إلى ما شاء هللا كھ بھ انتھاى ; یبنابراین، آرزوھا اّو ھدف نیستند

 .ثالثاً، ھدف اعالى حیات، خدا و قرب بھ اوست; آن نم౨رسیم



 :౨فرمایددر ادامھ نامھ م) علیھ السالم(و ھمین است كھ حضرت على

 .فخفّض فى الطّلب

 .پس، خواستھھاى خود را كم كن

بند بگسل باش آزاد اى پسرچند باشى بند سیم و بند زرگر بریزى بحر را در كوزھا౨چند گنجد قیمت یك 

 روزھا౨كوزه چشم حریصان پر نشدتا صدف قانع نشد، پر ُدر نشد

 ـ حسد 12

 .دار استحسد، داراى مراتبى است و نیز از شدت و ضعف برخور

بدترین نوع آن این است كھ ما آرزو كنیم كھ نعمت یا مقامى كھ دیگرى دارد، از او گرفتھ شود و نوع دوم 

 .آن است كھ نعمت و مقام او از او گرفتھ شود و بھ ما داده شود

 .موسرانجام، نوع سوم، آن است كھ آرزو كنیم نعمت و مقامى كھ دیگرى دارد، ما ھم مثل آن را داشتھباشی

 .البتھ ھر سھ نوع مذموم است و بھ حساب حسد گذاشتھ م౨شود

یتوضیح این كھ شخص حسود باید بداند كھ اّو مال و مقام این دنیا اعتبارات و امانات ھستند كھ خداوند 

جھت رفع امور زندگى افراد مقّدر كرده و خود آن مال یا مقام، ھدف نیست، بلكھ میزان، امانتدارى و 

 .در مورد آن مال یا مقام استانجام تكلیف 

با توضیحى كھ دادیم، مال و مقام انسان را بھ ھدف اعالى حیات نم౨رساند، اما مال و مقام، ابزارى ھستند 

 .كھ حتى اگر تكلیف و امانت خود را درست نسبت بھ آنھا انجام دھیم، ممكن است شّر باشند

 .ھست و لذا بھ ظواھر حسادت كردن، غیر از حسادت، مصیبت ھم

ثانیاً، داشتن یا نداشتن این دنیا، كھ ھمھاش اعتبارات است، چقدر ارزش دارد كھ انسان بھ آن حسادت 

اما نتیجھ خطرناكتر كھ از حسادت بھ وجود م౨آید، این است كھ شخص، در حقیقت نسبت بھ نعمت ! كند؟

حق اعتراض دارد، و لذا در عمل خدا و قسمتى كھ مدبّر حكیم قرار داده، مخالفت كند و در حقیقت، بھ فعل 

و فكر خود عصیان م౨كند و در نتیجھ بھ دین خود و عبودیّت خود آفت م౨رساند و حال و ھواى عبودى را 

 .از خود م౨گیرد

بدون نظر بھ دیگران و مقایسھ با (تنھا مورد مجاز براى مردم معمولى، این است كھ از خدا بخواھند 

آنقدر زندگى آنان را تأمین كند كھ بتوانند با شادابى و طراوت بندگى ) دیگران كھ ھمان حالت حسادت است

كنند و البتھ ایرادى كھ بھ این امر وارد است، این است كھ ما براى خدا، تكلیف تعیین كردھایم و خدا، 

 .ھرچھ بھ ما داده، باید در مقام رضا آن را بھترین بدانیم و بھ قسم خود راضى باشیم

سم خود را نردبان رسیدن بھ حق قرار دھیم، لذا ھر چھ خدا مقدر فرموده و ھر چھ داده، مھم آن است كھ ق

 .خوب است

 .نكتھ مھم دیگر این كھ، خدا بنده را در داشتن م౨آزماید و گاھى در نداشتن



 .مھم، مرتبھ عبودى ماست كھ در این راه تعیین م౨شود

رعایت شود و در راه بندگى بھ كار گرفتھ شود، بسیار البتھ، اگر مال و مقام باشد و حالل و حرام آن نیز 

 .مطلوب است

تنھا مورد پسندیده براى ما، غبطھ است، آن ھم فقط در اعمال و مقامھاى عبودى، و نسبت بھ اولیاى خدا 

كھ انسان آرزو كند كھ خدایا مرا نیز بھ آن مقامھا برسان و این مقبول است، اما اگر ھمین امر، در مورد 

 :دنیوى باشد كھامور 

 «.خدایا مرا مانند فالن كس، كھ در امور دنیوى بھ ظاھر موفق است، موفق بگردان»

 .البتھ این درجھاى از حسد را دارد

در قرآن كریم در باره حسد، در سوره یوسف، ھمان مثال برادران یوسف آمده است كھ بھ یوسف حسد 

 :بردند و در سوره فلق م౨فرماید

 «.ید در موقع حسِد حسودانبھ خدا پناه ببر»

 ـ سستى در عمل 13

 

انسان ھمیشھ در زبان و ادعاى خود، در ھمھ زمینھھا شوق نشان م౨دھد و خود را موفق م౨داند، اما در 

 .عمل، م౨تواند روحیھ عبود౨اش ضعیف باشد و دایم بھانھھایى براى انجام ندادن عمل آورد

 :م౨فرماید) علیھ السالم(ھمین است كھ على

 «.بیشترین سخنى كھ بھ زبان م౨آید، حق است و كمترین سخنى كھ در عمل م౨آید، آن ھم حق است»

 .ھمیشھ باید سعى كنیم كھ انساِن عمل و تكلیف باشیم

لفظ و ادعا ممكن است ظاھر خوبى داشتھباشد، اما عمل، حالوتى دیگر دارد، و آن ھم عمل حق و در راه 

 .عبودیت

ماھنگ نباشد، دقیقاً پاى شیطان در كار است و از طریق وسوسھ نفس، ما را از اگر عمل ما با زبان ما ھ

 .عمل باز م౨دارد و نفس و شیطان، ھمیشھ ما را از حركت و عمل حق باز م౨دارند

بنابراین، سستى در عمل، از حجابھاى ظلمانى و از موانع راه در سیر و سلوك بھ سوى ھدف اعالى 

 .حیات است

 .است كھ یا ما را از عمل باز دارد، یا بھ بیراھھ ببرد شیطان ھمیشھ مایل

یكى از مھمترین القائات شیطان و نفس، این است كھ ما را بھ آینده امیدوار م౨كند و م౨خواھد در ھمین 

زمان موجود، ما را فریب دھد تا نصیب ما در زمان حال را از دستمان بگرید، لذا باید مواظب باشیم، میر 

 .ال باشیم و ھرگز با امید بھ آینده، حال را از خود نگیریمحال و میر احو



 ـ دروغ 14

 

دروغ از گناھان كبیره است و نھ تنھا در قرآن و شرع مقدس مذمت شده و عذاب قطعى دارد، بلكھ 

 .زشت౨اش در عقل و منطق روشن است

نتایج و مشكالت فراوانى  عالوه بر این، با دروغ در روابط اجتماعى، اعتماد سلب م౨شود و در ب౨اعتمادى،

 .در روابط اجتماعى پدید م౨آید

 

 :دروغ در گفتار

من جملھ در سوره نور، آیھ ھفتم، كھ ; ھمان سخن دروغ است و در قرآن كریم اشاراتى در این باره داریم

 :آمده است

 (أَّن لعنة هللا علیھ إِن كان من الكاذبین)

 .لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد

 :و در سوره حج، آیھ س౨ام، داریم

 (واجتنبوا قول الّزور)

 .از گفتار باطل اجتناب ورزید

غیر از حرمت دروغ، بحث در این است كھ جرئت بر دروغ در ابتداى كار موجب انحراف نفس از 

واقعیت و غفلت از حق و پوشانیدن آن م౨شود و مداومت بر این كار، موجب حصول ملكھ كذب م౨شود كھ 

 .زشتترین و خبیثترین ملكات استاز 

 :خداوند در سوره زمر، آیھ سوم، م౨فرماید

 (إّن هللا ال یھدى من ھو كاذب كفّار)

 .خدا آن كسى را كھ دروغپرداز ناسپاس است ھدایت نم౨كند

 :دروغ در عمل

لباً این طور موقعى است كھ در ظاھر، اعمالى از انسان سرَزنَد كھ داللت بر خوبى او كند، اّما باطناً و ق

نباشد، و خالصھ، ظاھر و باطن او یكى نباشد، و در نتیجھ، صدق و راستى ـ كھ ھمان یكى بودن ظاھر و 

 .باطن است ـ ندارد

 :دروغ در اخالق

این است كھ كسى مّدعى خوف از خدا و شكر و تسلیم یا تظاھر بھ خوب بودن كند، اما در باطن چنین 

 .نباشد

مؤمن الستو౨فقد غرفى الدارین والمستوجب الثناءوان خالف األعالن سراً ضمالھعلى اذا السرور واالعالن ال



 سعیھ فضل سوى الكدو الفناءكما خالص الدینار فى السوق نافقومغشوشھ المرود ال یقتضى المنى
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 .اگر در غیاب كسى، چیزى گفتھ شود و این سخن بھ گوش او برسد

غیبت ) چھ خوب و چھ بد(بت است و حال اگر این صفت در او باشد و او بھ آن امر راضى نباشد، غی

 :مثل این كھ بگوییم; است

 .(و این عیب ھم در اوست(و یا فالن عیب را دارد ) در حالى كھ او دارد(فالن كس فالن ُحسن را دارد 

گر او در ھر صورت چھ خوب او را بگوییم كھ در او ھست، و چھ بد او را بگوییم كھ در او ھست، ا

، بھتان )چھ خوب و چھ بد(ناراضى است، غیبت است، اّما اگر سخنى در حق كسى بگوییم كھ در او نیست 

 :در قرآن كریم آمده است .است

 (وال تجّسسوا وال یغتب بعضكم بعضاً أیّحب أحدكم أَن یأكل لحم أخیھ میتاً فكرھتموه)

از شما دوست دارد كھ گوشت برادر  آیا كسى; و جاسوسى مكنید و بعضى از شما غیبت كسى نكند

 .از آن كراھت دارید! مردھاش را بخورد؟

 :ھمچنین، در قرآن كریم آمده است

 (إِّن الّذین یحبّون أن تشیع الفاحشة فى الّذین آمنوا لھم عذاب ألیم)

ر دنیا و كسانى كھ دوست دارند كھ زشتكارى در میان آنان كھ ایمان آوردھاند، شیوع پیدا كند، براى آنان د

 .آخرت عذابى پردرد خواھد بود

در تفسیر این آیھ فرموده است كھ مراد افرادى ھستند كھ امر قبیحى را كھ از ) علیھ السالم(حضرت صادق

 .برادر ایمانى خود دیده یا شنیدھاند، بازم౨گویند

 .و چقدر زشت است كھ ما از عیوب خود غافل شویم و بھ عیوب دیگران بپردازیم

خن این كھ انسان عاقل باید تأمل كند كھ اگر غیبت كسى را م౨كند و دوست اوست، اظھار و حاصل س

عیوب دوست خود از مرّوت و انصاف بھ دور است و وارد در گناه غیبت نیز شده است، و اگر عیوب 

 .دشمن خود را اظھار م౨كند، كشیدن بار گناھان و خطاھاى او حماقت و نادانى است
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دانست كھ در مقام بندگى، ھمیشھ و در ھمھ حال، درجاتى از نقص و قصور وجود دارد و لذا انسان،  باید

 .ھر اندازه كھ متعالى باشد، باز در مقابل كمال مطلق، ناقص است

 .، افزون بر نقاط ضعف، نقاط مثبت و قّوت نیز دارد)علیھم السالم(از طرفى، ھر فردى، جز معصومین

 :ھ ما ھمیشھ عینك بدبینى داشتھباشیم و عیبھا را ببینیماین خیلى بد است ك

پیش چشمت داشتى شیشھ كبودوان سبب عالم كبودت م౨نمودیاصو گروھى تنھا عیبھا را م౨بینند و م౨گویند، 

و خیر و خوبى را كمتر م౨بینند و كمتر م౨گویند و این امر در درجھ اّول برم౨گردد بھ بینش ناقص 



 .خودشان

فت، ھم او خود نیكو استوآن كس كھ بدى گفت بدى سیرت اوستحال متكلم از كالمش پیدا آنكس كھ نكو گ

استاز كوزه ھمان برون تراود كھ در اوستعیبھا را در دیگران و امور زندگى و در پیشامدھا، بھ صورت 

 یك بُعدى و صورى دیدن، بدون این كھ جوانب و عمق مطلب را بنگریم، حاكى از عیب نگرش خود ما و

 .عدم بصیرت و بینش صحیح در خود ماست

از طرف دیگر، انساِن خدا، در دیگران كھ مشكلى دارند، با كینھ برخورد نم౨كند، بلكھ از دِر دلسوزى و 

 .ترّحم برخورد م౨كند و این نیز در برخورد او تعدیل بھ وجود م౨آورد

و پوشیدن آن بھ معناى رضایت  گفت حقشان گر شما روشنگریددر سیھ كاران، مغفل ننگریدیعیب نادیدن

از بدى و تشویق آن نیست، بلكھ اّو باید این عیب را در خود از بین برد، تا مایھ عبرت خود ما شود، ثانیاً 

در برخورد با عیوب دیگران، اگر نیاز بھ عكس العمل و تذكر ھست، باید بسیار پختھ و عالمانھ برخورد 

 .ندیدیم، بھ ھرحال، در دل بھ آن راضى نخواھیم بودكرد و اگر این اقدام را در توان خود 
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ریا عبارت است از نشان دادن اعمال خود بھ غیر خدا، براى بھ دست آوردن منزلت بیشتر نزد دیگران، و 

 .لذا از رذایل اخالقى و افعال حرام محسوب م౨شود

 انواع ریا

 

 .ندارد و منظورش بھ طور كلى غیر خداست نوع اّول آن است كھ انسان در اعمال خود بھ خدا توجھ

چنین آدمى از مرتبھ بندگى خارج است و اعمالش براى این دنیاست و باقیات صالحات ندارد، گرچھ در 

 .این دنیا ممكن است سرمایھھاى موقتى داشتھباشد

 .ارددر نوع دوم، عمل انسان براى غیر خداست، اما در درجھ دوم و فرع بر آن، بھ خدا ھم توجھ د

 .در نوع سوم، انسان در اعمال خود، بھ یك نسبت خدا و غیر را توجھ دارد

 .ھر سھ مورد فوق مذمت شده و انسان را از راه عبودیت باز م౨دارند

در نوع چھارم، انسان در اعمال خود، فقط خدا را در نظر دارد، اما از این كھ عملش در دید مردم قرار 

 .گیرد، خوشحال م౨شود

 .، در موقع عمل، تمایل دارد عملش را دیگران ببینند و این امر، باعث لّذت او م౨شودبنابراین

 .نوع چھارم، نیز داراى ایراد است و در سیر و سلوك مشكل ایجاد م౨كند

در نوع پنجم، انسان در اعمال خود، فقط خدا را در نظر دارد و اعمالش را در معرض دید این و آن 

 .ن متوجھ شوند، برایش آن حالت ریایى را نداردنم౨گذارد، ولى اگر دیگرا



 .و این نوع بسیار مطلوب است

یعنى اگر نظرمان واقعاً خدایى است و در در ; البتھ، باید مواظب باشیم كھ در این امر افراط و تفریط نكنیم

و ثانیاً دید دیگران باز ھم نظر خدایى ما مختل نم౨شود، عیبى ندارد كھ امور خیر را دیگران بدانند، 

 .كارھاى مالمتگرانھ ھم بد است

براى مثال، كسى از ما م౨پرسد كھ آیا نماز اول وقت م౨خوانیم یا نھ، و ما ھم م౨خوانیم، اما آن را از او 

مخفى م౨كنیم و خالصھ باید مواظب باشیم كھ براى دورى از ریا، عمل واجب یا تكلیف౨از ما فوت نشود كھ 

 .آن ھم دام شیطان است

 

 ع دیگر ریاانوا

عالوه بر موارد فوق، كھ اعمال و رفتار عبودى ماست، در اعمال و رفتار غیر عبودى ـ مثل گفتار، نگاه، 

 .لباس پوشیدن، راه رفتن، غذا خوردن و وضع ظاھر ـ نیز باید مواظب باشیم كھ ریا نشان ندھیم

بخواھیم مردم ما را چنین و چنان نباید طورى خود را چنین نشان دھیم كھ اھل تزكیھ و سلوك ھستیم و یا 

 .بدانند

البتھ، ھر وقت انساِن خدا، بھ درجھاى از مقامات باطنى برسد و جوششى از باطن تزكیھ شده و نورانى در 

او ظاھر گردد كھ حاالتى ناخودآگاه و ب౨شائبھ است، این یك امر ناگزیر است و از كوزه برون ھمان تراود 

 .كھ در اوست
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اگر نورى را در نظر بگیریم كھ از یك مبدأ ب౨نھایت م౨تابد و بعد از تابیدن بر سر آن شیشھھا و موانعى 

 .بگذاریم، این نور، بعد از گذشتن از شیشھھا، ضعیف م౨شود و درخشش خود را از دست م౨دھد

دن با تن و نفس ھمان روح خدایى انسان نیز بعد از ساطع شدن از ذات الیزال الھى و آمدن و مجاور ش

 .حالت گذشتن نور از موانع و شیشھھاى مختلف را دارد

 .حجابھاى تن و نفس، شفافیّت اصلى نور را با كدورتھاى خود در ھم آمیزند

مثال دیگر آن، آینھاى است كھ آن پاكى و شفافیّت اصلى را ندارد و كدورتھایى روى آن است كھ باعث 

 .س نیابدم౨شود تصویر كامل در آن انعكا

 .انسان آینھ تمام نماى حق است، بھ شرطى كھ این آینھ زنگارى نداشتھباشد

حجابھاى ظلمانى، ھمان رذایل اخالقى، گناھان و ھواھاى نفسانى ھستند، و در یك جملھ ھمھ بدیھا، 

ناسب بدیھا، بستھ بھ تناسب خود و ت .حجابھاى ظلمانى ما ھستند و اینھا بین ما و خداى ما مانع م౨شوند

 .(و نھ اعتبارى(روحى انسان، نوعى خصوصیّت عینى بھ وجود م౨آورند 



براى مثال، وجود حسد و ریا، نوعى خصوصیّت است كھ در وجود ما عینیت دارد و رنگ خاصى است 

 .كھ در ما كارسازى م౨كند

 (صبغة هللا ومن أحسن ِمن هللا صبغة ونحن لھ عابدون)

 .وش نگارتر از خدا؟ وما او را پرستندگانیموكیست خ; نگارگرى الھى[ این است[

 (كالّ بل ران على قلوبھم ما كانوا یكسبون َكالّ إنّھم َعن َربّھم یومئذ لمحجوبون)

نھ چنین است، بلكھ آنچھ مرتكب م౨شوند زنگار بر دلھایش بستھاست، زھى پندار، كھ آنان در آن روز، از 

 .پروردگارشان سخت محجوبند

یبكنندگان آیات الھى، كھ حجابھاى ظلمان౨اند، خبر م౨دھند و م౨فرمایند كھ این خصوصیتھا آیات باال، از تكذ

و رنگھا كھ خود آنھا كسب كردھاند، حجاب قلب آنھاست و بھ دلیل وجود اینھاست كھ آنھا از 

 .پروردگارشان محجوبند

 .از آنچھ گذشت متوجھ شدیم كھ ھر صفت رذیلھاى حجاب ظلمانى است بین ما و خدا

 .این حجاب، چھره اصلى انسانى ما را، كھ ارتباط مستقیم با خدا دارد، م౨پوشاند

 

 حجاب میان انسان و خدا

 :در نزد خدا، ھیچ چیز محجوب نیست، و این در آیات قرآنى بھ خوبى روشن است

 (إّن هللا ال یخفى علیھ شىء فى األرض وال فى الّسماء)

 .در آسمان بر خدا پوشیده نم౨ماند در زمین و نھ[ نھ]در حقیقت، ھیچ چیز 

 :و یا م౨فرماید

 (ھو معكم أینما كنتم)

 .ھر كجا باشید، خدا با شماست

 .بنابراین، در منطق قرآن و عقل، ھمھ چیز مشھود حضرت حق است و ھیچ چیز محجوب از او نیست

 .ان راخداوند، محل افتادن ھمھ قطرات باران را م౨داند و محل سبز شدن ھمھ ساقھھاى درخت

 .م౨داند) سوره لقمان 16آیھ (خداوند حتى اگر ذرھاى بھ اندازه خردلى، در دل سنگى باشد 

با دقت در موارد فوق، غیر از این كھ م౨فھمیم این چھ خدایى است و در معرفت او كاملتر م౨شویم، این 

 .نتیجھ را نیز م౨گیریم كھ خدا، نزد ھمھ اشیا حاضر است

از او محجوبند؟ جواب آن خیلى روشن است و آن این كھ از طرف انسان حجاب اما چگونھ است كھ اشیا 

 .خودى است كھ مانع است و گرنھ عین ربط انسان و ھستى با خدا بھ جاى خود، ھست

 میان عاشق و معشوق ھیچ حایل نیستتو خود حجاب خودى حافظ از میان برخیز
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 .بدیھاى ما را شامل م౨شودگفتیم كھ حجابھاى ظلمانى، ھمھ 

 :اما سالك الى هللا، بعد از برداشتن حجابھاى ظلمانى، بھ عالم نور وارد م౨شود

 (هللا ولّى الَّذین آمنوا یخرجھم من الظّلمات إلى النّور)

 .خداوند سرور كسانى است كھ ایمان آوردھاند

 .آنان را از تاریكیھا بھ سوى روشنایى م౨برد

مثل ; اى است كھ بعد از برداشتن حجابھاى ظلمانى، نصیب ما م౨شود و بھ آن م౨رسیمعالم نور نیز مرحلھ

 .بندگى، عمل خوب، كماالت، شھودھا و كشفھا

نكتھ مھم این است كھ از این مرحلھ نیز باید بگذریم و بھ ھدف نھایى كھ ھمان وصال حق است و لقاء هللا 

 .برسیم

حجاب (= الم نور متذكر م౨شویم، مبّدل بھ حجابى نشود پس، باید مواظب باشیم كھ مواردى كھ در ع

 :و ھمین است كھ در دعاى زیباى شعبانیّھ داریم) نورانى

إلھى ھب لى كمال اإلنقطاع إلیك وانور أبصار قلوبنا بضیاء نظرھا إلیك حتّى تخرق أبصار القلوب حجب 

 .النّور فتصل إلى معدن العظمة وتصیر أرواحنا معلّقھ بعّز قدسك

بھ من، كمال انقطاع را عنایت فرما، و چشم و دلم را از نورى كھ بھ تو نظر م౨كند و تو را م౨بیند، ! دایاخ

روشن فرما، تا حجابھاى نورانى را بشكافد و پیش برود و بھ معدن عزت تو برسد، و ارواح ما متعلّق بھ 

 .عّز قدس تو باشد

جابھاى ظلمانى، در حجابھاى نورانى، كھ ھمھ از این رو، باید مواظب باشیم كھ بعد از عبور از ح

نمانیم و یا حتى مغرور نشویم و ) ھمان طور كھ حجابھاى ظلمانى، ھمھ بدیھاى مایند(خوبیھاى ماست 

 .شیفتھ آنھا نشویم تا بھ مرتبھ اصلى و شأن نھایى خود، كھ وصال حق است و محو در او، برسیم

ال م౨رسد و ھمین است كھ خداوند در آیھ اّول سوره خالصھ این كھ انسان از ظلمات بھ نور و وص

 :م౨فرماید)علیھ السالم(ابراھیم

 (الر كتاب أنزلناه إلیك لتُخرج النّاس ِمَن الظّلمات إلى النّور بإذن ربّھم إلى صراط العزیز الحمید)

بھ سوى  كتابى است كھ آن را بھ سوى تو فرود آوردیم تا مردم را بھ اذن پروردگارشان از تاریكیھا

 .بھ سوى راه آن شكستناپذیر ستوده; روشنایى بیرون آورى

این آیھ اشاره است بھ ورود بھ نور، بعد از ظلمات و سپس این نور، ما را بھ دو اسم حمید و عزیز 

 .رھنمود م౨كند كھ ھمان وجوه پروردگار ھستند

را آنان كھ رسیدھاند، م౨دانند و این وارد شدن و رسیدن، در قالب الفاظ و عبارات نم౨گنجد و حقیقت آن 

 «.آن را كھ خبر شد، خبرى بازنیامد«

با كفش دریاى كلى را اتصالھست ب౨چون و چگونھ در كماالتصالى ب౨تكلف ب౨قیاسھست رب الناس را با 



جان ناساتصالى كھ نگنجد در كمالگفتنش تكلیف باشد والسالمدر ھمین رسیدنھاست كھ انسان شامل حال و 

 :౨شودحدیث زیر م

 .قلب المؤمن عرش الّرحمن

 .قلب مؤمن، عرش پروردگار است

 .ال یسعنى سمائى وال أرضى ویسعنى قلب عبدى المؤمن

 .من در زمین و آسمان نم౨گنجم، بلكھ در قلب بنده مؤمن م౨گنجم

آن صفاى آینھ، وصف دل استصورت ب౨منتھا را قابل استصورت ب౨صورت ب౨حد غیبز آینھ دل تافت بر 

جیبگرچھ آن صورت نگنجد در فلكنھ بھ عرش و كرسى و نى بر سمكز آنكھ محدود است و  موسى ز

معدود است آنآینھ دل را نباشد حد بداناھل صیقل رستھاند از بو و رنگھر دمى بینند خوبى ب౨درنگعكس ھر 

را نقشى نتابد تا ابدجز ز دل، ھم با عدد ھم ب౨عددتا نقوش ھشت جنّت تافتھاستلوح دلشان را پذی

یافتھاستبرترند از عرش و كرسى و سماساكنان مقعد صدق خداصد نشان دارند و محو مطلقاندچھ نشان بل 

 عین دیدار حقاند
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بھترین راھھا براى رھایى از حجابھا، تعبد كامل پروردگار و تبعیّت كامل از قرآن است كھ این راه فطرت 

 .و ھدایت الھى است

 :است در قرآن آمده

 (َومن یُسلِم وجھھُ الى هللا وھو ُمحِسن فقد استَمسَك بالُعروة الوثقى وإلَى هللا عاقِبةُ االُمور)

و ھر كس خود را ـ در حالى كھ نیكوكار باشد ـ تسلیم خدا كند، ب౨گمان در ریسمان استوارترى چنگ در 

 .زده، و فرجام كارھا بھ سوى خداست

 .قلب انسان پدید م౨آورد كھ جز خدا، چیزى در آن راه نم౨یابدتعبد كامل پروردگار، حالتى در 

 .پس ایمان و عمل بھ آنچھ قرآن م౨گوید، باید مورد نظر باشد

بایستى از ھر گونھ تخطّى و تخلّف و دخالت دادن رأى و نظر و خواستھھاى خود و دیگران اجتناب نمود 

 :كھ در قرآن م౨فرماید

 (دى َواُِمرنا لنسلَم لَِرّب العالَمینقُل اِنَّ ھَُدى هللا ھَُو الھُ )

 :بگو

 .است و دستور یافتھایم كھ تسلیم پروردگار جھانیان باشیم[ واقعى]ھدایت خداست كھ ھدایت 

 :فطرت انسان نیز ھمین است كھ قرآن كریم م౨فرماید

 (فأقِْم َوجھَك لِلّدین َحنیفاً فطرَت هللاِ الّتى فطر النّاس َعلیھا)

با گرایش تمام بھ حق، بھ سوى این دین كن، با ھمان سرشتى كھ خدا مردم را بر آن  پس، روى خود را



 .سرشتھ است

 .و این، ھمان راه تكوین و تعیین شده در آفرینش است

اگر انسان تعبد كامل نداشتھ باشد و راھھا را بھ صورت ناقص و آمیختھ با ھم در پیش گیرد، بھ نتیجھ 

زیرا ممكن است امر بر او مشتبھ و راه ; شیطان و انحرافھا بیشتر م౨شود كامل نیز نم౨رسد و خطر اغواى

 .ورود شیطان ھموارتر گردد

حتى ممكن است در چنین مواردى، حق را باطل و باطل را حق و خیال را واقعیت و واقعیت را خیال، و 

 .نیست را ھست و ھست را نیست بداند و ببیند

 :كامل پروردگار را دارد، م౨فرماید خدا درباره سالك الى هللا، كھ تعبد

 (هللا ولّى الذین آمنوا یخرجھم من الظّلمات إلى النّور)

 .خداوند سرور كسانى است كھ ایمان آوردھاند

 .آنان را از تاریكیھا بھ سوى روشنایى م౨برد

 :او تحت والیت حضرت حق است و سرانجام، در قرآن كریم چنین م౨فرماید

بَُل فَتَفِّرَق بُِكم عن سبیلھ ذلُِكم َوّصُكم بِھ لََعلَُّكم تتّقونَوأَنَّ ھذا صراطى مس)  (تقیماً فاتَّبعوهُ وال تَتَّبعوا السُّ

 .این است راه راست من[ بدانید]و 

 .كھ شما را از وى پراكنده م౨سازد، پیروى مكنید[ ى دیگر]پس، از آن پیروى كنید و از راھھا

 .رش كردھاست، باشد كھ بھ تقوا گراییدشما را بھ آن سفا[ خدا]اینھاست كھ 

آیا با ریاضت و مجاھدت م౨توان از حجابھاى ظلمانى رھایى یافت؟ در خروج از حجابھاى ظلمانى، 

مجاھدت و ریاضت ممكن است چندان نتیجھ مطلوبى ندھد، بھ خصوص اگر این مجاھدتھا و ریاضتھا 

مثل برخى افراد ; د و یك انتخاب، بھ نتیجھاى برسدانتخابى و صلیقھاى نیز باشد، اما ممكن است در یك بُع

 .كھ سالك راه حق نیستند، اما در اثر ریاضت بسیار ممكن است صاحب اراده یا نفوذھایى شوند

مھم این است كھ سالك راه حق، براى برداشتن حجابھا باید از راھھاى معیّن شده از طرف پروردگار در 

ھ ابعاد، خود را پاك نماید و مواظب باشد كھ از صراط مستقیم قرآن و با تزكیھ نفس و تعالى در ھم

تكوینى، كھ طریق صحیح سلوك الى هللا است، منحرف نشود و اگر حاالتى خاص را نیز دریافت، او را 

چنان كھ در یك مرتاِض غیر راه خدا نیز این حاالت ھست و او ممكن است بھ كارھاى خارق ; فریب ندھد

 .ى اگر نیّت و اھداف او خدایى نباشدالعاده دست یابد، حت

پس گفتیم كھ در خروج از حجابھاى ظلمانى، مجاھدتھاى ناقص بھ نتیجھ مطلوب نم౨رسد و در خروج از 

یعنى سالك الى هللا باید ھمھ آنچھ از ; حجابھاى ظلمانى، علم و عمل جامع و كامل ھمھ جانبھ نیاز است

ھمان نحو كھ بیان شدھاست، یاد بگیرد و بھ آن علم و اطالع  جانب خداى متعال بھ او ابالغ گردیده، بھ

 .كامل داشتھباشد



م౨نامیم، سالك باید ھر چھ م౨تواند سعى كند كھ طریق الى هللا را » مجاھدت علمى«در این راه، كھ آن را 

 .ھمان طور كھ خدا فرمودھاست; بیشتر كشف نماید، اما صحیح و جامع

 :نقل شدھاست) لیھ السالمع(در اصول كافى از امام صادق

 .العامل على غیر بصیرة كالّسائر على غیر الطّریق الیزیده سرعة الّسیر إالّ بُعداً 

 .كسى كھ بدون بصیرت عمل م౨كند، مانند كسى است كھ در غیر راه افتاده و بیراھھ م౨رود

 .سرعت حركت وى ھر چھ بیشتر شود، او را از ھدف و مقصد دورتر كند

بصیرت كافى بھ راه ارائھ شده از جانب خداى متعال و قدم گذاشتن در راه با توجھ بھ یعنى نداشتن 

 .خطرات نفس و شیطان، ما را بھ مقصد نم౨رساند

با توضیحاتى كھ دادھشد، بھ این حقیقت م౨رسیم كھ براى خروج از ھمھ حجابھاى ظلمانى بھ گونھاى كھ 

 برطرف شود، راھى جز صراط مستقیم قرآن وجود ندارد این حجابھا، در ھمھ ابعاد از قلب سالك الى هللا

و سالك طریق باید در مرحلھ اّول سلوك خود، در تحصیل علم كامل بھ صراط قرآنى بكوشد و طریق ارائھ 

 .شده در متون اسالمى را آنچنان كھ ھست، بشناسد

با ھمھ ابعادش در پیش گیرد،  در مرحلھ دوم، بھ ھمھ آنچھ ارائھ شده، عمل كند و صراط مستقیم الى هللا را

و اگر در مرحلھ تحصیل علم بھ طریق و یا در مرحلھ عمل بھ طریق و سلوك آن مجاھدت كامل نكند و 

سستى و مسامحھ كند و یا در ھر دو مرحلھ بھ خود اجازه سستى و كوتاھى بدھد و مجاھدت الزم را 

 .نداشتھباشد، مسلّماً در حجابھاى ظلمانى خواھد ماند

ك ب౨خبر، كھ علم جامع و معرفت كامل نسبت بھ صراط مستقیم اسالمى ندارد و از علم ناقصى سال

برخوردار است، گوشھھایى از صراط مستقیم قرآنى و اسالمى را شناختھ و از بقیھ ب౨خبر مانده و بدون 

ریق سلوك این كھ مجاھدت علمى كامل بكند و راه خدا را بھ گونھاى كھ ابالغ شده بشناسد و قدم در ط

صحیح بگذارد، گمان م౨كند كھ در صراط الى هللا حركت م౨كند و راھى كھ در پیش گرفتھ بھ حضرت حق 

م౨رسد و در جھت قرب الى هللا پیش م౨رود و با ھمین گمان، عمر خود را ضایع م౨كند و خود را باطل و 

 .ھالك یم౨گرداند

ار و بعضى نمازھا و دعاھا و حتى بھ شب مث از یك سو بھ ذكر و فكر م౨پردازد و بھ اوراد و اذك

زندھداریھا م౨پردازد و از سوى دیگر بھ لحاظ این كھ فاقد معرفت كامل بھ صراط مستقیم و از ھمھ ابعاد 

آن ب౨خبر است، بسیارى از وظایف عبودى را ترك م౨كند و بھ بسیارى از مھلكات توجھ نم౨كند و بھ بعضى 

ناك و ھالكتآور، كھ سد راه و حجاب قلب است، ناآگاه است و در از خصلتھا و ُخلقھا و صفتھاى خطر

تطھیر خود از آنھا نم౨كوشد و بھ برخى یا بسیارى از ھواھا وعلقھھاى نفسانى خود، كھ ھركدام بھ شكلى 

 .مانع حركت و قرب است، توجھ نم౨كند و بھ تجرید دل از آنھا نم౨پردازد

 خالصھ راھھاى خروج از حجابھاى ظلمانى



 :وجھ شدیم كھ انسان در سھ وضعیّت م౨تواند قرارگیردمت

 .(عبودیّت كامل(= ـ توجھ كامل  3;)عبودیت ناقص(= ـ توجھ ناقص  2;ـ غفلت از مقصد 1

 :ـ غفلت از مقصد 1

; ھمان توجھ بھ تعلقات و فرعیّات و اصل انگاشتن آنھاست كھ باطل است و انسان را بھ جایى نم౨رساند

 .نیست زیرا جذبھ حق در آن

ھمان گونھ كھ تعلقات را در فصل پیش توضیح دادیم، اكنون در این جا از آیات زیر نیز بھ عنوان شاھد 

 :كمك م౨گیریم

 (ما جعل هللا لرجل من قلبین فى جوفھ)

 .خداوند براى ھیچ مردى در درونش دو دل ننھادھاست

أَنَّ یأكثرھم یسمُعون أو یعقلون إن ھم إالّ یأرأیت من اتّخذ إلھھ ھواهُ أفأنت تَُكون علیھ وكي أم تَحسُب )

 (كاألنعام بل ھم أَضّل سبي

یا گمان ! خود را معبود خویش گرفتھاست دیدى؟ آیا م౨توانى ضامن او باشى؟[ نفس]آیا آن كس كھ ھواى 

 .آنان جز مانند ستوران نیستند، بلكھ گمراھترند! دارى كھ بیشترشان م౨شنوند یا م౨اندیشند؟

م౨پردازد، مسلّماً ) تعلقات =) ادراك حقیقى خود را از دست م౨دھد و بھ ادراكات وھمى و خیالىانسانى كھ 

 .از حیوانى كھ ادراك را م౨گیرد و تعلقاتى ھم ندارد، پستتر م౨شود و این زیان و تأسفى عجیب است

 (وضلَّ عنھُم ماكانوا یدعوَن ِمن قبُل وظنُّوا ما لَھُم ِمن َمحیص)

 .آنان ناپدید م౨شود و م౨دانند كھ آنان را روى گریز نیست[ نظر]م౨خواندند، از و آنچھ از پیش 

زیرا تمام مظاھر این دنیا جلوھاى از ; در نتیجھ، آن كسى كھ بھ غیر حق م౨پردازد، بھ ھیچ چیز نم౨رسد

 اصل است و روزى م౨رود نزد اصل آن چیز و براى انسان كھ بھ فرع آن چیز در این دنیا توجھ داشتھ

 .است، در جھان آخرت چیزى نم౨ماند

 :(عبودیت ناقص(= ـ توجھ ناقص  2

 .ي اّو، انسان طعم حقیقت را بھ طور كامل نم౨چشد

ثانیاً، انسان با درھم آمیختن حقیقت و غیر حقیقت سردرگم م౨شود و دچار یك دستھ اشتباھاتى م౨گردد كھ 

 .طل را حق م౨پنداردحتى گاھى حق را رھا م౨كند و باطل را م౨گیرد و گاھى با

گاھى یك دستھ كشف و شھوداتى براى او حاصل م౨شود كھ آنھا را از طریق ریاضت كسب كرده است و 

 .در جھت حق نیستند و امر بر وى مشتبھ گردیدھاست

 :ھمین است كھ مالّصدرا م౨گوید

لى هللا با نقص اگر ھمھ نقصھا را برطرف نكردى، انگار كھ ھیچ كدام را برطرف نكردھاى و در سیر ا»

 «.بھ جایى نم౨رسى



 :ـ عبودیت كامل 3

عبودیّت و تسلیم كامل، انسان را در ارتباط با ھدایت و قواعد و قوانین تكوینى قرار م౨دھد، ضمن این كھ 

م౨دانیم خود عبادت یا ھر عمل خوبى منشأ اثر مستقیم نیست، بلكھ از قوانین ربوبى خداست كھ بھ انسان 

 .قواعد تكوینى دسترسى یابدكمك م౨كند تا بھ 

پس، ھدایت بھ ظاھر تشریعى است، اما در باطن و در حقیقت، تكوینى است و خالصھ این كھ با تعبد و 

 .عبودیّت و تسلیم كامل، نظام تكوین در خدمت انسان قرار م౨گیرد

 :قرآن كریم در این باره م౨فرماید

اس علیھا ال تبدیل لخلق هللا ذلك الّدین القیّم ولكن أكثر النّاس فَأقم وجھك للّدین حنیفاً فطرت هللا الّتى فطرالنّ )

 (الیعلمون

پس روى خود را گرایش تمام بھ حق، بھ سوى این دین كن، با ھمان سرشتى كھ خدا مردم را بر آن 

 .سرشتھاست

 .آفرینش خداى تغییرپذیر نیست

 .این است ھمان دین پایدار، ولى بیشتر مردم نم౨دانند

ث این كھ مدد الھى در تسلیم مطلق بھ خدا و قبول كامل شریعت است و اگر انسان دستورھاى خالصھ بح

خدا را بھ گونھ كامل انجام دھد و قاعده كمك خدا را ھم تكوینى بداند، بھ ھمھ چیز م౨رسد و این را در 

 .ایمان كامل و یقین كامل بھ خوبى م౨یابد

وین را در اختیار م౨گیرد و اگر نظام تكوین در خدمت انسان كسى كھ بھ یقین كامل برسد، بھ اذن هللا تك

 .قرار گیرد، حتى عیوب انسان را نیز برطرف م౨كند و راه را بھ انسان نشان م౨دھد

 (والّذین َجاھَُدوا فینا لَنھدینّھم سبلنا وإّن هللا لمع المحسنین)

م౨نماییم و در حقیقت، خدا با نیكوكاران  و كسانى كھ در راه ما كوشیدھاند، بھ یقین راھھاى خود را بر آنان

 .است

طبق آیاتى (سالك الى هللا در صورتى كھ بھ عبودیّت و ایمان و یقین كامل برسد، تحت والیت حق م౨رسد 

و باب مكاشفات و عنایات الھى بھ ) ھو محسن)و از خطر شیطان و لغزشھا در امان م౨ماند ) كھ اشاره شد

 :خروج از حجابھاى ظلمانى در این آیھ خالصھ م౨شود كھ روى او باز م౨شود و ھمھ بحث

بَُل فَتَفَّرق بُِكم عن سبیلھ ذلكم َوّصكم بھ لََعلَُّكم تَتَّقُون)  (َوأَنَّ ھذا صراطى مستقیماً فاتّبُعُوه وال تتّبعوا السُّ

 .این است راه راست من[ بدانید]و 

 .پس، از آن پیروى كنید

 .از راه وى پراكنده م౨سازد، پیروى مكنید كھ شما را[ ى دیگر]و از راھھا

 .شما را بھ آن سفارش كردھاست، باشد كھ بھ تقوا گرایید[ خدا]اینھاست كھ 



 .در عبودیّت كامل، انسان شریعت را نھ بھ عنوان رفع تكلیف، بلكھ بھ عنوان وسیلھ سلوك تكوینى م౨نگرد

 .دین باید وسیلھ رسیدن بھ خدا شود، نھ رفع تكلیف ظاھرى

* * * 

 مراتب رسیدن بھ كمال و حقیقت: فصل ششم 

 

 مقّدمھ

 :یاصو انسان دو مقصد م౨تواند داشتھباشد

یكى مقصد دنیوى و آنچھ در دنیاست و رسیدن بھ آن كھ در این راه م౨تواند سرمایھ دنیوى را بھ دست آورد 

ب بھ پروردگار و وصال و مقصد دوم، كھ ھدف اعالى حیات انسانى است، قر; و بھ ھرحال بھ دنیا برسد

 .حق است

در مقصد اّول، كھ ھدف دنیاست، فقط در صورتى مطلوب و مجاز است كھ از دنیا، بھ قرب بھ خدا برسیم 

و گرنھ، سرمایھ دنیوى، بھ ھرحال، موقتى و گذاراست و مستیھا و نعمتھاى دنیا، مستى حقیقى نیست 

 .౨كندو جان ما را قانع نم) مستى ما از شرابى دیگر است(

 .آنچھ جان ما را سیراب م౨كند، قرب بھ خدا و سركردن با خداست

در فصل پنجم، از موانع رشد و كمال سخن گفتیم و بیان كردیم كھ این موانع ھمھ بدیھاى انسان را شامل 

م౨شوند و در این فصل، از تحوالت درونى انسان بھ سوى ھدف عالى حیات و رسیدن بھ خدا سخن 

 .م౨گوییم

سیار عمیق و با ارزش و درخور تأمل این است كھ این تحوالت در بیرون انسان نیستند و این مراحل نكتھ ب

 .سیر و سلوك و رسیدن و شدن، در درون خود انسان پدید م౨آیند

 :در فصل حاضر از موضوعات زیر بحث م౨كنیم

 .ـ توحید 8;اـ فن 7;ـ حیرت 6;ـ عشق 5;ـ تحول احوال 4;ـ تزكیھ نفس 3;ـ بیدارى 2;ـ طلب 1

 ـ مرتبھ طلب 1

 :در مقّدمھ، شرح دادیم كھ ما دو مطلوب داریم

 .خدا و غیر خدا

 .مطلب ما و طلب جان ما، خداست

 .غیر خدا، جز ابزارى براى رسیدن بھ خدا، مفھومى دیگر ندارد

 .پس، باید مطلوب خود را گم نكنیم یا غیر مطلوب را بھ جاى مطلوب نگیریم

 :آمده است 28در سوره كھف، آیھ 



واصبر نفسك مع الّذین یدعون ربّھم بالغداوة والعشّى یریدون وجھھ وال تعد عیناك عنھم ترید زینة الحیوة )

 (الّدنیا وال تطع من اغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتّبع ھوائھ وكان أمره فرطا

شكیبایى پیشھ كن، و خشنودى او را م౨خواھند، [ و]و با كسانى كھ پروردگارشان را صبح و شام م౨خوانند 

دو دیدھات را از آنان برمگیر كھ زیور زندگى دنیا را بخواھى، و از كسى كھ قلبش را از یاد خود غافل 

 .كارش بر زیادھروى است، اطاعت مكن[اساس ]ساختھایم و از ھوس خود پیروى كرده و 

 (یُریدون وجھھ(ماَحَصل معناى دلنشین آیھ فوق مقایسھاى است میان 

 (ترید زینة الحیوة الدنیا(و ) طلب وجھ خدادر  =)

 .كھ میانشان فرق فراوان است و گویى كھ در تضاد ھستند) طالبان زینت دنیا =)

نكتھ مھم این كھ، طلب در ھمھ ھستى وجود دارد و انسان، كھ اشرف مخلوقات است، باید متوجھ شود كھ 

 .در این طلب از دیگر موجودات و ھستى، عقب نیفتد

نسان در این است كھ مطلوب اصلى را رھا كند و بھ مطلوبھاى خیالى دل بندد، و در نتیجھ، از غفلت ا

 .مطلوب اصلى بازماند

چرا كھ ما یك حالت یوسفى داریم و یك ; رسیدن بھ مطلوب اصلى، مطلوبھاى فرعى را نیز در دل دارد

 .حالت یوسف زایندگى

 .غافل كند) خدا(ینده یوسفى دنیا و مافیھا، نباید ما را از یوسف زا

 .یوسف زاینده ب౨نھایت یوسف دارد

چون بھ دریا م౨توانى راه یافتسوى یك شبنم چرا باید شتافتقطره باشد ھر كھ را دریا بودھر كھ جز دریا بود 

 سودا بودھر كھ داند گفت با خورشید رازكى تواند ماند از یك ذره باز،

 مراتب طلب

 .اتب، تا ب౨نھایت ادامھ داردطلب داراى مراتبى است كھ این مر

سالك الى هللا بایستى چون پلھھاى نردبان، این مراتب را طى كند، اما در مجموع، م౨توان بھ مراحل 

 :سھگانھ زیر نیز اشاره نمود

 :مراحل ابتدایى

 .شكستن خود، در جھت انجام واجب و دورى از حرام

 :مراحل متوسط

 .شكستن خود، در جھت عبودیّت و بندگى

 :احل نھایىمر

 .فناى وصفى و فعلى و ذاتى، در ذات احدیّت

 پس عدم گردم، عدم چون ارغنونگویدم كانّا الیھ راجعون،



 دوام طلب

 .بھ علت ب౨نھایت بودن پلھھاى نردبان طلب، نباید در موقع صعود در ھیچ پلھاى توقف كنیم

 .ا نفریبدباید در صعود خود، دوام داشتھباشیم و ھیچ یك از مراتب صعود، ما ر

 .ضمناً باید دوام نعمت طلب را با شكر بر آن، مداوم كنیم

 :سوره عنكبوت م౨فرماید 17خداوند بزرگ، در آیھ 

 (فابتغوا عند هللا الّرزق واعبدوه واشكروا لھ إلیھ ترجعون)

 .ویدپس روزى را پیش خدا بجویید و او را بپرستید و وى را سپاس گویید، كھ بھ سوى او بازگردانیده م౨ش

 .خداوند در این آیھ، بھ وضوح، طلب و پایدارى در طلب و شكر آن اعمال عبودى را گوشزد م౨فرماید

 

 موانع طلب

موانع طلب در درون ما، ھواى نفس و خواستھاى غیر منطقى نفس و تن است، و در بیرون ما شیطان 

ى انسان، كھ ھمان مجموعھ مِن مجاز .یعنى در حقیقت، موانع طلب، در درون خود ما جاى دارند; است

خواستھاى غیر منطقى نفس و تن است، انسان را بھ سوى غیر خدا دعوت م౨كند و در حقیقت انسان را بھ 

 .غفلت م౨برد و از راه بازم౨دارد

 نشانھ ھاى طلب

 

 .از نشانھھاى طلب، دردمندى و پایدارى در رسیدن بھ وجھ هللا است

౨فرمایدخداوند بزرگ در آیھ آخر سوره كھف م: 

 (یفمن كان یرجوا لقاء ربّھ فلیعمل عم صالحاً وال یشرك بعبادة ربّھ أحداً )

پس، ھر كس بھ لقاى پروردگار خود امید دارد، باید بھ كار شایستھ بپردازد و ھیچ كس را در پرستش 

 .پروردگارش شریك نسازد

دیت فكر آورددر خیالت نكتھ دردمندان را نباشد فكر غیرخواه در مسجد برو خواھى بھ دیرغفلت و ب౨در

تكبر آوردجز غم دین نیست صاحب درد رام౨شناسد مرد را و گرد راحكم حق را بر سر و رو م౨نھدحفظ و 

فكر خویش یكسو م౨نھدباید مواظب باشیم كھ مدعى دروغین طلب نباشیم، بلكھ با حضور قلب و عمل 

 .صالح طلب را نشان دھیم

 

 مجاھدت در راه طلب

 .ه طلب، دورى از ھواى نفس و فریب شیطان است كھ این دو، دشمن اصل౨اندمجاھدت در را



 .مجاھدت در راه طلب، ھمان تزكیھ و مقیّد بودن بھ تكلیف است و در این راه باید بھ تدریج عمل كرد

كھ ھمیشھ بار سنگینى بر دوش (ھر چھ طلب جد౨تر باشد، مجاھده قویتر است و اگر سالك بھ تكلیف خود 

 .درست عمل كند، عین مجاھده در راه طلب خواھد بود، )اوست

 

 كمك گرفتن از علم و صبر در راه طلب

ھر چھ سالك در مراحل و مراتب سلوك پیشرفت كند، باید بھ مجاھده و مراقبھ دقیقترى بپردازد، تا جایى 

 .فناى كامل رسدكھ بھ توفیق الھى، مراحل و منازل را یكى بعد از دیگرى پشت سر نھد و بھ بقاى بعد از 

در این ھنگام، او م౨شود محّل تجلّى حق، و این جاست كھ تدبیر خداى متعال، جایگزین تدبیر او م౨شود، و 

 .اختیارش، اختیار پروردگار است

 .صبر، براى پایدارى در راه طلب نیاز اصلى است

دمشك در نافھ ز خون ناید طالبان را صبر م౨باید بس౨طالب صابر نیفتد ھر كس౨تا طلب در اندرون ناید پدی

چرا كھ سالك الى هللا براى پیمودن راه، نیاز بھ معرفت و ; پدیدو علم نیز چراغى فراروى راه طلب است

 .شناخت دارد كھ علم، مقّدمھ آن است

 جملھ تاریكى است این محنتسراعلم در وى چون چراغى رھنماى

 ـ مرتبھ بیدارى 2

ان، در مرتبھ مِن روحى یا مرتبھ نازلھ روح قرار دارد و بایستى بھ در فصلھاى پیشین اشارھكردیم كھ انس

 .مقام اصلى خود، كھ مقام روح است، برسد

تا ھنگامى كھ او در مرتبھ نازلھ است، در ھمان مرتبھ غفلت جاى دارد كھ در آن مرتبھ، مِن مجازى، 

مقام اصلى خود، كھ عین ربط كارساز و ھواى نفس حاكم و در این وضعیّت انسان در عذاب ناشى از آن 

 .با خداست، گرفتار است

اما اگر انسان حالت فراق و ھجران و غربت خود را حس كند و متوجھ شود كھ در ارتباط با خداى خود، 

یا ھوشیارى و یا حالت بیدارى » یقظھ«ھمھ نقصھا بر طرف م౨شود و بھ كمال م౨رسد، این حالت را حالت 

 .از آن بحث م౨كنیم» بیدارى«، با نام م౨نامند كھ ما در این قسمت

 .در حقیقت، در بیدارى انسان، دردى را حس م౨كند كھ داروى این درد، خداست

اُستُن این عالم اى جان غفلت استھوشیارى این جھان را آفت استھوشیارى زان جھان است و چو آنغالب آید 

 :شایستھ م౨نمایدنیست گردد این جھاندر باره بیدارى شرح نكات زیر در این جا 

ـ  3;ـ تبدیل خودمحورى بھ خدامحورى در پناه نور بیدار 2;ـ چگونھ بیدارى را جایگزین غفلت كنیم 1

 .ـ نتایج بیدارى 5;ـ مركب راه 4;پیمودن راه با نور بیدارى

 چگونھ بیدارى را جایگزین غفلت كنیم؟



 .ى كھ ما از آن غافلیمنور بیدارى، ھمان جاذبھ الھى است و ھمیشھ متوجھ ماست، در حال

 .كافى است كھ حجابھا را برداریم و از من مجازى دور شویم

 .در این صورت، قلب ما با این نور، منّور م౨شود

ترس و نومیدیت دان آواز غولم౨كشد گوش تو تا قعر سفولھر ندائى كھ تو را باال كشدآن ندایى دان كھ از 

 :باال رسدو براى كشف این جاذبھ الھى باید

یاّو، با مطالعات محورى، معرفت خود را، كھ ھمان بیدارى است، افزون كنیم و راھكارھایى كھ در این 

 .كتاب آمده، معارفى در ھمین زمینھ است

 .ثانیاً، تدبر در آیات الھى و ھستى داشتھباشیم

 .ثالثاً، با دعا و ذكر و حضور قلب، عنایت الھى را جلب كنیم

یامبران، ائّمھ و اولیاى خدا داشتھباشیم كھ در این باره الزم بھ ذكر است كھ رابعاً، استمداد از نفوس پ

نھایت ھدف اعالى ما چیزى است كھ تجسم عینى آن، پیامبران، ائّمھ و اولیا ھستند و آنان، ھم صراط و ھم 

 .نور صراطند

 آب خواه از جو بجو، خواه از سبوكاین سبو را ھم مدد باشد از جو

 بھ خدامحورىتبدیل خودمحورى 

 

خودمحورى موقعى است كھ مِن مجازى و خواستھھا و ھواھاى نفسانى حاكمند كھ اصالت ندارند، ولى در 

خدامحورى، خواست خدا برخواست ما غلبھ دارد و تدبیر مدبر حكیم در ما جارى است و در تبدیل 

 :خودمحورى بھ خدا محورى بھ این مسائل م౨رسیم

౨شناسیم و م౨دانیم كھ ما را بھ بدیھا وا م౨دارد و در نتیجھ از بدیھا و رذایل یاّو، نفس اّماره را خوب م

 .اخالقى دور م౨شویم

 .را تبدیل بھ نور م౨كند) من مجازى و ھواھاى نفسانى(=این امر، نتیجھ نور بیدارى است كھ ظلمت ما 

زى، برخورد با حركت در مِن مجازى، حركت در تاریكى است و در من مجا) عقل كّل و من اصلى =)

 .ظواھر و ھواھاى نفسانى است كھ در نھایت، باعث ھالكت ماست

 :داستان زیبایى در دفتر دوم مثنوى آمده است كھ م౨گوید

 .یك روستایى، گاو خود را در آخور بست

 .شبھنگام، شیرى بھ سراغ گاو رفت و او را درید و بھ جاى آن نشست

كرد شیر را ـ كھ فكر م౨كرد گاو است ـ نوازش دادن و روستایى در تاریكى بھ آخور آمد و شروع 

 .نازكردن



شیر ھم مترصد دریدن او بود، برخورد مِن مجازى با دنیا، حالت لمس شیر در تاریكى را دارد، حقیقتى با 

 .آن نیست و آخرش عذاب و مشكالت است

مِن مجازى ھمھ ایثار ماست و  چرا كھ از دست دادن; ثانیاً، با از دست دادن مِن مجازى، بھ ایثار م౨رسیم

زیرا سرمایھ ; یعنى آنچھ را سرمایھ موقتى و دروغین ماست، از دست دادھایم; در این امر ایثار كردھایم

 .اصلى ما، كھ من اصلى است، از دستدادنى نیست

فساد پس كریم آنست كھ خود را دھدآب حیوانى كھ ماند تا ابدباقیات صالحات آمد كریمرستھ از صد آفت و ا

 و بیم

 پیمودن راه با نور بیدارى

 .یدر پیمودن راه در پناه نور، اّو راه مستقیم را م౨پیماییم و ثانیاً فرصت را از دست نم౨دھیم

صراط مستقیم، عبارت است از صراطى كھ سالك را از مِن مجازى بھ مقام اصلى روح و خدا م౨رساند و 

 :این كھ در نماز م౨گوییم

 (ستقیم صراط الّذین أنعمت علیھمإھدنا الّصراط الم)

 .راه آنان كھ برخوردارشان كردھاى; بھ راه راست ما را راھبر باش

در انتھاى صراط مستقیم مقام اصلى روح و تجلّى اسماى خدا ھست، كھ آن اصل نعمت و ھمھ نعمت و 

 :م౨فرماید)علیھ السالم(نعمت زاینده است و ھمین است كھ حضرت سجاد

 .التبعدنى منك یا نعمتى وجنّتى ویا دنیایى وآخرتىوال تقطعن عنك و

اى نعیم من و اى بھشت من و ! میان خودت و من، فاصلھ مینداز و مرا از خود دور مگردان! پروردگارا

بھ طور كلى، عمر انسان و این دنیا، فرصتى است براى رسیدن از مِن مجازى بھ مقام !اى دنیا و آخرتم

یر و سلوك و تعالى انسان بیشتر شود، توجھ بھ فرصت و غنیمت شمردن اصلى روح، و ھر قدر درجھ س

 .وقت در او بیشتر م౨گردد

 :فرصت در این دنیا بھ صورت زیر مطرح است

فرصتبراى آنان كھ دنیا را براى آنان كھ ایمان براى اولیاى خدااز دید دنیا م౨بینندضعیف دارندھرچھ 

ھ ھمانرسیدن بھ ھدف ھواھاى نفس تالش كردنگامھاى ك) تسویف(بیشتردرجھت امروز و فردا كردن 

زندگى در مِن مجاز౨رسیدن بھ مِن اصلى كھ عین ربط با )خطواتالشیطان(شیطان استاعالى حیات

; خداستحالت اّول، یعنى طالبان دنیا و حالت دوم، آنان كھ ایمانى ضعیف دارند، نھایت كارشان یكى است

از (و دستھ دوم كھ امروز و فردا م౨كنند و بھ بدیھا ادامھ م౨دھند چرا كھ تكلیف دستھ اّول معلوم است 

خصوصیات شیطان ھمین است كھ فرصت را م౨گیرد و با نوید بھ آینده، انسان را فریب م౨دھد و لذا 

و غافلند كھ اندك اندك، بدیھا جزو شخصیّتشان م౨شود و در آینده این شجره ) فرصت حال از دست م౨رود

 .نم౨توانند بركنندخبیثھ بدیھا را 



 

 

 

 

و یا مثل گلدان گلى كھ در اثر ب౨توجھى، علفھاى ھرزه در آن رشد كنند و كمكم كار بھ جایى رسد كھ خود 

 .گل پژمرده شود و ھمھ گلدان پُر از علف ھرزه گردد

 :م౨فرماید) علیھ السالم(و ھمین است كھ امام على

 .إیّاكم والتّسویف

 .دنبپرھیزید از امروز و فردا كر

شیطان فردا را براى ما مجسم م౨كند و نھ آینده خیلى دور را، تا ما را بھ راحتى بفریبد، و ھر وقت فردا 

 :آمد، باز م౨گوید

 .فردا، و ھمین طور این وضعیّت ادامھ م౨یابد تا عمر تمام شود

وین كننده پیر و تو كھ م౨گویى كھ فردا، این بدانكھ بھ ھر روزى كھ م౨آید زمانآن درخت بد جوانتر م౨شود

مضطر م౨شودخاربن در قوت و برخاستنخاركن در سستى و برخاستنخاربن ھر روز و ھر دم 

سبزترخاركن ھر روز زار و خشكترمثال آنان كھ در این دنیا، ھمواره راه را م౨پرسند و م౨خواھند بیشتر 

وشیار كسى است كھ ھرچھ بدانند، اما در عمل سست ھستند، آنانند كھ امروز و فردا م౨كنند، و انسان ھ

 .م౨داند زودتر عمل كند

در ) علیھ السالم(عاقل بھ كنار جو پى پل م౨گشتدیوانھ پابرھنھ از جوى گذشتو ھمین است كھ حضرت على

 :دعاى كمیل م౨فرماید

یا رّب یا رّب یا رّب، أسألك بحقّك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتى من اللّیل والنّھار »

معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالى عندك مقبولة حتّى تكون أعمالى وأورادى كلّھا ورداً واحداً  بذكرك

 .وحالى فى خدمتك سرمداً 

از تو، بھ حق تو و بھ حق قدس و اعظم صفاتت و بھ ! پروردگار من! پروردگار من! پروردگار من

آباد كنى و ھمھ لحظاتم را در  اسمایت، م౨خواھم كھ ھمھ اوقات مرا در شب و روز بھ یاد و ذكر خود

خدمتت، مصروف بدارى و ھمھ اعمالم را نزد خود مقبول بگردانى تا ھمھ اعمال و اورادم ورد واحد و 

 .احوالم ھمیشھ در خدمت تو باشد

 ابن الوقت بودن



 :م౨فرماید) علیھ السالم(حضرت على

 .فاغتنم الفرصة بین العدمین... ما فات مضى وماسیأتیك 

 .گر نیست و آینده ھنوز نیامده استگذشتھ دی

 .را غنیمت شمار» نیست«پس، برخیز و میان این دو 

سالك الى هللا از وضعیّت فعلى بھترین بھره را م౨برد و میرحال و میراحوال است و در وقت حال است، نھ 

 .در زمان گذشتھ و حال

تقبل اى جان از تو استھر دو یك المكانى كھ در او نور خداستماضى و مستقبل و حالش كجاستماضى و مس

چیز اند پندارى دو استھست ھشیارى زیاد مامض౨ماضى و مستقبلت پرده خداآتش اندر زن بھ ھر دو تا بھ 

 ك౨پر گره باشى از این ھر دو چو ن౨تا كره بانى بود ھمراز نیستھمنشین آن لب و آواز نیست

 مركب راه

 :رومند بھ وجود م౨آیدبراى حركت در این راه و طى طریق، سھ مركب نی

 .و سوم صبر; دوم عشق; اّول توبھ

توبھ، حالت بیدارى است كھ نسبت بھ نقصھا بھ وجود م౨آید و در نتیجھ، مِن مجازى و خودمحورى، 

چرا كھ ; تضعیف م౨شود و سالك بھ سوى مقام اصلى روح حركت م౨كند و این امر، ھمان حالت توبھ است

 .تتوبھ چیزى جز تحّول احوال نیس

 .بنابراین، طبیعتاً آن سوى بیدارى، توبھ است

این امر، حالت وحدت با نظام تكوین وتجلّى اسماى الھى را بھ دنبال دارد و این حالت، توبھ دایم و تقواى 

دایم را نیز بھ دنبال خواھد داشت و انسان مواظب است كھ خود را وانگذارد و در حقیقت، ھمواره از خود 

 .پناه م౨بردم౨گریزد و بھ خدا 

م౨گریزم تا رگم جنبان بودكى گریز از خویشتن آسان بودنى بھ ھندت ایمنى نى در یمنآنكھ خصم او است 

 :سایھ خویشتنتوبھ از سھ مرحلھ م౨گذرد

ـ توجھ ما بھ گناھان و آگاه شدن از گناه و سپس  2; ـ نظر خدا بر قلب ما، براى توجھ دادن ما بھ توبھ 1

 .ول توبھ از طرف خداـ قب 3; دورى ازآنھا

 :درجات توبھ بھ شرح زیر است

 

 :درجھ اّول

 .از گناه و معصیت و حرام دورى جستن كھ مقّدمھ سیر و سلوك است

 :درجھ دوم



 .دورى جستن از نفس و خوِد مجازى و حیات حیوانى

 :درجھ سوم

 .توبھ از ھر گونھ غفلت

ھ درجاتى دارد و حتى خداوند در قرآن از نتیجھ این كھ، توب.)ھرگونھ توجھ بھ غیر خدا غفلت است)

صلى هللا (پیامبران بھ عنوان تّوابین یا بسیار بازگذشتكنندگان یاد فرموده است و از جملھ حضرت رسول

 :را در اواخر عمر و در اوج پیروزى اسالم، بھ این حالت امر م౨فرماید) علیھ وآلھ وسلم

ً إذا جاء نصر هللا والفتح ورأیت النّاس یدخلو)  (ن فى دین هللا أفواجاً فسبّح بحمد ربّك واستغفره إنّھ كان توابّا

چون یارى خدا و پیروزى فرارسد، و ببینى كھ مردم دستھ دستھ در دین خدا درآیند، پس بھ ستایش 

 .پروردگارت نیایشگر باش و از او آمرزش خواه، كھ ھمواره توبھپذیر است

ت است، در حالى كھ توبھ سالكینى كھ در حال یقظھ و نور توبھ مردم عادى، بازگشتن از گناه و معصی

 .ھوشیار౨اند، توبھ از كم شمردن و كوچك شمردن گناه است

توبھ خواص، توبھ از ھر نوع غفلت و تضییع وقت و اشتغال بھ غیر است و كمال توبھ، رسیدن بھ توبھ از 

 .غیر حق است

 :رجات توبھ نقل است كھ م౨فرمایددر باره د) علیھ السالم(حدیث زیبایى از امام صادق

التّوبة حبل هللا ومدد عنایتھ والبُّد للعبد من مداومة التّوبة على كّل حال، فكلُّ فرقة من العباد لھم توبة فتوبة 

األنبیاء من اضطراب السِّّر وتوبة األولیاء من تكوین الُخطُوات وتوبة األصفیاء من التّنفس و توبة الخاّص 

یر هللا وتوبة العام من الّذنوب ولكّل واحد منھم معرفة وعلم فى أصل التّوبة ومنتھى أمره من اإلشتغال بغ

 .وذلك یطول شرحھ ھینُھا

 .مضمون روایت این است كھ توبھ از گناه و بازگشت بھ جانب خداى متعال و كشش عنایت اوست

ر منزلى از منازل، مداومت بر بر بنده الزم است در ھر حالى از حاالت، در ھر مقامى از مقامات و در ھ

 .توبھ و بازگشت داشتھ باشد

 .پس، براى ھر دستھاى از بندگان خدا توبھاى ھست

یعنى وقتى در سّر وجود و حقیقت آنان بھ لحاظ منزلتى كھ نزد حق دارند ; توبھ انبیا از اضطراب ِسّر است

لیاى الھى از خطوات خاصى است كھ و توبھ او; اضطرابى پیش آمد، توبھ آنان بازگشت از آن خواھد بود

یعنى وقتى این خطوات، كھ با مقام و منزلت عبودى آنان سازگار نیست، در ; در باطن آنان بھ وجود م౨آید

و توبھ اصفیا از توجھ داشتن بھ خود است كھ ; باطن آنان پیش آید، توبھ آنان بازگشت از آن خواھد بود

و توبھ خواص از اشتغال بھ غیر خداى متعال ; ء فى الحق استنوعى تنزل از مرتبت توحیدى و مقام فنا

یعنى وقتى قلب آنان بھ غیر او مشغول گشت و از او غفلت نمود، بھ لحاظ این كھ این اشتغال بھ غیر ; است

یعنى ; و توبھ عوام از گناھان است; براى آنان گناه و خطا محسوب م౨شود، توبھ آنان بازگشت از آن است



افراد معمولى عبارت است از بازگشت آنان از معاصى و حرامھا و سرانجام ھر دستھاى از  توبھ عوام و

آنان بھ توبھ مخصوص خود، معرفت و علم دارند و وظیفھ خود را م౨داند كھ باید چگونھ باشد كھ شرح آن 

 .در این جا بھ طول م౨انجامد

طان ھمیشھ و مدام در تعقیب ماست و توبھ چرا كھ شی; نتیجھ این كھ، توبھ بایستى ھمیشگى و مداوم باشد

 .در درجھ اّول، از معصیت است و سپس از علقھھا و بعد، از غیر حق و سرانجام توبھ از خود

 .در توبھ باید ثبات داشت كھ این ثبات نیز عنایت پروردگار را م౨طلبد

فحھ و ھر چھ م౨گذرد، انسان در ھر مقطع از زمانى كھ باشد، مثل كتابى است پر از حروف و كلمھ و ص

 .صفحاتى بر این كتاب اضافھ م౨شود و صفحات كتاب، ھمان اعمال گذشتھ اوست

انسان در ھر حال، مجموعھ اعمال گذشتھ و تا بھ حال خود است و تمام اعمال، گفتار و پندارھاى 

 .گذشتھاش، در این كتاب وجودى ثبت است و اثرات آن نیز موجود

دان عمل نكرده، باز ھم درآن كتاب ثبت است و خداوند ھمیشھ ابتدا با این حتى اگر تصمیمى گرفتھ و ب

كتابى كھ صفحات سیاه و سفید زیادى دارد و بھ عبارتى ، تشكیل دھنده ; كتاب وجود ما برخورد م౨كند

باطن ماست كھ در محضر خداست یا چھره باطن ماست كھ در محضر اوست و ھمین چھره است كھ در 

 .م౨شودآن دنیا آشكار 

 .نكتھ مھم این است كھ توبھ، یعنى تغییر این كتابت وجودى و باطنى و این كار چندان آسانى نیست

لوح را اول بشوید ب౨وقوفآنگھى بر وى نویسد او حروفخون كند دل را ز اشك مستھانبرنویسد بر وى 

، توبھ یعنى تغییر حالت و اسرار نھانوقت شستن لوح را باید شناختكھ مرآن را دفترى خواھند ساختبنابراین

احوال و شروع عبودیت و از مِن مجازى گذشتن و بھ مِن اصلى توجھ كردن و بھ طرف مِن اصلى حركت 

 .كردن

 .ما تا در مِن مجازى ھستیم، بنده نیستیم و بندگى برایمان لذتى ندارد

و این (رھسپار است بندگى و عبودیّت براى سالكى است كھ از مِن مجازى گذشتھ و بھ سوى مِن اصلى 

 .(درجاتى دارد تا ب౨نھایت

انسان تا ھنگامى كھ در من مجازى است، فیض انسانى را از خدا نم౨گیرد و ھر كس بر حسب درجھ 

 .تعالى خود از خدا فیض م౨گیرد

خویش را عریان كن از جملھ فضولترك خود كن تا كند رحمت نزولگر ببینى میل خود سوى سماءپَّر دولت 

چون ھماگر ببینى میل خود سوى زمیننوحھ م౨كن ھیچ منشین از حنینعاقالن خود نوحھھا پیشین برگشا ھم

كنندجاھالن آخر بھ سر برم౨زنندز ابتداى كار آخر را ببینتا نباشى تو پشیمان یوم دینعشق، مركب خوب و 

 .پر جاذبھ پیمودن راه از مِن مجازى بھ مقام اصلى روح است

 .ین كمال است و عاشق كمال بودن، كمال است و خداوند كمال مطلق استم౨دانیم كھ خداوند خود ع



 .بنابراین، خدا خود را دوست دارد و بھ خود عشق م౨ورزد

روشن است كھ دوستى خدا بھ خود، غیر از دوستى ما بھ خود است كھ دوستى ما بھ خود، یعنى توجھ ما 

 .ب خود داشتن است كھ این مطلوب نیستبھ مِن مجازى و نظر بھ خود كردن ھمان نظر بھ نقص و عی

 .حال، چون خدا، خود را دوست دارد، ما را نیز دوست دارد

نتیجھ این كھ اگر خدا بھ ما نظر دارد، نھ از آن جھت است كھ ما ھستیم، بلكھ مایى در كارنیست و از نظر 

د نظر كنیم، م౨شویم خدا غیر در كار نیست، ھرچھ ھست جلوه و شئون اوست، و ما ھستیم كھ اگر در خو

 .غیر و گفتیم كھ غیر، چیزى جز مِن مجازى نیست كھ در حقیقت این غیر وجود ندارد

 .بنابراین، خدا بھ ما نظر دارد و اساس خلقت ھم بر مبناى ھمین محبت است

اساس خلقت ھمھ موجودات، ھدایت آنھا بھ سوى جمال ذات است و در نتیجھ جارى بودن عشق در ھمھ 

بھ حق و عبودیّت و حركت تسبیحى بھ سوى حق، ھمھ از ھمین عشق حق بھ ذات خود، موجودات 

 :سرچشمھ م౨گیرد كھ

 (ما خلقت الجّن واإلنس إالّ لیعبدون )

 .و جن و إنس را نیافریدم جز براى آن كھ مرا بپرستند

 :و در حدیث است

 .رفونىكنت كنزاً لم اُعرف فاحببت أن اُعرف، فخلقت الخلق وتعّرفت إلیھم فع

 .گنجى نھان بودم و كس مرا نم౨شناخت

 .دوست داشتم كھ مرا بشناسند

 .پس آفریدگان را بیافریدم و خود را بدانان شناسانیدم و آنان مرا شناختند

چھ خدا بخواھد خود را در غیر ذات ببیند و چھ ھر شاھدى بخواھد، خدا را ببیند، انساِن كامل، آینھ و 

 .مظھر اوست

وند عشق را شرط راه قرار داده و این دلیل دیگرى ھم دارد كھ خدا م౨خواھد بنده را بھ خود بنابراین، خدا

یعنى او را مظھر و تجلّى خود قرار دھد و بین ھمھ مخلوقات، انسان است كھ م౨تواند از نقص بھ ; برساند

 .كمال برسد و انسان كامل صالحیت عشقبازى با معبود و بندگى را پیدا م౨كند

 .ى از َمركبھاى خوب پیمودن راه سلوك صبر و شكیبایى استصبر، یك

 :م౨فرماید) علیھ السالم(ھمان طور كھ خداوند در مورد ایوب; صبر از مقامات پیامبران است

 (إنّا وجدناه صابراً )

 .ما او را شكیبا یافتیم

 :و در ادامھ آیھ م౨فرماید

 (نعم العبُد إنَّھ أّواب)



 .و توبھكار بودبھ راستى ا! چھ نیكو بندھاى

سوره  17در آیھ ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(، خطاب بھ رسول گرامى اسالم)علیھ السالم(یا درباره داوود

 :ص م౨فرماید

 (إصبر على ما یقولون واذكر عبدنا داوود ذا األید إنّھ أّواب)

ھ یادآور، آرى، او بسیار بود ب ]متعّدد]بر آنچھ م౨گویند صبر كن، و داوود، بنده ما را كھ داراى امكانات 

 .بود[ بھ سوى خدا]بازگشت كننده 

چرا كھ باید پیوستھ در مقام توبھ و بازگشت و توجھ بھ خدا، از مقام صبر ; صبر نیز از لوازم توبھ است

 .كمك گرفت

 نتایج بیدارى

 

، دوم شوق حاصل م౨آید، اّول توجھ بھ كمال خداوندى) بیدارى(= نتایجى كھ در اثر حركت در پناه نور 

 .رسیدن بھ این كمال و سوم حضور قلب است

 :ـ توجھ بھ كمال خداوندى 1

در پناه نور بیدارى، سالك م౨فھمد كھ ب౨نھایت ھمھ ب౨نھایتھا نزد خداست و در جاذبھ این كمال و عظمت 

 .قرار م౨گیرد

 :ـ شوق رسیدن بھ كمال 2

رار م౨گیرد و مسلّماً شوق رسیدن بھ ب౨نھایت ھنگامى كھ سالك، این كمال را درك م౨كند، در جاذبھ آن ق

 .كمال را دارد

 :ـ حضور قلب 3

موقعى كھ سالك، بھ مقام قلب و روح م౨رسد، قلب و روحش، كھ مقام اصلى اوست، محّل تجلّى اسماى 

 .ُحسناى پروردگار م౨شود و ھر قدر حضور قلب ما بیشتر شود، تجلّى شدیدتر م౨گردد

 .ان حالوت حضور خدا را م౨یابد و این حالوت، آن روى حضور قلب استدر پناه نور بیدارى، انس

 ـ مرتبھ تزكیھ نفس 3

 :ھمان طور كھ در قرآن كریم داریم; تزكیھ ھمان پاكیزگى تن و روان است از آلودگیھا

 (وهللا یحّب المطھّرین)

 .و خدا كسانى را كھ خواھان پاك౨اند دوست م౨دارد

 :پاكیزگى انواعى دارد

 :ى ظاھرپاكیزگ



 .ھمان پاكى بدن و پاكى لباس است كھ وظیفھ ھمھ است و داشتن وضو، در ھمھ حال

 :پاكیزگى جوارح و اندام

 .مثل دورى از خوردن حرام و انجام معصیت، كھ این مقام پارسایان است; یعنى پاكى از معصیت

 :پاكیزگى دل

 .پاكى از رذایل اخالقى و زشتیھاست كھ مقام متقیان است

 :گى سّر دلپاكیز

 :یعنى دل را از ھر چھ غیر خداست پاك كردن، كھ مقام صدیقان است كھ

 (قل هللا ثّم ذرھم)

 :بگو

 .آن گاه وابگذار; »[ھمھ را فرستاده]خدا »

من جملھ در سوره مباركھ شمس، بعد از این كھ ; درباره تزكیھ نفس در قرآن كریم، اشارات فراوانى داریم

، سپس )و این عالمت اھمیّت مطلب است(سوره، ھشت بار قسم م౨خورد خداوند در ھشت آیھ اّول 

 :م౨فرماید

 (قد أفلح من زّكھا)

 .كھ ھر كس آن را پاك گردانید، قطعاً رستگار شد

 (وقد خاب من دّسھا)

 .رستگار آن كس كھ خود را پاپ گردانید

 :، م౨فرماید14و نیز در سوره اعلى، آیھ 

 (قد أفلح من تزّكى)

 .خود را تزكیھ كند، نجات م౨یابد كسى كھ نفس

حاصل سخن این كھ، انسان با الھام خدایى، تقوا را از فجور و نیك را از بد تمیز م౨دھد و اگر بخواھد 

 .رستگار شود، باید خود را تزكیھ كند

 :در این جا شایستھ م౨نماید بھ مطالب زیر اشاره كنیم

 10;ـ شكر 9;ـ رضا 8;ـ صبر 7;ـ ُحسن خلق 6;ـ نیّت 5;صـ اخال 4;ـ ایمان و تقوا 3;ـ یقین 2;ـ عبودیت 1

ـ  16;ـ ترك تكلیف 15;ـ كالم و سكوت 14;ـ خوف و رجا 13;ـ زھد 12;ـ توكل و تسلیم 11;ـ قناعت

 .ـ تكلیف الھى 17;رعایت حقوق دیگران

 

 عبودیّت

 :اگر پرسیده شود كھ غرض از ھستى و خلق انسان چیست، قرآن كریم پاسخ م౨گوید



 (ا خلقت الجّن واإلنس إالّ لیعبدونوم)

 .و جن و إنس را نیافریدم جز براى آن كھ مرا بپرستند

در قسمت راه و رسم مشخص زندگى، در باره عبودیت بحث شده و بھ علت اھمیّت مطلب، در این جا نیز 

 .اشاراتى خواھیم كرد

; م౨خواھیم بھ كمال توجھ كنیم بندگى عبارت است از این كھ احساس كنیم كھ ھیچ ھستیم و در این نقص،

 .توجھ بھ حق كھ ب౨نھایت كمال و ھمھ كمال نزد اوست

 .چرا كھ ب౨نھایت و ھمھ كمال را دوست داریم; سپس، بھ این كمال عشق م౨ورزیم

 .و آن گاه كھ بھ عشق رسیدیم، در عشق بھ ایثار م౨رسیم

عشق و ایثار بھ وجود آمده است، متعالى  بنابراین، بنده، در عبودیّت در مثلث سازندھاى، كھ از كمال و

 .م౨شود

 «العبودیّة جوھر كنھھا الّربوبیّة«و از این جا بھ خوبى بھ معناى حدیث 

كھ بندگى جوھره ربوبیّت است، پى م౨بریم، و یا معناى دیگر آن این است كھ انسان، سكھاى است كھ یك 

 .روى آن بندگى و روى دیگرش ربوبیّت است

 .بندگى ما دارد، سرمایھ ھمیشگى ماست و باقیات صالحات است ھر چھ پایھ در

 .و ھر چھ پایھ در بندگى ما ندارد، م౨تواند سرمایھ موقت ما باشد، اما سرمایھ دایم ما نیست

 :و ھمین است كھدر قرآن كریم آمده است

 (واعبد ربّك حتّى یأتیك الیقین)

 .و پروردگارت را پرستش كن تا این كھ مرگت فرا رسد

 مراحل سیر بندگى در قرآن كریم

 :در قرآن كریم آمده است

 (كّل شىء ھالك إالّ وجھھ)

 .جز ذات او ھمھ چیز نابود شوندھاست

 :و در آیھ دیگر داریم

 (كّل من علیھا فان ویبقى وجھ ربّك ذوالجالل واإلكرام)

 .اھد ماندھر چھ بر زمین است فانى شوندھاست و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خو

از دو آیھ فوق، نتیجھ م౨گیریم كھ وجھ الخلقى ھستى و انسان، كھ نمود است، از بین م౨رود و وجھ ربّى یا 

 .وجھ الھى م౨ماند

 :چگونھ بھ وجھ الھى م౨رسیم؟ بھ دو آیھ زیر توجھ كنید

 (ومن یسلم وجھھ إلى هللا وھو محسن)



 .م خدا كندو ھر كس خود را ـ در حالى كھ نیكوكار باشد ـ تسلی

 (كتاب أنزلناه إلیك لتخرج النّاس من الظّلمات إلى النّور بإذن ربّھم إلى صراط العزیز الحمید)

كتابى است كھ آن را بھ سوى تو فرود آوردیم تا مردم را بھ اذن پروردگارشان از تاریكیھا بھ سوى 

 .بھ سوى راه آن شكستناپذیر ستوده; روشنایى بیرون آورى

 :برم౨آید كھ اگر انسان بھ طرف وجھ خدا برود و در فضاى اسماى خدا قرار گیرد از دو آیھ فوق

 (ذلك خیرللّذین یریدون وجھ هللا أُولئك ھم المفلحون)

 .این براى كسانى كھ خواھان خشنودى خدایند بھتر است، و اینان ھمان رستگارانند

 .وجھ خدایند و ما در بندگى در فضاى اسماى الھى قرار م౨گیریم كھ اسماى خدا

 :در سوره بقره نیز بعد از این كھ فرشتگان، بھ خدا در خلقت انسان اعتراض كردند، خداوند فرمود

 .اسما را بھ او آموختم و بعد او مسجود فرشتگان شد

 :و ھمین است كھ درباره بندگى آیات زیبایى در قرآن كریم داریم، من جملھ

 (وقضى ربك أالّ تعبدوا إالّ إیّاه)

 .حكم كرد كھ شما بندگى او را بكنید و بندگى دیگرى را نكنیدخدا 

آیا با شما پیمان نبستیم كھ شیطان را ! اى فرزندان آدم)ألم أعھد إلیكم یا بن౨آدم أن الّ تعبدوا الّشیطان)

 (أن اعبدونى ھذا صراط المستقیم!(نپرستید؟

 .مرا بپرستید كھ این است راه مستقیم

اند در عین توجھ بھ ب౨نھایت بودن پروردگار، بندگى خود را حفظ كند و بنده باشد و بنابراین، اگر انسان بتو

 .بھ او نزدیك شود، بھ مقام رفیع بندگى رسیده و حاالت بندگى را م౨چشد

اما سؤال مھمى كھ مطرح است این است كھ نزدیك شدن و قرب خدا، كھ در اثر بندگى بھ وجود م౨آید، 

، خدا در او )و بندگى بیشترى داشتھباشد(بنده ھر چھ بھ خدا نزدیك شود  یعنى چھ؟ جواب این است كھ

تجلّى بیشترى پیدا م౨كند و بنابراین، خداست، نھ بنده، و مواظب باشیم كھ عكس آن را گمان نكنیم، كھ گمان 

، كھ این كنیم ـ نعوذ باȱ ـ بنده، خدا م౨شود، بلكھ، بنده فانى م౨شود و فانى شدن، یعنى محو شدن در خدا

 .بقاى بعد از فناست

 .فنا شدن، محو شدن است، نھ نابود شدن

اما بنده، بھ ھرحال مخلوق خداست و باید فقر خود را احساس و ادب این فقر را رعایت كند، اما در این 

 .حال، نصیب بنده حالوت عبودیّت، حیرت، چشیدن و دیدن بھ باطن خواھد بود كھ مقام اولیاى خداست

 :نده بھ مقامى م౨رسد كھ در اثر عبودیّت، خداوند در حق او م౨فرمایدسرانجام ب

 «.من م౨شوم دست او، من م౨شوم چشم او و زبان او»

 :در حدیث است كھ



 .إذا تّمت العبودیّة للعبد یكون عیشھ كعیش هللا تعالى

 .یعنى زندگى او زندگى الھى م౨شود كھ ھمان در عین فنا، بقاست

زندگى بندگى كن بندگى كن بندگ౨از خودى بگذر كھ تا یابى خدافانى حق شو كھ  گر تو خواھى حرى و دل

 تا یابى بقاگر تو را باید وصال راستینمحو شو وهللا اعلم بالیقین،

 یقین

 :یقین عبارت است از مشاھده عالم غیب از راه دل، و داراى سھ مرتبھ است

 :مرتبھ اّول

 .خالى از شك و تردید علم الیقین، كھ دانستن است با اطمینان و

 :مرتبھ دوم

 .عین الیقین، كھ رؤیت و مشاھده است

 :مرتبھ سوم

 .حق الیقین، كھ شدن و یافتن و رسیدن است

مادامى كھ علم و شناخت، در مرحلھ دانستن است، َعَرض است و زوالپذیر، گرچھ اثرات آن در جوھر 

 .وجودى ما م౨تواند باقى بماند

ردن معرفت، آن را در جان خود بنشانیم و این معرفت، باطن ما را منّور كند و ما بایستى بعد از پیدا ك

 .ھمیشھ در صدد شدن و رسیدن باشیم، نھ در صدد دانستن و انباشتھ كردن

 :گروھى بھ سوى خدا ھستند و گروھى عین وجھ او م౨شوند

م بھ ھر سھ مرتبھ فوق آن یكى را روى او شد سوى دوستوان دگر را روى او خود روى دوستدر قرآن كری

 .اشاره شده است

 :م౨فرماید 7ـ  5خداوند در سوره تكاثر، آیھ 

 (كالّ لو تعلمون علم الیقین لتروّن الجحیم، ثّم لترونّھا عین الیقین)

 .ھرگز چنین نیست، اگر علم الیقین داشتید، دوزخ را م౨بینید

 .سپس آن را قطعاً بھ عین الیقین درم౨یابید

 :، م౨فرماید51قھ، آیھ و در سوره الحا

 (وانّھ لحّق الیقین)

 .، ب౨شبھھ، حقیقتى یقینى است[قرآن]واین 

تذكر مھم این است كھ انسان نسبت بھ ھر چیز م౨تواند این سھ حالت را پیدا كند و باید مواظب باشیم كھ در 

 :مورد مجازھا و دنیا ھم م౨شود بھ این حاالت سھگانھ رسید

یزدو بدو بندند و پیش آرند تیزبنابراین، بر حسب معرفت و توجھ بھ ھر عاشق و معشوق را در رستخ



 :چیز، چھ مجاز و چھ حقیقت، خواه ناخواه با آن متحد م౨شویم و ھمین است كھ آمده

 «.المرء مع من أّحب»

از این رو، باید متوجھ باشیم كھ بھ آنچھ حقیقت است، دل ببندیم، كھ اتحاد با او، ما را رنگ ھمان چیز 

م౨بخشد و اگر توجھ داشتیم، در فضایى وجھ الھى قرار م౨گیریم و ھر چھ توجھ خود را بھ حق بیشتر كنیم، 

 =)بھ دیدن او ) علم الیقین(= یعنى از شناخت خدا ; مراتب سھ گانھ فوق را در ارتباط با خدا پیدا م౨كنیم

 .م౨رسیم) حق الیقین(= و بھ وصالش ) عین الیقین

توجھى بھ خود نداریم و ھمھ توجھات بھ خداست و در صنع، صانع را م౨بینیم و در  در حق الیقین، دیگر

یعنى بھ اسماى خدا كھ این یقین، در اثر ; این توجھ بھ سوى او كشش پیدا م౨كنیم تا بھ حق الیقین برسیم

ھ، اراده و چرا كھ در این مرتب; عبادت ھرچھ بیشتر در ما پیدا م౨شود و این یقین، خود، علت و ایجاد است

 :خواست و اسماى خدا در ما جارى است كھ حالت فعلیّت را دارد، و ھمین است كھ در قرآن كریم داریم

 (واعبد ربّك حتّى یأتیك الیقین)

 .و پروردگارت را پرستش كن تا این كھ مرگت فرا رسد

 ایمان و تقوا

 

یعنى تصدیق وجدان و باطن ما بھ ; یایمان، عبارت است از تصدیق در باطن بھ چیزى، مث ایمان بھ خدا

 .پروردگار، اّما ایمان در عمل ثابت م౨شود و تحقق م౨پذیرد

 :در روایت داریم

 .اإلیمان الیكون إالّ بالعمل والعمل منھ وال یثبت اإلیمان إالّ بالعمل

 .م౨ماندایمان، جز با عمل تحقق نم౨پذیرد و عمل، جزئى از آن است و ایمان جز با عمل، ثابت و پایدار ن

ما باید ھمیشھ از ایمان خود مواظبت كنیم تا بھ آن آسیب نرسد و ھیچ امرى یا پیشامدى، باعث سست شدن 

 .آن نشود

 .بسیارى از موارد ایمان آمیختھ با یقین نیست

 .ایمان درجات و مراتبى دارد

سان، انتظار عمل و در درجات مختلف ایمان، آثار عملى متفاوتى مشاھده م౨شود و نم౨توان از ھمھ، یك

 .داشت

 .و البتھ ایمان كامل، با عمل استوار توأم است

 .ایمانھاى ضعیف، در مقام عمل سستى و تردید بھ دنبال دارد

در (ایمان، در دل استقرار م౨یابد و تنھا از جنس علم نیست، بلكھ علم و اراده است كھ منجر بھ عمل م౨شود 



 .(ل نشودحالى كھ علم، تنھا، م౨تواند منجر بھ عم

 :م౨فرماید)علیھ السالم(و على

 «.ایمان كامل، از عمل متولد م౨شود»

 .تقوا حالتى است كھ پس از تزكیھ نفس و زینت یافتن آن بھ زیور اخالق نیكو دست م౨دھد

اصل تقوا و معناى حقیق౨اش، توجھ تام بھ پروردگار است و این كھ درھیچ حالى، از یاد پروردگار غافل 

 .ش یعنى حضور، و حضورش، رعایت ادب حضور او را در ما ایجاد م౨كندنشویم، و یاد

 .تقوا عبارت است از یكى كردن ایمان، دل و عمل

 :در تعاریف تقوا، موارد زیر آمده است

 .ــ تقوا، یعنى ھرچھ م౨دانیم، عمل كنیم

 .ــ تقوا، یعنى نگھدارى خود از گناه

 .ــ تقوا، یعنى پرھیز از غیر خدا

در نھجالبالغھ، در خطبھ ھّمام، اشاراتى زیبا بھ صفات متقین دارد كھ زیباترین ) علیھ السالم(حضرت على

 .توصیف درباره تقواست

 .بھ آن جا مراجعھ كنید

 :، داریم197در قرآن كریم، در سوره بقره، آیھ 

 (وتزّودوا فإّن خیرالّزاد التّقوى)

 .، پرھیزگارى استو براى خود توشھ برگیرید كھ در حقیقت، بھترین توشھ

 :تقوا سھ مرتبھ دارد

 .اّول ـ تقواى عام، كھ ترك حرام و عمل بھ واجب است

 .دوم ـ تقواى خاّص، كھ ترك خالف است

 .سوم ـ تقواى خاصِّ خاّص، كھ ترك ھر گونھ شبھھ است

وا، نكتھ بسیار مھم این است كھ تقوا، توشھ و رزق ماست و این رزق كریم است و بھ عبارت دیگر، تق

 .رزق معنوى ماست

 :من جملھ; در باره تقوا در قرآن كریم، اشاراتى زیبا داریم

 (فإّن هللا یحّب المتّقین)

 .ب౨تردید خداوند، پرھیزگاران را دوست دارد

 (إن أولیاؤه إالّ المتّقون)

 .چرا كھ سرپرست آن جز پرھیزگاران نیستند

ن حالوت دوستى خدا را بچشد، ھمیشھ عامل بھ خداوند م౨فرماید كھ شرط دوستى، تقواست و اگر انسا



 .وجود آمدن این محبت را، كھ تقواست، دنبال م౨كند

تقوا با ارزشترین سرمایھ انسان است، و نتیجھاش، قرار گرفتن در جاذبھ محبت پروردگار است كھ 

 .باالترین مرحلھ تكامل است

 :با كرامتترین و شریفترین انسانھا نزد خدا، با تقواتریناند

 (إّن أكرمكم عند هللا أْتقیكم)

و این كرامتى، كھ انسان در اثر تقوا بھ دست م౨آورد، از نظر ارزش و عظمت، قابل مقایسھ با آن كرامت 

 :سوره اسراء آمده است 70عمومى انسان نیست كھ در آیھ 

 (ولقد كّرمنا بن౨آدم)

 .(ارزش استو آن ھم با (كھ كرامت عمومى انسان نسبت بھ دیگر موجودات است 

 .البتھ شاید در ھمین آیھ نیز این كرامت، در نھایت بھ تقوا برسد

، 29از امتیازات دیگر تقوا این است كھ عامل جدایى حق از باطل در انسان م౨شود كھ درسوره انفال، آیھ 

 :خداوند متعال م౨فرماید

 (یا أیّھا الّذین آمنوا إن تتّقوا هللا یجعل لكم فرقاناً )

قرار [ حق از باطل]تشخیص [ نیروى]ھ ایمان آوردھاید، اگر از خدا پروا دارید، براى شما اى كسانى ك

 .م౨دھد

سوره آل عمران  120و حیلھ مكاران، راھى بھ جانھاى مردم با تقوا ندارد كھ خداوند متعال در آیھ 

 :م౨فرماید

 (وإن تصبروا وتتّقوا الیضّركم كیدھم شیئاً )

 .ى نمایید، نیرنگشان ھیچ زیانى بھ شما نم౨رساندو اگر صبر كنید و پرھیزگار

 :، داریم120و پایان و عاقبت كار متقین، عاقبتى خیر است كھ باز در قرآن كریم در سوره آل عمران، آیھ 

 (وإّن للمتّقین لحسن مآب)

 .و ب౨گمان پرھیزگاران را سرانجامى خوش است

 اخالص

 

چرا ; فقط براى خدا و قصدمان براى خدا، خالص باشد اخالص عبارت است از این كھ تمامى كارھایمان

 .كھ سزاوارى خدا را م౨بینیم و بھ آن رسیدھایم

 .اگر نیت ما چنین باشد، حتّى خود نیّت، عبادت است

در اخالص كامل، بنده خود را نم౨بیند و ھمھاش خداست و لذا حاجتى جز خود خدا ندارد و ھمھ حاجاتش 



 .خداست

، كھ خداوند، ماجراى خلقت »ص«لیاتمنا كنند از خدا، جز خدادر آیات آخر سوره خالف حقیقت بود كاو

 :، م౨فرماید)بھ بعد 28آیھ (انسان را بیان م౨كند و ھمین طور در آیاتى شبیھ بھ آن در سوره حجر 

پس از این كھ انسان را از خاك آفریدند، از روح خود در او دمیدیم و مالئك بر او سجده كردند جز 

 .نشیطا

اما بھ ھرحال، شیطان از درگاه خدا رانده شد و بھ خدا عرض كرد و قسم خورد كھ ھمھ بندگان را اغوا 

 .م౨كند

 (إالّ عبادك منھم المخلصین)

 .مگر بندگان مخلَص از میان آنان را

 .سالك الى هللا ھر چھ در عشق، تعالى بیشترى پیدا كند، در اخالص ھم تعالى بیشترى م౨یابد

 :در باره اخالص جملھاى زیبا دارد و م౨فرماید) علیھ السالم(حضرت على

النّاس كلّھم ھالكون إالّ العالمون والعالمون كلّھم ھالكون إالّ العاملون والعاملون كلّھم ھالكون إالّ المخلصون 

 .والمخلصون فى خطر عظیم

عالمانى كھ عمل م౨كنند و ھمھ مردم در ھالكتند جز عمل كنندگان، و عمل كنندگان، ھمھ در ھالكتند جز 

 .اینان نیز ھمھ در ھالكتند جز آنان كھ مخلصند و اینان نیز در خطرى بس بزرگند

زانكھ مخلص در خطر باشد مدامتا ز خود خالص نگردد او تمامزانكھ در راه ھست و رھزن ب౨حد استمرغ 

برد دستچون ز خود  را نگرفتھاست او مقنص استچونكھ مخلص گشت مخلص باز استدر مقام امن رفت و

رستى ھمھ برھان شد౨چونكھ بنده نیست شد سلطان شد౨فرق مخلِص با مخلَص در این است كھ مخلِص 

مثل حركت بھ سوى كعبھ كھ ھنوز وارد حرم نشدھایم، یا صید شكار كھ ھنوز صید را ; ھنوز در راه است

 .دھاستبھ دست نیارودھایم، اما مخلَص، وارد حرم شده و صید را بھ دست آور

چنین بندھاى كھ از خود و از ھمھ چیز رھایى یافتھ، بھ مقام شامخ اخالص م౨رسد و ھمین است كھ 

 :م౨فرماید) علیھ السالم(على

 .كمال توحیده اإلخالص لھ

 .واالترین مرحلھ توحید، اخالص كامل بھ پروردگار است

و سرانجام اخالص در ; لاخالص در عم; اخالص در پندار; وجوه مختلف اخالص، اخالص در گفتار

 .عبودیّت است

 اخالص در گفتار



 

گفتار شخص مخلص، از باطن او كھ ھمھاش اخالص است، سرچشمھ م౨گیرد و زبانش چشمھ پاك دل 

 .اوست كھ متصل بھ ھمھ دریاھاست

متصل شد چون دلت با آن عدنھین مگو مھراس از خالى شدنامر قل زین آمدش كاى راستینكم نخواھد شد، 

 دریاست اینتا كنى مر غیر را جبر و سن౨خویش را بدخو و خالى م౨كنىبگو 

 

 اخالص در پندار

 .انسان مخلص، در وھم و خیال نیست

 .نور باطن و شفافیّت باطن و در ارتباط با خدا بودن است و بس

، كسى كھ وجودش از خدا پر شده، و او كھ در اخالص كامل، خود را نم౨بیند، وجودش از حق پر شدھاست

 :چرا كھ ;و لذا چگونھ م౨تواند از وھم و خیال و بدى و كنیھ پر شود

 .(جاء الحّق وزھق الباطل)

 .تفكر او، تفكر برین و در پناه عقل و ھدایت شده با نور حكمت است

 .پس، او در پندار نیز با خداى خود سر م౨كند

 

 اخالص در عمل

 .ارى است و او محو در اسماى پروردگار استگفتیم كھ بنده مخلص خودش نیست و اراده خدا در او ج

 .بنابراین، در عمل م౨رسد بھ این كھ او محل تجلّى اسماى پروردگار م౨شود

زانكھ ملت فضل جوید یا خالصپاك بازانند قربانان خاصنى خدا را امتحان م౨كنندنى در سود و زیانى 

ھد حق ھستیش ب౨علت౨م౨سپارد باز ب౨علت م౨زنندپاك م౨بازد نخواھد مزد اوآنچنان كھ پاك م౨گیرد ز ھوم౨د

 فتى

 اخالص در عبودیّت

 

 :اخالص در عبودیت ھمھ موارد باال را شامل م౨شود كھ بنده مخلص

 (ابتغاء لوجھ هللا)

 .چرا كھ او سزاوارى خدا را م౨بیند و حالوت ناشى از سركردن با خدا را م౨خواھد; را در نظر دارد

كھ دور شمع م౨چرخد، البتھ گرما را احساس م౨كند و حالت خوبى است، اگر پروانھاى را در نظر بگیریم 

اما بھ ھر حال، درك غیرمستقیم است و حالت دیگر پروانھ موقعى است كھ در آتش بسوزد و عین ادراك 



 .شود

دل من درس عشق و عاشقى را شبى در مكتب پروانھ آموختسحر پروانھ را دیدم در آتشكھ م౨خندید و جان 

 م౨سوخت،م౨داد و 

 نیّت

چرا كھ تا چیزى دانستھ نشود، ممكن ; نیّت، قصد انجام دادن فعل است و واسطھ میان علم و عمل است

 .نیست قصد بھ عمل آن شود و تا قصد نشود، اجرا نم౨شود

 .اما م౨دانیم كھ ھدف اعالى حیات، رسیدن بھ پروردگار است

 .در این امر دانستن نیّت و عمل قرار م౨گیرد

 .وشنتر این كھ نیّت، مقصد و مقّدمھ عمل استبیان ر

 :خداوند متعال در قرآن كریم م౨فرماید

 (قل كّل یعمل على شاكلھ)

 :بگو

 «.خود عمل م౨كند[ روانى و بدنى]ھر كس، بر حسب ساختار »

 پس نیّت، كھ مقّدمھ عمل است، نیّت خوب یا بد، مقّدمھ عمل خوب یا بد است و نیّت الھى مقّدمھ عمل الھى

 .است و رسیدن بھ خدا

 :نیّت پاك، عبارت است از نیّت خالص، كھ در ھمھ امور فقط براى خدا باشیم

 (فادعوا هللا مخلصین لھ الّدین)

 .پس خدا را پاكدالنھ فرا خوانید

 :و در روایات داریم كھ بندگان خدا، سھ دستھاند

و دستھ دوم، آنان كھ ; دت بردگان استدستھ اّول، آنان كھ خدا را از روى ترس عبادت م౨كنند و این عبا

و گروه سوم، آنان كھ خدا را ; خدا را از روى طمع و چشمداشت عبادت م౨كنند و این عبادت تاجران است

 .عبادت م౨كنند و این عبادت آزادگان است) نیت پاك الھى(براى سزاوارى او 

كھ بازگشت عبادت آنان بھ ھمان  چرا; بھ نظر م౨رسد عبادت دو گروه اّول براى خود و خودپرستى است

عالیق و مشتھیات نفسانى است و چون خودپرستى، با خداپرستى جمع نم౨شود، این دو گروه نھ تنھا قابل 

 .قبول نیستند، بلكھ قابل ایراد ھم ھستند

 .اما عبادت دستھ سوم در سزاوارى خدا و عشق بھ این سزاوارى است و این عبادت اولیاى خداست

 .ى خدا در مراتب متعالى تقرب بھ خدا، حتّى در توقعات مشروع، احتیاط و دورى م౨كنندگاھى اولیا

 

 ُحسن خلق



حسن خلق، خوشرفتارى با مردم است كھ این امر، حسن ظاھر و خوشرفتارى است و اگر جوشش ُحسن 

 .باطن باشد، ارزشمند است

 .رذایل اخالقى پاك شدھاست حسن باطن، گواه بر جمیع صفات خوب است و در این صورت، انسان از

اگر ُحسن ظاھر، نشان حقیقى از جوشش ُحسن باطن و صفات خوب باطن نباشد، رفتارى، ساختگى و دور 

 .از حقیقت است و مھمتر این كھ بھ درد تعالى شخص نم౨خورد

 :باید در وضعیّتى باشیم كھ ظاھر ما، نشان از باطن ما باشد

 .ستاز كوزه ھمان برون تراود كھ در او

 

 نتیجھ حسن خلق

اگر اخالق انسانى داشتھ باشیم، صورت انسانى و اگر از اخالق ; در آن دنیا، اخالق ما صورت ما م౨شود

 .حیوانى برخوردار باشیم، صورت حیوانى خواھیم داشت

 :چرا كھ; وسرانجام بھشت و دوزخ ما، صورت عمل ما خواھد بود

ر حشرت واجب استو اولیاى ویژه خدا، در این دنیا نیز، سیرتى كان بر وجودت غالب استھم بر آن تصوی

و ھمین است كھ ما باید ھمیشھ ) مانند داستان زید بن حارثھ(این احوال باطنى و ظاھرى افراد را م౨بینند 

 :دعایمان این باشد

 (ربّنا آتنا فى الّدنیا حسنةً وفى اآلخرة حسنةً )

 :در قرآن كریم م౨فرماید و ھمین است كھ خداوند بزرگ در باره حضرت رسول

 (وإنّك لعلى ُخلق عظیم)

 :ھمواره دعا م౨فرمود كھ) صلى هللا علیھ وآلھ(حضرت رسول!و بھ راستى كھ تو را ُخلقى واالست

ْن ُخلقى وجنّبنى منكرات األخالق  .أللّھم َحسِّ

 .خدایا مرا بھ مكارم اخالق آراستھ و از رذایل نفسانى پیراستھ فرما

; بعثت خود را براى آن م౨داند) صلى هللا علیھ وآلھ(ان با اھمیّت است كھ حضرت رسولمكارم اخالق چن

 :چرا كھ فرمود

 «.بعثت ألتّمم مكارم األخالق»

 

 صبر

صبر، نگھدارى نفس بر طبق مقتضاى عقل و شرع است و ھمچنین نگھدارى است از بیتابى در موقع 

 .سختى و مشكالت

 :بنابراین، بھتر است بگوییم



ملكھ قّوت و صالبت نفس است كھ در نتیجھ آن، نفس در برابر نامالیمات متأثر نم౨شود و در برابر  صبر،

 .ھوسھا تسلیم نم౨گردد و در امر شرع و عقل و عمل بھ آن ثابت قدم م౨شود

 :سوره رعد م౨فرماید 22از مھمترین مصادیق صبر، رسیدن بھ ھدف عالى حیات است كھ خداوند در آیھ 

 (بروا ابتغاء وجھ ربّھموالّذین ص)

، كھ ھمان صبر در راه رسیدن بھ اسماى خداست و در طلب رضایت خدا، صابر بودن از شرایط حتمى 

 .راه است

(= و صبّار ) صبر دھنده(= » صبور«و از اسماى خدا نیز كھ در دعاى جوش كبیر، ذكر شده یكى 

 .است) صبركننده

ى حیات ـ كھ قرارگرفتن در فضاى اسماى پروردگار است ـ بنابراین، اگر قرار است انسان بھ ھدف اعال

نایل شود، صبر یكى از باارزشترین صفات انسان است و ھمین است كھ در قرآن كریم آیات متعددى براى 

 :من جملھ; صبر داریم

 (یا أیّھا الّذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا)

 .ورزید و مرزھا را نگھبانى كنید اى كسانى كھ ایمان آوردھاید، صبر كنید و ایستادگى

 (إنّما یوفّى الّصابرون أجرھم بغیر حساب)

 .خواھند یافت[ و بھ تمام]ب౨تردید، شكیبایان پاداش خود را ب౨حساب 

 (إّن هللا مع الّصابرین)

 .خدا با صابران است

 :فرمود) علیھ السالم(و در روایت است كھ امام صادق

م౨شود و ترازوى عدالت پروردگار، نصب م౨گردد، براى كسانى كھ ھنگامى كھ نامھھاى اعمال گشوده 

گرفتار بالھا و حوادث سخت شدھاند و بر آن صبر ورزیدھاند، نھ میزان سنجش نصب م౨شود و نھ نامھ 

 .عملى گشوده م౨گردد

 :صبر بر دو قسم است

ى از حرام و گناه، و یعنى صبر در عمل بھ واجب و دور; یكى صبر بر آنچھ خداى متعال امر و نھى كرده

 .دوم صبر بر مشكالت و بالھا

 .صبر مخصوص انسان است

 .در حیوانات و فرشتگان صبر نیست

 .صبر در مبارزه انسان براى رسیدن بھ مِن اصلى و خدا و دورى از مِن مجازى، بسیار كمك كننده است

قرین كردى فالنتو بیا،  گفت پیغمبر خداش ایمان نداردھر كھ را نبود صبورى در نھادصبر ار با حق

والعصر را آگھ بخوانصد ھزاران كیمیا حق آفریدكیمیایى ھمچو صبر آدم ندیدصبر گنج است اى برادر 



 :است كھ گفتھاند) ب౨تابى =)صبر كنتا شفا یابى گنج كھنصبر، ضّد جزع 

 .جزع، نمایانگر ظلمت درون و صبر، نمایش نور درون و حكمت است

برخورد با مسائل و امور زندگى است و بھجت داشتن و لذت یافتن از آنچھ از  صبر، ھمان ثبات نفس در

جانب خداست و این كھ ھر چھ از دوست رسد، مطلوب است و سرانجام خیلى از امور، در زندگى ما 

 .امتحان پروردگار است كھ اجر صبر، از بھترین پاداشھاست و گاھى از شكر نعمت برتر است

ر كلھحیث ال صبر فال ایمان لھبنشین ترش از گردش ایام كھ صبرتلخ است ولیكن صبر از ایمان بباید س

 برشیرین دارد،

 

 رضا

رضایت و راضى بودن، معناى روشنى دارد، و آن این كھ ھر چھ بھ حكم مدبر حكیم، اقتضا و تدبیر شده، 

صبر، تحمل بر  چرا كھ; بنده بر آن تسلیم و رضا داشتھباشد و شاید رضا مقامى برتر از صبر باشد

 .مشكالت است، اما رضا، تسلیم و خشنودى است

چنان كھ در جوشن كبیر ; رضا مثل دیگر صفات پسندیده، از اسماى ُحسناى پروردگار متعال است

 :م౨خوانیم

 «!یا ذا العفو والّرضا»

 «!یا رضىّ «و باز در ھمین دعا داریم ) اى صاحب بخشایش ورضا =)

 .(اى راض౨ترین =)

و، ما كھ ھمھ تالشمان این است كھ در جھت اسماى او حركت كنیم و محّل تجلّى اسماى او قرار از این ر

 .گیریم، باید تالش در جھت رسیدن بھ صفت رضا داشتھباشیم، تا محّل تجلّى اسم رضا قرار گیریم

مصلحت انساِن خدا، م౨داند كھ ھرچھ واقع م౨شود، از مشیّت و اراده حق تعالى است و از روى علم و 

 :اوست، نھ این كھ م౨داند، بلكھ م౨بیند

ب౨رضا او نیافتد، ھیچ برگب౨قضاى او نیاید ھیچ مرگب౨مراد او نجنبد ھیچ رگدر جھان ز اوج ثریا تا سمكاز 

دھان لقمھ نشد سوى گلوتا نگوید لقمھ را حق كادخلوادر زمینھا، آسمانھا، ذرھا౨پر نجنباند نگردد پرھا౨جز 

 :ششرح نتوان كرد و جلدى نیست خوشرضا، مراتبى داردبھ فرمان قدیم نافذ

 :مرتبھ اّول

انسان بھ آنچھ وارد شده، ناخوش است، اما بھ امید اجر خدا، صبر م౨كند و این مرتبھ، مراتبى از صبر 

 .است

 :مرتبھ دوم

 .زیرا آن را از حكم مدبر حكیم م౨داند; انسان بھ آنچھ وارد شده، راضى است



 ذات اومات اویم مات اویم مات اودر بال ھم م౨چشم ل

 :مرتبھ سوم

ي دراین مرتبھ، شخص بھ علت فزونى عشق و محبت بھ حق تعالى، اص درك الم و مصیبت و بال را 

رسیدن (نم౨كند و حتى آن را نم౨بیند، و چون در مقام ب౨خودى است و با چشمى كھ از پروردگار وام گرفتھ 

 .بھ امور نگاه م౨كند) بھ اسم رضا

 .براین، خودى در میان نیستبنا

میل خود را او ھمان دم سوختھاستكھ چراغ عشق حق افروختھاستدوزخ اوصاف او عشق است و 

اوسوخت مر اوصاف را او مو بھ موو این مرحلھ عالى از رضا، ھمان فناء فى هللا است و در این مقام، 

 :كھ مقام اولیاى خداست، او بھ اسم رضا رسیدھاست

رضاى بنده شدحكم او را بنده و خواھنده شدب౨تكلف نى پى مزد و ثواببلكھ طبع او چنین چون قضاى حق، 

شد مستطاب زندگى خود نخواھد بھر خودبلكھ خواھد از پى حكم احدم౨گویند كھ انس بن مالك ده سال با 

 .محشور بوده است) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(پیامبر اسالم

 .د درباره رسول هللابعد از رحلت پیامبر، از او پرسیدن

 :انس گفت

كارى را كھ انجام دادم، ھرگز نفرمود چرا انجام دادى و كارى را كھ انجام ندادم، نفرمود چرا بھ جا »

نیاوردى، و آنچھ بود، نفرمود كاش نبود، و آنچھ نبود، نفرمود كاش م౨بود و فقط م౨فرمود اگر مقّدر م౨بود، 

 «.م౨بود

 شكر

 

 .نا گفتن و تالفى كردن نعمت منعم، با نیّت، زبان و عمل استشكر، در لغت بھ معنى ث

 :شكر با نیّت

یعنى قصد تعظیم و بزرگداشت و ستایش صاحب نعمت، و الزمھ آن، شناخت و علم بھ علل نعمت منعم 

 .است

 :شكر با زبان

 .اظھار این امر بھ زبان بھ گونھاى كھ با مقام منعم و مقدار نعمت او مناسب باشد

 :عمل شكر در

یعنى نعمت را در ھمان راھى كھ منظور نظر منعم است، بھ كاربردن و در راه خالف رضاى منعم، بھ 

 .كار نگرفتن



آنچھ گفتیم، قانون كلّى شكرگزارى است، اّما شكرگزارى خدا، با بھ كارگیرى ھمھ نعمتھاى او میّسر 

 .خواھد بود

است كھ یكى از اسماى ُحسناى خداوند متعال، اسم در باره شكر نیز مثل دیگر صفات حسنھ، الزم بھ ذكر 

 .یعنى خداى متعال، خود، شاكر نفس خود است، چرا كھ در واقع اوست فاعل خیرات; است» شكور«

 .پس، بھ اعتبار آن كھ احسان خود ذكر م౨كند، شاكر است

و شاید ) ھ شدهشكر گفت(= و از طرفى، چون ھر عمل خیرى، بھ حول و قّوه اوست، خداوند، مشكور است 

و قرار شد كھ ) بسیار شكر كننده(= یعنى شكور ; ھمین علّت آن باشد كھ بھ صیغھ مبالغھ ذكر شده است

تالش ما، ھمھ در رسیدن بھ آن اسماى خدا باشد، و لذا جایگاه شكر را در رابطھ با اسماى خدا بھ خوبى 

ر، شكرى دیگر م౨طلبد، و لذا در نھایت بھ جاى آوردن شكر خدا، خود شكر است و این شك .متوجھ م౨شویم

 :فرمود (علیھ السالم(از شكر خدا عاجز ھستیم، و ھمین است كھ خداوند بھ موسى

 «.شكر بھ جاى آور! اى موسى»

 :موسى عرض كرد

چگونھ حق شكر تو را بھ جاى آورم، در حالى كھ ھرگاه شكر تو را بھ جاى م౨آورم، این ! پروردگارا»

 :خداوند فرمود» !شكرى م౨طلبد؟خود نعمتى است كھ 

 «.با این معرفت، شكر مرا بھ جاى آوردى»

 :و ھمین است كھ در قرآن كریم آمده است

 (وإِن تعّدوا نعمت هللا ال تُحصوھا)

 .واگر نعمت خدا را شماره كنید، نم౨توانید آن را بھ شمار درآورید

 :م౨فرماید در شروع نھج البالغھ) علیھ السالم(و ھمین است كھ حضرت على

 .وال یُحصى نعمائھ العاّدون

 .و حسابگران ھرگز نتوانند نعمتھایش را شماره كنند

 :و بھ ھمین دلیل است كھ خداوند در قرآن كریم م౨فرماید

 (وقلیل من عبادى الّشكور)

 .و اندكند بندگان شكرگزار من

ن از چند و چونآیم از یك عھده ھر بن موى من ار گردد دھانھر دھانش را بدى ھفتصد زبانكى توانآیم برو

شكرت بروننشانھ شكر این است كھ انسان، نعمتھاى بدنى و دنیوى، كھ در اختیار دارد، نسبت بھ آنھا 

امانتدار باشد و تكلیف الھى خود را نسبت بھ آنھا درست انجام دھد، و این م౨شود شكر نعمت و اگر غیر از 

 :این عمل كند، م౨شود كفران نعمت

 (تم ألزیدنّكم ولئن كفرتم إّن عذابى لشدیدلئن شكر)



شما را افزون خواھم كرد، و اگر ناسپاسى نمایید، قطعاً عذاب من [ نعمت]اگر واقعاً سپاسگزارى كنید، 

 سخت خواھد بود،

 

 قناعت

 .عبارت است از اعتدال در مصرف مال و خرج كردن آن» اقتناء»

 .این حالت، حد وسط بین افراط و تفریط است

 .ا قناعت، ھمین حالت حد وسط و اقتصاد، مترادف استو ب

 :قرآن كریم ضمن معرفى بندگان خوب خدا، یكى از ویژگیھاى آنان را چنین بیان م౨فرماید

 (والّذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماً )

حد وسط را [ روش]میان این دو  و كسان౨اند كھ چون انفاق كنند، نھ ولخرجى م౨كنند و نھ تنگ م౨گیرند، و

 .برم౨گزینند

قناعت را چنین نیز م౨توان بیان كرد كھ بھ آنچھ داریم، قانع و راضى باشیم و ضد قناعت حریص بودن 

 .است

سالك الى هللا باید در روش زندگى خود، بھ زندگى اولیاى خدا و برگزیدگانش نگاه كند، نھ بھ روشھاى 

 .دنیادنیازدگان و زیادھطلبان در 

 :كسى كھ بھ آنچھ خدا داده، خشنود است، خود این صفت غنى بودن او خواھد بود، و گفتھاند

 «.عّز من قنع وذّل من طمع»

زندگى ماشینى عصر حاضر بھ گونھاى است كھ نیازھا .)در قناعت عزت و در حرص، ذلت است =)

ت كھ در اثر نداشتن صفات خوب مثل فقرى اس; بسیار است، و نیاز، یعنى فقر، و این یك فقر واقعى نیست

 .قناعت ایجاد م౨شود و ما خود آن را بھ وجود م౨آوریم

 توّكل

 

توكل در لغت بھ معناى واگذار كردن كار بھ دیگران است و در اصطالح شرع، عبارت است از اعتماد 

 .ب األسباب استكردن بر خداوند متعال در جمیع امور و تكیھ بر اراده او و اعتقاد بر این كھ، او مسبّ 

البتھ، این امر بھ معناى آن نیست كھ گمان كنیم وسایل ظاھرى و طبیعى سببیّت ندارند، بلكھ این امر بدان 

معناست كھ ضمن توجھ و امید خود بھ خداى متعال، در تكلیف الھى خود ھم نھایت كوشش و سعى را 

 .داشتھباشیم و بھ مقّدرات الھى ینیز كام راضى باشیم

 :ن كریم آیات متعددى در باره توكل داریم كھ بھ بعضى اشاره م౨شوددر قرآ



 (وعلى هللا فلیتوّكل المؤمنون)

 .و مؤمنان باید تنھا بر خدا توّكل كنند

 «إّن هللا یحّب المتوّكلون»

 .خداوند متوكالن را دوست دارد

 (فوقیھ هللا سیّئات ما مكروا... وأفّوض أمرى إلى هللا )

 .را عواقب سوء آنچھ نیرنگ م౨كردند حمایت فرمود پس خداوند او ...

 (ومن یتوّكل على هللا فھو حسبھ)

 .براى او راه بیرون شدنى قرار م౨دھد[ خدا]وھر كس از خدا پروا كند، 

در حقیقت، در توكل سالك الى هللا بھ فضاى اسماى وكیل، قیّوم وخیر الناصرین، توجھ دارد، و آن كس كھ 

ً (ا قرار گیرد، بھ اصل توكل رسیدھاست كھ آن را م౨بیند كھ محّل تجلّى اسماى خد  (كفى باȱ ولیّا

 .(فھو حسبھ(و ) یوكفى باȱ وكي(و

یتوكل، مكّمل تكلیف الھى ماست كھ ضمن این كھ در تكلیف الھى خود كام كوشا ھستیم، تضمین این تكلیف 

 .و آنچھ در اختیار ما نیست، در توكل تكمیل م౨شود

 

 زھد

 .لغت عبارت است از ترك و دورى كردن از چیزى زھد در

 :منظور از زھد در شرع مقدس عبارت است از

 .ملكھ دورى از دنیا، و عدم وابستگى قلب و ب౨اعتنایى بھ آن ھر چند موارد حالل آن

 :زھد دو مرتبھ دارد

 :اّول

 .روى گرداندن از حرام و آنچھ مورد نھى خداوند است

 :دوم

 .ل و مباح و جایز، كھ خارج از حّد منطقى و شرع و عقل باشدپرھیز از چیزھاى حال

و خالصھ، زاھد كسى است كھ قلب خود را با دنیا گره نزند و عالمت آن این است كھ ھرگاه چیزى را از 

دست دھد، یا چیزى بھ دست آورد، ھر دو را ابزار امتحان پروردگار خود م౨داند، و در محنت، شكر 

ر صبر را مواظب باشد، نھ خود آنھا را ھدف بداند، بلكھ بداند كھ آنھا ابزارى نعمت و در مشكالت، اج

 .بیش نیستند

 :در قرآن كریم درباره زھد داریم

 (وال تمّدّن عینیك إلى مامتّعنا بھ أزواجاً منھم)



ان زیور زندگى دنیاست تا ایش[ و فقط]و زنھار بھ سوى آنچھ اصنافى از ایشان را از آن برخوردار كردیم 

 .را در آن بیازماییم، دیدگان خود مدوز

 .منظور از این آیھ، نگاه توأم با گرھزدن قلب است كھ ضد زھد م౨باشد و ترك این نوع نگاه، زھد است

 .البتھ، یادمان باشد كھ زھد، قطع عالقھ و مفتون نشدن است بھ دنیا، در عین حال كھ در دنیا ھستیم

ك باش و اطلس پوشبنابراین، ابزار را براى بھتر بندگى كردن، بھ كار زاھدى در لباس و موئى نیستزاھد پا

گرفتن، نھ تنھا جایز و مطلوب است، بلكھ ترك كامل آنھا با زندگى مطلوب این دنیا سازگار نیست و مذّمت 

 .شدھاست

وب استفاده فقط یادمان باشد كھ ابزار و وسایل، اعتباریات ھستند، و وسیلھ امتحان ما و نزد ما امانتند، خ

چرا كھ قرار است كھ با نردبان این دنیا، بھ آن ; كردن و در حد منطق و عقل داشتن آنھا، بسیار خوب است

 .دنیا برسیم و در نھایت، ابزار، روزى از دست ما گرفتھ م౨شوند

 .پس، قلب خود را بھ آنھا گره نم౨زنیم و آنھا را ھدف نم౨كنیم

 :كھ م౨فرمایدسوره حدید بر ھمین مبناست  23آیھ 

 (لكیال تأسوا على مافاتكم وال تفرحوا بما آتاكم)

 .آنچھ بھ شما دادھاست، شادمانى نكنید[ سبب]تا بر آنچھ از دست شما رفتھ، اندوھگین نشوید و بھ 

 خوف و رجا

 

 :یمعمو سھ نوع خوف داریم

 .نیستاّول ـ خوف معمول౨ـ خوف از امرى كھ بھ وقوع م౨پیوندد و دفع آن در توان ما 

 .باید با تالش و صبر و توكل، با آن برخورد كنیم

 .ـ خوف از احتماالت، كھ خالف عقل است

ـ خوف از پیشامدھایى كھ علت آن، مربوط بھ خود ماست و در این مورد، باید خود ما نھایت مراقبت را 

 .داشتھباشیم كھ از وقوع آن با صّحت عمل خود پیشگیرى كنیم

بھ وھم و خیال است و با كمك عقل و تفّكر برین، باید از این نوع خوف رھایى ـ خوف بیجا، كھ مربوط 

 .یابیم

دوم ـ خوف از گناھاناین نوع خوف، از پ౨آمدھایى است كھ پس از انجام گناه، چھ در این دنیا و یا در آن 

 .دنیا، گریبان ما را م౨گیرد

ز اخالق رذیلھ و با صّحت عمل م౨توانیم از این نیز مربوط بھ خود ماست كھ با دورى از گناھان و دورى ا

 .این خوف نیز پیشگیرى كنیم



م౨آید، با تفكر در عظمت پروردگار، بھ انسان » خشیّت«سوم ـ خوف از خداخوف از خدا، كھ تحت نام 

 .دست م౨دھد و منظور از خوف و رجا، ھمین بحث است

» خشیّت«، حتماً حالت خوف، كھ در قرآن اگر انسان در مقابل اسم جالل و قاھر و عادل خدا قرار گیرد

 .نامیده م౨شود، بھ او دست م౨دھد

صفت خائف، از صفات اولیاى خداست و البتھ در عین خائف بودن بھ صفت رجا نیز م౨رسند، و در حالت 

 .خوف و رجا، توأم، بھ سر م౨برند

و قرارگرفتن در مقابل رجا عبارت است از امیدوارى و انبساطى كھ در دل بھ جھت امیداورى بھ خدا 

اسماى غفور و باسط و رحمن و رحیم حاصل م౨شود و عوامل این امیدوارى تھذیب نفس، اعمال نیكو و 

 .عبودیّت ماست

نتیجھ این كھ، انساِن خدا باید در عین خائف بودن، رجا نیز داشتھباشد و ھمیشھ باید در دل بنده مؤمن خدا، 

 .موازنھ بین خوف و جا باشد

خداى متعال، بدون رجا، و رجا بدون خوف ھر دو مذمت شدھاست و ھمین است كھ در قرآن خوف از 

 :كریم م౨فرماید

 (ویرجون رحمتھ ویخافون عذابھ)

 .و بھ رحمت وى امیدوارند و از عذابش م౨ترسند

س آمده است كھ خوف، نگھبان قلب، و رجا، شفیع نف) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(در روایتى از پیامبراكرم

 .است

 .كسى كھ خدا را بشناسد، از او م౨ترسد و بھ او امیدوار است

 كالم و سكوت

 

 :خداوند در سوره الرحمن م౨فرماید

 (خلق االنسان علَّمھ البیان)

 .انسان را آفرید، بھ او بیان آموخت

رام دورى ، از مھمترین ابزارى است كھ انسان در اختیار دارد و باید مواظب باشد كھ از یگفتار ح»بیان»

 .كند و گفتار ب౨فایده نیز نگوید

زیرا اگر مِن ; اما یادمان باشد كھ اصو كالم زیاد، وقتى رونق م౨گیرد كھ دل و ایمان بھ خاموشى م౨نشیند

پُر م౨گوید و مخّرب، و گاھى كالم، جوشش باطن و ) كھ زیاد مایل است سخن بگوید(مجازى سخن بگوید 

 .مِن اصلى است



 .شتر بھ دل و عمل م౨پردازد و با زبان میانھاى ندارددر این صورت، بی

كم گوى و گزیدھگوى چون درتا ز اندك تو جھان شود پرو در مِن اصلى، حالت انسان تحت فرمان عقل و 

 .تفكر بر من است و بیان، بیان الھى است

م౨رسد كھ خدا  اى خدا بنماى جان را آن مقامتا در او ب౨حرف م౨گوید كالمدر این صورت، بنده بھ جایى

 .زبان او م౨شود یا با زبان وام گرفتھ از خدا سخن م౨گوید

 .بھ ھرحال، انساِن خدا، یا براى خدا م౨گوید و یا سكوت م౨كند

سكوت آن است كھ زبان را از زوائد گفتار حفظ كنیم، و سكوت آن است كھ حاصل بصیرت باطن باشد، نھ 

 .این كھ بھ اجبار، بھ سكوت وادار شویم

 :ت دو نوع استسكو

 .سكوت عام و سكوت خاص

 :سكوت عام، عبارت است از حفظ زبان از تكلم زائد بر ضرورت، كھ گفتھاند

 .ألّصمت شعار المحبّین وفیھ رضا الّرّب وھو من األخالق األنبیاء وشعار األصفیاء

 .تسكوت، شعار محبّان و باعث خشنودى خداست و از اخالق پیامبران و شعار برگزیدگان اس

 .سكوت خاص، حفظ اسرار حرم الھى است براى نامحرمان

عاشق بھ جوش بھتر دریا خموش خوشتردر آینھ است .)گاھى این نامحرم، مِن مجازى و خوِد ناخود است)

 بھتر، در خاموشى بیانھا،

 ترك تكلّف

ریات زندگى پوینده راه حق، ضمن این كھ بایستى با اجتماع بیامیزد و در صحنھ زندگى باشد، و از ضرو

بھرھبردارى كند، باید سخت مواظب باشد كھ از تشریفات و تجمالت و زواید بپرھیزد و از طرفى، بھ 

 .شدت مواظب باشد كھ از مشغولیات غیرضرورى دورى كند

و خالصھ، باید مواظب باشد كھ توان خود را صرف چیزھاى ب౨ارزش نكند، و بھ ھر امرى از امور بر 

 .زد و از ھر گونھ رسوم و عاداتى كھ مانع راه سیر و سلوك است، بھ شدت بپرھیزیدحسب اھمیّت آن بپردا

 :در خطبھ زیباى ھّمام، كھ اوصاف پارسایان را توضیح م౨دھد، م౨فرماید) علیھ السالم(حضرت على

 .اھل تكلّف نباش و امور خود را آسان بگیر و خود را بھ زحمت مینداز

 :و در جاى دیگر م౨فرماید

 .ر باشید تا برسیدسبك با

لذا باید سخت مواظب باشیم كھ از زرق و برقھا و تشریفات، آنچھ جز مالمت و كدورت براى خود و 

 .دیگران، چیزى در بر ندارد، بھ شدت پرھیز كنیم

 



 رعایت حقوق دیگران

پاسدار  مثل حقوق والدین، حق استاد و حق بزرگان و اولیاى خدا كھ باید; گاه از دیگران بر ما حقى ھست

 .این حقوق باشیم

مثل نرسانیدن ضرر و زیان جسمى و روحى بھ آنھا، ; و گاه نسبت بھ دیگران باید حقوقى را رعایت كنیم

غیبت و دروغ و استھزا و عیبجویى نسبت بھ آنھا و موانعى كھ بر سر راه آنھا ممكن است ایجاد كنیم، و 

 .این حقوق را ھم باید پاسدارى كنیم

وق، بر ذّمھ ماست و اگر آنھا را رعایت نكنیم، حق را ضایع كردھایم و این حق برگردن ما ھر دو نوع حق

 .باقى م౨ماند

 :براى توضیح و روشن شدن این حقیقت م౨گوییم

نفس ھر كس، در باطن وسعتى عجیب و ب౨نھایت دارد كھ این حالت را بالقّوه ھمھ نفوس دارند، اما بالفعل 

 .عدھاى بھ آن م౨رسند

 .ین نفس، كھ وسعت ب౨نھایت دارد، تأثیرپذیرى روى نفسھاى دیگر در باطن داردپس، ا

بنابراین، اگر حق نفسى را ضایع كنیم، این نفس بر نفس ما اثر م౨كند و مانع قرب و سیر و سلوك ما 

 .م౨شود، چھ این تأثیر زودرس باشد و چھ دیررس و چھ ظاھرى و چھ باطنى

 .و این امر، اثرى تكوینى است

ال اگر این حق، ضایع شود، ولى صاحب حق بھ عكسالعمل و اسباب و علل متوجھ شود، تا حدى تأثیر ح

باطنى آن روى نفس ما كم م౨شود، اما اگر بھ این اسباب متوسل نشود، بھ خدا واگذار م౨گردد و این حق بر 

 .گردن ما م౨ماند

و ھمھ این حقوق را خداوند از ما مطالبھ  حتّى اگر صاحب حق، متوجھ نیز نشود، خدا از این امر آگاه است

 .م౨كند

این، از حجابھاى ظلمانى میان ما و خدا و از گناھانى است كھ در مقابل عواقب آن در این دنیا یا آن دنیا یا 

 .ھر دو قرار م౨گیریم

 .نتیجھ این كھ ضایع كردن حق دیگران، پیامدھاى باطنى دنیوى و اخروى دارد

 .دیگران را شناخت و رعایت كردبنابراین، باید حقوق 

و در این راه، از عنایت یپروردگار كمك بگیریم، و در مورد حقھایى كھ ضایع كردھایم، اّو تا جایى كھ 

و ثانیاً پیامدھاى آنچھ را گذشتھ و یا از یادمان رفتھ، با دعا و تضرع و طلب ; م౨توانیم آن را جبران كنیم

 :دھیمخیر و عفو و غفران پروردگار تخفیف 

أللّھم وعلىَّ تبعات قد حفظتھنَّ وتبعات قد نسیتھنَّ وكلّھنَّ بعینك الّتى ال تنام وعلمك الّذى ال ینسى فعِّوض 

 .منھا أھلھا واحطُط عنّى وزرھا وخفّف ثقلھا واعصمنى من أن اُقارف مثلھا



م و تبعاتى ھست كھ پروردگارا بر من، تبعاتى از حقوق دیگران و مخلوقات تو ھست كھ آنھا را یاد دار

آنھا را فراموش كردھام و ھمھ آنھا جلوى چشم تو است كھ ھرگز بھ خواب نم౨رود و در علم تو است كھ 

 .ھیچ وقت فراموشى ندارد

پس، در برابر آنھا بھ صاحبان آنھا عوض ده و آثار سوء آنھا را از من بردار و سنگینى آنھا را از من 

 .حفوظ داربرطرف كن و مرا از تكرار انھا م

 تكلیف الھى

 

 .ما بایستى در زندگى، ھدف خود را فراموش نكنیم

ھدف اصلى، قرب بھ خداست و ھمھ آنچھ در این دنیاست و با ما در ارتباط است، ابزارى است براى قرب 

 .بھ خدا

لى حال، اگر این ابزار ما را بھ ھدف اصلى برساند، بسیار خوب و پسندیده است و اگر ما را بھ ھدف اص

 .نرساند، این ابزار، رھزن و ناپسند است

بنابراین، باید مواظب باشیم كھ قضاوت ما درباره خودمان و دیگران، قضاوت حق باشد نھ قضاوت 

یعنى بنگریم كھ آن ابزار تا چھ حد ما یا دیگران را بھ خدا رسانیده و این ابزار خیر است و اگر ; ظاھرى

 .باعث دورى ما از خدا شده، شّر است

حال، این ابزار ھر چھ باشد، باید دقت زیادى داشتھباشیم كھ ھدف قرار نگیرند، بلكھ وسیلھ قرب بھ خدا 

 .باشند

 ابزار چیست؟

آنچھ ما در اختیار داریم، از مال، مقام، اخالقیات، نعمتھا و یا حتى مشكالت زندگى، ھمھ ابزارند و باید 

 :مواظب باشیم كھ ھر ابزارى دو وجھ دارد

رمركب راھحجاب راھامتحان الھ౨رھزنانجام تكلیفھدفعبودیّتدورى از خداقرب بھ خدابرخى از ابزار، ابزا

مانند راستگویى، یك اخالق حسنھ است و خوب است و برخى دیگر، مانند دروغ، حجاب بین ما و 

 .خداست

ن است كھ ابزار، ما پس ابزار م౨توانند خوب و زینت باشند كھ زینت بودن ھم پسندیده است، اما اصل بر ای

 .را بھ خدا نزدیك كند و این خیر است و خالصھ، ھمھ چیز را براى خدا خواستن، ھمین است

 ابزار ناپسند

كھ او را بھ این كمال ) ابزارى(باید بدانیم كھ انسان دوست دارد از نقص بھ كمال برسد و ھر چیزى 

 .برساند، دوست م౨دارد



است، نھ این كھ ابزار ھدف شود و آنچھ منظور و ھدف است كھ بھ پس، محبت بھ ابزار براى رفع نقص 

فراموش شود و فكر نكنیم ابزار و اسباب، نجاتدھندھاند، كھ خدا ) خوِد اصلى و سرانجام، خدا(آن برسیم 

 .نجات دھنده است

 .اگر در ابزار بمانیم، از رفع نقص دور م౨شویم

اھد، این، ھمان حب دنیاست و گرنھ دنیا، فى نفسھ، بخو) بت نفس(اگر كسى ابزار را براى لّذت نفس 

 .مظھر جمال و جالل خدا و بسیار خوب است

 .بنابراین، معناى دیگرش این است كھ دنیا، آینھ حق است، یعنى آینھ، نھ خود حق

 .پس، ھمھ دنیا و ھستى و مافیھا ابزارى است براى پى بردن و رسیدن بھ حق

مال و جالل خدا خوب است كھ ھمانا حب جمال و جالل است و این است دوستى دنیا از جھت پ౨بردن بھ ج

 :كھ در قرآن آمده است

 (فأینماتولّوا فثّم وجھ هللا)

 .خداست[ بھ]پس بھ ھر سو رو كنید، آن جا روى 

 .آیھ شریفھ باال، بیان ھمین حقیقت است و نم౨شود كھ وجھ خدا مذموم باشد

 :عالم یك فروغ روى اوستبنابراین، این كھ م౨گویند ھر دو عالم چیست، عكس خال اوستھر دو

 «حّب الدنیا رأس كّل خطیئة»

 .، دوستى ابزارھا و دنیاست براى لذت نفس و خوِد مجازى كھ این ھمان پرستش غیر خداست و مذموم

ا براى ، نباید سر از پا نشناسیم و خود ر)دنیا، داراییھا، تلخیھا و شیرینیھا(= خالصھ این كھ در ابزارھا 

 .آنھا بھ حرام بیندازیم

مواظب باشیم كھ این ابزار ما را از ھدف بازندارد و زرنگیھا و حسابگریھاى دنیوى، ما را فریب ندھد و 

 .محبتھاى دنیا ما را سرگرم نسازد

و انسان ) سخن امام حسین در دعاى عرفھ(خداوند، در ھر چیزى م౨خواھد خودش را بھ انسان نشان دھد 

 .مطلب را خوب بگیردباید این 

نكتھ مھمتر این كھ این ابزار را یك روزى از دست ما م౨گیرند و ابزارى كھ بنا باشد از دست انسان گرفتھ 

دارد ) حرص رسیدن(یعنى تا ابزار بھ دست ما نیامده، حرص ; نیز دارد) تشویش فكرى(= شود، ھراس 

وقت م౨خواھند آن را از دستمان بگیرند، و موقعى كھ بھ دستمان م౨رسد، ھراس نگھداشتن دارد و ھر 

 .غصھ داریم و ھمین است كھ گروھى ھمیشھ در حال تشویش ناشى از حرص و ھراس و غّصھاند

 .اما نكتھ مھم این كھ ابزار، امتحان پروردگار است و ھمھ لحظات زندگى ما امتحان است

اشد، مھم این است كھ از این امتحان بنابراین، مھم نیست كھ این امتحان در ھنگام تلخى و یا شیرینى ب

 .روسپید و سرافراز بیرون بیاییم



 تكلیف چیست؟

 

بحث پیش، مقّدمھاى بود براى این كھ وظیفھ انسان در دنیا چیست و آن، چیزى كھ انجام تكلیف نیست كھ 

 .این را بھ نام تكلیف الھى م౨نامیم

ن چیزى است كھ بر عھده انسان گذاشتھ شده تكلیف عبارت است از انجام واجبات و دورى از حرام و ای

است و اگر فردى آن را انجام ندھد، مورد غضب خدا واقع م౨شود و اگر انجام دھد، قرب بھ خدا در آن 

 .است و تقوا نیز چیزى جز انجام واجب و ترك حرام نیست

 .تكلیف، بھ خاطر خداست، نھ بھ خاطرعمل جبرانى و پایاپاى

در برخى .) كرده، من نیز محبّت كنم و یا چون حقوق م౨گیرم، پس كار م౨كنمبراى مثال، او محبّت )

 .موارد، تكلیف از طرف ما انجام م౨شود، اما نتیجھاش، بستھ بھ عواملى بسیار است

 .پس این نكتھ نیز مھم است كھ نتیجھ، فرع بر تكلیف است

 

 

 

 

 

 

౨شود و این برترى انسان بر فرشتگان است و انجام تكلیف، اصل عبودیّت است كھ با اختیار انسان انجام م

 .انجام ندادن تكلیف، چیزى جز مخالفت با حق و انقیاد در برابر نفس و شیطان نیست

 .گناه نیز چیزى جز مخالفت با حق و انقیاد در برابر شیطان و نفس نیست

 .سالك، تكلیف را بار سنگینى بر دوش خود م౨داند

زیرا انجام واجبات و دورى  ;ب انجام داده، محّل تجلّى اراده خود م౨كندخداوند فردى را كھ تكلیف را خو

 .از محّرمات، دستور و امر خداست بر بنده

چرا كھ خداوند تجلّى اراده خود را در بندھاش دوست ; و خداوند براى چنین بندھاى طاقتش طاق م౨شود

 .دارد

 .خدا برسیمخالصھ این كھ، تكلیف ما این است كھ بھ وسیلھ ابزار، بھ 



گاه ابزار را براى لّذت نفس و پرستش نفس م౨خواھیم و در حقیقت ھواى خود را پرستش م౨كنیم و ابزار و 

چرا كھ در حقیقت، اسیر ; را خواستن است كھ مذموم است) نفس، مِن مجازى(دنیا را خواستن، عین خود 

 :ھ م౨فرمایدنفس شدھایم و این امر، از طرف دیگر تداعى سخن رسول گرامى است ك

 .المرء مع من أحبّ 

 .ھر كس با آنچھ دوست م౨دارد، ھمراه است

 .محبت بھ ھر چیز، فانى شدن در آن چیز نیز ھست

بنابراین، ھر كسى باید در محبوب خود بنگرد و ببیند محبوب او كیست و چیست و كجاست، آیا خداست یا 

 .استزیرا محبّت، نوعى وحدت پیدا كردن محّب با محبوب ; دنیا

م౨شود فناى ما در آن ) عشق(= بنابراین، دل ما ھمانجاست كھ توجھ و محبت ماست و توجھ و محبّت شدید 

 .چیز

 .و این فناى ما، م౨شود بقاى ما بھ آن چیز

(= باشد، باطنش ھمان جھنم است و اگر آن سویى ) مادى و دنیایى(= اگر این توجھ و محبت، این سویى 

 .و خداست باشد، باطنش بھشت) الھى

 .بنابراین، ھر كس آن چیزى است كھ در دل دارد

عاشق و معشوق را در رستخیزدو بھ دو بندند و پیش آرند تیزتوجھ بھ ھر چیز، عبارت است از متحد شدن 

 .نفس ما با آن چیز

ا و ما م౨دانیم كھ نفس ما محدودیّت زمانى و مكانى ندارد، اما چرا ما فكر م౨كنیم كھ ھمین حاال این ج

 .، در گرو تن ماست و این تن، مانع است»من«ھستیم؟ چون وجود 

 .در حقیقت، اتحاد نفس ما با نفس ھر چیز، م౨شود ھمان وجود ذھنى آن چیز، كھ این یك واقعیت است

براى روشن شدن مطلب، مثال مادرى را م౨آوریم كھ اگر براى فرزند دلبندش در جایى دیگر حادثھاى رخ 

براى مادر حالت دلشوره، یا تأثرى خاص حاصل م౨شود و این ھمان اتحاد نفس با  دھد، در ھمان زمان

 .نفس و توجھ نفس بدان چیز است كھ البتھ درجاتى دارد

 .خالصھ این كھ ھر كسى آن است كھ در دنیاى آن چیز زندگى م౨كند

نگران آن باشیم كھ چرا در بنابراین، نگران نباشیم از این كھ چرا در دنیاى بسیارى از افراد نیستیم، بلكھ 

 .دنیاى اولیاى خدا نیستیم و نگران این باشیم كھ چرا در جذبھ و عشق خدا نیستیم

این دنیا و ھمھ نعمات آن برایش ; یك زمان است كھ انسان، صاحب ھمھ دنیاست، اما فرعون زمان است

 .ر غفارى استرھزن است، و یك وقت است كھ ھمھ ھستى یك انسان یك بُز است، اما او ابوذ

راست گفتھ است آن شھ شیرین زبانچشم گردد موبھ موى عارفانبراى آشنایى با اسماى ُحسنا بھ فصل 

 .مراجعھ شود، در این جا اسماى ُحسنا در رابطھ با صفات نیكو شرح داده م౨شود» تحّول احوال«



 :فرمود) علیھ السالم(در حدیث قدسى ھست كھ خداوند بھ داوود

 «.ىتخلّق باخالق»

 :و در حدیث دیگرى است كھ خداوند م౨فرماید.) متخلّق شو بھ اخالق من =)

 «.بنده من بھ جایى م౨رسد كھ من دست و گوش و چشم او م౨شوم»

زیرا خداوند ھمان طور )از دو حدیث فوق درم౨یابیم كھ انسان، گرچھ نم౨تواند متّصف بھ صفات خدا شود 

، اما او م౨تواند مظھر صفات خدا یا نماینده و )ت نیز ب౨مثل استكھ در مقام ذات ب౨ھمتاست، در مقام صفا

واسطھ صفات خدا شود و در حقیقت، آن ارتباط واقعى بین او و خدا پیدا شود یا بھ عبارتى دیگر آینھ 

 .وجود او، محّل تجلّى حق گردد و در نتیجھ صفات خدا را نشان دھد

ت خدا ذكر كرده و انسان را از اعالترین آیات خدا شمرده، این كھ م౨بینیم قرآن كریم ھمھ موجودات را آیا

 .بھ این دلیل است كھ م౨تواند در آینھ وجود౨اش، صفات و اسرار خدا را نشان دھد

 :اما نتیجھ مھمى كھ در این بحث بھ دست م౨آید، این است كھ در قرآن كریم آمده است

 (كّل شىء ھالِك إالّ وجھھ)

 .نده استجز ذات او ھمھ چیز نابودشو

 :و ھمچنین آمده است

 (ُكلُّ َمن علیھا فان ویبقى وجھُ ربّك ذوالجالل واإلكرام)

 .ھر چھ بر زمین است فانى شوندھاست و ذات با شكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواھد ماند

یعنى وجھ پروردگار، كھ آن وجھ ; ، صفت است براى وجھ»ذو«بھ اتفاق نظر ھمھ مفّسرین، كلمھ 

ل واالكرام است، چون م౨دانیم وجھ ھر شیئى عبارت است از آن چیزى كھ در مواجھھ بدان حاصل ذوالجال

 .م౨شود

بنابراین، وجھ ھر چیز مظھر آن چیز است و مظاھر خدا، ھمان اسماى ُحسناى خداست كھ مواجھھ خدا با 

 .تمام مخلوقات، بھ وسیلھ آنھا انجام م౨گیرد

و زوال پذیرند مگر اسماى جاللیھ و در نتیجھ، معلوم م౨شود افرادى كھ  نتیجھ این كھ، تمام موجودات فانى

، باقى بھ بقاى حق )مظھر اسماى ُحسناى خدا م౨شوند(محّل و مظھر این صفات خدا قرار م౨گیرند 

 .م౨گردند

نتیجھ این كھ، سالك م౨تواند مظھر أتّم صفات جمالیھ و جاللیھ خدا شود كھ این، ھمھ ھدف خلقت براى 

 .ان و اعالترین مقام انسان و باقیات صالحات او م౨شودانس

بنده وقتى بھ مرحلھ تجلّى صفات خدا م౨رسد، در حقیقت صفات بارى تعالى را مشاھده م౨كند، یا اسما را 

درم౨یابد و از مرحلھ ادراك بھ مرحلھ شھود م౨رسد و در این مشاھدات است كھ جذبات الھیھ او را احاطھ 

ال و كمال على االطالق م౨گردد و ھستى خود و غیر خود را آتش م౨زند و در برابر م౨كنند و متوجھ جم



 :طلعت و نور او چیز دیگرى نم౨بیند كھ

 «.كان هللا ولم یكن معھ شىء»

 .خدا بود و چیزى با او نبود

در این مرحلھ، سالك در دریاى الیتناھى مشاھده صفات و تجلّیات، مستغرق م౨شود و در این حال، در 

الى كھ او در عالم ماّده و كثرت است، این كثرت خود را در وحدت وجودى درم౨یابد و مشاھده م౨كند و ح

این حال، ھمان بقاى بھ معبود نامیده م౨شود و ھنگامى بھ این مرتبھ م౨رسیم كھ بھ درجھ فنا رسیده باشیم و 

 .این احوال زیبا را در عرفان، حال و مقام م౨نامند

 .౨خود شدن و مقام، استمرار حال را گویندحال یعنى از خود ب

بدیھى است كھ بنده در این احوال و در عین شھود این حاالت، متوجھ عالم كثرت نیز ھست كھ این 

 .عالیترین مرتبھ براى اولیاى خداست

اما اگر كسى زنگارھا و حجابھا را از آینھ دل خود بردارد، در آن صورت م౨تواند دل خود را محّل تجلّى 

 :م౨فرماید) صلى هللا علیھ وآلھ(چنان كھ حضرت رسول; ین صفات كندا

 .لوال تكثیر فى كالمكم وتمریج فى قلوبكم لرأیتم ما أرى و لسمعتم ما أسمع

اگر این گفتار بسیار در زبانھا و این اضطراب و آشوب در دلھاى شما نبود، ھر آینھ م౨دیدید آنچھ را من 

 .م౨شنومم౨بینم و م౨شنیدید آنچھ را من 

 :م౨فرماید) صلى هللا علیھ وآلھ(و باز آنان حضرت

 .لوال أنَّ الشَّیاطین یحومون َحول قُلوب بن౨آدم لرأوا َملكوت الّسموات واألرض

 .اگر شیاطین پیرامون دلھاى فرزندان آدم نم౨گشتند، ب౨گمان ھر آینھ ملكوت آسمانھا و زمین را م౨دیدند

౨شویم كھ علّت نرسیدن بھ كماالت انسانى، ھمانا خیاالت باطلھ شیطانى و از این گفتارھا بھ خوبى متوجھ م

 .افعال لغو و بیھوده است

از جملھ آثار آن مراتب عالى انسانى، احاطھ كلّى است بھ عواماللھى، و نتیجھ این احاطھ، اطالع بر 

 .ماضى و مستقبل است و تصّرف در كائنات است

 :ستدر قرآن درباره اسماى ُحسنا آمده ا

 (وȱ األسماُء الُحسنى فادعوه بھا)

 .و نامھاى نیكو بھ خدا اختصاص دارد، پس او را با آنھا بخوانید

 :چرا كھ گفتھاند; نتیجھ این كھ، روش شناسایى حق تعالى این است كھ شخص، اسماى ُحسنا را بشناسد

ȱاعرفوا هللا با. 

 .خدا را بھ وسیلھ خدا بشناسید

 :در دعاى صباح م౨گوید) سالمعلیھ ال(و حضرت امیر



 .یا من دّل على ذاتھ بذاتھ

 .اى كسى كھ راھنمایى نمودى بر ذات خود، بھ واسطھ ذات خود

یعنى محّل تجلّى اسماى ُحسناى ; كسى كھ اسماى ُحسناى پروردگار را بازشناسد و باور كند، بھ آنھا م౨رسد

لى كھ قّوت و سعھ صدر را بھ جایى برساند كھ خدا م౨شود كھ مرتبھ و مقامى بسیار واالست و انسان كام

حق را بھ حق بشناسد و آثار جمال و جالل خدایى را در آینھ وجود خود و ھستى مشاھده نماید و سرانجام، 

بنمایاند، چگونھ ممكن است شیئى بر او احاطھ یابد یا بھشت حاوى او شود كھ محیط و حاوى بھشت م౨شود 

 .ى قدرت و مشیّتى، كھ مظھر و نماینده مشیّت كامل الھى است، در او پدید م౨آیدیعن; و او فّعال مایشاء است

 ـ تحّول احوال 4

 

 .پوینده راه حق، بعد از پیمودن دو مرتبھ طلب و تزكیھ نفس، بھ مرتبھ بعدى م౨رسد كھ تحّول احوال است

ق را در خود م౨شنود و او، در این مرتبھ، محّل انوار الیتناھى حق م౨شود و بھ عبارت دیگر، صداى ح

 .احوال نورانى را در خود م౨بیند

 .إّن ȱ فى ایّام دھركم نفحات أال فتعّرضوا

بھ راستى كھ براى شما، از طرف پروردگار، رحمتھایى م౨وزد، آگاه باشید تا خود را در معرض آن 

 .رحمتھا قرار دھید

راھى طوالنى است، موانع زیادى دارد، اّما بھ  البتھ، در این راه بایستى بھ تدریج و قدم بھ قدم، پیش رفت،

 .ھر حال، ھركس بھ اندازه لیاقت خود بھره م౨برد

، كھ »مقام«كھ احوالى موقّتى است و در تعالى بیشتر او در » حال«در این مرتبھ، احوالى داریم بھ نام 

 .اطمینان و یقین بیشترى است، حاصل م౨شود

 .ھا م౨درد و اشراق نور حاصل م౨شودخالصھ در این مرتبھ، پردھھا و حجاب

در این مرتبھ، نور و شوق، انسان را فرا م౨گیرد و عطر جانان، جان را معطر م౨كند و انسان، در حقیقت، 

 .واسطھ فیّاضیّت اسماى ُحسنا م౨شود

 :در این بخش، ناگزیر، از مطالب زیر بحث م౨كنیم

ـ دریافتھا از  5;ـ حضور قلب 4;طھیر یافتھـ حكومت قلب ت 3;ـ حكومت قلب محجوب 2;ـ حاالت قلب 1

 .ـ اسماى ُحسنا 8;ـ واردات قلبى 7;ـ برخوردارى از حیات طیّبھ 6;جانب پروردگار و تجلّى انوار

 حاالت قلب

 

 .مرتبھ اصلى و منزلت واقعى انسان، ھمان روح انسانى اوست كھ قلب یا دل م౨نامندش



 .حّسى، تحت سیطره قلبند و طبق خواست آن عمل م౨كنند ھمھ قواى وجودى انسان، شامل قواى ادراكى و

حاكم است، ھمان قلب است و فكر و عقل آدمى، » من«قلب انسان، یعنى ھمھ انسان، و آنچھ در ما بھ نام 

 .از قلب منشأ م౨گیرد و تحت سیطره آنند

 .بنابراین، نقشى كھ فكر و عقل براى انسان دارند، بر اساس خواست قلب است

 .جوارح نیز تحت سیطره عقلنداعضا و 

حال، اگر قلب از نور الھى بھرھمند شود، مشاعر و ادراكات و حواس نیز نورانى م౨شوند و اگر قلب در 

 .پرده باشد، مشاعر و حواس و ادراكات نیز نورانى نیست

 .و اگر قلب از حجابھاى ظلمانى و نورانى، خارج شود، محّل تجلّى اسماى ُحسنا خواھد بود

 .ن ھمان ھدف اعالى زندگى و حیات طیّبھ خواھد بودو ای

 حكومت قلب محجوب

 

قلبى كھ محجوب باشد و حكومت كند، بھ علّت این كھ چنین حكومتى، یك حكومت شیطانى و مجازى است 

 .و بھ عبارت دیگر، مِن مجازى حكومت م౨كند، مِن اصلى در صحنھ حضور ندارد

 .نى و نفسانى و مجازى نخواھد بودو در این صورت، چیزى جز القائات شیطا

قلب محجوب در اثر كثرت اشتغال و شّدت اسارت و غوطھور و فانى شدن در اغیار، نوعى توجھ خاص 

بھ آنھا پیدا م౨كند و گویى قلب، ھمان اغیار م౨شود و یا اغیار، بھ جاى آن م౨نشینند و خالصھ، حجابھاى 

 .از مقام اصلى قلب، دورتریم و كمكم در اغیار فانى م౨شویمظلمانى حاكمند و ھر چھ بیشتر حاكم شوند، ما 

 :م౨فرماید)صلى هللا علیھ وآلھ(و ھمین است كھ رسول گرامى اسالم

 .یولو أّن رج أحّب حجراً لحشره هللا معھ

 .اگر انسان، سنگى را دوست بدارد، خدا او را با ھمان سنگ محشور م౨كند

 .در این وضعیّت حكومت قلب محجوب پیدا م౨شود ھمھ رذایل و بدیھا و مشكالت زندگى ما،

و در این حالت، منشأ القائات شیطانى و نفسانى م౨شویم و از فطرت اصلى دور م౨شویم و ادراك واقعى از 

 :ما گرفتھ م౨شود و انسان در ذیل آیھ

 (كاألنعام بل ھم أضلّ )

اكات غیر واقعى و وھمى دارد و چرا كھ او دیگر ادر; قرار م౨گیرد) مانند حیوان و بلكھ پایینتر =)

 .نصیب او م౨شود (حبطت أعمالھم (ادراكات واقعى را از خدا نم౨گیرد و خالصھ 

 حكومت قلب تطھیر یافتھ



 

چرا كھ مِن  ;در این وضعیت، مِن مجازى و خودمحورى وجود ندارد، بلكھ خدامحورى مطرح است

حادث م౨شود و انوار حق ساطع  «عن ربىحّدثنى قلبى «اصلى، عین ربط با خداست و در این حالت، 

 :م౨گردد و ھمین است كھ در روایات داریم

 .لوال أّن الّشیاطین یحومون إلى قلوب بنى آدم لرأوا ملكوت الّسموات واألرض

 .اگر شیاطین، پیرامون دلھاى فرزندان آدم نم౨گشتند، ب౨گمان ملكوت آسمانھا و زمین را م౨دیدند

 :لھى در انسانویژگیھاى ساطع شدن نور ا

ـ نورى است محیط ;ـ نورى است ظاھرى و باطنى و حواس و ادراكات برونى و درونى را نورانى م౨كند

ـ بھ مكاشفات و مشاھدات ;ـ نورى است حقیقتنگر;كھ احاطھاى كامل دارد و محدود بھ زمان و مكان نیست

 .م౨رسد

 :و ھمین است كھ درسوره تكاثر م౨فرماید

 (م الیقین لتروّن الجحیم ثّم لترونّھا عین الیقینكالّ لو تعلمون عل)

 .ھرگز چنین نیست، اگر علم الیقین داشتید، بھ یقین دوزخ را م౨دیدید

 .سپس، آن را قطعاً بھ عین الیقین درم౨یافتید

م౨فرماید كھ انسانھاى متعالى در مرتبھ و مقامى ھستند مانند آن كھ ) علیھ السالم(در نھج البالغھ امام على

نیا را بھ آخر رسانیده و پشت سرگذاشتھاند و وارد آخرت شده و در آن جایند و آنچھ را در ماوراى این د

 .عالم است، مشاھده م౨كنند

نتیجھ این كھ، از حقایق پنھان و از اھل برزخ، در طول اقامت دنیا، از آنچھ م౨بینند پرده برم౨دارند و خبر 

 .را دیگران نم౨بینند و م౨شنوند آنچھ را دیگران نم౨شنوند م౨دھند بھ گونھاى كھ گویى م౨بینند آنچھ

و حارثھ گذشت، كھ حضرت ) صلى هللا علیھ وآلھ(نمونھاى از این حقیقت است آنچھ بین پیامبر گرامى

 :فرمود

 :حارثھ گفت» در چھ وضعى ھستى؟»

 «.ینمبھشت و جھنم و آنان را كھ در آنند م౨بینم، و احوال بھشتیان و جھنّمیان را م౨ب»

 :فرمود)صلى هللا علیھ وآلھ(حضرت رسول

 «.دیگر از این اسرار نگو»

 حضور قلب

 

 .حضور قلب، عبارت است از حضور مِن اصلى، كھ عین ربط با خدا و نور ساطع شده از خداست



 .حضور قلب، حضور خداست

 .و در حضور قلب، حضور عقل و حضور ھمھ فضایل و خوبیھا پدید م౨آید

 :عبارتند از موانع حضور قلب

 :تشتّت خاطر

 .كثرت واردات قلبى از غیر خدا، كھ ھمان وسوسھھاى شیطانى و وھم و خیال و مِن مجاز౨اند

براى مبارزه با تشتّت خاطر باید از قواى نفس، مثل چشم و گوش و قّوه خیال مراقبت كنیم كھ از 

 .وسوسھھاى نفس و شیطان در امان باشند

 :تعلّق خاطر

 .خود با دنیا و توجھ غیر منطقى بھ آن استھمان گره زدن 

انسان را با آن چیز متحد و » المرء من یحبّ «تعلّق خاطر بھ دنیا را اشارھكردیم كھ بھ موجب روایت 

 .یگانھ م౨كند و در حقیقت او در اغیار گم م౨شود

 

 رسیدن بھ حضور قلب

چھ از مِن مجازى دور شویم، بھ مِن ھر چھ تشتّت خاطر و تعلّق خاطر را كم كنیم و بھ عبارت دیگر ھر 

 .اصلى، كھ ھمان حضور قلب است و آن ھم ھمان حضور خداست، م౨رسیم

و در این حالت، ادب حضور خدا را رعایت م౨كنیم كھ ھمان توجھ بھ خواست اوست و در این احوال، 

یعنى حضور در این حالت، حضور قلب،  .خواست خدا، در ما جارى است، نھ خواست مِن مجازى و نفس

 .هللا و دیگر، حواس و ادراكات و ھمھ مشاعر ما با نور او نورانى م౨شوند

 

 دریافتھا از جانب پروردگار و تجلّى انوار

پوینده راه حق، از درجات مختلف تعالى برخوردار است و در ھر مرتبھاى اشارتھا و معرفتھاى خاص آن 

ود، دریافتھا نیز بیشتر م౨گردد و ھر چھ دریافتھا مرتبھ را دریافت م౨كند و ھر چھ صفاى قلب بیشتر ش

بیشتر م౨شود، معارف نیز بیشتر م౨گردد و نورى بیشتر بر او حاكم م౨شود، تا كم كم بر حسب تعالى خود، 

 .از اسرار الھى انوار قرآنى و ملكوت آسمانھا، بھرھمند م౨گردد و با آنھا مرتبط م౨شود

انى برداشتھ م౨شود و ھر چھ بیشتر این حجابھا برداشتھ شوند، در این مرتبھ، حجابھاى ظلمانى و نور

 .دریافتھا و تجلّى نور بیشتر م౨گردند

 

 نتیجھ دریافتھا و تجلى انوار

بعد از دریافت انوار، حواس پنج گانھ ظاھر و حواس پنج گانھ باطن انسان، از این دریافتھا و یانوار بھره 



౨برند و او صاحب ادراكات و بركاتى م౨شود كھ قب نداشتھ است و نیز ممكن است برخى مردم م

 .نداشتھباشند

 .ھر چھ این انوار بیشتر م౨شوند، ادراكات و بركات نیز بیشتر م౨گردند

 .و علت این امر روشن است

این ادراكات و حواس تحت سیطره قلب ھستند و اینك، كھ قلِب محجوب حكومت نم౨كند، قلب تطھیر یافتھ، 

 .رتباط مستقیم با خداست و این ادراكات و حواس نیز نورانى م౨شوندحاكم است كھ در ا

نتیجھ ادامھ این مراتب و تحّوالت، ھمان تجلّى اسماى ُحسناست است كھ در قلب تجلّى م౨كنند و این ھمان 

 :وضعیّتى است كھ خداوند م౨فرماید

تش كھ با آن كار م౨كند و م౨شوم بنده من بھ جایى م౨رسد كھ من م౨شوم چشمش كھ با آن م౨بیند و م౨شوم دس»

 «.گوشش كھ با آن م౨شنود

سرانجام، در ادامھ تجلّى حق و صعود بھ مراتب باالتر، لذت انس و ابتھاج بھ وجود م౨آید و انسان م౨رسد 

 :كھ فرمود)علیھ السالم(بھ دعاى حضرت سجاد

شده و با دریافت آرزوھاى  پروردگارا مرا از آنانى قرار بده كھ چشمانشان با نظر بھ محبوبشان روشن

 .قلبى خود، بھ اطمینان و قرار و آسودگى رسیدھاند

 .با نورانى شدن قلب، قوا و مشاعر ظاھرى و باطنى بھ كار م౨افتند و آنھا نیز نورانى م౨شوند

 .در حالى كھ مشاعر و قواى محجوبش بازتر و ظاھرتر م౨گردند

 .باز م౨شوند و بھ كار م౨افتند) دلچشم (= و مشاعر باطن ) گوش دل(= مشاعر ظاھرى 

وقتى قلب از حجاب درآید و بھ سوى مقصد اصل౨اش روى آورد و در وراى طلب، قدم گذارد و روى از 

اغیار برگرداند، مشاعر و حواس نیز، كھ در حاكمیّت قلبند، روى از اغیار برم౨گردانند و از عالَم آنھا 

 .منصرف م౨شوند

ظھور م౨كنند و البتھ كیفیت و كّمیت آثار تجلّى نور، در حواس مختلف  مشاعر و حواس عالیھ، بروز و

 .ظاھرى و باطنى متفاوت است و داراى برداشتھا و درجات مختلف

بنابراین، بروز آثار تجلّیات نورى در مشاعر، چھ از نظر تقّدم بعضى مشاعر بر بعضى دیگر و چھ از 

ن نیست، ولى اصل موضوع، یعنى تجلّى انوار ربوبى در نظر كیفیت، در افراد مختلف، فرق م౨كند و یكسا

مشاعر و حواس سالك الى هللا، با برخوردارى ھمھ مشاعر باطن و ظاھرى از این انوار است و انجام آثار 

 .تجلیّات نورى در بعضى از مشاعر و حواس بروز م౨كند

ردھاست، بلكھ بدین معناست كھ این، بدان معنا نیست كھ در مشاعر و حواس دیگر، انوار الھى تجلّى نك

چنان كھ ممكن است مدتھا یا ; آثار تجلّى انوار در آنھا، بھ لحاظ جھت و عللى، ھنوز یبروز نكردھاست

ھیچ وقت بروز نكند، ولى معمو پس از بروز آثار تجلیات نورى در بعضى مشاعر و حواس سالك، در 



 .بقیھ نیز بھ تدریج و یكى پس از دیگرى بروز م౨یابد

پنج حس، با ھمدگر پیوستھاندز آنكھ این ھر پنج، ز اصلى رستھاندقوت یك، قوت باقى بودمابقى را ھر 

یكى ساقى شودنور دیده م౨فزاید نطق رانطق در دیده فزاید صدق راصدق، بیدارى ھر حس م౨شودحسھا را 

یر ذوق مونس م౨شودچون یكى حس در روش بگشاد بندما بقى حسھا مبّدل شوندچون یكى حس غ

یعنى ; محسوست دیدگشت غیبى بر ھمھ حسھا پدیدالزم بھ ذكر است كھ انوار ربوبى، نافذ و محیط است

 .چیزى حاجب آن نیست و محیط بر ھمھ چیز است

چرا كھ نور نافذ و  ;در این انوار، جھات و ظواھر و بواطن زمانى و مكانى و مانند آن، مطرح نیست

౨رسد و ملكوت آسمانھا و زمین را درم౨یابد و م౨بیند و بھ باطن اشیا و خدایى است و بھ ھمھ اشیا و حقایق م

 .انسانھا و قلوب و احوال درون౨شان راه م౨یابد

 .آنچھ براى دیگران حجاب است، براى صاحب این نور نافذ الھى حجاب نیست

 یعنى صاحب نیست ینظر بھ نور هللا گزافنور ربّانى بود گردون شكافخالصھ این كھ براى سالك الى هللا

مقامات الزم است كھ در زندگى دنیوى، با كنار زدن حجابھا، بھ مرتبھاى از كمال نایل آید و از علم و 

ادراك برتر و احاطھ مخصوصى برخوردار شود و بدین وسیلھ بتواند عوالم و حقایق پشت پرده را ببیند كھ 

 .ى حجاب خواھد بودالبتھ، این چشم دل است كھ با كنار زدن پردھھا، شاھد ماورا

آینھ دل چون شود صافى و پاكنقشھا بینى برون از آب و خاكھم ببینى نقش و ھم نقاش رافرش دولت را ھم 

فراش راپس قیامت شو قیامت را ببیندیدن ھر چیز را شرطست اینعقل گردى عقل را دادن كمالعشق گردى 

 انى آن و این،عشق را ببین جمالنار گردى نار را دانى یقیننور گردى ھم بد

 

 برخورددارى از حیات طیّبھ

حیات طیّبھ، حیاتى است كھ سالك راه حق، بھ مرتبھ اصلى و منزلت اصلى حیات م౨رسد و آن مقام و 

سوره انعام قرار م౨گیرد كھ  122مرتبھاى است كھ او، از ھمھ عوامل غیرخدایى پاك م౨شود و در ذیل آیھ 

 :م౨فرماید

 (اه وجعلنا لھ نوراً عیش بھ فى النّاس كمن مثلھ فى الظّلمات لیس بخارج منھاأو من كان میّتاً فأحینی)

آیا كسى كھ مرده بود و سپس ما او را حیات دادیم و براى او نورى قرار دادیم كھ در بین مردم، با آن نور 

 .خاص، زندگى كند، مانند كسى است كھ در ظلمات است

 چگونھ بھ حیات طیّبھ م౨توان رسید؟

، خداوند 97بھ حیات طیّبھ، موقعى است كھ بنده مؤمن، بھ عمل صالح برسد كھ در سوره نحل، آیھ  رسیدن

 :بزرگ م౨فرماید

 (من عمل صالحاً من ذكر أو اُنثى وھو مؤمن فلنحیینّھ حیوة طیّبة ولنجزینّھم أجرھم بأحسن ما كانو یعلمون)



[ حقیقى]عاً او را با زندگى پاكیزھاى، حیات ھر كس ـ از مرد یا زن ـ كار شایستھ كند و مؤمن باشد، قط

 .بخشیم، ومسلماً بھ آنان بھتر از آنچھ انجام م౨دادند پاداش خواھیم داد

 :و چھ خوش گفتھ است شاعر

 حق فشاند آن نور را بر جان ھامقبالن برداشتھ دامانھاو آن نثار نور ھر كو یافتھروى از غیر خدا برتافتھ،

 واردات قلبى

 .ر دادیم، جلوه نور حق، براى قلب تطھیر یافتھ، باب واردات قلبى را باز م౨كندچنان كھ تذك

واردات قلبى، مربوط بھ قلب است كھ بر عكس روابط ما با این دنیا و خلقت، كھ تصویرشان را نزد خود 

است،  یعنى قلب، كھ از عالم غیب; داریم، نھ خود آنھا را در واردات قلبى آنچھ پیش م౨آید، در قلب ماست

 .با باطن امور مرتبط م౨شود و این چیزى جز سیر در خود نیست

پذیرش غیب و حق را پیدا ) حجابھا(= و این چیزى جز این كھ آینھ وجود ما، پس از زدودن زنگارھا 

 .م౨كند، نیست و در حقیقت، توان درك غیب در ما پدید م౨آید

 :واردات قلبى بر دو نوعند

 .و واردات قلبى از نوع معنوى; واردات قلبى از نوع صورى

 واردات قلبى از نوع كشف صورى

 .و كشف لمسى; كشف ذوقى; كشف شمى; كشف سماعى; این واردات عبارتند از كشف ابصارى

ـ واردات قلبى از نوع كشف ابصار౨كشف ابصارى، خود، عوامل متعددى دارد و ھر چھ خلوص و  1

 .لم بیشترى را طى م౨كندانقطاع بیشتر باشد، كشف ابصارى مراتب و عوا

در كشف ابصارى، عالم برزخ، ارواح، مالئك، حااللت درونى خود و حااللت درونى دیگران دیده م౨شود، 

 :اما این كشف و شھود بھ صورت زیر است

الف ـ بھ صورت ملكوت سفلى كھ خود عوامل متعددى دارد و بھ صورت مثالى دیده م౨شود ـ مانند حالتى 

 .نیمكھ در خواب م౨بی

 .این صورت مثالى را البتھ بھ صورت واردات قلبى م౨بینیم، نھ با چشم ظاھر

یعنى مقام ; ب ـ بھ صورت ملكوت علیا، كھ خود عوالم متعددى دارد و بھ صورت اصلى دیده م౨شود

 .اصلى ھر چیز دیده م౨شود

 .ا از نوع خیالدو صورتى كھ شرح داده شد، یعنى ملكوت سفلى و ملكوت علیا، از نوع برزخ౨اند ی

 .اّما خیال واقعى، كھ حتى حقیقتى بیشتر از حالت بیدارى دارد، بیدارتر از بیدارى است

ج ـ عوالم اسماى ُحسنا كھ این نیز خود مراتب متعددى دارد و در این مقام، ھمھ وجود سالك م౨شود چشم، 

این مقام، ھمھ وجود سالك و دیگر قواى بیرونى و درونى نیز در حالت وحدت قرار م౨گیرند و یا در 

م౨شود عقل، و ھمھ قواى بیرونى و درونى، در حالت وحدت قرار م౨گیرند و كثرتى میان قواى ادراكى او 



 .نیست و این ھمان عوالم اسماى ُحسناست

 .وحدتى كھ سالك در این مقام با اسماى ُحسنا پیدا م౨كند، محو در آنھاست و دیگر از او خبرى نیست

 .تمام نماى حق م౨شود او تنھا آینھ

، سھ نوع رابطھ )حاالت درونى كھ یكى از كشفھاى ابصارى است(بھ عنوان مثال، رابطھ سالك با خودش 

 :خواھد بود

خود را بھ صورت واردات قلبى و ) 2; خود را بھ صورت واردات قلبى و كشفى، ولى مثالى م౨بیند (1

ى ُحسنا و اتحاد با اسما م౨رسد و دیگر خودى وجود بھ مقام اسما) 3; كشفى، ولى حقیقت خود را م౨بیند

 .ندارد و رؤیت وجھ هللا است

الزم بھ ذكر است كھ در كشف ابصارى، آنچھ سالك كشف م౨كند، واردات قلبى است كھ پیش خود دارد ـ نھ 

 .مثل دیدن معمولى كھ تصویر را پیش خود داریم

لك الى هللا بھ درجھ و تناسب منزلت عبودى و بھ اذن ـ واردات قلبى از نوع كشف سماع౨در این مقام، سا 2

هللا، از سمع محدود خارج م౨شود و سمع او در قلب كمال م౨یابد و از درجات باالتر سمع برخوردار 

 .م౨شود

ھست در سمع و بصر، مھر خدادر حجب بس صورتست و بس صداو آنچھ او خواھد رساند آن بھ گوشاز 

ھستى، تو كنون غافل از آنوقت حاجت حق كند آن را عیاندر كشف  سماع و از بشارت وز خروشگرچھ

سماعى، سالك الى هللا با گوش دل اصوات و مسموعاتى را دریافت م౨كند از نوع واردات و كشف قلبى 

 «ویسمعون ما ال یسمعون«

م౨كند، بھ و این نیز مراتبى دارد و چون این مقام، مقام ارتباط با غیب است، ھرچھ مرتبھ باالترى پیدا 

 :وحدت بیشترى م౨رسد و این ارتباط بھ صورتھاى زیر است

ـ و سرانجام، ;ـ وحى با واسطھ یا ب౨واسطھ;ـ شنیدن تسبیح موجودات;ـ شنیدن اصوات مثالى با گوش دل

م౨رسد بھ مقامى بسیار باالتر، كھ وحدت است و دیگر از نوع كشف صورى نیست و كشف معنوى است 

 .ھمھ، عین عقل... شنیدن و شنیدن، عین دیدن و كھ ھمھ وجودش م౨شود 

یعنى در مقام وحدت باالترى قرار م౨گیرد و سخن ھمھ را بھ اذن خدا م౨شنود و مقصود ھمھ را م౨داند و 

 .م౨فھمد و تسبیح ھمھ چیز را م౨شنود و معناى تسبیح ھمھ چیز را م౨فھمد

یعیم و بصیریم و ھشیمبا شما نامحرمان ما جملھ ذرات عالم در نھانبا تو م౨گویند روزان و شبانما سم

خاموشماز جمادى در جھان جان رویدغلغل اجزاء عالم بشنویدو ھمین مقام است كھ در سوره سبأ، بھ 

 :اشاره شده است) علیھ السالم(داوود پیامبر

 (یولقد آتینا داوود منّا فض یا جبال أوبى معھ والطّیر)

 .یّتى عطا كردیمو بھ راستى داوود را از جانب خویش مز



 :و گفتیم[

 .]ھماھنگى كنید]ھمصدا شوید، و اى پرندگان [ در تسبیح خدا]اى كوھھا، با او  ]

یعنى ارتباط با غیب بھ ; ـ واردات قلبى از نوع كشف شّم౨از انواع كشف صورى، كشف شّمى است 3

طھ با غیب و ھمان ارتباط صورت درك شّمى، كھ این نیز یكى از انواع واردات قلبى سالك و از انواع راب

 .با غیب بر اساس شّم است

 .در حقیقت، این جا نفحات ربانى بھ جان سالك راه حق وارد م౨شود

كشف شّمى نیز درجاتى دارد، و در مراحل نخستین، بھ صورت كشف صورى است، اما در موارد شدید، 

 .بھ صورت كشف معنوى خواھد بود

ز نوع كشف برزخى و در موارد شدیدتر از نوع نفحات ربانى بھ عبارت دیگر، در مراحل نخستین، ا

 .است

آثار نفحات شّمى، راه گشا و سّرگشا ھستند و از اسرار درونى افراد و حاالت آنان و از خصلتھا و صفات 

باطنى انسانھا و نیّاتشان خبر م౨دھند و ھمین روایحاند كھ سالك را بھ سوى مقام اصلى قلب، كھ ھمان 

 .ا باشد، رھنمود م౨كنند و ھمین طور است روایح بھشت و جھنم و احوال درونى و روایح دیگراسماى ُحسن

البتھ، كشف شّمى وصف ناپذیر است، ولى این بو، نھ بوھاى ظاھرى و جسمانى است، بلكھ بوى درون و 

 .احوال است

صلى هللا علیھ (هللامثال آن، بوى پیراھن یوسف است كھ یعقوب بھ وجود یوسف پ౨برد یا بویى كھ رسول 

خارج از مدینھ ) صلى هللا علیھ وآلھ(با نام نفس رحمان از جانب یمن شنید كھ در آن روز رسول هللا) وآلھ

 .بود و شب كھ بھ مدینھ رسید، اویس قرنى، مدینھ را ترك كرده بود

 .م౨آمد، نھ بوى اویس) بوى تجلّى اسماى خدا(بنابراین، از اویس بوى رحمان 

 .ھ اویس، فانى در حق و محّل تجلّى اسما بوددقت شود ك

یعقوب نیز كھ بوى یوسف را از پیراھن شنید، بدین دلیل بود كھ ھم یعقوب در مقام پیامبرى و تعالى بود و 

 .ھم یوسف شایستگى این مقام غیبى را داشت

ن م౨رسد ھم از كھ محّمد گفت از دست صبااز یمن م౨آیدم بوى خدابوى رامین م౨رسد از جان ویسبوى یزدا

اویساز اویس و از قرآن بوى عجبمصطفى را مست كرده و پر طربچون اویس از خویشتن فانى گشتھ 

بھ فاطمھ ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(بودآن زمین، آسمانى گشتھ بودچنان كھ روزى حضرت رسول

 :م౨فرمود (علیھا السالم(زھرا

 «.تو بوى بھشت م౨دھى»

 .غیبى شّمى است این بو نیز از انواع بوھاى

بو، در كشف شمّى، گشاینده سّر و دریچھاى است بھ سوى غیب و خبر حق است و بنابراین، راه و 



 .نشاندھنده راه است

بو، قالووز است و رھبر مر تو رام౨برد تا خلھ و كوثر مر تو رابو، دواى چشم باشد نورسازشد ز بویى 

ـ واردات قلبى از نوع كشف  4یوسف دیده را كارى كنددیده یعقوب بازبوى بد مر دیده را تارى كندبوى 

 .ذوق౨توجھ بھ ظاھر، لذت ظاھرى دارد و توجھ بھ باطن، لذت باطنى

 :اگر تمام فكر خود را صرف دنیا كنیم، تمام فكرمان دنیوى شود

 (یعلمون ظاھراً من الحیوة الدنیا وھم عن اآلخرة غافلون)

م౨شویم و آنھا را ھدف م౨گیریم و در نتیجھ بھ باطن نم౨رسیم و  و در این صورت با ظواھر و دنیا، مشغول

 .ھر كس عاشق چیزى در این دنیا شد، چشمش را كور و قلبش را بیمار م౨كند

 .ولى بھ ھر حال، با طعامھا و شرابھاى دنیوى مشغول م౨شود

دیل م౨شود و با سلوك و در مرتبھ و مقام كشف ذوقى، ذائقھ سالك از ذائقھ ایندنیایى بھ ذائقھ آندنیایى تب

 .انقطاع، ذائقھ را عوض م౨نماید و ذائقھ اصلى را، كھ مربوط بھ جان و واردات قلبى است، شھود م౨كند

مستى ما از شرابى دیگر است كھ این حالوت جان ماست و حالوتھاى معمولى، كھ مربوط بھ تن و نفس 

 .ماست، موقتى است

 .وى هللا است كھ ھمان اخالص و عبودیت كامل استالزمھ كشف ذوقى، فنا و انقطاع از ما س

 .توجھ بھ باطن، ذوق و لذت باطنى دارد

كشف ذوقى در مثال ظاھر شبیھ بھ چشیدن و نوشیدن تن است، اما در باطن، یعنى جان م౨چشد و م౨نوشد و 

 .در حقیقت بھ لذت ذاتى م౨رسیم

، حضور قلب و تصمیم بھ حضور قلب، ابتدا آنچھ بر عھده سالك است، انقطاع از ماسوى هللا است و گرنھ

 .بھ ساكن، بھ وجود نم౨آید

وظیفھ سالك الى هللا، مجاھدت براى انقطاع از ماسوى هللا است و ھر چھ اخالص و عبودیّت بیشتر شود، 

بھ ھمان اندازه كشف ذوقى بیشتر م౨گردد و خالصھ، سالك بھ مرحلھاى م౨رسد كھ تمام حاالت او در زیر 

رق شھود واردات قلبى، در ھمھ حواس بیرون و درونى م౨رود و در حقیقت، كشف ذوقى تجلّى چتر و بی

 :اسماى مختلف از اسماى جمال است و بھ سالك، شراب طھور م౨نوشاند

 (وسقیھم ربّھم شراباً طھوراً )

 .وپروردگارشان بادھاى پاك بھ آنان م౨نوشاند

ار جھان شد بكام ماما در پیالھ عكس رخ یار دیدھایماى ساقى بھ نور باده برافروز جام مامطرب بگو كھ ك

ـ واردات قلبى از نوع كشف لمس౨از جملھ كشفھاى صورى است بھ صورت  5ب౨خبر ز لذت شرب مدام ما

و این نیز داراى مراتبى است كھ بھ مرور، سالك بھ درجاتى از این ) از نوع واردات قلبى(لمس درونى 

 .ـ نایل م౨شود نوع كشف ـ در خواب یا بیدارى



ـ واردات قلبى از نوع كشف معنو౨كشف معنوى، بعد از كشف صورى بھ وجود م౨آید، و در این مقام،  6

حالت وحدت شخصیتى ایجاد م౨شود و تمام وجود سالك الى هللا متوجھ حق م౨شود كھ داراى درجاتى 

كردھاند كھ ما بھ سھ نوع آن  ب౨نھایت است، اما بھ طور اجمال آن را بھ ھفت مرحلھ یا سھ مرحلھ تقسیم

 :اشاره م౨كنیم

اّول ـ واردات قلبى از نوع كشف حدس౨واردات قلبى از نوع كشف حدسى، مقام فكر برین است كھ در 

 .ارتباط با غیب است

 .كشف حدسى، پایینترین درجھ از كشفھاى معنوى است

د و تفكر سالك، بدون مقدمات، با در كشف حدسى، قّوه تفكر از نور ربوبى بھرھمند م౨شود و كمال م౨یاب

 .غیب ارتباط م౨یابد

در حقیقت، بھ علت تطھیر قلب سالك، اسماى ُحسناى علیم و حكیم، بر قلب سالك تجلّى م౨یابد و علم بھ 

 .غیب پیدا م౨كند و شعور فكرى سالك بھ طرف كمال پیش م౨رود

 .دوم ـ واردات قلبى از نوع كشف قدس౨مقام عقل برین را گویند

یعنى ; ر این مرتبھ از كشف، نفس بھ مقام عمل م౨رسد و در حقیقت، ارتباط غیب است از طریق عقلد

 .زیرا حقیقت قرآن نیز در مقام عقل است; عقل با غیب ارتباط پیدا م౨كند

 .در كشف قدسى، انسان با اصل و باطن قرآن مرتبط م౨شود و ھمین طور با معانى قرآن انس م౨یابد

بى از نوع كشف الھام౨اگر كشف حدسى، كشف قدسى، كشفھاى فكرى و عقلى بودند، سوم ـ واردات قل

یعنى كشف قلبى است و كشف قلبى نیز از حالت ; است) معنوى(كشف الھامى، نخستین درجھ كشف واقعى 

اتحاد شخصیت و شھود بھ وجود م౨آید و این مرتبھ، دیگر مقام حس نیست، بلكھ حالت انصراف از حسھا 

 .یدپدید م౨آ

سالك در این مرحلھ، از طریق قلب و مقام قلب با غیب ارتباط پیدا م౨كند، اما نكتھ زیبا این است كھ، 

انسان، قلب خود را كشف م౨كند، خود را كشف م౨كند و در خود سیر م౨كند و آخرین مرحلھ كشفھاى 

 .الھامى، رسیدن و اتحاد با اسماى ُحسناست كھ مرحلھ فعلیت است

 .چرا كھ او بھ قلب خود و بھ وحدت شخصیّت رسیدھاست; یگر پراكندگى وجود ندارددر این حال، د

در این مرتبھ، سالك دریافت قلبى دارد كھ بھ واسطھ این دریافت، مالئكھ بھ عنوان مراتب اولیّھ بھ قلبش 

 .وارد م౨شوند، بدون این كھ متوجھ این حقیقت باشد

 .داما حق بودن آن را بھ طور پوشیده درم౨یاب

 .در مراتب باالتر، كالم َملَك را م౨شنود و در مراتب باالتر از آن، َملِك را مشاھده م౨كند

كھ بھ درجھ ) قلب برین(= اما ِسّر عجیب و زیبا این است كھ، جلوه َملِك، جلوه افضل خود انسان است 

 :نازل قلب جلوه م౨كند و مشھود م౨گردد



ارتباط با غیب از طریق )(ارتباط با غیب از طریق فكر(مراتب سھگانھ كشف معنو౨حدس౨قدس౨الھامى 

ھر سھ از افاضات و آثار روحى خود انسان سرچشمھ گرفتھ، مقام )ارتباط با غیب از طریق قلب)(عقل

 .برین خود انسان است

 .كشف م౨شود) در مقام روحى یا بھ طور نزولى(حقیقت خداى متعال از طریق تجلّى در خود انسان 

 .بھ طور اسرار آمیزى بھ خدا م౨رسد و از او نشأت م౨گیرد حقیقت این راه

 اسماى ُحسنا

 

 .مقام خدا، مقام ذات پروردگار است و آن، مقام ھویت غیبیّھ و مقام سّر م౨باشد كھ یقین و ظھور ندارد

 صفات خدا نیز عین ذات اویند، اّما صفات خدا، جلوھھایى مختلف دارند كھ این جلوھھا، اسماى خدا ھستند

 .كھ در ظھور، ھستى را بھ وجود م౨آورند

 :چیست؟ خواھیم گفت) یا اسما(بنابراین، اگر بگویند، اسم 

ذات است در موطن نزول، یا تجلّى بھ نزول و لذا ما با اسم، كھ تجلّى ذات است بھ نزول، رو بھ رو 

 .ھستیم، و اسم، تجلّى خداست در صحنھ، كھ ھمان ظھور غیب با اسم باشد

ا، یعنى مقام تجلّى غیبى بھ شكل صفات كمال، كھ كمال مطلق تجلّى كردھاست بھ صورت اسماى خد

 . ... مانند رحیم، رحمان، حى و; اسماى كمال

چرا كھ ; ، در حالى كھ در مقام ذات، عین ذاتند)صفات مختلفند(م౨دانیم كھ اسما در مقام جلوه فرق م౨كنند 

ایتھا را در عین یكدیگر دارد و مقام وحدت است و ذات و در مقام ذات، پروردگار، ب౨نھایت ھمھ ب౨نھ

 .صفات یكى ھستند

، در ظھور، )نھ این كھ اینھا مخلوق باشند كھ وجھ خدایند(بنابراین، مقام جامع اسما كھ اسم خدا ھستند 

 .ھستى را ظاھر م౨كنند و ھمین است كھ م౨گوییم ھستى، آیت خداست

 .ر تجلّى، مقام روح را خلق م౨كند، كھ روح، عین ربط با اسماستاما از طرف دیگر، مقام جامع اسما د

 :بنابراین، انسان، در مقام اصلى خود، در فضاى اسما قرار م౨گیرد، یا محّل تجلّى اسماست

 «.باده از جام تجلى صفاتام دادند»

 :ولى چگونھ انسان در فضاى اسما قرار م౨گیرد؟ در قرآن كریم داریم

 (وجھھكّل شىء ھالك إالّ )

 .جز ذات او ھمھ چیز نابودشونده است

 :و باز در آیھ دیگرى داریم

 (كّل من علیھا فان ویبقى وجھ ربّك ذوالجالل واإلكرام)



 .ھر چھ بر زمین است، فانى شونده است و ذات با شكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواھد ماند

 .اى اویندبنابراین، آنچھ م౨ماند، وجھ پروردگار است كھ وجھ او، اسم

و انسان نیز اگر در تعالى و سیر و سلوك خود، بتواند در فضاى اسما قرار گیرد، بقاى در فنا دارد و ھمین 

 :است كھ درقرآن كریم آمده است

 (ذلك خیر للّذین یریدون وجھ هللا واُولئك ھم المفلحون)

 (إلى صراط العزیز الحمید كتاب أنزلناه إلیك لتخرج النّاس من الظّلمات، إلى النّور بإذن ربّھم)

 (ومن یسلم وجھھ إلى هللا وھو محسن)

 (من أسلم وجھھ ȱ(مانند من ; از سھ آیھ فوق ـ كھ نظایر آن در قرآن كریم بسیار است

 (... یریدون وجھھ(و 

ـ برم౨آید كھ اگر انسان بتواند با كوشش در راه رسیدن بھ وجھ خدا، موفق گردد، این امر عبارت است از 

 :اصطالحات مشابھ آن(ن كھ سالك الى هللا نشاندھنده صفات و اسماى خدا ای

 .م౨شود) مظھر، واسطھ، محّل تجلّى اشراق صفات و اسماى خدا

البتھ، این مقامات، مقام فعلیت و شدن و رسیدن است و از حالت یوسفى بھ یوسفزایندگى یا از شكر بودن بھ 

 .شكرزایندگى رسیدن

 .م౨تواند متصف بھ صفات خدا شود، اما م౨تواند محّل تجلّى آن گرددیادمان باشد كھ كسى ن

اگر بتوانیم در فضاى اسما قرار گیریم، اسما ما را جذب خواھند كرد و ما را از خود پُر م౨كنند و سالك در 

 .چنین مقامى، دیگر از تعلّقات تن و نفس، رھایى یافتھ و بھ مقام بقاى در فنا رسیده است

 (َعلَّم آدم األسماء كلّھا(ھ این مقام برسد انسان، اگر ب

 (اُسجدوا آلدم(، مقامى است كھ مسجود مالئك است و 

داستان خلقت انسان و اعتراض مالئك و بعد خداوند اسما را بھ انسان م౨آموخت و (را بھ مالئك امر م౨كند 

 :سپس مقام اصلى انسان در فضاى اسما بھ مالئك نشان داد فرمود

 :كنیدبھ او سجده 

 .بھ بعد سوره مباركھ بقره 30آیھ 

اسم ُحسنا، كھ در صحنھ است، ذات است كھ در صحنھ است و بنابراین، جھتگیرى ھستى، در جھت 

 .اسماى ُحسناست

 .انسان نیز از طریق ھمین اسما بھ حق متصل م౨شود

ستند و یادمان باشد كھ اما نكتھ مھم این است كھ خلقت و ھستى، كھ ظھور اسما ھستند، حجاب آن اسما نیزھ

یعنى در خلقت، اسما را بنگریم ; خلقت، آیت است كھ اگر بھ خلقت نگاه كنیم، باید ملكوت آن را نگاه كنیم

 :و از طریق خلقت، كھ آیت است، با اسما مرتبط شویم و ھمین است كھ در دعاى كمیل داریم) با چشم دل(



 .بأسمائك الّتى مألت أركان كّل شىء

 .ھایت، كھ اركان ھر چیزى را پر كردھاستبھ حّق نام

 .و جلوه اسمایند) آیت(= عوالم وجود و ھستى و خلقت، در مراتب مختلف، ھمھ آثار 

یعنى در حقیقت، پشت سر عوالم وجود، حضرت حق با ; ھر نمودى، از آثار و تجلّى بار౨تعالى است

 .اسماى ُحسنا، كھ متناسب با ھر جلوه است، قرار م౨گیرد

كنار َرَوند، اسماى ُحسنا مشھود م౨شوند و سرانجام، در آن ) كھ حجاب اسما ھستند(گر این عوالم پس، ا

 .سوى اسما، ذات پروردگار است

 :آمدھاست) علیھ السالم(و در دعاى امام حسین

 .و أنت الّذى تعّرفت إلّى فى كّل شىء فرأیتك ظاھراً فى كّل شىء وأنت الظّاھر لكّل شىء

ر ھمھ چیز، خود را بھ من شناساندى و سپس در ھمھ چیز تو را ظاھر دیدم و تویى ظاھر تویى ھمان كھ د

 .بر ھمھ چیز

 .اینك باید دریابیم كھ چگونھ م౨توانیم بھ اسما برسیم

 .بھ ھر یك از اسما، كھ م౨خواھیم برسیم، باید در عمل خود را بھ آن نزدیك كنیم

اگر م౨خواھیم بھ اسم رّزاق برسیم، باید بھ رزق ; ده باشیماگر م౨خواھیم بھ اسم كریم برسیم، باید بخشن

اگر م౨خواھیم بھ اسم علیم برسیم، ; اگر م౨خواھیم بھ اسم خالق برسیم، باید خالّق باشیم; دیگران كمك كنیم

اگر م౨خواھیم بھ اسم عفّو برسیم، ; اگر م౨خواھیم بھ اسم ساتر برسیم، باید عیب پوش باشیم ;باید عالم شویم

 .و باالخره دیگر اسما نیز چنینند; ید عفو و گذشت داشتھباشیمبا

 .قرآن كریم، مشحون از اسماست و بیشتر دعاھاى وارده پر از اسمایند

دعاى كمیل، در شروع با چندین اسم از اسما شروع شده، دعاى سمات سرتاسر، اسماست، دعاى سحر، 

نیست، دعاى جوشن كبیر، ھزار اسم از خدا را چیزى جز اسما و خواستن از خدا، براى رسیدن بھ اسما 

 :بیان م౨كند و در قرآن كریم آمده است

 (وȱ األسماء الحسنى فادعوه بھا)

 .و نامھاى نیكو بھ خدا اختصاص دارد، پس او را با آنھا بخوانید

 :در این قسمت، بھ بعضى از اسما اشاره م౨شود

 

 اسم نور

خدا گرفتھ ) نور(یعنى ظھور یافتھ و ھستى خود را از پرتو ; ستچنان كھ م౨دانیم، عالم ھستى، موجود ا

 .است

 :پس، خدا نور آسمان و زمین است



 .(هللا نور الّسموات واألرض)

 :، آمده است122درباره نور در انسان، در سوره انعام، آیھ 

 (... أومن كان میتاً فأحییناه وجعلنا لھ نوراً یمشى بھ فى النّاس)

بود و زندھاش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان [ دل]آیا كسى كھ مرده 

 .مردم راه برود

 :ھمچنین آمده است

 (یخرجھم من الظّلمات إلى النّور)

 :و ھمین است كھ در آغاز دعاى سحر، از خدا م౨خواھیم كھ

 .خدایا از نور خود، كھ ھمھ نور متعلق بھ تو است، بھ ما عنایت كن

حق فشاند آن نو را بر جانھامقبالن برداشتھ دامانھانور حس بر نور حق تزیین شودمعنى نور على نور این 

 بودجان ابراھیم باید تا بھ نوربیند اندر ناى فردوس و قصور اسم بصیر

ھنگامى كھ در جھت اسم بصیر باشیم، بصیرت و بینش صحیح بر ما حاكم م౨شود و آنچھ از نظر دیگران، 

است و حقیقت امور و صّحت امور را بھ اذن پروردگار و تجلّى اسم بصیر متوجھ م౨شویم و محجوب 

 .خالصھ، بصیرت ما، بھ دریاى ب౨نھایت اسم بصیر متصل م౨شود

 اسم علیم

پوینده راه حق، بھ تناسب مرتبھ سلوك، از اسم علیم برخوردار م౨شود كھ او عالِم حقیقى است و علمش، 

 .خواھد بودعلمى زاینده و پویا 

 .قطره علم او بھ دریاى ب౨نھایت علم خداوند علیم، متصل م౨شود

 .در حقیقت، او چشمھ جوشان علم م౨شود، نھ این كھ ھمواره در پى انباشتھكردن علم بودھباشد

 اسم جمیل

 :در روایت آمده است

 .إّن هللا جمیل ویحّب الجمال

 .خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد

 .ب౨نھایت ھمھ زیبایى و حقیقت زیبایى، نزد اوستو م౨دانیم 

وما «اگر سالك راه حق نیز بتواند در فضاى اسم جمیل قرار گیرد، محّل تجلّى اسم جمیل م౨شود و جملھ 

 «رأیت إالّ جمیال

یعنى او زیبا م౨بیند، چرا  ;، یعنى زیبا دیدن حقیقت ھستى، و ھمھ چیز و ھمھ امور، شامل حال او م౨شود

و آنچھ فعل غیر خداست، كھ ممكن است بگوییم زیبا نیست، او ) كھ م౨بیند(چیز را فعل خدا م౨داند  كھ ھمھ

 .در تدبیر و تقدیر مدبّر حكیم م౨داند



اگر ھم برخى مردم بگویند كھ در جھان، زشتى ھست، او زشت౨پذیر نیست و زشتى را دوست ندارد و 

 .౨كندھرچھ پیش آید، او بر حسب تكلیف الھى خود عمل م

 .در موقع انجام تكلیف الھى باز نتیجھاش ھمان زیبایى است

 اسم ربّ 

 :، بر قلب بنده، ھمان والیت حق بر بنده مؤمن است كھ)ھدایت و تربیت(= تجلّى اسم رّب 

 .إّن ولّى هللا نّزل الكتاب وھو یتولّى الّصالحین

 .د، والیت بندگان صالح را داردوالیت من، بھ دست خداست، خدایى كھ كتاب را نازل فرمود و او خو

 .و در این صورت، سالك، شایستگى عبودیّت كامل را پیدا م౨كند و بھ مقام صالحان م౨رسد

 .در این مقام، تربیت و ھدایت از طریق كاملتر شدن تجلّى اسم رّب و نزول قرآن بر قلب بھ وجود م౨آید

اسم عام است و شامل اسماى ھادى، تّواب،  چرا كھ رّب،; تجلّى اسم رّب، خود جلوھھاى گوناگون دارد

 .م౨شود... عزیز و 

 :پرسید) علیھ السالم(روزى كمیل از على

 :فرمود) علیھ السالم(على» حقیقت چیست؟! یا على»

 «ھتك الّستر لغلبة الّسرّ »

 :، یعنى

 .حقیقت، عبارت است از برداشتن پردھھا براى غلبھ سرّ ! اى كمیل

حجابھاى ظلمانى و نورانى و حجاب خودى و حجاب خلقت است كھ م౨رسیم بھ و برداشتن پردھھا، ھمان 

 .سّر آنھا كھ ھمان اسماست

 ـ مرتبھ عشق 5

 

 تعریف عشق

محّرك و جاذبھاى كھ روح را در سیر الى هللا و تمام كائنات، در سیر بھ كمال، بھ جنبش و حركت 

 .وام౨دارد، عشق است

 .عشق، محبت ب౨حساب است

ر، عشق عبارت است از یك كشش فطرى كھ در ھمھ كاینات و در ابناى بشر، بھ سوى خدا بھ عبارت دیگ

 .وجود دارد

 .عشق بھ وجود م౨آید، چرا كھ كمال را ھمھ دوست دارند و ب౨نھایت كمال، نزد خداست

 .پس، ب౨نھایت عشق، نزد ما بھ وجود م౨آید

عشق حقیقى دست یابد، یعنى بھ ب౨نھایت مشكلى كھ در توصیف عشق داریم، این است كھ اگر بندھاى بھ 



كمال بپیوندد، او شخصیّت دیگرى م౨شود و سخنش براى كسى كھ بھ این كمال نپیوستھ است، قابل فھم 

 .نیست

 .بھ ھر حال، در مورد عشق حق مطلب را نم౨توانیم بیان كنیم و ھرچھ گفتھ م౨شود از روى اضطرار است

ق از كیف و كم و از چند و چونراست گویم، عشق مصداق حق ھر چھ گویم، عشق از آن باشد فزونمطل

استدر حقیقت، عشق حق مطلق است العشق ھوالطّریق، ورویة المعشوق ھو الجنّة، والفراق ھو النّار 

 .والعذاب

 .و لذا باید بھ عشق حقیقى برسیم و عشق را بھ دست آوریم

 .ات صالحات است و ارزش داردعشق، شكار كردنى نیست، اما ھمین یك شكار، در دنیا، باقی

 .پس چھ كنیم؟ ما م౨رویم و شكار او م౨شویم

آنكھ ارزد صید را عشق است و بسلیك او كى گنجد اندر دام كستو مگر آیى و صید او شو౨دام بگذارى و 

 .دام او شو౨عاقالن، صیّادند، و عاشقان، صید، و شكار، عشق

 :و در این راه

 «.دعوى شمعى نكن، پروانھ باش»

عشق، یك كیفیت روانى است كھ ھمھ استعدادھا و نیروھاى ما را براى رسیدن بھ ب౨نھایت كمال آماده 

 .م౨كند

پوینده راه حق، با توجھ بھ عشق و میزان رسیدن بھ عشق، ھویّت و موجودیّت و سرنوشت خود را رقم 

یعنى ; مطرح است چرا كھ عشق رھایى از خود را در پى دارد و در عشق عاشق، نیّت معشوق; م౨زند

 .عاشق م౨شود معشوق

 .حتى در عشقھاى مجازى نیز او، م౨شود معشوق

 :عاشق و معشوق را در رستخیزدو بدو بندند و پیش آرند تیزكھ گفتھاند

 .المرء مع من أحبّ 

 .انسان، با ھمان است كھ دوست دارد

 :نیز گفتھاند

 .یولو أَّن رج أحّب حجراً لحشر هللا معھ

 .دوست بدارد، خداوند او را با آن سنگ محشور م౨كند اگر كسى سنگ را

چرا كھ عشق، حقیقتى است كھ در ھمھ ; قّوه جاذبھ عشق، تمام موجودات را بھ ھم متصل و مرتبط م౨كند

 .ھستى وجود دارد

عشق، در جمادات بھ صورت جاذبھ بھ سوى كمال و كّل مطلق است و در حیوان، بھ شكل قواى حیوانى، 

 .سوزاننده مِن مجازىو در انسان، 



بنابراین، عشق، یك موھبت ربّانى و یك قّوه ملكوتى است كھ نصیب آنان م౨شود كھ آینھ دل را از زنگارھا 

 .زدودھاند و در نتیجھ م౨شوند آینھ تمام نماى معشوق

 .عشق، مقامى مافوق عقل است، و عشق توجھ بھ كمال مطلق است

شق حقیقى، دنبال ھم م౨روند، اما یكدیگر را پیدا نم౨كنند و در عشق مجازى، عاشق و معشوق بھ خیال ع

 .چرا كھ عشق مطلوب، عشق ربّانى و الھى است; رسیدنى در میان نیست

 .عشق، غذا و حالوت جان است

حالوتھاى تن و نفس، خوب است، اما ھمھ حالوتھا، حقیقت حالوت نیستند، بلكھ حقیقت حالوت، در عشق 

 .الھى است

چرا كھ وجود عاشق از معشوق پر م౨شود و در عشق ; ، ھمھ رذایل از دست م౨روددر عشق حقیقى

حقیقى، وجود معشوق ھمھ اسماى ُحسناست و اگر وجود عاشق از كمال، پر شود، جایى براى بدیھا و 

 .كینھھا وجود ندارد

 :در اشعار زیر، كھ از دیوان شمس برگزیدھایم، وصف عشق آمده است

ھ چھ خوب و دلربای౨دو جھان بھ ھم برآید چو جمال خود نمای౨تو شراب و ما تو ز عشق خود نپرسى ك

سبویى، تو چو آب ما چو جوی౨نھ مكان ترا نھ سویى و ھمھ بھ سوى مای౨بھ تو دل چگونھ پوید نظرم چگونھ 

جویدكھ سخن چگونھ پرسد ز دھان كھ تو كجای౨تو بھ گوش دل چھ گفتى كھ بھ خندھاش شكفت౨بھ دھان نى 

ادى كھ گرفت قندخای౨تو بھ مى چھ جوش دادى بھ عسل چھ نوش داد౨بھ خرد چھ ھوش دادى كھ كند چھ د

بلند رای౨ز تو خاكھا منقش دل خاكیان مشوشز تو ناخوشى شده خوش كھ خوشى و خوشفزای౨طرب از تو 

ز  باطرب شد عجب از تو بوالعجب شدكرم از تو نوش لب شد كھ كریم و پر عطای౨دل خستھ را تو جویى

حوادثش تو شوی౨سخنى بھ درد گویى كھ ھمو كند دوای౨ز تو است ابر گریان، ز تو است برق خندانز تو خود 

 ھزار چندان كھ تو معدن وفایى

 انواع عشق

 

 :اّول

عشق مجازى نامعقول، كھ منشأ آن، شھوات و مستند بھ خودخواھیھاى متنوعى است كھ مورد ابتالى 

 .بیشتر مردم است

 :دوم

زى معقول، كھ عبارت است از محبّت بھ مظاھر این دنیا و مبدأ آن خیر و كمال و زیبایى عشق مجا

پروردگار است كھ این، در صورتى مطلوب است كھ در آن نمانیم و قلب خود را با آن گره نزنیم، و آن را 



دوست پلى براى رسیدن بھ عشق حقیقى كنیم، و خالصھ ھمھ چیز را بھ عنوان آیتى از محبوب حقیقى 

 .بداریم

 :سوم

 .عشق حقیقى، كھ عشق بھ كمال و زیبایى مطلق است كھ ھمھ كماالت و ھمھ زیباییھا نزد اوست

 .توجھ بھ صورت و ظاھر، عشق مجازى است و توجھ بھ باطن و گوھر وجودى، عشق حقیقى

 .عشق مجازى، قّوت تن و نفس است و عشق حقیقى، قّوت جان

الوت توجھ بھ او را دریابد، عشقھاى دیگر و لّذات دیگر، براى او اگر انسان، سركردن با خدا و ح

 .كمرنگ م౨شوند

غیر آن زنجیر زلف دلبرمگر دو صد زنجیر باشد بگلسمو ھنگامى كھ بھ آن ب౨نھایت توجھ كند، توجھ خود 

 .را از آنچھ مادون آن است، كمتر م౨كند

فتقطره باشد ھر كھ را دریا بودھر كھ جز دریا بود چون بھ دریا م౨توانى راه یافتسوى یك شبنم چرا باید شتا

 سودا بودھر كھ داند گفت با یك قطره رازكى تواند ماند از یك ذّره باز

 عشق بھ غیر خدا

 

گفتیم كھ انسان، بنابر فطرت خود، درپى رسیدن بھ كمال است و در این راه، عشق، محّرك و مركب 

 .اوست

گم نكند، یا آن را در غیر خدا دنبال نجوید كھ در این صورت،  اما باید مواظب باشد كھ عشق اصلى را

وقت و نیروى خود را تلف م౨كند و راه بھ جایى نم౨برد، مگر این كھ عشقھاى مجازى، پلى براى رسیدن 

 .بھ عشق حقیقى شود

مقام ھم با آن برخورد كنیم و در مورد عشق بھ مال و » آیت بودن«باید ھستى را آیت خدا بدانیم و در حّد 

 :ذكر چند نكتھ ضرورى است

 :اّول

 .مال و مقام، اعتبارى ھستند و آنچھ اعتبارى است، فقط ابزار است

 .ما باید آن را بھ عنوان امانت و تكلیف الھى خود مواظبت كنیم و نھ بیشتر

 :دوم

 .مال و مقام، حرص و ھراس و غم دارد

و موقعى كھ بھ آن م౨رسیم، ھراس نگھدارى آن  تا موقعى كھ نرسیدھایم، حرص م౨خوریم كھ چرا نداریم

 .را داریم و در موقع از دست دادن، غم از دست دادن را داریم



 :ھمین است كھ خداوند م౨فرماید

 (لكیال تأسوا على مافاتكم والتفرحوا بما أتاكم)

 .ى نكنیدآنچھ بھ شما دادھاست شادمان[ سبب]تا بر آنچھ از دست شما رفتھاند اندوھگین نشوید و بھ 

 :سوم

دلبستگى بھ مال و مقام، دلزدگى و سردرگمى م౨آورد، و علت آن این است كھ مظاھر مادى و مال و مقام، 

 .غیر از ابزار رسیدن بھ خدا، خودشان ھدف نیستند

اگر بھ دنبال آنھا رویم، چون جان ما سیراب نم౨شود، در نھایت نسبت بھ آنھا دلزدگى پیدا م౨كنیم و چون 

 .با ھدف اصلى اشتباه گرفتھایم، سردرگم م౨شویم آنھا را

 :اما عشق بھ غیرخدا، خود آفل است و لذا دلبستگى ندارد

 :بر جمادى دل چھ بندى اى سلیمواطلب آن را كھ م౨تابد مقیمو در قرآن كریم آمده است

ت لبیت العنكبوت لو كانوا مثل الّذین اتّخذوا من دون هللا أولیاء كمثل العنكبوت اتّخذت بیتاً وإّن أوھن البیو)

 (یعلمون

با آب دھان ]داستان كسانى كھ غیر از خدا دوستانى اختیار كردھاند، ھمچون داستان عنكبوت است كھ 

خانھاى براى خویش ساختھ، و در حقیقت ـ اگر م౨دانستند ـ سستترین خانھھا ھمان خانھ عنكبوت [ خود

 .است

د بھ چیزى دون ماما زوال آریم بر وى ھر چھ ھستز انكھ ھر كھ در ھر دو جھان بیرون ماسر فرود آر

 .نتوان زد بھ غیر دوست دستو سرانجام این كھ، در نگاه بایستى خالق را نگاه كرد

بھ زیر پرده ھر ذّره پنھانجھان جانفزاى روى جان استاز عجایب شؤونات الھى آن است كھ در عین ظھور 

 .و خفا، ظاھر است

 .ر فى مظھر إالّ واحتجب بھفسبحانھ و تعالى ما ظھ

 .پاك و بزرگوار است خدایى كھ، ظاھر نشد در ظاھرى مگر آنكھ بھ آن پنھان است

 .نگاه بھ مخلوق بایستى نگاه بھ خالق باشد

 (لم یلد ولم یولد(مثل رابطھ مادر و فرزند كھ جداى از ھمند و ; ما یك مخلوق و یك خالق جدا از ھم نداریم

 :ھم است و ھنگامى كھ م౨گوییماشاره بھ ھمین امر م

 .، یعنى ھمان وجود اصلى كھ موجودات نازلھ او ھستند»جلوه»

اى جھان موجھاى این دریاستموج و دریا یكى است، غیر كجا استنتیجھ این كھ، باید مواظب باشیم ارتباط 

 .ما با دنیا، ارتباط حسى و وھمى نباشد، ارتباط بر مبناى عقل و تفكر برین باشد

را سوى بلندى نھ ھالھر چھ در ھستى است آمد از ُعل౨عاشق این عاشقان غیب باشعاشقان پنج روزه چشم 

 كم تراش



 تحصیل عشق

 .تحصیل عشق، در مقام معرفت انسان بھ دست م౨آید

 .این محبت ھم نتیجھ دانش استكى گزافھ بر چنین تختى نشستدر مقام معرفت ناخودآگاه، بھ عشق م౨رسیم

 .ازى را از دست م౨دھیم و بھ مقام اصلى انسانى خود م౨رسیمدر عشق، مِن مج

 .عشق، معلّم بزرگ ایثار است و در عشق ھمھ مِن مجازى از دست م౨رود

گرچھ گفتیم تحصیل عشق با معرفت حقیقى است، اما یادمان باشد كھ عشق واقعى و قرب بھ خدا، با علوم 

م رسمى حاصل نم౨شود، بلكھ تحصیل عشق، مدرسھ و تكرار دروس ھمچون فقھ و صرف و نحو و علو

 .ترك خودپرستى است

غرق حق باید كھ باشد غرقترھمچون موج بحر جان زیر و زبرب౨عنایات حق و خاصان حقگر ملك باشد 

 سیاھستش ورقدر پناه لطف حق باید گریختكو ھزاران بر ارواح ریخت

 دریافت عشق

 .دندریافت عشق، یعنى حالوت عشق واقعى را دریافت كر

 :ما دو نوع حالوت داریم

حالوت تن و نفس، كھ حالوتھاى معمولى و موقتى است و در حد مجاز و منطقى و شرعى آن، مطلوب 

 .است

اما حالوت اصلى، حالوت جان ماست كھ در ھدف اصلى و اعالى حیات، كھ توجھ بھ ب౨نھایت كمال است، 

 .نصیب ما م౨شود

علیھ (ینده راه حق، حالوت جان را بچشد، چون حضرت سجاداگر پو.) سستى ما از شرابى دیگر است)

 :م౨گوید) السالم

 .أستغفرك من كّل لّذة بغیر ذكرك ومن كّل راحة بغیر أُنسك

 .خدایا از ھمھ لذتھا و راحتیھایى، كھ در چیزى جز ارتباط با تو داشتھام، استغفار م౨كنم

 .خواھد بود) طھوراً سقیھم ربّھم شراباً (و ) رحیق مختوم(و این لذت، ھمان 

گر نور عشق حق بھ دل و جانت اوفتادباȱ كز آفتاب فلك خوبتر شو౨ھر كھ را جامھ ز عشق چاك شداو ز 

 حرص و عیب كلى پاك شددیو اگر عاشق شود ھم گوى بردجبرئیلى گشت و آن دیوى بمرد

 حال و مقام

كرد و قلب را از حجابھاى ظلمانى و  پس از این كھ سالك الى هللا، متنبّھ گردید و با نفس خود مجاھده

نورانى رھایى داد، قلب، با توجھى كھ بھ مبدأ فیّاض پیدا م౨كند، از انوار ربوبى بھرھمند م౨شود و 

 :م౨فرماید) صلى هللا علیھ وآلھ(گاھگاھى حاالت نورانى پیدا م౨كند، و ھمین است كھ رسول گرامى

 .إّن ȱ فى أیّام دھركم نفحات أال فتعّرضوا



بھ درستى كھ از طرف خداوند، در روزھاى عمر شما نسیمھایى م౨وزد، آگاه باشید و خود را در معرض 

 .آن رحمتھا قرار دھید

 .م౨گویند» حال«و این حاالت نورانى موقت را 

و در ادامھ سیر و سلوك بھ سوى هللا، بھ تدریج، طلب و آمادگى قلبى سالك بیشتر م౨شود و بھ حاالت 

 .م౨رسد كھ حالتھاى پایدار و ماندنى نور الھى بر جان و قلب ماست» مقام«نورانى 

البتھ، این احوال در زبان نم౨آید و قابل انتقال نیست، بلكھ رسیدنى و شدنى است و احوال اولیاى خدا 

 .م౨باشد

عشق واقعى، رازى است روحانى كھ از عالم غیب بر قلب سالك الى هللا ریزش م౨كند، و آن نورى است 

 .قلب او را بھ انوار الھى منّور م౨كند كھ

 نشانھ ھاى عشق حقیقى

 

 .دارد» وجود«اّول، گفتیم كھ عشق حقیقى، توجھ بھ ب౨نھایت كمال 

 .از این رو، در دریافت ب౨نھایت كمال، رذایل اخالقى، درمان و كم م౨شود

م گوى بردجبرئیل ھر كھ را جامھ ز عشقى چاك شداو ز حرص و عیب كلى پاك شددیو اگر عاشق شود ھ

گشت و آن دیوى بمرددوم ـ در پناه عشق حقیقى، خواست و نظر انسان، خواست و نظر خدا م౨شود، و لذا 

 :او با چشم وام گرفتھ از خدا و با اسم علیم، بھ ھمھ امور و با پاكى نظر م౨نگرد

 «.منم كھ دیده نیالودھام بھ بد دیدن»

یرا مِن مجازى، ھمھ چیز را در ظلمت و وھم و خیال ز; در نتیجھ، در چارچوب مِن مجازى نیست

 :م౨نگرد، بلكھ در چارچوب مِن اصلى است كھ

» وما رأیت إالّ جمیالً «نور حق بر نور حس تزیین شودمعنى نور على نور این بودو ھمیشھ او در سایھ 

 .قرار دارد

م بیرون، انعكاس عالم درون و چرا كھ عال; آنان كھ زشت م౨بینند و تلخ م౨نوشند، عیب از خود آنان است

 .رنگ درون است كھ بر بیرون زده م౨شود

 .زیرا وجود عاشق، از معشوق پر م౨شود و دیگر او نیست; سوم ـ عشق، ایثار م౨آورد

 .نبودن او، یعنى نبودن مِن مجازى و این بزرگترین ایثار اوست

 .سگ نفس او در نمكزار عشق، استحالھ م౨یابد

 .در وراى غم و شادیھاى این دنیاست چھارم ـ عشق واقعى،

پوینده راه حق و عاشق حق، وقتى بھ عشق حقیقى م౨رسد چون انبساط حقیقى پیدا م౨كند، با ھیچ اندوه و 



 :انقباضى آلوده نم౨شود و این سرور و انبساط ھمواره در افزایش است كھ

 «.المحبة موافقة المحبوب من محبوبھ ومكروھھ»

ھاستجز غم و شادى در او بس میوھھاستاز غم و شادى نباشد جوش ماوز خیال و باغ سبز عشق تو ب౨منت

وھم نبود ھوش ماحالتى دیگر بود كان نادر استتو مشو غافل كھ حق بس غافل استناخوش او خوش بود بر 

جان منجان فداى یار دل رنجان منعاشقم بر قھر و بر لطفش بھ جداى عجب من عاشق این ھر دو ضدپنجم 

 .محبّت، پاداش اوست ـ نفسِ 

 .محبّت، فى نفسھ، خود پاداش و عنایت و رحمت و شراب جان است

بنابراین، ھر نوع محبّتى، نیاز بھ پاداش ندارد، و آنان كھ در امور خود و در محبّتھا، منتظر پاداش ھستند، 

 .حقیقت محبّت را نچشیدھاند

 .و او، خود، زاینده محبّت استسالك راه حق، در این مرتبھ، بھ اسم محّب و حبیب م౨رسد 

در دیدگاه الھى او، توقعى از غیر خدا نیست و باز از دیدگاه الھى او، عقبافتادگان از كاروان رشد و كمال، 

 .مورد دلسوزى و كمك ھستند، نھ كینھ و تنفّر

چرا كھ اص خواست او، خواست خداست و او دیگر ; یششم ـ خواست خدا، بر خواست او مقدم م౨شود

 .واستى ندارد، جز خواست خدا، نھ این كھ بخواھد خواست خود را بر خدا دیكتھ كندخ

 .او، محّل تجلّى اراده خداست

 .ھفتم ـ آلودگى و زشتى را نم౨پذیرد

خویش را تعدیل (چرا كھ او با دید الھى نگاه م౨كند ; شاید او اعتقاد دارد كھ آلودگى و زشتى وجود ندارد

ر فكر كنیم كھ آلودگى و زشتى ھست، او زشت౨پذیر نیست و او دریایى است كھ و اما اگ) كن عشق و نظر

 .كثافات را بھ راحتى در خود ھضم م౨كند

 .كاسھ آبى نیست كھ با كوچكترین كثافتى كدر و تیره م౨شود

چرا كھ او معشوق است و عشق او، خداست ; ھشتم ـ مرگ را لقاى خدا م౨داند، و این صفت اولیاى خداست

مرگ بھ این معشوق م౨رسد، و لذا اولیاى خدا ھمیشھ اوضاع و احوال زندگ౨شان طورى است كھ آماده و با 

 .مرگ ھستند و اگر عمرى از خدا م౨خواھند، براى بندگى بیشتر است

 ـ مرتبھ حیرت 6

ھنگامى كھ عشق، بر قواى حیوانى و دیگر قوا چیره شود و سالك راه حق، رو در روى اسماى خدا قرار 

 .د، حالت بُھت و شكر در او یافت م౨شود و خالصھ، حیرت، غلبھ سّر و اسماستگیر

سالك در مقام حیرت، از این كثرتى كھ ب౨نھایت است و ھمھاش بھ وحدتى ب౨نھایت م౨پیوندد، در حیرت فرو 

 .م౨رود

 علیھ صلى هللا(در این مقام و مرتبھ، نھ از دل خبرى ھست و نھ از دلدار و ھمین است كھ رسول گرامى



 :م౨فرماید) وآلھ

 «.رّب زدنى تحیّراً »

 .بر حیرتم بیافزا! پروردگارا

خّرم آن كو، عجز و حیرت قوت او استدر دو عالم خفتھ اندر ظل دوستو باید گفت كھ ھمھ مراحل سیر الى 

 .هللا با درجاتى از حیرت رو بھ روست

او در وادى حیرت فتادھر نفس را صد  نیست مردم را نصیبى جز خیالم౨نماید ھیچ كس تا چیست حالھر كھ

جھان حسرت فتادحسرت و سرگشتگى تا كى برمپى چو گم كردند، من چون پى برممن ندانم كاشكى 

 :م౨دانم౨كى اگر م౨دانمى، حیرانم౨و ھمین است كھ م౨گویند

 «.زیركى بفروش و حیرانى بخر»

و این مرتبھ نیز از مراتبى است  حیرت عبارت است از وادى رسیدن بھ مشاھده اسماى خدا و عظمت آن،

 .كھ وصفپذیر نیست، بلكھ رسیدنى و شدنى است

 ـ مرتبھ فنا 7

 .نتیجھ و محصول عشق، فناست

 :فنا بھ معنى معدوم شدن نیست، بلكھ محو شدن در وجود الھى است كھ

 .(إنّا ȱ وإنّا إلیھ راجعون)

كمال عشق ورزیدن، فانى شدن است و فانى شدن، ما ز باالییم و باال م౨رویمما ز دریاییم و دریا م౨شویم

 .محو شدن و جاودان شدن است

بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیریددر این عشق چو مردید، ھمھ روح پذیریدبمیرید، بمیرید، و زین مرگ 

و نترسیدكز این خاك برآیید و سماوات بگیریدیكى تیشھ بگیرید، پى حفره زندانچو زندان بشكستید ھمھ شاه 

وزیریدھنگامى كھ انسان بھ چیزى نگاه م౨كند، نباید از آن جھت كھ شخصیّت و استقاللى دارد، بدان نظر 

چرا كھ بھ ; بدان نگاه كند) بقا(=، بلكھ از آن جھت كھ ربط و نسبتى با صانع دارد و آیت اوست )فنا(=كند 

 (فأینما تولّوا فثّم وجھ هللا)تعبیر قرآن كریم 

ت كھ ھر چھ را ھست، در حق فانى ببیند و بھ جز یك حقیقت وحدانى و محیط، چیزى كھ معنایش این اس

 .نبیند

 

 

 



 

 

 معنویات: فصل ھفتم 

 

 ـ توحید 1

 ـ دانش 2

 ـ قرآن 3

 ـ تسبیح و دعا و ذكر 4

 ـ نماز 5

 ـ سجده 6

 ـ سوز و اشك 7

 ـ سحرخیزى و تھّجد 8

 ـ مطالعھ و مراقبھ 9

 ـ توحید 1

اه حق، بھ عین الیقین، وحدت را مشاھده كند و خالصھ، در بحث توحید، بھ یگانگى توحید یعنى پوینده ر

 .در عالم ھستى برسد

 :وحدت حق تعالى، دو معنى دارد

 :اّول این كھ بگوییم

 :دوم این كھ; شریك و مانندى ندارد

و وجود  زیرا محدود بھ حّدى نیست،; یكى است و بسیط است و بھ ھیچ وجھ اجزایى برایش متصور نیست

بسیط، ھمان وجود مطلق است كھ حد و اندازه ندارد و در این صورت بایستى تمام موجودات مادون خود 

 .را نیز شامل شود

 :و ھمین است كھ م౨گوییم

 (ال هللا إالّ هللا)

 :بھ جاى این كھ بگوییم

 .جز خداى واحد، خدایى نیست كھ معنایى درست است

 .ت جز او، معرفت بھترى پیدا كرده، توحید را كاملتر درك م౨كنیماگر بگوییم كھ یكى ھست و ھیچ نیس

بنابراین، منظور از یگانھ دانستن خدا، تنھا یگانگى عددى نیست، بلكھ منظور فراگیر بودن اوست و در 



 .نتیجھ این كھ، چیزى جز او نیست و اگر چیزى م౨بینى، آیت اوست

وجود مطلق الھى را مشاھده م౨كند، بدون آن كھ آنھا را  فرد موّحد، در ھر چھ نظر كند، آن حقیقت مطلق و

مخلوط با او مشاھده كند كھ خداوند داخل ھر چیز ھست نھ بھ طور ممزوج و در عین حال، خارج ھر 

 .چیزى است نھ بھ طور جدا

قدح چون دور م౨گردد بھ ھشیاران مجلس دھمرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساق౨م౨گویند، سلطان 

با دو نفر از اطرافیانش، بھ نامھاى ایاز و حسن، عازم جبھھ جنگ بود و لشكریان فراوانى در  محمود

 .ركاب وى بودند

 :سلطان رو كرد بھ ایاز و گفت

 «.ھمھ لشكریان را بھ تو بخشیدم»

 .ایاز ھیچ عكسالعملى نشان نداد

 :حسن گفت

 :ایاز گفت» !اى ایاز، چرا ھیچ گونھ عكس العمل یا سپاسى از سلطان نكردى؟»

 .دو علت داشت»

 .یكى را بھ تو م౨گویم و دیگرى را بھ سلطان

 :اما آنچھ مربوط بھ تو است

اگر بخواھم خدمتى كنم یا بھ خاك بیفتم در مقابل او، اظھار منیّتى كردھام كھ این خالف است و خود را 

 :كمتر از او دانستھام و اما سخن دوم بھ شاه

م౨كنى، چنان در جالل یو عظمت تو مبھوت و مات م౨شوم كھ خود را كام  ھر وقت تو نظر رحمتى بھ من

زیرا ھستى من در ھستى شاه فانى ; فراموش م౨كنم و اثرى از خود باقى نم౨ماند، پس دیگر من نیستم

 «.شدھاست

پس، ھر چھ كنى و ھر قدر الطاف و انعام از تو بروز و ظھور نماید، برگشت آن بھ خودت خواھد بود و 

 .وجود شاه است و ھر چھ ھست از او و در حال برگشت بھ اوست فقط

آرى، طریق بندگى ھمین است تا خودمحورى وجود دارد و تا منیّتھا ھست، خدا با تو نیست و تا از خود 

 .بیگانھ نشوى، و بھ حق آشنا نگردى و تا از خود فانى نشوى، بھ حق نم౨رسى) خوِد ناخود(

 سفرھاى انسان

 

 :ز خلق بھ حقاّول ـ سفر ا

 .یعنى روى گردانیدن از كثرت موجودات بھ سوى حقیقت آنھا و عالم وحدت



 .سالك در پیمودن راه باید از طلب، تھذیب نفس و توحید بگذرد تا بھ حقیقت برسد

در این سفر، سالك ادراك وحدت و شناخت قلبى و حضورى خدا را دارد و در این مرتبھ، او م౨فھمد كھ 

 .ى است و ھر چھ ھست، از پرتو او و قائم بھ اوستموجود حقیقى یك

 

 :دوم ـ سفر از حق بھ سوى حق

در این جا، سالك پس از ادراك قلبى و حضورى، در طلب ادراك و شناسایى صفات جالل و جمال بر م౨آید 

 .و سیر حقانى دارد، نھ سیر نفسانى

 .౨تابداین قطره، بھ دریاى وجود م౨پیوندد و جلوه حقیقت مطلق بر او م

(= در این حال، او، تمام مظاھر و مزایاى موجودات و خلقت را یك حقیقت وحدانى و وجود مطلق م౨بیند 

و ضمناً تمام فعلیات و كماالت خلقت و ھستى را در وجود منبسط حقانى، بھ نحو وحدت ) وحدت در كثرت

 .و بساطت مشاھده م౨نماید

 (كثرت در وحدت =)

 

 :لقسوم ـ سفر از حق بھ سوى خ

در این سفر، سالك بھ مقام خلیفة اللّھى مفتخر م౨شود كھ ھمان نمایندگى حق تعالى است و او در این مرحلھ 

 .با چشم خدا و گوش و دست او عمل م౨نماید

نتیجھ آن كھ، در توحید، دو بودن معنایى ندارد، حال آن كھ در صورت، كثرت و تعداد وجود دارد و ھر 

 .در معنا، شأنى از شئون و مظھرى از مظاھر اوست چھ ھست، چھ در صورت و چھ

 :اگر دوگانگى را بھ حساب آوریم، غلط است و این نیز كھ م౨گوییم

 .چرا كھ یكى ھست و ھیچ نیست جز او; اشتباه است» ما و او»

 :خالصھ، در بحث توحید بھ یگانگى خدا م౨رسیم، كھ خدا خود فرمود

 (قل ھو هللا أحد)

 :قسم است، و توحید بر چھار 

 .ـ توحید در عبادات 4;ـ توحید در افعال 3;ـ توحید در صفات 2;ـ توحید در ذات 1

 .ضد ھر یك از این اقسام، ِشرك است

 :توحید در ذات

 .منزه دانستن ذات پروردگار از ھر چیز را گویند

لوجود ذات حق، ذات یگانھاى است كھ در الوھیّت و حقیقت شریكى ندارد و وجود حقیقى با واجب ا

 .منحصر بھ یك حقیقت وحدانى است



 :توحید در صفات

صفات خدا، عین ذات اوست و زائد بر ذات او نیست، و اگر چھ جلوه صفات خدا، مفھوماً متعدد است، اما 

ھمھ آنھا حقیقتاً یك چیزند و آنچھ در این رابطھ مربوط بھ سالك م౨شود، این است كھ او م౨تواند تجلّى یا 

تجل౨ّیافتھ خدا شود كھ مقام واالیى است و ھمان قرب بھ خدا و باقیات صالحات است كھ  واسطھ این صفات

 .براى او م౨ماند

 :توحید در افعال

 .فعل خدا از ھر چیز منّزه و فاعل عالم، فقط خداست

فعل بشر، در جھت طولى و در حد تكلیفى است كھ بھ او واگذار شده و این در مورد خیر است كھ مربوط 

 :چنان كھ خدا خود م౨فرماید; وردگار و منشأ ب౨نھایت خیرھاستبھ پر

 .(قل كّل من عند هللا)

كھ آن نیز تحت تقدیر پرورگار ) یعنى ماھیت ما(اما آنچھ فعل بشر است، مربوط بھ حد عدمى ما م౨شود

 :است كھ از عدم انجام تكلیف ما رخ م౨دھد یا الزمھ نقصھا و قصورھا و عیبھا ھستند

 .(من حسنة فمن هللا وما أصابك من سیّئة فمن نفسك ما أصابك)

ھر نعت كھ از قبیل خیر است و كمالباشد ز نعوت ذات پاك متعالھر وصف كھ در حساب شّر است و 

وبالدارد بھ قصور قابلیات مآلرابطھ فعل ما با خدا، در مثال ظاھرى، مثل رابطھ چشم ما با خود ماست كھ 

 .دھایم و در این جا چشم البتھ تكلیفى داشتھاستاگر چشم ما ببیند، خود ما دی

 :توحید در عبادت

توحید در عبادت، عبارت است از این كھ ھر حرفى، پندارى، عملى و یا ھر چیزى باید خالص براى خدا 

 .یعنى ھیچ گونھ ریا، َغَرض نفسانى، حظّ نفسانى و جز آن وجود نداشتھباشد; و سزاوارى خدا باشد

ات، انسان نباید خود را مستحق اجر و ثوابى بداند و در اعمال خود ھیچ گونھ شایبھاى در این گونھ عباد

 .راه ندھد، جز این كھ خدا را سزاوار این اعمال بداند

طاعت آن نیست كھ بر خاك نھى پیشان౨صدق پیش آر كھ اخالص بھ پیشانى نیستبا تو ترسیم نكند شاھد 

 :یستالبتھ، در این جا دو توضیح الزم استروحانى رو౨كالتماس تو بجز لذت نفسانى ن

دوم این كھ، توفیق ما در این امر، از كرم و لطف ; اّول آن كھ، خدا طبق وعدھاى كھ دادھاست، عمل م౨كند

 .اوست و ھر چھ خدا بخواھد ھمان م౨شود

طھ صفات خدا ـ پوینده راه خدا م౨تواند با برداشتن حجابھا و ھواھاى نفس، مظھر تجلّى یا واس 1چند نكتھ 

و بھ عبارتى، سالك م౨تواند محّل تجلّى اسماى ُحسناى پروردگار قرار ) ظھور انوار الھى در قلب(= شود 

 :است بھ كمیل كھ فرمود) علیھ السالم(گیرد و این معناى سخن على

 «.ھتك الّستر لغلبة الّسرّ »



، كھ ھر كو یافتھروى از غیر خدا حق فشاند آن نور را بر جانھامقبالن برداشتھ دامانھاو آن نثار نور

، آمده 78ـ گفتیم كھ در سوره نساء، آیھ  2برتافتھھر كھ را دامان عشقى نابدھز آن نثار نور بى بھره شده

 :است

 (قل كّل من عند هللا)

 :بگو

 «.ھمھ از جانب خداست»

౨زند، تحت ضمن این كھ ھمھ چیزھا از جانب خداست، از یك طرف، شرور كھ از وجود ناقص ما سر م

 .سیطره و تقدیر و قوانین الھ౨اند

 :در قرآن آمده است

 (وما أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابكمن سیّئة فمن نفسك)

 .ھر چھ از خوبیھا بھ تو م౨رسد از جانب خداست، و آنچھ از بدى بھ تو م౨رسد از خود تو است

است و خیلى از مردم در مقام فعل، غیر را اما بھ ھر حال، توحید در مقام فعل، از مقامات بسیار متعالى 

 :، آمده است106ھم مؤثر م౨دانند كھ در سوره یوسف، آیھ 

 (وما یؤمن أكثرھم باȱ إالّ وھم ُمشركون)

 .شریك م౨گیرند[ با او چیزى را]و بیشترشان بھ خدا ایمان م౨آورند جز این كھ 

چرا كھ ; اشد، از یك بتپرست بدتر استـ گروھى معتقدند كسى كھ در عبادت حظّ نفس، در نظرش ب 3

بتپرست، بت را وسیلھ تقّرب بھ خدا قرار م౨دھد، اما كسى كھ نفس را بپرستد، ھدفش، نفس خود است 

 .كھ این از بتپرستى بدتر است) یعنى نفس را خدا پنداشتھ(

واست، كھ ـ نتیجھ معرفت و تحصیل موارد چھارگانھ در توحید و دورى از شرك، بھ وجود آمدن تق 4

 .ھمانا حفظ خود از ھر گونھ آلودگى و توجھ كامل بھ خدا در زبان و دل و عمل انسان است

عملى كھ انجام م౨دھیم، اگر براى غیر او باشد، رضاى خدا را، كھ اصل است، حاصل نكردھایم، و لذا تقوا 

 .محروم شدھایم (خیر الّزاد التّقوى(در ما نیست و توشھاى نداریم و از آیھ 

ـ البتھ، كسى كھ بھ زبان نم౨گوید خدا دو تاست، ولى قلبش در ایمان مطمئن نیست و پرده اسباب در جلو  5

چشمش خودآرایى م౨كند و اشكال رنگارنگ دنیا او را فریب م౨دھد و مشغول بھ خود م౨سازد، گمان م౨كند 

باب غافل و مشغول انجام امور كھ حقیقتاً امور منوط بھ ھمین اسباب ظاھرى است و بھ كّل، از مسبّب االس

 .م౨شود

مركب ھمت سوى اسباب رانداز مسبب الجرم محجوب ماندآنكھ بیند او مسبب را عیانكى نھد دل بر 

سببھاى جھانو این است كھ گاھى امور را مستند بھ خود و گاھى مستند بھ دیگران و گاھى مستند بھ اسباب 

نیم، كمتر كسى یافت م౨شود كھ چشم از اسباب برداشتھ و م౨داند و اگر در احوال خود دقت و كنجكاوى ك



دل بھ مسبب االسباب دوختھ باشد و در تمام امور بھ حق تعالى توجھ داشتھباشد و ھمین است كھ قرآن 

 :م౨فرماید

 .(وما یؤمن أكثرھم باȱ وھم مشركون)

 .اینك، دقت كنیم كھ شرك چیست

 :اقسام شرك عبارتند از

 :شرك در ذات خدا

 .ن است كھ برایش شریك قائل شویمای

 :شرك در صفات خدا

 .این است كھ در صفات خدا شریك قائل شویم

 :شرك در افعال خدا

 .این است كھ فعلى را از خدا مستقل بدانیم

 :شرك در عبادت

 .این است كھ عبادات ما براى طمعى و در حقیقت براى غیر خدا باشد

 .تمام مطالب گفتھ شده در جدول آمده است

یعنى آنچھ ; خالصھ این كھ، انسان باید خود را بھ كار گیرد.)لطفاً مطالب را با دقت و تأمل مرور فرمایید)

; در تئورى بھ آن اعتقاد دارد، در عمل بھ كار گیرد كھ اگر چنین نكند، او داراى كذب ایمانى و عملى است

 . نیستمثل كسى كھ كتاب اخالق نوشتھ است، اما خود متخلّق بھ اخالق هللا

 .چنین فردى بسیار زیانكار است و ممكن است عوارض سوء او در اطرافیان نیز بسیار اثر بگذارد

 .چون انسان در ظاھر چیزى را م౨گوید، باید در باطن و نیّت و عمل نیز آن را بھ كار گیرد

شد، چیزى جز شیھھ زبان انسان باید بھ دل او و دل او بھ خدا وصل باشد كھ اگر زبان با دل ھماھنگ نبا

 .اسب نیست

ھمین طور است فكر و اندیشھ ما، كھ باید در جھت خدا باشد و اگر اندیشھ پاك شود، ناپاكى نم౨تواند بھ آن 

 .راه یابد

 :م౨فرماید) علیھ السالم(حضرت على

 .قد تكفّل لكم بالّرزق وأمرتم بالعمل

 .مل صحیح، امر شدھاید و برعھده شماسترزق شما را خدا برعھده گرفتھ است، ولى شما بھ عبادت و ع

پس، باید آنچھ را بر عھده ماست، درست انجام دھیم، نھ این كھ آنچھ را بر عھده ما نیست مقدم بر تكلیف و 

 .ظیفھ خود بدانیم

، این است كھ حالتى قیامتى و )كھ انسان در ظاھر و باطن براى خدا باشد(ازنتایج خوب این وضعیت 



یش م౨آید و تجّسم نتایج اعمالش را، كھ در قیامت بھ خوبى م౨بیند، در ھمین دنیا برایش آندنیایى برایش پ

 .عینیّت پیدا م౨كند

 .در جدول زیر، خالصھ بحث توحید، شرك و ایمان و تقوا را در مراحل مختلف شرح دادھایم

 .این جدول را با دقت بخوانید

 :توحیدشركایمانتقو౨در ذات

 .ھر چیز منّزه دانستن ذات خدا از

 .خدا وجودى است بسیط، محدود بھ حدى نیست و بھ ھر چھ نظر كنیم وجھ خداست

 .یكى ھست و جز او ھیچ نیست

 :شرك در ذات

 .یعنى شریك دانستن براى خدا

 :ایمان در ذات.)شرك ضد توحید است)

 .باور در زبان و دل و عمل بھ خدا و باور بھ یگانگى ذات او

 :تقوا در ذات

 .پرھیز و نگھدارى توجھ بھ ذات یگانھ او; ه ایمان است و پرھیز استنتیجھ و میو

 :در صفات

 .صفات خدا عین ذات اوست

 .گر چھ صفات خدا در مفھوم متعددند، اّما حقیقتاً یك چیز و عین ذات پروردگارند

 :شرك در صفات

دانستن در صفات یعنى براى وجود خدا یك حقیقت و براى صفات او حقیقت دیگرى قائل شویم، و شریك 

 .او

 :ایمان در صفات.)جز این كھ ھر چیزى م౨تواند مظھر صفات خدا قرار گیرد)

 .باور بھ این كھ صفات او عین ذات اوست و اوست كھ اوست

 :تقوا در صفات

 .توجھ بھ این كھ ھمھ صفات جلوه ذات یگانھ اوست

 :در افعال

 .مؤثر و فاعل، خداست

 .یف است، فعل او خیر است و شر از وجھ عدمىفعل مادر جھت طولى و در حد تكل

 .(ماھیتھا نھ وجود حقیقى سرچشمھ م౨گیرد كھ در آن نقص وجود دارد)

 :شرك در افعال



 .در فعلى غیراز این كھ خدا مؤثر و فاعل یاست فاعل دیگرى را مستق مؤثر بدانیم

 :ایمان در افعال.)جز آنچھ بھ طور طولى و در حد تكلیف ماست)

 .اینكھ ھمھ افعال از اوست و المؤثر فى الوجود إالّ هللاباور بھ 

 :تقوا در افعال

 .ھدیھ حق بود نھ كرده خویش/ ھر عنایت كھ دارى اى درویش «توجھ فعلى بھاین كھ 

 :در عبادت

 .گفتار یا پندار یا عمل ما، خالص براى خدا باشد

وقعى حتّى مشروع، غیررضایت خدا ھیچ شایبھ و حظّ نفسانى یا اغراض نفسانى در آن نباشد، ھیچ ت

 .نداشتھباشیم و خود را مستحق اجر و ثوابى ندانیم و وعده خدا را حق بدانیم

 :شرك در عبادت

 .گفتار یا پندار یا عمل ما براى غیرخدا باشد و چیزى غیر از خدا را مقصود و مقصد شخص باشد

 :ایمان در عبادت

 .و پندار و كردارباور بھ خالص بودن عمل براى او در گفتار 

 :تقوا در عبادت

 .نگھدارى قلب در این مقام كھ حریم غیر، تبدیل بھ عبودیّت حق گردد

 ـ دانش 2

 

 :علم حصولى

مانند علم بھ این كھ براى ; علمى است كھ از تماس ذھنى انسان با یك موضوع یا شیئى حاصل م౨شود

 .یمى خارج از انسانندروییدن درخت، آب الزم است كھ آب و درخت و روییدن، مفاھ

در حقیقت، م౨توان گفت كھ علم حصولى، اشراف ذھن بھ یك شىء یا مطلب است و این امر، ھمان انعكاس 

 .صور اشیاست در ذھن

 

 :علم حضورى

یكى م౨شوند و دوگانگى » درككننده«و » دركشده«نوعى واردات قلبى و خودھوشیارى و دریافت است كھ 

 .در میان نیست

 .گر، اتحاد در معنى، علم حضورى استبھ عبارت دی

 :تعریف علم



 

 :در روایات آمده است

 .لیس العلم بكثرة التّعلیم والتّعلّم، بل ھو نور یقذفھ هللا فى قلب من یشاء من عباده

دانش، با كثرت آموزش و آموختن حاصل نم౨آید، بلكھ نورى است كھ خداوند در دل بندگانش كھ بخواھد 

 .م౨تاباند

) مثل سایر ابزارھا(ار است در جان رجالنى ز راه دفتر و نى قیل و قالبنابراین، دانش ابزار است دانش ابز

و باید وسیلھاى شود كھ ما را بھ مقام اصلى انسان و مقام اصلى روح برساند و حجابھا و تعلّقات را بزداید 

 .و بھ عبارتى، سالك راه حق را بھ مِن اصلى برساند

اھداف مِن مجازى بھ كار گیریم، یا دانش، از سوى مِن مجازى بھ كار گرفتھ شود، اگر دانش را در جھت 

 .این، راه بھ جایى نم౨برد و حتى در راه ھدف غیرالھى خواھد بود

عاقل گر خاك گیرد، زر شودجاھل ار زر برد خاكستر شودمشكل اساسى در آموختن و انباشتن علم این 

ّم خود را بھ راه فقھ، علم، طب و فنون بھ كار گرفتھ است، ھمھ است كھ سالك، گمان م౨كند چون تمام ھ

ھدف، ھمین است و كم كم این امر استدراج او م౨شود، در حالى كھ قرار بر این است كھ فقھ، علم، طب و 

 .فنون، ابزار رسیدن ما شوند

 عالم بھ كنار جو پِى پُل م౨گشتدیوانھ پا برھنھ از جوى گذشت

 :علم مذموم

 .كھ بھ صاحبش خیر نرساند و باعث افزایش حجابھا شودعلمى است 

 .علم تقلیدى و بدون عمل، دانشى است كھ بھ بینش منتھى نم౨شود

 .علمھایى كھ براى تجارب و سوداگرى و پُز و نمایش ھستند، این گونھاند

ن౨علمى بطلب از علم رسوم چھ م౨جوی౨و اندر طلبش تا كى پوی౨علمى بطلب كھ تو را فان౨سازد ز عالیق جسما

كھ كتابى نیستیعنى ذوقى است خطابى نیستعلمى بطلب كھ نماید راھو از سّر ازل كندت آگاھآن علم تو را 

 ببرد بھ رھ౨كز شرك خفى و حلى برھ౨آن علم ز چون و چرا خالى استسرچشمھ آن ز نور عالى است

 :علم نافع

 

ست و چھ عملى نیكوست، بلكھ بیشتر، در معارف دینى، بر علم خاصى تكیھ نشدھاست كھ چھ علمى بد ا

 .بر احوال شخص عالم تكیھ شدھاست

بھ عبارت دیگر، كاركرد شخص عالم است كھ نافع بودن علم یا مضّر بودن آن را تعیّن م౨بخشد و اگر 

شخص عالم، با رنگ الھى علم بیاموزد و نور ِعلم، وجودش را فراگیرد و بھ اسم علیم برسد، در این 



 .اى خود او و دیگران نافع استصورت، علم بر

 

 نتیجھ گیرى

باید مواظب باشیم كھ علم نیز چون دیگر مطاعھاى دنیوى نباشد كھ میل داریم ھر چھ بیشتر آن را انباشتھ 

 .مانند حرص بھ انباشتن مال; كنیم، و حرص بھ انباشتنش داشتھباشیم

 :در خبر است كھ علم را سھ گونھ احوال است

 .ـ و این كھ شخص، با علم م౨فھمد كھ ھیچ نم౨داند;جاد تواضعـ ای;ـ ایجاد تكبر

 :باید مواظب باشیم كھ علم، بھ درجھ پرستیدن و ھدف نرسد كھ م౨شود

 «.العلم ھو الحجاب األكبر»

علم كز تو تو را بھ نستاندجھل از آن علم بھ بود صد بارو سرانجام، مواظب باشیم بھ انباشتن علم نپردازیم، 

 :علم مورد نظرمان باشد، و در درجھ بعدى علم براى خدا باشدبلكھ عمل بھ 

از صد یكى بجاى نیاورده شرط علموز حب جاه در طلب علم دیگر౨از من بگوى عالم تفسیرگوى راگر در 

عمل نكوشى، نادان مفّسر౨علم آدمیّت است جوانمردى و ادبورنھ ددى بھ صورت انسان مصّورى و باید 

 :كھ پروردگارا دعاى ما ھمیشھ این باشد

 قطره علمى كھ بخشیدى ز پیشمتصل گردان بھ دریاھاى خویش

 ـ قرآن 3

گفتیم كھ ھدف نھایى براى ھمھ این است كھ از من نازلھ، بھ مقام اصلى روح، كھ ھمان تجلى اسماست، 

 .برسد

 :این امر، ھمان صراط مستقیم است كھ داراى ھمھ نعمتھاست

 (الّذین أنعمتعلیھماھدنا الّصراط المستقیم، صراط )

 :م౨فرماید 30چرا كھ در سوره احقاف، آیھ ; و این راه را قرآن كریم، تضمین كردھاست

 :(یھدى إلى الحق وإلى طریق مستقیم)

 .قرآن كریم بھ سوى مطلق حق راھنمایى م౨كند كھ ھمان راه مستقیم است

 :و سرانجام، قرآن كریم ما را بھ بینش درست م౨برد كھ فرمود

 (أنزلناه إلیك لتخرج النّاس من الظّلمات إلى النّور كتاب)

 .و ما را از این كھ درظلمتباشیم،بھنورم౨آورد

پاك شو اّول «پاكان و آنان كھ ظاھر و باطن خود را از بدیھا و آلودگیھا پیراستھاند، بھ آن انس م౨گیرند كھ 

 :«.و سپس دیده بر آن پاك انداز

 .(ال یمّسھ إالّ المطھّرون)



 :قت در آیات فوق بھ نتایج زیر م౨رسیماز د

 :ـ قرآن كریم نزولى است كھ بھ حق وصل است 1

 (بل ھو قرآن مجید فى لوح محفوظ)

 .و از طرفى م౨دانیم كھ انسان نیز نزولى است كھ بھ حق وصل م౨شود

 .نتیجھ این كھ، حقیقت انسان و قرآن، بھ یك جا م౨رسد

خود با خدا، ارتباطى عجیب بین باطن او و باطن قرآن پیدا  از این رو، انسان، در نھایت سیر صعودى

 .م౨شود كھ وصفناكردنى است

، كھ وجوھى از باطن اصلى است، تجلّى كردھاست، اما ھر آیھاى )ظاھر(ـ قرآن كریم بھ صورت آیھ  2

 :از قرآن كریم، كھ ظاھر قرآن است، با كّل قرآن ارتباط دارد كھ در حدیث است

 .ھ علمظاھره حكم وباطن

 .ظاھر قرآن، دستور شریعت و باطنش، دریافت غیبى است

 .است) لوح محفوظ(= چرا كھ باطن قرآن، از عالم امر و متصل بھ خزائن ب౨نھایت پروردگار 

 .بنابراین، باطن قرآن، در نھایت، خداست

 .م౨دانیم كھ ھدف ھمھ، رسیدن بھ حق است و قرآن از طرف حق آمده است

 :راھھاى رسیدن بھ حق، قرآن است لذا یكى از بھترین

 (إّن ھذا القرآن یھدى للّتى ھى أقوم)

 .قطعاً این قرآن بھ آنچھ خود پایدارتر است، راه م౨نماید

بنابراین، متوجھ م౨شویم كھ خواست خدا بوده كھ قرآن، كھ یك حقیقت برتر است و اصل آن نزد اوست، در 

 :براى ارتباط با انسان نازل گرددمقام تنزیل، از جانب پروردگار در لفظ و آیھ 

 (كتاب احكمت آیاتھ ثّم فصلت من لدن حكیم خبیر)

 .كتابى است كھ آیات آن استحكام یافتھ و سپس از جانب حكیمى آگاه بھ روشنى بیان شدھاست

 .در حدیث است كھ براى قرآن، ھفت، یا ھفتاد بطن است

 .، از باطن قرآن غافل نشویم)ظاھر آن نیز خوب استكھ البتھ (باید مواظب باشیم با توقف در ظاھر قرآن 

حرف قرآن را بدان كھ ظاھرى استزیر ظاھر باطن ھم قاھرى استزیر آن باطن، یك بطن دگرخیره گردد 

اندر او فكر و نظرزیر آن باطن، یكى بطن سومكھ در او گردد خردھا جملھ گمبطن چھارم از بُنى خود 

ھمچنین تا ھفت بطن اى بوالكرمم౨شمر تو، زین حدیث مغتنمتو ز قرآن كسى ندیدجز خداى ب౨نظیر و ب౨ندید

اى پسر ظاھر مبیندیو آدم را نبیند غیر طینظاھر قرآن چو شخص آدمى استكھ نقوشش ظاھر و جانش خفى 

 .استدر مسائل باطنى انسانى، درجات و مراتب متعددى داریم كھ آن نیز، مراتب طولى و اتحادى م౨باشد

بھ پاكى و قلب خود، آن درجات را دریافت م౨كند و بستھ بھ ھمین مقام و مرتبھ، بھ بطنھاى ھر كس، بستھ 



 .قرآن نیز دست م౨یابد

بنابراین، لفظ، واسطھ ارتباط ما با قرآن است، اما باید از لفظ بگذریم و بھ باطن برسیم، كھ قرآن، آینھ 

 .تجلّى حق است و از قرآن باید بھ حق رسید

باید قرآن را مرتباً بخوانیم، با آن مأنوس باشیم و بھ معارفش برسیم و در جھتى حركت كنیم نتیجھ این كھ، 

ھمان ; كھ نحوه زندگى ما، چنان باشد كھ در قرآن آمده است و در حقیقت، قرآن را در عمل بھ كار بندیم

 :طور كھ در قرآن آمده است

 (واتّبع ما یوحى إلیك من ربّك)

 .دگارت بھ سوى تو وحى م౨شود، پیروى كنو آنچھ را از جانب پرور

 .در خط مشى مشخص زندگى خودمان، قرآن را محور اصلى قرار دھیم

 ـ مذھب 4

مذھب، ابزارى است كھ باید سالك الى هللا را از مقام آدم معمولى و مقام نازلھ، بھ مقام اصلى او برساند و 

 .براى طى این طریق، مذھب یك روش تضمین شده است

 .رو، در مذھب است كھ تعالى پیدا كنیم و بھ كمال م౨رسیماز این 

اگر این امر تحقق یابد، مذھب بھ درد ما خوردھاست و اّما اگر در مذھب در حّد آداب و احكام باقى بمانیم 

و بھ ظواھر بپردازیم، بھ آن كمال مطلوب نخواھیم رسید و دین ما یك حالت عادتى و تكرارى و خشك و 

براى ما حالت خستھ كننده، در آداب و احكام ظاھرى و تكرارى را م౨آورد، اما دینى كھ  ب౨روح م౨شود، و

ابزار رسیدن بھ كمال است، چون ب౨نھایت كمال، دوستداشتنى است، پس این دین نیز با عشق پیوند م౨خورد 

ھایم، و و در نتیجھ ھم مذھب براى ما كشش و جاذبھاى دارد و ھم این كھ از راه مذھب بھ كمال رسید

 :ھمین است كھ م౨گویند

 «.جوھر دین، عشق است»

كسب دین عشق است و جذب اندرونقابلیّت نور حق دان اى حروندینى كھ در حد آداب و احكام بماند، یا 

 .دینى كھ ابزار رسیدن بھ دنیا شود، ما را بھ ھدف نھایى، كھ ھمان رسیدن بھ كمال انسانى است، نم౨رساند

از روى خاكتا ز خود آگاه گردد جان پاكو براى رسیدن بھ این امر، یعنى پیوند بین چیست مذھب برخاستن 

این (دین و عشق و در نھایت، رسیدن بھ كمال باید معرفت دینى خود را بیشتر كنیم تا در معرفت عمیق 

 :فرمود) علیھ السالم(دین را وسیلھ كمال خود قرار دھیم، كھ على) محبت ھم نتیجھ دانش است

 «.ل الّدین معرفتھأوّ »

 .اساس دین، معرفت اوست

 .در افكار بیشتر مردم، راجع بھ ھمین عبادت و نتیجھ آن، برداشت درستى نیست

 .این برداشت، ھم در معناى عبادت است و ھم در نتیجھ آن



 :اشتباه در معناى عبادت

عیّن كھ با شرایط خاص و بیشتر مردم، گمان م౨كنند كھ عبادت، عبارت است از تعدادى الفاظ و حركاتى م

 .در اوقات مشخص باید انجام م౨شود و این در حد آداب و احكام است و بس

اما اگر انسان این را دریابد كھ باید در عبادت بھ كمال برسد، ھر تالش و كوشش و ھر بیان و عملى كھ 

 .در جھت كمال باشد، عبادت است

 :اشتباه در نتیجھ عبادت

 .در جھت رسیدن بھ رشد و كمال انسان بھ كار گرفتھ م౨شودعبادت، ابزارى است كھ 

 .پس، عبادت، ھدف نیست و اگر ھدف شود، نوعى شرك است

 ـ تسبیح، دعا و فكر 5

 

 :سوره مباركھ اسراء، آمده است 44در آیھ 

 (یحھمتُسبّح لھ الّسموات الّسبع واألرض َوَمن فیھّن َوإن من شىء إالّ یسبّح بحمده ولكن ال تفقھون تسب)

بنابر معناى این آیھ، بدون ھیچ گونھ استثنایى، ھمھ موجودات ھستى و زمین و آسمان و ستارگان و 

 .كوچكترین اتم، ھمھ ستایش و حمد پروردگار را م౨گویند

 :قرآن م౨گوید

عالم ھستى، یكپارچھ غوغا و زمزمھ است و ھر موجودى بھ یاد حق است حمد و ثناى او را م౨گوید، 

 .౨صدا، در گستره عالم ھستى طنین افكندھاند كھ ب౨خبران، توان شنیدن آن را ندارندنغمھھایى ب

اما ارباب تفكر و قلب و آنان كھ جانشان بھ نور ایمان منور شده است، این صداھا را از ھر سو، بھ خوبى 

 .با گوش جان م౨شنوند و با چشم جان م౨بینند

ھمراز شدنطق آب و نطق خاك و نطق گلھست محسوس  گر تو را از غیب چشمى باز شدبا تو ذرات جھان

حواس اھل دلجملھ ذرات در عالم نھانبا تو م౨گویند روزان و شبانما سمیعیم و بصیر و باھشیمبا شما 

نامحرمان ما خامشیماز جمادى سوى جان جان شویدغلغل اجزاى عالم بشنویدفاش تسبیح جمادات 

 :مثالھایى براى تسبیح ھمھ موجودات ھست، من جملھآیھستوسوسھ تأویلھا بربایدتدر قرآن كریم 

 (طیر فى الّصافات)

 .پرنده در ھوا تسبیح او را م౨گوید

 (یسبّح الّرعد وبحمده)

 .رعد، او را بھ تسبیح و حمد م౨گوید

 (یولقد آتینا داوود منّا فض یا جبال اّوبى معھ والطّیر)



 :وگفتیم] و بھ راستى داوود را از جانب خویش مزیّتى عطا كردیم

 .]ھماھنگى كنید]ھمصدا شوید، و اى پرندگان [در تسبیح خدا ]اى كوھھا، با او  ]

 :تسبیح

 .بھ معناى پاك و منّزه شمردن پروردگار است از عیوب

 .یعنى نشان دادن حركت بھ سوى كمال; بنابراین، حركت كلّى ھستى بھ سوى این كمال، خود، تسبیح است

 (.ب و نقص استحركت بھ سوى آنچھ بدون عی)

 :بندگى

 :اگر پرسیده شود كھ ھدف خلقت چیست؟ قرآن كریم پاسخ م౨گوید

 (وما خلقت الجّن واإلنس إالّ لیعبدون)

 .و جّن و انس را نیافریدم جز براى آن كھ مرا بپرستند

و بندگى این است كھ درحالى كھ خود احساس م౨كنیم كھ سراپا نقص ھستیم، بھ ب౨نھایت كمال توجھ داریم 

م౨خواھیم بھ آن برسیم، و لذا بھ علت خواستن كمال، عشق بھ كمال در ما ایجاد م౨شود، و در عشق، بھ 

 .ایثار م౨رسیم

 .بروز دادن و نمایش بندگى، در زبان ما سخن حق، و در دل فكر با ایمان، و در عمل تقواست

 :ھویت انسان، در میزان بندگى اوست

 .(واعبد ربّك حتّى یأتیك الیقین)

در بندگى بھ یقین م౨رسیم و آخرین مرتبھ یقین، كھ حق الیقین است، شدن و چشیدن و رسیدن است و خود، 

 .علت و ایجاد نیز ھست

 :كھ) علیھ السالم(انسان در نھایت بندگى م౨رسد بھ این جملھ امام على 

 .یوجدتك أه للعبادة ووجدتك مستحقّاً للعبادة

 .سزاوار عبادت یافتمتو را شایستھ عبادت یافتم و تو را 

 :م౨فرماید) علیھ السالم(و باز على

 ً  .إلھى ما عبدتك خوفاً من نارك وال طمعاً فى جنّتك بل عبدتك ألنّى وجدتك مستحقّا

الھى تو را براى ترس از جھنم و یا طمع بھ بھشت، عبادت نم౨كنم، بلكھ بھ خاطر استحقاق و سزاوار౨ات 

 .عبادت م౨كنم

 :م౨رسیم) علیھ السالم(این مقام بندگى برسیم، بھ قول حضرت سّجادھمین است كھ اگر بھ 

 .أستغفرك من كّل لّذة بغیر ذكرك ومن كّل راحة بغیر اُنسك ومن كّل سرور بغیر قربك

در زمین كھ نسیمى وزد از طّره دوستچھ جاى دم زدن از نافھھاى تاتارى استگر از سبوى عشق دھد یار 

 :تى درآورمو در این عبودیّت بنده بھ جایى م౨رسد كھجرعھا౨مستانھ جان ز خرقھ ھس



 .إذا تّمت العبودیّة للعبد یكون عیشھ كعیش هللا تعالى

 .چون بندگى كامل گردد، زندگانى بنده، زندگانى الھى م౨شود

 :ذكر

ذكر یعنى یاد خدا، و یاد خدا یعنى حضور او، و حضور او، رعایت ادب حضور او را دارد، و لذا در 

 .دا، خالف خواست او نباید باشدمحضر خ

 :ذكر دو نوع است

 .و ذكر جلىّ ; )ذكر حال و عمل تفكر(= ذكر خفّى 

 (لفظى، مثل نماز و دعا =)

 :آداب دعا

 :درحال خضوع و خشوع باشیم) 2; بدن پاك باشد و با وضو باشیم (1

 (اُدعوا ربّكم تضّرعاً وخفیةً )

 :با اسماى ُحسنا دعا را شروع كنیم) 4; با لعنت بر شیطان دعا را شروع كنیم (3 ;

 (وȱ األسماء الحسنى فادعوه بھا)

 (إّن هللا ومالئكتھ یصلّون على النّبىّ (; با درود بر پیامبر شروع كنیم (5 ;

آن گاه حاجت اصلى خود را كھ قرب بھ خداست، ) 7; بھ گناھانخود اعتراف و طلب توبھ كنیم (6 ;

; طلب آمرزش براى مردگان) 9; یم و سپس آنان كھ التماس دعا كردھاندبھ دیگران دعا كن) 8; بخواھیم

 .عاقبت بھ خیرى خود و خانواده) 11; طلب شفاى بیماران) 10

 :بر مبناى فوق دعایى نوشتھشده كھ م౨توانیم آن را حفظ كرده، گاھى بخوانیم

یا رحمن یا رحیم یا )ده مرتبھ) ...هللا أللّھم إنّى أسألك باسمك العظیم األعظماألعّز األجّل األكرمیا هللا یا 

مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دینكوثبّت اقدامنا على صراطلكأللّھم إنّى أتقّرب إلیك بذكرك وأن تدنینى من 

قربكأللّھم أخرجنى من الظّلمات الوھموأكرمنى بنور الفھمأللّھم افتح علینا أبواب رحمتكوانشر علینا خزائن 

نا یوم لقائك برؤیتكوحّول اُمورنا بحسن كفایتكخدایا سالمتى تن و روان عنایت فرما تا در علومكوالقروا أعین

بندگى تو كوشا باشیم،خدایا ما را در بندگى و انجام تكلیف موفق فرما،خداى ما را عاقبت بھ خیر فرما،آنان 

خود قرار ده و آنان را كھ التماس دعا گفتھاند، بھ حاجات شرعیشان برسان،فرزندان ما را در راه شریعت 

باقیات صالحات ما قرار ده و عاقبت بھ خیر بگردان،بیماران ما را شفا عنایت كن، مردگان ما را بیامرز، 

 .مرگ ما را آسان قرار ده و ما را بیامرز

 ـ نماز 6



 

 .نماز، ستون دین است، و جایگاه اساسى نماز، در دین، از دیگر عبادات باالتر است

 .روح واالى دیگر عبادات را در بردارد نماز در واقع،

 .نماز، جلوه دین است

 .نماز، معراج مؤمن و عامل قرب بھ خداست

 .نماز، نخستین چیزى است كھ در قیامت از بنده سؤال م౨شود

البتھ، نكتھ مھم این است كھ ھمھ اھمیّت و سفارشى كھ در شرع مقدس اسالم در مورد نماز ھست، منظور، 

 :ھمین است كھ خداوند م౨فرماید روح نماز است و

 .(فویل للمصلّین، الّذین ھم عن صلوتھم ساھون)

بنابراین، براى .) واى بر حال نمازگزاران كھ از حقایق نماز بھ دورند و نسبت بھ آن سھالنگار ھستند=)

بھ اداى نماز واقعى و رسیدن بھ روح نماز، بایستى نكات زیر رعایت شود اّول ـ حضور قلبقلب مؤمن 

ھنگام نماز، باید متوّجھ خداى بزرگ باشد، نھ این كھ جسم او در حال نماز باشد و قلب و روحش، در 

 .جایى دیگر پرسھ َزنَد

دوم ـ خضوع و خشوعرعایت آداب ظاھرى در نماز را گویند كھ این امر، در صورتى تحقق م౨پذیرد كھ 

 .ن ما درمقابل پروردگار خاضع شدھباشدشناخت واقعى نماز را داشتھباشیم و در حقیقت، قلب و باط

این خشوع در موقع نماز، باید جوشش از خشوع كلّى و باطنى ما باشد و ھمین است كھ در قرآن كریم 

 :داریم

 (قد أفلح المؤمنون الّذین ھم فى صالتھم خاشعون)

 .ھمانان كھ در نمازشان فروتنند; بھ راستى كھ مؤمنان رستگار شدند

نمازاز سفارشھاى مؤكد روایات است كھ حفظ اوقات نماز را بھ عنوان عامل مھم قبولى سوم ـ حفظ اوقات 

 .نماز و تقّرب بھ خدا، برشمرده شدھاند

 .رعایت نكردن وقت نماز، گونھاى ب౨توجھى بھ نماز است

ر چرا كھ خداوند م౨خواھد بندگانش را د; چھارم ـ اقامھ نماز بھ جماعتاز دیگر سفارشھاى شرع مقدس است

 :حال عبادت جمعى ببیند، و ھمین است كھ فرمود

 «ید هللا مع الجماعة»

 :و در قرآن كریم داریم

 (وأقیموا الّصلوة وأتوا الّزكاة واركعوا مع الّراكعین)

 .كھ منظور، دستور خدا بھ جماعت در نماز است

ھم این كھ  نماز بھ جماعت، ھم داراى كیفیت معنوى خاصى است و ھم از جھت صحت، مطمئن است و



 .خواھد بود) بھ جھت وجود افراد پارسا در جماعت(مایھ مغفرت عمومى 

پنجم ـ گزاردن نماز در مسجددر روایات بسیار سفارش شده است كھ نماز در مسجد گزارده شود و برایش 

 .ثوابى بسیار مقّدر گشتھ است

 آثار نماز

 

 :اّول ـ دورى از گناه

 :در قرآن كریم آمده است

 (لوة تنھى عن الفحشاء والمنكرإّن الصّ )

 .ھمانا نماز از كار زشت و ناپسند بازم౨دارد

بر نمازگزار است كھ كھ در طول شبانھ روز، سھ مرتبھ كھ نماز م౨خواند، طورى نماز بگزارد كھ گویى 

 .سھ مرتبھ، خود را در آب زالل و مصفّاى نماز م౨شوید و خویش را طاھر گرداند

 :تبعیّت كند و روح نماز را در زندگى خود حاكم گرداند و اگر م౨گویداو باید از آثار نماز 

 (إھدنا الّصراط المستقیم)

، سعى كند در زندگى خود از صراط مستقیم تبعیّت كند و از نماز و راه رسیدن بھ ھدف اعالى حیات 

 (واستعینوا بالّصبر والّصلوة(

 .كمك بگیرد

 :دوم ـ یاد و ذكر خدا

 آثار الھ౨اش، ھمواره نمازگزار را شامل م౨گردد و خود بھ عنوان نور آسمانى نماز و

 ذكر هللا االكبر

 .در تداوم و استمرار یاد نمازگزار، تأثیر م౨گذارد

 .نماز، مایھ آرامش قلب و احساس حضور در پیشگاه خداوند است

ضور قلب و از این رو، براى تعالى نمازمان و رسیدن بھ آثارش و حفظ حاالت معنوى، الزم است ح

 .آرامش خاطر را فراموش نكنیم

سعى كنیم نماز را بھ عنوان احكام ظاھرى و عادت برگزار نكنیم و بدانیم كھ ھر چھ م౨خواھیم در عبودیّت 

 .خود نگاه كنیم، میزان این عبودیّت، نماز است، و ھر چھ نماز نوران౨تر باشد، سالك الى هللا، متعال౨تر است

ماز، در خود، شوق و میل و رغبت زیادى ایجاد كنیم و در نماز حوصلھ بیشترى بنابراین، باید براى ن

خرج بدھیم، و در نماز، حت౨االمكان، با خداى خود راز و نیاز و دعا كنیم و از مِن مجازى و وھم و خیال 

 .دور باشیم



 .در خبر است كھ آن اندازھاى از عبادات قبول است كھ با حضور قلب باشد

 .ن عدم حضور مِن مجازى است و آن روى سكھ حضور قلب، حضور خداستحضور قلب، ھما

 

 سجده

 .از بھترین اجزاى عبادى نماز، سجده است

چرا كھ عبادت، یعنى توجھ بھ خدا و نتیجھ توجھ بھ خدا، عدم توجھ بھ ; اوج عبادت در نماز، سجده است

 .خوِد مجازى است

خضوع و خشوع كامل و بھ خاك افتادن و ندیدن خود و  یعنى حال; ظاھر سجده، ھمان بھ خاك افتادن است

 .دنیا

این، ظاھر قضیھ است و باطن و حقیقت سجده، بندگى است و حاكم بودن فرھنگ سجده بر باطن ما و 

 .زندگى ما

 :بنابراین، سجده ظاھرى اشاره است بھ حقیقت سجده و ھمین است كھ در قرآن كریم داریم

 (و واسجدوا واعبدوا ربّكم وافعلوا الخیر لّعلكم تفلحونیا أیّھا الّذین آمنوا اركع)

اى كسانى كھ ایمان آوردھاید، ركوع و سجود كنید و پروردگارتان را بپرستید و كار خوب انجام دھید، 

 .باشد كھ رستگار شوید

 :سوره مریم پس از این كھ از عدھاى پیامبران خدا نام م౨برد، درباره آنان م౨فرماید 58و در آیھ 

 (إذا تتلى علیھم آیات الّرحمن خّروا سّجداً وبكیّا)

 .رحمان برایشان خوانده م౨شد، سجدھكنان و گریان بھ خاك م౨افتادند[ خداى]ھرگاه آیات 

 :آن جا كھ در سوره مباركھ علق، م౨فرماید; سجده، سمبل قرب بھ خداست، كھ ھدف اعالى حیات ماست

 (واسجدو واقترب)

 .نزدیك گردان[ ھ خداب]و سجده كن، و خود را 

بنابراین، ادب ظاھر و باطن سجده را رعایت كردن و بھ حقیقت سجده رسیدن، منظور نظر اولیاى 

 .خداست

 .غیر از سجده در نماز، سجده بعد از نماز و سجده شكر نیز داریم

 :دعاھایى كھ در سجدھھاى غیر از نماز، سفارش شده است، عبارتند از

 .ّق، ال إلھ إالّ هللا تعبّداً ورقّاً، ال الھ إالّ هللا إیماناً و تصدیقاً ال إلھ إالّ هللا حّق ح

 .چنین سجده م౨كرد) علیھ السالم(روایت است كھ امام سجاد

 :ھمچنین است ذكر زیر

 .ال إلھ إالّ أنت سبحانك إنّى كنت من الظّالمین



 سوز و اشك

 

سوز و اشك ما، بھ علّت گناھان و مشكالت ـ علّت سوز و اشك، احوال نفسانى است كھ در این صورت،  1

 .ناشى از بدیھا، غفلتھا، سھالنگاریھا و تنبلیھاى ماست

این امر، با توجھ بھ خدا، توجھ و دعا و زارى بھ درگاه پروردگار و عھد با او در جھت انجام ندادن گناه بھ 

 .یابدما كمك م౨كند تا ما را قدرى اصالح نماید و اوضاع و مشكالت ما، تخفیف 

 .ـ سوز و اشك در ارتباط با خداست كھ در این صورت، سوز و اشك شوق و عشق بھ اوست 2

این، در حقیقت ادب بندگى است و ناشى از خوف و خشیّت در مقابل اسماى جالل و قاھر پروردگار، و 

سوره اسراء آمده  109و  107چنان كھ در آیات ; سوز و عشق ناشى از حالت خضوع و خشوع ماست

 :است

قل آمنوا بھ أو ال تومنوا إّن الّذین اُوتوا العلم من قبلھ إذا یتلى علیھم یخرّون لِألذقان سّجداً یبكون ویزیدھم )

 (خشوعاً 

 :بگو

[ این كتاب]آن دانش یافتھاند، چون [ نزول]بھ آن ایمان بیاورید یا نیاورید، ب౨گمان كسانى كھ پیش از [ چھ[

 .بھ روى در م౨افتند و بر فروتنى آنان م౨افزایدبھ آنان خواندھشود، سجدھكنان 

سوره مریم، سوز و اشك، از صفات پیامبران و اولیا و كسانى كھ بھ آنان  58و ھمین طور نظیر آن در آیھ 

 .نعمت داده شده، برشمرده شده است

 .بنابراین، حقیقت سوز و اشك، جلب نظر و عنایت پروردگار است

شانباشد كھ مرغ وصل كند قصد دام ماسوز و اشك، از احوال عجیب سالك حافظ ز دیده دانھ اشكى ھمى ف

راه است كھ در ھمان حال، سوز و اشك ظاھراً جذب و وصل باطن است، كھ ھمان نظر پروردگار باشد، 

 .و در حقیقت، سوز و اشك سالك، نھ تنھا راه وصل كھ خود وصل است

ستقلھریكى را مخزن و مفتاح داناى برادر در كف فقاح گریھ و خنده غم و شادى دلھر یكى را مبدلى دان م

 :دانو در قرآن است كھ

 (وإنّھ ھو أضحك وأبكى)

 .و ھم اوست كھ م౨خنداند و م౨گریاند

 ـ خلوت، تھّجد و سحرخیزى 9

 :خلوت بر دو نوع است

 .و خلوت خاص; خلوت عام

 :خلوت عام



از صاحبان عقول ضعیف، مگر بھ قدر عبارت است از كنارھگیرى و عزلت از جز اھل هللا خصوصاً 

 .ضرورت

تھم الحیوة الّدنیا)  (وَذِر الَّذین اتَّخذوا دینھم لَِعباً ولھواً وَغرَّ

 .و كسانى را كھ دین خود را بھ بازى و سرگرمى گرفتھ و زندگى دنیا آنان را فریفتھاست، رھا كن

 :خلوت خاص

 .غوغا و دور از تجّمالت صورت م౨گیردخلوت با پروردگار است كھ در مكانھاى پاك و دور از 

 :تھّجد

 .عبارت است از شبزندھدارى و بھ ذكر و مناجات و استغفار پرداختن و مؤاخذه نفس

 (ومن اللّیل فتھّجد بھ نافلة لك عسى أن یبعثك ربّك مقاماً محموداً )

 .نافلھاى باشد[ بھ منزلھ]وپاسى از شب را زنده بدار، تا براى تو 

 .گارت تو را بھ مقامى ستوده برساندامید كھ پرورد

 .كسانى كھ در مقامات علمى و معنوى و دینى بھ جایى رسیدھاند، از سحرخیزھا بودھاند

 .در سحر، آمادگى فكرى و روحى و امكان ارتباط با خدا بیشتر است

ھنمایى ھر گنج سعادت كھ خدا داد بھ حافظاز یمن دعاى شب و ورد سحرى بودمرا در این ظلمات آن كھ ر

كردنیاز نیم شب و درس صبحگاھى بودرو بھ خواب كھ حافظبھ بارگاه قبولز ورد نیمھ شب و درس 

تا  1صبحگاھى بوددر قرآن كریم بارھا خداوند بھ سحرگاھان قسم م౨خورد، من جملھ در سوره فجر، آیات 

 :كھ م౨فرماید 17و در سوره تكویر، آیھ  4

 (واللّیل اذا عسعس)

 .34و  33و ھمین طور در سوره مّدثّر، آیھ ) چون پشت گرداند سوگند بھ شب، =)

ھمھ این سوگندھا نشانھ عظمت پایان شب و سحر است و آن موقع كھ تاریكیھا در حال تمام شدن و نور 

 .روشنى در حال بازگشتن است

 :، خداوند م౨فرماید2در سوره مّزّمل آیھ 

 (یقم اللّیل إالّ قلي)

 .ھ ترتیل قرآن در این وقت داردو در ھمین سوره اشاره ب

 :نماز شب

 

 :م౨فرماید 79، كھ مربوط بھ نمازھاى یومیھ است، در آیھ 78در سوره بن౨اسرائیل، بعد از آیھ 

 (ومن اللّیل فتھّجد بھ نافلة لك عسى أن یبعثك ربّك مقاماً محموداً )



 .نافلھاى باشد[ بھ منزلھ]وپاسى از شب را زنده بدار تا براى تو 

 .كھ پروردگارت تو را بھ مقامى ستوده برساند امید

 :و در سوره مّزّمل، بھ دنبال ھمان توصیھ شبزندھدارى و قرائت قرآن م౨فرماید

 (یإّن ناشئة اللّیل ھى أشّد و طناً وأقوم قي)

 .راستینتر است[ در آن]قطعاً برخاستن شب، رنجش بیشتر و گفتار »

 :م౨آورد كھ 7و دلیل آن را در آیھ 

 (لك فى النّھار سبحاً طوي یإنّ )

 .تو را در روز، آمد و شدى دراز است[ و[

نتیجھ این كھ، نماز شب و شبزندھدارى و قرائت قرآن در شب، دستور مؤّكد قرآن كریم است و باعث 

 .بیدارى قلب وتزكیھ و تھذیب انسان م౨شود

 مطالعھ و مراقبھ - 10

 

 :اید موارد زیر در نظر گرفتھ شودبراى مطالعھ، چھ در سحرگاھان و چھ در روز، ب

مطالعات محورى  -سوم ;مطالعھ علوم مربوط بھ زندگى و رشتھ تحصیلى -دوم ;تالوت قرآن و دعا -اّول 

 .و زیربنایى

بنابراین، باید وقتمان را بر اساس این نوع مطالعھ برنامھریزى كنیم، كھ ھمھ سھ نوع مطالعھ فوق را ھر 

 .باشیم روز و بھ طور مستمّر داشتھ

تالوت قرآن و دعاسعى كنیم ھر روز قرآن بخوانیم و با قرآن انس داشتھ باشیم، در معانى آن تّدبر  -اّول 

كنیم و اگر در حد خالصھتر م౨خواھیم، م౨توانیم از كتاب برگزیده تفسیر نمونھ، كھ پنج جلدى و نوشتھ 

 .احمد على بابانى است، بخوانیم

م و مایلیم بھ عمق و باطن قرآن توجھ بیشترى كنیم، از تفسیر زیباى اما اگر در مراحل باالتر ھستی

 .المیزان، نوشتھ عالّمھ طباطبایى استفاده كنیم

 .مھم این است كھ ارتباط مستمر خود را با قرآن، ھر روز، حفظ كنیم

 .اما در مورد دعاھا، سعى كنیم سر ھر نماز، دعا كنیم

م౨توانیم آن دعا را، كھ جامع و خالصھ است، مرتباً تكرار ھمان طور كھ در قسمت دعاى كتاب آمده، 

كنیم، اما تعقیبات نماز را، كھ در كتاب مفاتیح آمده، باید انجام دھیم و ھر شب جمعھ، دعاى كمیل را 

 .فراموش نكنیم، و در مواقع فرصت و فراغتھا، ذكر و دعا و آیات قرآنى را با خود زمزمھ كنیم

 .، پس از ھر نماز، از موارد بسیار مھم است)علیھا السالم(راخواندن تسبیحات حضرت زھ



در اّول ھر ماه، نماز اّول ماه نیز توصیھ شده است و سعى كنیم یك روز ھفتھ، مثل پنجشنبھھا، روزه 

بگیریم كھ ھم بھ عنوان قضاى روزھھاى انجام نشده ما باشد و البتھ نتایج آن كنترل وزن و سالمتى بیشتر 

 .بود ما ھم خواھد

مطالعھ علوم مربوط بھ زندگى و رشتھ تحصیل౨سعى كنیم در رشتھ خود، علم روز و تحول علوم را  -دوم 

خوب یاد بگیریم و مسائل علمى و دانستنیھاى مورد نیاز را نیز، كھ در غیر رشتھ تحصیلى ماست، 

 .بیاموزیم

یم و بھ طور روزانھ مطالعات مطالعات محورى و زیربنای౨سعى كنیم پراكندھخوانى نداشتھ باش -سوم 

 .پیوستھ و محورى داشتھ باشیم

از بھترین مطالعاتى كھ معرفت ما را زیاد م౨كند، مطالعات مربوط بھ خداشناسى، انسانشناسى و ھستى 

 .است

 

 :در این رابطھ كتب زیر را جھت مطالعھ، پیشنھاد م౨كنیم

  ;استاد عالّمھ طباطبایى: ـ تفسیر المیزان 1

  ;احمد على بابانى: پنج جلدى برگزیده تفسیر نمونھ ـ تفسیر 2

  ;ترجمھ فیض االسالم: ـ صحیفھ سجادیھ 3

  ;دكتر محمود بھشتى: ـ سالمتى تن و روان 4

  ;استاد طاھرزاده: ـ آشتى با خدا از طریق آشتى با خود راستین 5

  ;(دو جلد(استاد محمد شجاعى : ـ معاد یا بازگشت بھ سوى خدا 6

  ;شناسى كودكـ روان 7

  ;ـ روانشناسى بزرگساالن 8

  ;دكتر محمود بھشتى: ـ خانواده و كودك 9

  ;(چھار جلد(دكتر صادق رجحان : ـ كتابھاى غذا و شفا 10

  ;محمد على فروغى: ـ سیر حكمت در اروپا 11

  ;(چھار جلد(دكتر ھروى : ـ تفسیرى بر حافظ 12

  ;(دشش جل(كریم زمانى : ـ تفسیر جامع مثنوى 13

 ... تضادھاى درونى ما، عصبیّت و رشد آدمى، شخصیت عصبى زمانھ ما و: ـ كتابھاى دكتر ھورناى 14

; 

 .و تاریخ دوھزار سالھ ایران از عبد العظیم رضائى) ابن اثیر ـ ھفت جلد(ـ تاریخ كامل  15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


