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در آیات قرآن و روایات معصومین = ســفارش مؤکــد و مکّرر به تهذیب 

و تزکیۀ نفس، بســیار دیده یم شــود. بــه عنوان نمونه خداونــد متعال در 

ســورۀ مبارکۀ شمس یازده قســم آورده و بعد از این قسم ها فرموده کسی 

َها َو قَْد َخاَب َمْن  فْلََح َمْن َزكَّ
َ
که تزکیه نفس کرد قطعاً رســتگار یم شود؛ ﴿قَْد أ

اَها﴾1. َدسَّ

معنویــت و تحول معنوی بــه قدری در بیانات امام خامنــه ای مدظله العالی 

اهمیــت دارد که در بیانیه گام دوم معنویت را نیاز اصلی جامعه دانســته 

و یم فرمایند: 

 »معنوّیت و اخالق، جهت دهنده ی همه ی حرکت ها و فّعالّیت های 

محیط  آن ها،  بودن  است؛  جامعه  اصلی  نیاز  و  اجتماعی  و  فردی 

1.الشمس : 9و10

 پیشگفتار
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زندگی را حّتی با کمبودهای ماّدی، بهشت یم سازد و نبودن آن حّتی با 

برخورداری ماّدی، جهّنم یم آفریند.«1 

لذا در اصل ضرورت تزکیۀ نفس و تحول معنوی جای بحث و مناقشه 

نیست و مسئله روشن است. 

امــا ســؤالی که ممکن اســت پیش بیایــد دربــارۀ روش و طریقۀ تزکیۀ 

نفس اســت و از مهم ترین بحث هایی که در تزکیۀ نفس باید مورد بررسی 

قرار گیرد، ضرورت وجود استاد و راهنما است.

شــاید برخــی از افراد چنیــن پندارند کــه در تربیت و خودســازی نیاز به 

استاد نیست؛ زیرا مسیر تزکیه، به کمک آیات و روایات و سیرۀ معصومین 

= نمایان شــده و خودســازی به ســادگی امکان پذیر اســت. در حالی که 
سیرۀ عملی پیامبران و اولیای الهی نشانگر لزوم استاد و راهنمای اخالقی 

اســت؛ چنانچه پیامبران و امامان معصوم = یکی پس از دیگری رسالت 

انســان ســازی و تهذیب نفــس را بر عهده داشــته و در این رســالت، محور 

کرم و امامان معصوم =  بوده اند. ســیرۀ گفتاری و آثار روایی کــه از پیامبر ا

گر به  نیز بجا مانده نشانگر جایگاه اساسی و ضروری استاد اخالق است. ا

گرچه قرآن باب  برخــی از آیــات قرآن خوب دّقت کنیــم، خواهیم دید کــه ا

کرم [ ختم کرد و به وســیلٔه حضرت بقیه هللا  نبوت را به وســیلٔه پیامبــر ا

األعظــم Q باب وصایت را ختم کرد و دیگر امــکان این که تا روز قیامت 

1. بیانیه گام دوم 1397/11/22
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نبــی ای باشــد یا وصی نبی ای باشــد، به پایان رســید، اّمــا درعین حال باب 

دیگری باز کرد که بســیار قابل توّجه اســت؛ بابی باز کرد که معرفت هللا در 

حّد اعالی خود در این باب باز شد، بابی باز کرد که باب اجتهاد و فقاهت 

در آن باز شد.

ُمْخلَِصنَی﴾1؛ 
ْ
 ِعبَــاَد اهللِ ال

َّ
ا یَِصُفوَن، إِل مثــاًل یم فرماید: ﴿ُســبَْحاَن اهللِ َعمَّ

ک و منزّه اســت، مگر آن هایی  خداونــد از آن چه کــه توصیف یم کنند، پــا

کــه بندگان مخَلص هســتند؛ یعنــی توصیف آن ها قابل قبول اســت. این 

مطلب، مطلبی نیســت که خیلی ســاده از آن بگذریم. به حســب ظاهر، 

ایــن یــک امر محالی اســت که معرفت انســان به خــدا تا آن جا برســد که 

بتواند او را توصیف کند و خدا هم قبول کند؛ این کار بسیار بزرگی است که 

قرآن این باب را باز کرده است. این مطلبی است که انسان را با همٔه وجود 

مبهــوت خود یم کند، خدایی که به حســب ظاهر، رســیدن بــه او محال 

اســت، اّما انســان هایی هســتند که قابلّیت هایی دارند، آن ها یم رسند و 

توصیف هم یم کنند و خدا هم قبول یم کند.

یــا در یک آیٔه دیگر صحبــت از موردی یم کند که این اشــخاص، پیامبر 

نیســتند، امام نیســتند، اّما در راســتای ادامٔه این راه دارای چنین استعداد 

 َنَفَر ِمْن لكِّ 
َ

ُمْؤِمنُوَن ِلنِْفُروا اكفًَّة فَلَْول
ْ
باالیی هســتند؛ یم فرمایــد: ﴿َوَما اكَن ال

ِهْم لََعلَُّهْم حیَْذُروَن﴾2؛ 
َ

یِن َوِلنِْذُروا قَْوَمُهْم إِذَا رََجُعوا إِل ُهوا ِف ادلِّ فِْرقٍَة ِمنُْهْم َطائَِفٌة ِلتََفقَّ

1. الصافات : 159 و 160
2. التوبه : 122
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این یک باب جدیدی اســت که قرآن باز یم کند کــه این ها با این که پیامبر 

نیستند، امام نیستند، اّما از یک قابلّیت باال و ویژه ای برخوردارند که حتی 

بــه آن ها امر یم شــود که: »چرا این ها بلند نمی شــوند تــا بیایند و تفّقه در 

دیــن پیــدا کنند، فقیه در دین باشــند و متخّصص کشــف احــکام الهی از 

کتاب و ســنت باشند؟!«، تا چه کار کنند؟! ﴿ِلنِْذُروا﴾، تا آن که جامعه را انذار 

کنند. این مطلب کمی نیســت که این ها پیامبر نیستند، امام نیستند، اّما 

دارای چنین ویژگی باالیی هســتند که قابلیّــت دارند حکم خدا را از قرآن و 

سّنت دریابند، دریافت کنند و جامعه را مدیرّیت و انذار کنند، بشریت را 

]هدایت کنند[؛ این بابی است که قرآن باز کرده است.

مثــاًل در جریان جناب لقمان ایشــان که دیگر پیامبر یــا امام نبود، اّما 

قــرآن با نقل این جریان به ما توّجه یم دهد که انســان این قابلّیت را دارد 

ِن اْشكْر هلِلِ 
َ
ِكَمَة أ

ْ
که خدا به او حکمت دهد یم فرماید: ﴿َولََقْد آتَینَا لُْقَماَن ال

یٌد﴾1؛ جالب اینجاست  َوَمْن یْشكْر فَإِنََّما یْشكُر نِلَْفِسِه َوَمْن كَفَر فَإِنَّ اهلَل َغِن َحِ
همیــن کــه لقمان دارای این حکمت یم شــود، نه تنها مرّبــی فرزند خود 

یم شود، بلکه مرّبی عالم یم شود. خاصّیت و طبیعت حکمت این است 

گر کســی را اهل ببیند، او را تربیت یم کند؛ دلیل آن این اســت که قرآن  که ا

-ایــن کلمات بســیار بلند- ریشــه و کلیدی را که جنــاب لقمان حکیم به 

فرزنــد خود بیان یم کند، از زبان ایشــان برای جهانیان نقل یم کند تا آن ها 

تحت این تربیت قرار بگیرند. این یک بابی است که قرآن باز کرده است.

1. لقمان : 12
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بنابراین وقتی انسان در آیات و روایات تأمل یم کند، یم بیند به شخصی 

نیاز دارد که بتواند او را در گردنه ها و پیچیدگی های مســیر راهنمایی کند؛ 

که صرفاً با تکیه بر عصای عقل و استعداد ذاتی نمی توان گلیم انسانی  چرا

را از آب زندگی بیرون آورد؛ پس بی تردید ضروت اســتاد و راهنما در اخالق 

احساس یم شود.

f :8 چه نیکو فرموده اند امام خمینی 

»استاد اخالق برای خود معین کنید، جلسه وعظ و خطابه و پند 

و نصیحت تشکیل دهید، خودرو ]بدون مربی یا استاد[ نمی توان 

مهذب شد... . چطور شد علم فقه و اصول،  مدرسی نیاز دارد، درس 

دنیا استاد الزم است؛  و بحث یم خواهد برای هر علم و صنعتی در 

لیکن علوم معنوی به تعلیم و تعلم نیاز ندارد و خودرو و بدون معلم 
حاصل یم گردد؟«1

پر واضح اســت که کســب درجات و مراتِب قابلیت در این اســاتید تا به 

مقام وارثت پیامبر [ 2ــ منوط به میزان بهره مندی آن ها از مکتب قرآن و 

اهل بیت= و تمســک به ثقلین بوده و لذا حســاب مدعیان سودجو که 

بوسیلۀ القائات ابلیسی، برخی امور شگفت انگیز از آن ها صادر یم شود با 

این حکما و فقها جداست.

کبر، ص 32 1. مبارزه با نفس یا جهاد ا
2. الُعَلماءُ َمصابیُح األرِض و ُخَلفاءُ األنبیاءِ و َورَثَتی و َورَثَُة األنبیاِء؛ کنزالعمال، 28677
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آن چه در برابر خوانندۀ عزیز قرار دارد یک رشــته بحث هایی اســت که 

مطالب آن با استناد به آیات و روایات و واقعیت های تاریخی انجام گرفته 

است، نه تردیدپذیر است و نه تحت تأثیر احساسات، بلکه به گوشه هایی 

از انسان سازی مربوط است و راهنمای حرکت در این مسیر است.

کتاب حاضر بدین منظور تهیه شــد که بتواند اهمیت و لزوم اســتاد را 

در موجزترین شــکل ممکن بررســی کنــد. برای کامل بــودن کتاب در آغاز 

گایه  گر فصول کتاب بتواند آ فصلی به مبانی اختصاص داده شده است.ا

صحیحی در مورد حقیقت لزوم اســتاد به خواننده بدهد رسالت خویش 

را انجام داده اســت، در این صورت اســت که ســیمای واقعی اســتاد جلوه 

یم کنــد. در تحلیــل و بیان فلســفۀ هر یــک از فصول با تأنی و بی شــتاب 

پیش رفته و در همه از فتوای عقل دوش به دوش نقل، استفاده برده ایم.

منظور ما از نگارش این سطور به همین برآورده یم شود که از راه منطق 

صحیح و تردید ناپذیر عظمت لزوم اســتاد بی هیچ شائبه و عیب و نقص 

آشکار گردد.

با اقتباس از آیه و روایت زیر، این کتاب به نام »رفیق حکیم« مزّین شــد. 

در آیه 69 ســوره نســاء، موضوع رفیق های خوب و همنشــین های با ارزش 

بــه قدری اهمیت دارد کــه حتی در عالم آخرت بــرای تکمیل نعمت های 

بهشتی این نعمت بزرگ به »مطیعان« ارزانی یم گردد. و این ترغیبی است 

نســبت به مؤمنین در اطاعــت، چون خدا وعــده داده اطاعت از بندگان 
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شایســته، عباد را به خدا نزدیک و درجاتشــان را افزون یم کند؛ ﴿َوَمْن یُِطِع 

َهَداِء  یِقنَی َوالشُّ ِدّ ْنَعَم اهلُل َعلَیِهْم ِمَن انّلِبّینَی َوالِصّ
َ
یَن أ ِ

ّ
ِك َمَع ال

ٰ َ
ول

ُ
اهلَل َوالرُّســوَل فَأ

ِك َرِفیًقا﴾.
ٰ َ

ول
ُ
َوالّصاِلِنَی وََحُسَن أ

حضــرت امام زین العابدین  نیز درباره ی حکیم مرشــد یم فرماید: 

ُ حكیٌم یُرِشُدهُ«
َ

»َهَلك َمن لَیَس ل

گر کسی رفیقی دانشــمند با عملی ارشاد کننده نداشته باشد که  پس ا

چراغ فکر خود را از شعله گفتار او روشن سازد، گمراه یم شود. 

گر با اشــتباهات ویرایشــی،  از خواننــدگان گــرایم خواهشــمندیم کــه ا

امالیــی یــا برخی نــکات محتوایــی مواجه شــدند، با مــا از طریــق کانال 

ک فطرت در میان بگذارند تا در چاپ های بعدی  فضــای مجازی ندای پا

مالحظه و اصالح گردد.

امید اســت این اثر مورد اســتفاده مشتاقان راِه معرفت قرار بگیرد و هر 

یک از عزیزان جلوه و تجسم عملی این مطالب گردند، ان شاءهللا.

انتشارات راه فطرت

چاپ دوم

پاییز 1400
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 اصِل اول؛ مربی حقیقی، خداست

اصــل اول -به عنوان مقدمــۀ این اصول، که یک اصــل قرآنی بوده و از 

نظر عقلی بســیار بدیهی اســت و نیــاز به بیان هم ندارد- این اســت که در 

عالم هر تربیتی اتفاق بیفتد؛ از هر جنســی، از هر نوعی، از هر صنفی، از هر 

قســمی، در هر ذره ای و در هر نقطه ای از زمان و مکان؛ مربی حقیقی آن، 

خود حضرت رّب العالمین است. این مطلب بارها در قرآن با عبارت های 

مختلــف آمــده اســت.لذا واجب شــده اســت کــه ما چندیــن بــار در روز، 

ٰعالَِمنَی﴾1 تکرار کــرده و مدام به 
ْ
َْمــُد هلِلِ رَبِّ اَل

ْ
ایــن حقیقــت را با عبارت ﴿اَل

1. الفاتحه، 2

فصل اول
اصول و پایه های بحث
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رب العالمین بودن خداوند اقرار کنیم و به آن توجه داشته باشیم.
شاهد روایی

در وصیــت امــام علی  به کمیــل بن زیــاد این گونه آمده اســت: »یَا 

َداَب 
ْ

َورُِّث اَل
ُ
ُمْؤِمِننَی َو أ

ْ
ؤَدُِّب اَل

ُ
نَا أ

َ
دبَِن َو أ

َ
دبَُه اهلَُل َو ُهَو [ أ

َ
ُكَمیُْل إِنَّ رَُســوَل اهلَلِ [ أ

ُمْكَرِمنَی«1.
ْ
اَل

ای کمیــل! به راســتی که خداوند رســول خدا [ را ادب کرده اســت و او 

)نیز( مرا ادب کرده است و من مؤمنین را ادب یم کنم و آداِب اهل کرامت 

را به ارث یم گذارم.

 اصل دوم؛ اراده و اسباب، همه از خداست

ْن َيُقوَل لَُه ُكــْن َفیَُكوُن﴾2 خیلی صریح 
َ
رٰاَد َشــیْئاً أ

َ
ْمُرهُ إِذٰا أ

َ
در آیــٔه ﴿إِنَّٰما أ

بیان شــده که اراده از خداســت؛ یعنی اراده را به خدا نســبت یم دهد؛ لذا 

رَاَد﴾ به خدا نسبت داده یم شود؛ ﴿أمر﴾ هم به خدا نسبت دارد. 
َ
فاعل ﴿أ

ضمیر در ﴿یُقوَل﴾ هم به خدا نسبت دارد؛ اما در ﴿یَكوُن﴾ نسبت به شئ 

دارد. عزت و جالل حضرت رّب، اعلی و اجّل از این اســت که در مقام فعِل 

خودش، فعل از او صادر بشــود؛ ارادٔه او این اســت که فقــط امر از او صادر 

1. بحاراالنوار ج 74؛ ص 412
2. ســوره یــس، آیٔه 83، ترجمه: فرمان او چنین اســت که هــر گاه چیزی را اراده کند، تنهــا به آن یم گوید: 

»موجود باش!«، آن نیز بی درنگ موجود یم شود.
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بشود؛ یعنی حکومت حضرت حق، اجّل از این است که خود باری تعالی، 

مســتقیماً آن فعــل را اجــرا کنــد بلکه اجــرای اوامر الهــی مربوط بــه ابزار، 

وســائط و اســباِب این حادثه و این شئ اســت، که آن ها اطاعت کرده و امر 

و ارادۀ الهی را جاری یم کنند. البته این یک بحثی طوالنی اســت و در آیات 

گون آمده. فراوان به صورت های گونا
شواهد قرآنی

به خاطر اهمیت مطلب، به چند آیه از آن ها اشاره یم کنیم؛ 

در اغلــب مــوارد خداوند بیان فرموده اســت کــه اراده و اذن از او بوده، 

اما فعل، از آِن اســباب یم باشــد؛ مثاًل در ســورٔه مائده آیــه 110 یم فرماید: 

یَّْدتَُك بُِروِح 
َ
﴿إِذْ قٰاَل اهلَُل یٰا ِعیَسى اِْبَن َمْرَيَم اُذُْكْر نِْعَمِتي َعلَیَْك َو َعلٰى ٰواِلَدتَِك إِذْ أ

َمْهِد َو َكْهالً﴾1چه چیــزی را ﴿اُذُْكْر﴾؟ چه چیزی را 
ْ
ُِم اَلّنٰاَس فِي اَل

ُقــُدِس تَُكلّ
ْ
اَل

یَّْدتَُك﴾ یعنی من تو را 
َ
ُقــُدِس﴾ ؛ ﴿أ

ْ
یَّْدتَُك بُِروِح اَل

َ
بــا توجــه به یاد بیاور؟ ﴿إِذْ أ

ُقُدِس﴾ تأیید کــردم؛ که چه کار بکنیــد؟ ﴿تَُكلُِّم انلاَس 
ْ
بــه وســیلٔه ﴿ُروح ال

َمْهِد َو َكْهالً﴾. تو توانســتی در گهواره با مردم ســخن بگویی؛ آن هم نه 
ْ
ِف ال

ســخن گفتِن در حد کودک ﴿َكْهالً﴾، بلکه آنگونه که در بزرگســالی سخن 

یم گوینــد؛ یعنی هم آن ســخن گفتــن بالغانه و هم این کودکی که ســخن 

یم گویــد، همه از تو صادر و جاری یم شــد؛ به ســبب چه؟ به وســیله چه؟ 

به وســیلۀ روح القدس. با »باء ســبب« آمده؛ یعنــی روح القدس این فعل 

1. ســورٔه مائده. آیه 110، ترجمه: به یاد آور روزی را که خداوند به عیســی بن مریم گفت: یاد کن نعمتی را 
که بر تو و مادرت ارزانی داشــتم زمانی که من تو را به روح القدس تأیید کردم، و توانســتی در گهواره و نیز 

در بزرگی با مردم تکلم کنی.
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را انجــام یم دهــد. کار شــگفت انگیزی که کــودک در گهــواره بتواند تکلم 

یّْدُت﴾ به ســبب تأیید آن سلســله اسبابی است 
َ
کند، به ســبب چه بود؟ ﴿أ

نِی  ْلُُق ِمَن الطِّ کــه خداوند دارد یم شــمارد، در ادامه آیه یم فرمایــد:﴿َو إِذْ تَ

ِگل به هیئت پرنده؛ ﴿َفتَنُْفُخ فیها َفتَُكوُن  َكَهیئَِة الطرِی بِإِذیْن﴾1خلق یم کنی از 
َطریاً بِإِذیْن﴾2این که به اسباب ظاهری، کار خود خدا را انجام یم دیه و ِگل را 

بریم داری و خلق یم کنی. 

به کســی کــه یم گویــد: »شــما یم رویــد از قبــور اهل بیــت = حاجت 

یم خواهید، این شــرک اســت! او چگونه مریضی مرا شفا بدهد؟ مشکل 

خــود را باید از خــود خدا بخواهیم!« باید گفت که پس با این آیه چه کنیم؟ 

موقعی کــه خدا خودش یم فرماید: تو ِگل را بر یم داری و به شــکل پرنده 

دریم آوری و بعــد فــوت یم کنــی - البته نه فــوت به این معنــای ظاهری، 

بلکه آن معنای خاص خودش - و او پرواز یم کند و یم رود.

در آن پرنده چطور رگ ها درســت شــد و اســتخوان بندی شکل گرفت؟ 

چگونه چشــم بــا آن ظرافت های فوق العــاده اش در یک لحظه درســت 

شــد؟ و همچنین مغز و تمام نظام های شگفت انگیزش؟ دروِن آن پرنده، 

چه چیزی نهاده شــده که بالفاصله با آن سرعت و این نظم دقیق درست 

شــد و پــرواز کرد و رفت؟ این کار را چه کســی انجام داد؟ تــو انجام دادی ای 

عیسی. إذن از من؛ فعل از تو، آن هم به این صورت.

1. همان، زمانی که مجسمه ای از گل به صورت مرغی یم ساختی.
2. همان، ترجمه: و در آن یم دمیدی و به اذن من طیر یم شد و به پرواز در یم آمد.
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َمْوىٰت 
ْ
ِْرُج اَل بْرََص بِــإِذِْن َو إِذْ تُ

َ ْ
َمَه َو اَل

ْ
ك

َ ْ
در ادامــه همیــن آیه: ﴿َو ُتــْرِئُ اَل

بِإِذِْن﴾1بــه اذن مــن نابینــای مادرزاد را شــفا یم دادی و آنگاه مــردگان را به 
اذن مــن بیــرون یم آوردی؛ این کار فقط کار خوِد خداســت کــه مرده ها را 

در عالم محشــر زنده یم کند. این ها همه واســطه هایی است که خداوند 

اراده یم کند. اسباب هم در این عالم آن فعل را جاری یم کنند.

ئِمًة یْهُدوَن 
َ
نَاُهْم أ

ْ
همچنیــن صراحتاً در آیــٔه 73 انبیاء یم فرمایــد: ﴿وََجَعل

ْمِرنَا﴾2 ما خودمــان آن ها - حضرت ابراهیم، حضرت اســحاق، حضرت 
َ
بِأ

ْمِرنَا﴾ که آن ها 
َ
یعقوب - را امام قرار دادیم. به خاطرِ چه چیزی؟ ﴿یْهُدوَن بِأ

هدایت کنند. هدایت را آن هــا یم کنند و ما اراده کردیم که این طور تحقق 

ِه 
َ

یَها اِلیَن آَمنُوا اتُقــوا اهلَل َواْبتَُغوا إِل
َ
پیــدا کنــد و در آیه 35 ســوره مائده ﴿یا أ

وَِسیلََة﴾3 به صراحت یم فرماید به دنبال وسیله بروید.
ْ
ال

نتیجــه آن که در جریان امور عالم، چه در تربیــت، چه در هدایت و چه 

در مســائل دیگــر، خداوند متعال، اراده اش بر این اســت کــه او اراده کند و 

اسباب، آن را اجرا و جاری کنند.

1. همــان، ترجمــه: و کور مادر زاد و شــخص پیس را به اذن من شــفا یم دادی، و زمانــی که مردگان را به 
اجازه من ]زنده از گور[ بیرون یم آوردی.

2. سوره انبیاء، آیه 73، ترجمه: و آنان را پیشوایان نمودیم تا به فرمان ما رهبری کنند.
3. ســورٔه مائــده، آیــٔه 35، ترجمه: هان ای کســانی کــه در زمره مؤمنیــن در آمده اید، از خدا پروا داشــته 
باشید، و در جستجوی وسیله ای برای نزدیک شدن به ساحتش- که همان عبودیت و به دنبالش علم 

و عمل است- باشید.
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 اصل سوم؛ افعال خداوند، محدودیت ندارد

گرچه ارادٔه خدا بر این است که او اراده نموده و اسباب و ابزار، آن را اجرا  ا

و جاری کنند؛ اما این اصل، باعث نمی شود که خداوند تحت محدودیت 

و قید و بنِد آن قرار بگیرد.

همچنان که خداوند اجلِّ از این اســت که فعلی از او صادر شــود، اجلِّ 

گر خداوند بخواهد،  از این هم است که در این اصل محدود گردد. یعنی ا

افعــال، بدون اســباب و وســایل هم از او صادر یم شــود. این گونه نیســت 

کــه خداوند در محــدوده و قید یک چیــزی قرار بگیرد. هیــچ چیزی مانع 

گر اراده  خداوند بر این باشــد که با اســباب کاری  از ارادۀ الهــی نمی شــود. ا

جاری بشــود و یا اراده اش بر این باشــد که بدون هیچ اسبابی، فعلی صادر 

بشــود؛ این اتفاق یم افتد و این یکی از زیبایی های بحث توحید اســت که 

یک بحث بســیار شــیرینی اســت. یک مقــدار در این زمینه، بحث شــده 

اســت که خداوند به اســتناد خود آیــات و روایات، تحــت تأثیر هیچ چیزی 
قرار نمی گیرد، حتی تحت تأثیر خودش.1

اینجاســت که عمق توحید باز یم شود؛ مطلب در بحث توحید فراتر از 

این اســت که ما خدایی را تصور  کنیم که اراده یم کند تا جاری شــود. یعنی 

از آن اســت که علتی از خود  کیزه تر  1. »إَلهی َتَقدَس رِضاَك أْن َتکوَن َلُه ِعلٌة ِمْنَك« خداوندا، رضای تو پا
تو برای آن وجود داشــته باشــد، کجا رســد که علت رضای تو از من بوده باشد. دعای امام حسین  در 

روز عرفه
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کل بحث، این که خداوند اراده کند و انجام بدهد نیست؛ فضا باالتر از این 

است، در این مورد فقط به چند آیه اشاره یم کنیم:
شواهد قرآنی 

اٌل لِٰما یُِريُد﴾1 پروردگار و  خداوند در ســورٔه هود یم فرماید: ﴿...إِنَّ َربََّك َفعّٰ

مربــی حقیقی عالم، هر چــه اراده کند، آن را به فعلیت یم رســاند و فّعال 

به آن است.

در سوره ابراهیم یم فرماید: ﴿... َويْفَعُل اهلُل َما یَشاُء﴾2هر چه اراده کند آن 

را به فعلیت یم رساند.

كتَاِب﴾3 
ْ
مُّ ال

ُ
در ســوره رعد یم فرماید: ﴿یْمُحو اهلُل َما یَشــاُء َويثِْبُت وَِعنَْدهُ أ

هــر چه را بخواهــد محو یم کند و هر چه را بخواهــد اثبات یم کند و ثبات 

یم دهد. اصاًل امّ الکتاب در نزد اوست.

 اصل چهارم؛ وجوِد استثنا در قوانین نظام آفرینش

اصل دیگــری که قابل توجه یم باشــد، وجــود اســتثنا در قوانین نظام 

گــر چه یک نظام کلی و یک ســری قوانین ثابتی  آفرینش اســت. در عالم ا

1. سورٔه هود، آیٔه 107، ترجمه: پروردگارت هر چه بخواهد یم کند.
2. سورٔه ابراهیم، آیٔه 27، ترجمه: و خدا هر چه بخواهد، یم کند.

3. ســورٔه رعــد، آیــه 39، ترجمه: خــدا هر چه را بخواهــد محو یا اثبــات یم کند، و اصل همــه کتابها نزد 
خداست.
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داریم کــه علی القاعــده روی آن قوانیِن ثابــِت نظامِ آفرینــش، امور جاری 

یم شــود؛ اما درعین حال اســتثنائاتی هم در عرصٔه این قوانین وجود دارد 

و یم تواند هم وجود داشته باشد. 
شواهد قرآنی 

خداوند در ســورٔه انبیاء یم فرماید: ﴿ل یُْســئَُل َعما یْفَعُل َو ُهْم یُْسئَلُوَن﴾1 

فعلــی کــه از خداونــد صادر یم شــود، مورد ســؤال واقع نمی شــود. چرا؟! 

مگــر طبق قاعــده، فعل، غیــر مســتقیم از خداوند صادر نمی شــد؟ پس 

چرا این طور شــد؟! نظام آفرینش که به این صورت بود. چرا اســتثنا شــد؟! 

چطــور این جا قانون تغییر کرد؟! چگونه این جا با این تغییر، نظام عالم به 

هم نخورد؟! و خیلی از این شــبهاتی کــه در موضوع معجزٔه انبیاء = پیش 

یم آورند. یک جملۀ ﴿ل یُْســئَُل َعما یْفَعُل﴾؛ خدا چون و چــرا ندارد که چرا 

این طور شــد. آن، خلق است که مورد ســؤال واقع یم شود که چرا این طور 

کــرد و چرا آن طور نکــرد؟! و وظیفه اش این بود و چرا فــالن کار را کرد که بر 

خــالف قانــون طبیعت بــود؟! این مربوط به خلق اســت و نــه مربوط به 

خالق.

این کــه چگونــه اســتثنا پیش یم آیــد، علت هــای مختلفــی دارد؛ مثاًل 

یم دانیم که اصــوالً از ازدواِج زن و مرد، فرزندی به دنیا یم آید؛ پس چگونه 

حضرت عیسی، بدون پدر از حضرت مریم < متولد شد؟ این استثنا 

1. ســورٔه انبیاء، آیٔه 23، ترجمه: خدا از آن چه یم کند بازخواســت نمی شود ولی آنان بازخواست خواهند 
شد.
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چگونــه اســت؟ نظم عالــم که این نبــوده اســت. چگونه یک مــرده زنده 

گهان یک چوب دســتی بــه اژدها تبدیل یم شــود؟!  یم شــود؟ چگونــه نا

اژدها شــدن در نظام آفرینش یک قوانینی دارد، اصولی دارد، چگونه این 

نظام به هم ریخت؟ و یا بسیاری از اتفاقاتی که در معجزات انبیاء و کرامات 

بزرگان هست؛ این استثنائات جوابش روشن است. 

اوالً: این کــه یم گوییم قانــون ثابِت نظــام آفرینش این گونه اســت، این 

کــه ما با این جثــٔه ناچیز،  کم ظرفیتــی و کج فهمــی ما را بیــان یم کند. چرا

ذهِن جاهل و ســراپا خیالمان طوری ادعا یم کنیم که گویی به قوانین کل 

نظام هستی رســیده ایم و فکر یم کنیم این نظام محدود به همین است 

که ما رســیده ایم! یا یم گوییم دایرٔه قانون طبیعت، این است که من به آن 

رســیده ام و بشر به آن رسیده است! درحالی که این یک گوشه ای از قوانین 

هســتی است و میدان دید ما همین مقدار بوده است؛ آن چیزی که ما به 

آن رسیده ایم جزءِ همین قوانین است و جدای از آن نیست.
مثاِل اول 

 کســی از قانون نظــام وظیفه، فقط ایــن را یم داند که مثاًل فرزند پســر 

یک خانواده ای که به ســن 19 سال رســیده، باید به خدمت نظام وظیفه 

برود. این به گوشــش خورده و همین را هم به چشــمش دیده اســت؛ اما 

یم بیند پســر فالنی نرفت، چرا استثنا شــد!؟ چرا این نظام در این مورد به 

هم خورد؟! در جواب یم گوییم: تو چنان کوچک فکر یم کنی که وقتی این 

مقــدار از نظام را فهمیدی و دانســتی، ایــن را به کل قوانیــن نظامِ وظیفه 
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تعمیــم یم دیه. ایــن نقــص و کوته بینی خودت اســت؛ و اال قانــوِن نظام 

از این اســت؛  وظیفــه فقط این نیســت که تــو فهمیده ای؛ بلکه وســیع تر 

تبصره ها و توضیحــات زیادی دارد؛ همۀ آن تبصره ها و توضیح ها قوانین 

نظام وظیفه را تشکیل یم دهد. شما آن قسمت از این قانون را ندیده اید 

گر شــخصی دارای فالن شرایط باشد، معاف یم شود؛ در فالن شرایط  که ا

معاف از رزم یم شــود؛ شما که همٔه این ها را ندیده اید، این را بروید از یک 

گر شما قضایای جامع و  مأمور یا از یک ســرهنِگ نظام وظیفه بپرسید. ا

تمام قانون آن را ببینید، خواهید دید که این استثنا هم جزءِ همین قانون 

اســت و جدای از این نیست. بله! این که فالنی به سربازی نرفته است، این 

اســتثنا از قانون، درک تو اســت که در این دایرٔه کوچــک، قانون را یم بینی؛ 

خیــال یم کنی که به همٔه آن رســیده ای! امــا در کلِّ آن حقیقِت قانونی به 

جامع آن قانون نرســیدی، اصاًل این استثنا جزءِ قانون نظام وظیفه است، 

ایــن محــدودٔه ناقــِص فهم از مســئله، این کج فهمــی را ایجاد کــرد. اما آن 

گر غیر از این یم شد جای ســؤال بود که مثاًل  جا کار درســت اســت، اتفاقاً ا

آقای فالنی که با فالن شــرایط معافیت، تطبیق داشت، چطور به سربازی 

رفت؟!
مثاِل دوم 

فــردی را فــرض بفرمایید که تازه مســلمان شــده و در مرحلٔه آشــنایی 

با دین اســت؛ بــه او یم گوینــد چهار رکعت نمــاز ظهر را فالن جــا آن طور 

بخوانیــد و نماز مغرب را این گونه بخوانید. وقتی با یک کســی مســافرت 
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یم رود، آن جــا یم بینــد که او نماز ظهــر را دو رکعت خوانــد؛ در دلش هزار 

رقم اشــکال وارد یم کند! اما این مربوط به نقص خودش است. چون این 

فرد با گوشــه ای از احکام نماز آشنا شــده و این را به کل احکامِ نماز تعمیم 

داده اســت و در خیــال خود تصــور یم کند آن مقــدار کمی را که دانســته، 

همٔه آن احکایم اســت که وجود دارد؛ لذا به این اشتباه یم افتد و تعجب 

هــم یم کنــد که چرا نماز چهــار رکعتی را دو رکعت خوانــد. اما این مطلب 

نزد یک فقیه و در همٔه گســتردگی احکام نماز، یک اســتثنا نیست، بلکه 

گر غیر از این  جزءِ احکام نماز اســت و اصاًل کار درســت هم همین است و ا

باشد، اشــکال دارد. اما این برای کسی که کوته بینی یم کند و دایرٔه دیدش 

خیلی کوچک است -بدتر این که این دایرٔه کوچک را همۀ دایره و همۀی 

صحنه یم بیند- قابل درک نیســت. اشــتباه اینجاســت! ایــن غرور، منیت 

و خودبرتربینــی اســت که تــا دو کلمــه از احکام را دانســت، دایــره آن را در 

خودش به این وســعت ببیند که باعث این همه اشــتباه، ســؤال، انتقاد و 

... بشود.

امــا کســی کــه در آن پهنٔه وســیع قــرار گرفت، بــرای او این طور نیســت، 

اصــاًل برایــش اســتثنا، خیلــی واضح اســت. مــا از قانــون عالــم خلقت به 

لحــاظ کوچکــی وجودمــان، یم دانیم که بایــد یک پدر و مادری باشــد تا 

یک فرزندی باشــد. این یک گوشــٔه خیلــی ناچیز از نظام وســیع آفرینش 

خلقت اســت. بدتر از آن، این است که از روی غرور و منّیت مان، این قانون 

را تعمیــم یم دهیم و انحصار یم دهیم که کل نظام هســتی باید این گونه 
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باشــد. آن وقت یم گوییم که چرا حضرت عیســی  به آن صورت استثنا 

شده است؟ چرا؟ چگونه یم شــود؟ و هزاران چراهای دیگر. نمی گوییم که 

من کوتاه بین هســتم و بدتر از آن این اســت که این بینــِش کوتاه خودمان 

را وســعت یم دهیم، مطلق نگاه یم کنیم. اطالق اســت که مشکل ایجاد 

یم کند.

چطــور یک نفــر ِگل را بگیرد و پرنده کند و پــرواز کند برود؟! چگونه این 

مراحل استخوان بندی  انجام گرفت و سؤال های زیاد دیگری درباره این که 

چگونه با یک اراده، این چیزها اتفاق افتاد. 

جالب این اســت که نمی گویم مربوط به نقص فهم من بوده و اشتباه 

بــزرِگ من اســت کــه قوانینی که با آن آشــنا شــدم-که ذرٔه ناچیــزی از ارادٔه 

قانــون ســاز الهــی اســت- را تعمیم یم دهــم و مطلــق نگاه یم کنــم؛ لذا 

طبیعی است که به عدم فهم این استثنا گرفتار شوم. آن وقت از روی غرور، 

اعتراض، دهن کجی و چون و چراهای بیشــتری یم کنم. باید بگوییم قرآن 

معجزه عجیبی اســت. زیرا معجــزه آورتر از این که مثاًل یک چوب دســتی 

را بزنیــد به یــک جایی و به اژدها تبدیل بشــود، این کالم اســت کــه با این 

قاطعیت، خبر از قوانینی یم دهد که بشــر اصــاًل به الفبای آن هم راه پیدا 

نکرده اســت. خــوِد بیان این واقعیــت از خود آن معجزه اش قوی تر اســت 

که بــا این قاطعیــت توجه ما را به چــه فضاهایی از نظــام آفرینش جلب 

یم کند. آن وقت ما یم گوییم استثنا!
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ا َيْفَعُل﴾ بــه خاطر همیــن معرفت اســت که اهــِل آن از  ﴿ل یُْســئَُل َعمّٰ
خــدا یم ترســند. هیــچ وقت ادعــا نمی کنند که مــن پیامبر خدا هســتم، 

من حجت خدا هســتم! بلکه از همین معرفت اســت کــه حقیقتاً از خدا 

خشــیت دارند؛ از این که ممکن اســت خدا توفیق را از من ســلب بکند، یا 

با امتحانی ساده در آخر عمرم پایم بلغزد و زمین بخورم. این خوف است، 

این توحیدی اســت که اصاًل نمی گذارد برای انســان ُعجبــی باقی بماند و 

نعوذباهّلل خداوند مورد سؤال قرار بگیرد. 

کمــا این که مــا در زندگــی بارها این ذلــت را یم بینیم؛ ولی بــه آن توجه 

نمی کنیــم. فردی را تصور کنید که منحرِف تمام باشــد و با هزاران شــبهه، 

اصــاًل خدا و اهل بیــت =، و همه عالم را رد یم کنــد، اما وقتی یم خوابد، 

یم بینی ذلیالنه مثل برگ یک درخت، به زمین افتاده و هیِچ هیچ شــده 

است. این ساعاتی که به خواب سنگین رفته، نه صحبت از این اعتراضات 

اســت، نــه از این چراها و نــه از این اســتدالل های چنین و چنــان! اصاًل آن 

قــدر ذلیل افتاده که چیزی نمی بیند تا به کســی بگوید که این گونه اســت 

و آنگونــه نیســت، اصــاًل نمی شــنود تــا بیاید بنشــیند و بحث کنــد؛ اصاًل 

نمی تواند حرف بزند تا این که بیاید اعتراض بکند، سؤال بکند. 

گر انســان ســر ســوزنی عقل داشــته باشــد، این ها همه برایش پاســخ  ا

اســت؛ چــرا دیگر اعتراض نمی کند؟ چــرا دیگر این چراهــا را نمی گوید؟ در 

این هفت ســاعت، ده ساعِت خواب، نه تنها این چراها را نمی گوید، بلکه 

اصــاًل نمی توانــد چیزی بگوید! شــما کــه یم گویید من حق هســتم، االن 



رفیِقحکیم/ ضرورت داشتن استاد و راهنما در مسیر تربیت نفس 30

گر اندکی فکر خود  بگویید که این هفت، هشت ساعت چه شد؟! انسان ا

را با همٔه وجود به کار بیندازد، پاســخ ســؤاالتش را در زندگی خود دریافت 

خواهد کرد.

ا َيْفَعُل﴾ پس خداوند مــورد سؤال واقع نمی شود. چون او  ﴿ل یُْسئَُل َعمّٰ
عین عدل است، ﴿َو ُهْم یُْســئَلُوَن﴾ بلکه آن که باید مورد سؤال واقع شود، 

خــوِد خلق اســت. در ایــن نظام، این خلق موظف اســت این طــور زندگی 

بکند، این طور عمل کند. در غیر اینصورت، چراها پیش یم آید. 

پس اســتثنایی که عرض یم کنیم، به زبان َخلقی خودمان است، وگرنه 

در عالم واقع این طور نیســت. شــخصی با مجاهده و شخص دیگری از راه 

جــذب، به یک مراحلی یم رســد. این مطلبی اســت که به نظر ما اســتثنا 

اســت. امــا در تربیِت این عالم توســط خداونــد متعال، اســتثنایی وجود 

ندارد.

 اصل پنجم؛ رجوع به متخصص، یک مسألۀ عقلی

اصــل دیگــر، رجوع به متخصص اســت. این اصل، باز یــک اصل قرآنی 

بــوده و همچنین یک اصل عقلی اســت که ما بایســتی به اســباب رجوع 

گر خدا اراده اش بر این اســت که ما به وسیلٔه اسباب و ابزار تربیت  بکنیم. ا

بشویم، این جا قاعدٔه الهی ما را ملزم یم کند که به متخصص رجوع کنیم.
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شواهد قرآنی

 در ایــن جــا به آیاتی اشــاره یم کنیم. به عنــوان نمونه قــرآن یم فرماید: 

ِر إِْن ُكنْتُْم ل َتْعلَُموَن﴾1 این امر خوِد خداســت که به اهل 
ْ
ك ْهَل الِّ

َ
﴿فَْســئَلُوا أ

گــر در حقانیت ایــن مطلب شــکی دارید و ســؤال و  کتــاب یم فرمایــد : ا

شــبهه ای وجود دارد بروید از متخصصین تان بپرســید کــه آن جا حقانیت 

این مطلب آمده است. این رجوع به متخصص باز یک امر عقلی است.
مثال 

 تا به حال دیده نشــده اســت که وقتی کســی مریضی دارد، با عجله و 

با آن اضطراب، مســتقیم ماشــین را به یک کارگاه - مثــاًل کارگاه مکانیکی 

گر مســلمان  - براند! از هیچ کســی دیده نشــده که ایــن کار را بکند؛ حتی ا

و مؤمــن هــم نباشــد. اصــاًل عقل آن جــا یم گویــد که بایــد این ماشــین، 

مریض را مســتقیم به بیمارســتان ببرد و نه به کارگاه نجاری. آن هم در آن 

شلوغی و نگرانی و اضطراب و اضطرار و آن حواس پرتی و فشار، ذره ای هم 

امکان ندارد که انســان به اشــتباه بیفتد. این قدر مطلب واضح، روشــن و 

گر مثاًل کفش هایــش از یادش یم رود که بپوشــد، اما  قاطع اســت. حتــی ا

درعین حال هیچ وقت به کارگاه نجاری نمی رود و با همٔه وجود قبول دارد 

که باید برود به نزد آن متخصص مربوط خود. پس رجوع به متخصص در 

1. ســورٔه نحل، آیٔه 43، ترجمه: پیش از تو نفرســتادیم مگر مردانی که حجت ها و زبورها به ایشــان وحی 
گر خودتان نمی دانید از اهل کتاب بپرسید. کردیم، ا
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همٔه امور زندگی یک امر خیلی واضح است.

گر خودمان در زندگی مان یک بررســی داشته باشیم، خواهیم دید که  ا

از نــان و نمــک خریدن و غذا خوردن گرفته تا باالترین شــرایط و مســائل 

زندگــی بالفاصلــه و بــه صــورت خــودکار، وجودمان مــا را بــه طرف یک 

متخصص هدایت یم کند.

علت وارد کردن شبهه برای رجوع به متخصص در مسائل روحی�

حاال چطور یم شودکه اینجا فراموش یم کنیم، شبهه یم آوریم و اشکال 

وارد یم کنیــم؟ چطور یم شــود کــه یک جمجمه درد یم کند، یک چشــم 

درد یم کنــد، پیش متخصص یم رویم و به جســم مان اهمیت یم دهیم؛ 

ولی روح مان را یم گوییم ولش کن؟!

شــاید یکــی از علت هایش این باشــد که انســان همیشــه تحــت تأثیر 

محسوسات خودش است، هر آن چه را که حس یم کند به آن بها یم دهد، 

اثــر آن ســریع تر، جدی تر و عملی تر یم شــود. همین که از میدان حســش 

بیرون رفت آن جا دیگر بی خیال یم شود.
مثال اول 

مرحــوم عالمه طباطبایی 8 در تفســیر شــریف المیــزان در جریان 

حضــرت موســی  ایــن مطلــب را آورده اند کــه آن حضرت بــا این که در 

میقــات و در مالقاتــش با خداوند متعال، به او مســتقیماً وحی رســید و 

علم - آن هم علم وحی الهی - پیدا کرد که قوم او توسط سامری منحرف 
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شــده است اما پس از این که پیِش قوم خودش یم آید و صحنه را یم بیند، 

آشــفته یم شود. آن هم چه آشفته شدنی! چه خشمی! آن رفتار و خشمی 

که باعث یم شــود موهای برادرش را بگیرد و به آن شکل با او برخورد کند، 

در قرآن بیان شده است.

عالمــه یم فرمایــد که چــه طور شــد حضرت موســی  - بــا این که 

از طریــق وحــی بــه این مطلــب علم پیدا کــرده بــود - این انقــالب و این 

اضطراب و این خشم آن جا برایش ایجاد نشد؟

 در جواب یم فرمایند این اثرِ حس اســت. چــون اینجا آن صحنه که در 

میقات برایش معلوم شده بود، محسوس شد.
مثال دوم 

 مثاًل به شــخصی گفته یم شــود کــه خواهرت یا پســرت تصادف کرده 

و یــا حادثه ای برای آن ها پیش آمده اســت. بله؛ ناراحت یم شــود و خیلی 

هــم ناراحت یم شــود؛ اما وقتی خودش آن صحنــه را یم بیند آن یک چیز 

دیگری اســت، آن مرحلٔه حس است. مرحلٔه حس خودش یک خاصیت 

ویژه ای دارد.

چــون مــن احســاس یم کنــم، این دســتی کــه شکســته اســت باید به 

شکســته بند ببرم، یک سر سوزنی هم اشتباه نمی کنم، بالفاصله تصمیم 

خــودم را یم گیرم که به شکســته بند ببرم. اما این که بایــد افکار و روحیات 

خــودم را، تربیت روحی و فکری و بینشــی خودم را بایســتی در اختیار یک 
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گر  متخصــص قــرار بدهم، هنوز حــس نمی کنم. هنوز حــس نمی کنم که ا

ایــن بینــِش انحرافــی در مــن و روح و فکــر من رســوخ کند و رشــد کند چه 

مصیبت هایی بار خواهد آمــد. چون این ها را حس نمی کنم لذا برای من 

خیلی هم مهم نیست و هر طور هم شد، بشود.

گر در تربیت روح مان نقص هایی پیش بیاید، خودسرانه کارهایی انجام  ا

یم دهیم و چون محســوس نیســت که ایــن کارهای خودســرانه در آینده 

باعث بروز چه مشکالتی خواهد شــد، اهمیتی برای آن قائل نمی شویم. 

لذا یکی از کارها و اهداف مهمِ مســائل تربیت نفس، این است که طوری 

تربیت شــویم تا ایــن حقایق - که به مراتب، مهم، بلند، قوی  و سرنوشــت 

ســازتر از آن محسوسات مادی اســت و برای ما غیرِمحسوس است - برای 

ما محسوس شود.
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 عدم نیاز به استاد، حرِف خطرناکی است!

گایه ادعا یم شــود که انسان در مســیر تربیت، نیازی به استاد ندارد، و 

گایه هم ادعا یم شــود که به هر کســی نمی شود استاد گفت و استاد باید 

ویژگی های خاصی داشــته باشــد؛ بایــد بدانیم که ایــن دو مطلب نباید با 

هم َخلط شوند. 

این که ادعا یم شــود در مســیرتربیت نفس نیاز به استاد نیست، خیلی 

کــی اســت. ولی یــک موقــع یم گوییم ایــن اســتاد باید چه  حــرف خطرنا

ویژگی هایی داشــته باشد و شرایط استاد چیست؟ نمی شود از هر کس و از 

هر رایه تبعیت کنیم و بگوییم اســتاد است و از او استفاده کنیم. این نکتۀ 

فصل دوم
ضرورت نیاز به استاد در مسیر تربیت نفس
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بسیار مهمی بوده و اتفاقاً حرِف خود قرآن و حرِف عقل است.

گر انســان هشتاد سال جســتجو کند تا کسی را که دارای این  ارزش دارد ا

ویژگی هاســت، پیــدا کنــد و اختیارش را دســِت هر کس ندهــد. این حکمِ 

عقل و حرف خود قرآن است. اما این که کسی بیاید و بگوید این راه احتیاج 

کی است. به استاد ندارد، این حرف خطرنا

چطور ممکن اســت انســان، چند متر پارچه -چون کمی گران قیمت 

اســت- بدهد به کســی که در کارش اســتاد باشــد و برای چنــد متر پارچه 

این قــدر اهمیت بدهد ولی به حقیقت خودش بگوید: ولش کن! خودم 

یم روم از ایــن طــرف و آن طــرف مطالعه یم کنم و باالخــره مطلب را پیدا 

یم کنم!

اصل رجوع به متخصص آنقدر بدیهی و واضح است که حتی در زندگی 

گاه بــه این اصل  روزمره انســان کاماًل مشــهود یم باشــد و انســان ناخودآ

توجه دارد.
مثال 

 هرگــز ندیدیــم که کســی فرزندش مریض باشــد و مثاًل به یــک کارگاه 

ماشــین آالت مراجعه کند که این بچه من را در نوبت فالن ماشین بگذار! 

یا ماشــینش خراب بشود و از مطب پزشکی نوبت بگیرد که ماشین من را 

در نوبت مریض هایــت قرار بده! یا مثاًل فردی که پارچٔه گران قیمتی دارد، 

ســعی یم کند کــه آن را به خیــاِط ماهر بســپارد؛ این مســأله، کاماًل واضح 
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است.

پــس به طور طبیعی، رجوع به متخصص در تمام زندگی انســان وجود 

دارد و این اصِل واضحی اســت. فقط این شــیطان است که گایه انسان را 

در مورد این مســأله وسوســه یم کنــد و وقتی میخوایه در این مســاله به 

متخصــص رجوع کنی، شــیطان یم گویــد: »آقا الزم نیســت به متخصص 

رجوع کنــی! حقیقت خــودت و روح خودت مهم نیســت؛ بلکه چند متر 

پارچه مهم اســت، چون گران قیمت است. باید حتماً یک خیاط ماهری 

باشــد تا مثاًل آ ستین اش ذرّه ای کوتاه و بلند نشــود؛ اما خودت و حقیقت 

خودت مهم نیست! هر طور یم خواهد باشد«.

 بنابراین این یک وسوســه اســت که برای انسان آمده است و گرنه اصل 

مطلب کاماًل واضح و بدیهی است.

 آیا سلوِک مسیر تربیت نفس، بدون استاد 
امکان دارد؟

آیا کسی که در مسیر تربیت و تزکیٔه نفس قرار یم گیرد، لزوماً باید استاد 

ببیند و تحت نظر استاد باشد؟ یا این که یم تواند بدون استاد و خودسرانه، 

متناســب استعداد خودش، کتاب های مختلف را مطالعه کند و این راه را 

طی کند؟
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گایه سؤال و شبهه یم شــود که اساساً خداوند خودش تربیت یم کند 

و احتیاج به اســتاد نیســت و هر کســی توفیق داشــته باشــد خدا خودش 

گر به  او را تربیــت یم کنــد و اســتاد را خــودش یم فرســتد و باالتــر از ایــن، ا

دانســته های خودش عمــل بکند، خدا خــودش ندانســته هایش را به او 

تعلیم یم دهد. اصاًل رساله برایش کفایت یم کند؛ بقیه هر چه که هست، 

همــه مریدبــازی و دوره گردانــی اســت؛ اصاًل این ها ســاختٔه یک مشــت 

صوفی ها و ُعرفایی اســت که مزاج خاص خودشــان را دارند و مردم را دور 

خودشــان جمع یم کنند. ایــن بیا و ببرها خیلی هم الزم نیســت؛ خداوند 

خودش، تابحال در همۀ مراحل انسان را تربیت کرده و در این هم تربیت 

یم کند! گایه هم از فرمایشــات اطرافیاِن بزرگان که به مناســبتی مطالبی 

را فرموده انــد ســند آورده و برای اثبات حرفمان به کلمات بزرگان اســتناد 

یم کنیــم و ای بســا گایه سوءاســتفاده کــرده و حتــی مطالبــی را از بعضی 

فرمایشــات بــزرگان در این زمینه، بیش از حد پــرورش یم دهیم. اما وقتی 

بررســی یم کنیم، با آیات و روایاتی مواجه یم شویم که برای عمل به احکام 

دیــن، یک میدان وســیعی را بــاز یم کنند و مراتــب و جایگاه هایی را در آن 

میدان وســیع، بــرای عمل به احکام الهــی ارائه یم نمایند؛ اینجاســت که 

تشــخیص این مراتــب و جایگاه ها، در این میداِن وســیِع عمــل به احکام 

دین، نیاز به متخصص دارد.
شواهد قرآنی و روایی 

بیان  را  معیّنی  و  ثابت  سقِف  افراد  همه ی  برای  هم،  روایات  و  آیات 
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 وُْسَعٰها﴾1؛ 
ّٰ
این آیه یم فرماید: ﴿لیَُكلُِّف اهلَُل َنْفساً إِل نفرموده اند. مثاًل در 

نفسی، به تناسب وسع او تکلیف کرده است. یک میدان  خداوند به هر 

وسعت،  تناسب،  به  کس  هر  برای  دین  احکام  به  عمِل  و  است  وسیعی 

تعداد  به  که  وسیع  میدان  این  در  است.  او  خاص  استعداد  و  ظرفیت 

نفوس انسان ها مراتب مختلف پیدا یم کند، چگونه باید تشخیص داد 

فالن اعمال چیست؟ اینجاست  این مرحله و در  که استعداد این فرد در 

که احتیاج به متخصص وجود دارد.

کرم [ یم فرماید: »ُخذوا ِمــَن الِعباَدةِ ما تُطیقوَن«2؛ عبادت را به  پیامبــر ا

گر این آیــه و روایــت را کنارِ هم  مقــدار تــوان و طاقت خــود انجام دهیــد. ا

بگذاریم، یک ابعادی را باز یم کند؛ پس عبادات را خارج از طاقت، ظرفیت 

و استعدادتان به خود تحمیل نکنید.

 یــا در یــک روایــت دیگــری، امــام صــادق  یم فرمایــد: »ل تُكرِّهوا 

إیل أنُفِســكُم الِعباَدةَ«3؛ عبــادت را به نفس هــای خود تحمیــل نکنید، به 
نفــس خود در انجــام عبادات و وظایف زور نگوییــد، کراهت وارد نکرده و 

سخت گیری نکنید، به اندازٔه وسعت خود به تکلیف عمل کنید.

کتفاء یم کنیم.  از این قبیل روایات فراوان داریم ولی به همین مقدار ا

در این روایت، »تُكرِهوا« را یک طور یم فرماید و در آیه یا روایات دیگر به 

1. سوره بقره، آیه 286، ترجمه: خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او
2. کنز العمال، 5301، ترجمه: از عبادت به اندازه ای که توان دارید، برگیرید؛

3. بحاراالنوار، ج 86، ص 213، ترجمه: کاری نکنید که عبادت الهی در نظرتان ناپسند جلوه کند.
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ْن 
َ
ْن تَكرَُهوا َشیئًا وَُهَو َخرٌی لَكْم وََعَس أ

َ
گونــه ای دیگر؛ یم فرماید: ﴿وََعَس أ

بُّوا َشیئًا وَُهَو َشٌّ لَكْم﴾1؛ درست نکتٔه مقابل آن معنی! ای بسا چیزهایی  ِ
ُ

ت
کــه برای شــما کراهت دارد و ســخت یم آیــد، در حالی که آن خیر اســت، و 

آن چه را که دوست دارید، برای شما شر است.

ْن تَكرَُهوا َشــیئًا َوجیَْعَل اهلُل ِفیِه َخرًیا 
َ
 در آیــٔه دیگری یم فرماید: ﴿َفَعَس أ

تــاب و تــوان تو خارج  كِثرًیا﴾2؛ ای بســا چیزی که برای تو ســخت اســت، از 
بــوده و کراهت آور اســت، در حالی کــه خداوند در آن خیر کثیری گذاشــته 

گر  اســت. حاال ایــن دو را چطور جمــع کنیم؟ یک متخصــص یم خواهد. ا

این را دســت کســی دهید، کراهت را به معنای لغــوی آن یم برد و آن وقت 

در مســیر رفاه طلبــی یم افتد و هــر تکلیفی به او یم دهنــد، بهانه یم آورد 

کــه ایــن خیلی ســخت اســت و در روایــت فرموده اســت که ســخت گیری 

نکــن! به او یم گویندکه فالن کار را انجام بده، یم گوید: نه، حوصله ندارم؛ 

تنبلــی، تن پــروری، راحت طلبــی، بی کفایتی و همــٔه این ها را بــا یک کلمه 

توجیــه یم کند: »به ما فرموده اند که به نفس خود زور نگو، تحمیل نکن، 

ســخت گیری نکن!« یــا از این طرف دچار افراط شــود و بگویــد: خود قرآن 

فرموده است: به دنبال سخت گیری هایی که خیر کثیری در آن است، برو و 

سخت زحمت بکش هرچه یم خواهد باشد!

1. سوره بقره، آیه 216، ترجمه: و چه بسا که از چیزی بیزارید و آن برای شما خیر است و چه بسا چیزهایی 
دوست یم دارید درحالیکه شر شما در آن است. 

2. ســوره نســاء، آیه 19، ترجمه: وچه بسا چیزی خوشایند شما نباشــد، و خداوند خیر فراوانی در آن قرار 
یم دهد!
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این افــراط و تفریط، از کجای معنای کراهــت دریم آید؟! چگونه معنی 

شــود؟ چه کســی معنی کند؟ چه کســی مصادیــق آن را تشــخیص دهد؟ 

چه کســی این ها را تنظیم کند؟ این یک مســئلٔه تخصصی اســت و آیات و 

کید یم کنند که بایســت به دنبال متخصص رفت. این ها نکات  روایات تأ

ظریفــی در رفتار انســان اســت که بین یــک واژه با دو معنای وســیع، یک 

میدان وسیعی باز یم کند.

در روایــت دیگری یم فرمایــد: »أفَضُل العماِل أَحزُها«1؛ آن جا یم فرمود: 

»ل تُكرِّهوا إیل أنُفِسكُم«2 به نفس خود سخت گیری نکنید و بگذارید آرام 

باشــد، این طرف یم فرماید که افضِل اعمال، پُر زحمت ترین آن هاســت؛ 

 
َ

ایــن ارتباطــات، میدان بــاز یم کند. ﴿ل مالحظــه یم فرماییــد که چقدر 

 وســعها﴾3، این میدان به تعداد أنُفــس، مراتب پیدا 
ّ

یكِلُّف اهلُل َنْفًســا إِل
یم کنــد، و ایــن مراتب یــک امر تخصصی اســت که البته عــرض کردیم ما 

این ها را به عنوان مثال گفتیم و در این زمینه، آیات و روایات فراوان است.

 تعریف کامِل استاد اخالق بر اساِس قرآن

یکــی از علل اصلِی دچارشــدن به شــبهه در معارف الهــی و دینی، این 

1. بحاراالنوار، ج 67، ص 191، ترجمه: برترین عمل، استوارترین و پرزحمت ترین آن هاست.
2. بحاراالنوار، ج 68، ص 313، ترجمه: عبادت را به نفسهای خود تحمیل نکنید.

3. همان
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اســت که افــراد، تنــگ نظرانه معنــای کلمــات و واژه هــا را یم بیننــد و به 

وســعت آن معنا و حقیقتی که منظور دین اســت توّجه ندارند؛ در نتیجه 

به یک تناقضی گرفتار یم شوند. 

از طرفــی، معانی آن کلمــات را محدود یم بینند و به وســعت آن معنا 

توّجه ندارند، از طرف دیگر، فطرتشــان معانــی حقیقی را یم خواهد و در 

نتیجه از درون به تناقض گرفتار یم شوند و این مشکل در درونشان ایجاد 

یم شود. 

اشــتباه دّومشــان این اســت که خیال یم کنند این اشــکال، مربوِط به 

دین و معارف اســالیم اســت؛ غافل از این که این اشکال و تناقض مربوط 

به درون خود او اســت. او باید در برخــورد با کلمات، معانی را، آن چنان که 

مدنظر دین هســت، نگاه کند، نه این که با برداشــت شخصی خود، همه 

را تفسیر کند. چیز 

در مــورد بحــث ما هم ایــن اتفاق رخ یم دهــد؛ وقتی ســخن از معنای 

اســتاد اخالق بــه میان یم آید، این معنــا در ذهن فرد، فقــط یک معنای 

تنــگ و تاریکــی ایجــاد یم کند؛ مثاًل، اســتاد اخــالق به کســی بگویند که 

بیایــد روی صندلــی بنشــیند، یــک ســری مطالــب خوبــی هــم بگوید و 

گر اســتادش هم خیلی  نصیحت هایی بکند و آیات و روایاتی هم بخواند! ا

قوی باشــد، راهنمایی یم کند که ســر ســفره چطــور یم نشــینند، لباس را 

چطور یم پوشــند، چه کار کنیم که آدم خوبی باشــیم؟ چه کار کنیم که همه 
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ما را دوست بدارند؟ چکار کنیم که چنین و چنان باشد؟ 

یا یم گویند که این چیز مهمی نیست، ما یم توانیم به کتاب ها مراجعه 

کنیــم، این مطالب همه جا فراوان اســت، چه لــزویم دارد که حتماً پیش 

یــک کســی برویم؟ ما کــه این هــا را بلد هســتیم، یم توانیم بخوانیــم و یاد 

بگیریم، همه جا مملو از این مطالب است، دیگر نیازی به استاد نیست! 

 لــذا یــک همچیــن معنایی در ابتــدا از اســتاد اخالق به ذهــن متبادر 

یم شــود. امــا چرا این ســؤال و این معنا بــرای او پیش یم آید؟ بــرای این که 

گر بــا معنای بســیار تنگ نظرانه به آن  اســتاد اخالق یعنی همیــن! البته ا

مطلب نگاه شود. 

و از طرف دیگر، در فطرِت آن فرد، تناقض ایجاد یم شــود و این مشکل 

و سؤال برای او به وجود یم آید.

 در حالی که نگاِه قرآن، بســیار بلند یم باشــد. قــرآن یک باب جدیدی 

از انسان هایی یم دهد که استعدادهای  به روی انسان باز کرده است. خبر 

فوق العــاده ای دارنــد و بــه معرفت و کمالی رســیده اند که خــدا توصیف 

آن هــا را در مورد خودش قبول یم کند؛ در حالی که حضرت موســی  با 

آن عظمت در آن مانده بود. 

قرآن، حتی حاالت بعضی از انبیای دیگر را نقل یم کند تا این نکتٔه مهم 

را برای ما شــرح دهد. امثال حضرت یونس   باید به شــکم مایه بروند 

و مراحلــی از توحیــد را طــی کنند تا یــک چیزهایی بفهمند، تــا بدانند در 
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توحید چه خبر است؛ و اال رسیدن به آن کماالت توحید، دراین فضای آزاد، 

قابلّیت هــای خاّصی یم خواهد. اّما به برکت قرآن، یم بینیم انســان هایی 

هستند که به آن معنا رسیده اند.

گر کســی شــبهه کند که این ها منحصر به معصومین = است،  البته ا

این شــبهٔه بسیار بی جایی است! برای این که قرائن فراوان داریم که داللت 

گر  یم کننــد ایــن مربوط به غیــر معصوم هم هســت. خیال یم کننــد که ا

ایــن را منحصر به معصــوم بکنند، مقام معصوم را بــاال برده اند، در حالی 

کــه این طور نیســت، بلکــه مقام معصــوم را پاییــن آورده اند؛ بــرای این که 

معصومین = مخَلص ساز هستند، نه این که فقط مخَلص باشند. مقام 

آن هــا آن قدر باالســت کــه از این انســان ها، مخلَــص تربیــت یم کنند و به 

این مقامات یم رســانند، نه این که بگوییــم معصومین = فقط مخَلص 

هستند.

به هرحال قرآن ما را به عظمِت انسان هایی که قابلّیت دارند به چنین 

معرفتی برسند، توّجه یم دهد؛ که این افراد فقیه بوده و توانایی استنباِط 

ُحکم خدا از آیات، روایات و سّنت و توانایی امر به معروف و نهی از منکر را 

دارند. خداوند متعال به این افراد حکمت داده اســت. جالب اینجاست! 

خداونــد اینجــا حکمــت دادن را بــه خودش نســبت یم دهد. ایــن دیگر 

بحث فقهی و احکام ظاهری نیســت که زحمت بکشد و یاد بگیرد، بلکه 

به این قابلّیت رسیده که خداوند این علوم باطنی را به او داده است.
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شواهد قرآنی 

ُد قَْوماً  ِ
َ

 در یک آیه - که مطلب بســیار صریح اســت - یم فرماید: ﴿ ل ت

بْٰناَءُهْم 
َ
ْو أ

َ
ُ َو لَْو اٰكنُوا آبٰاَءُهْم أ

َ
ِخِر یُٰوادُّوَن َمْن َحادَّ اهلََل َو رَُســول

ْ
َْوِم اَل یُْؤِمنُوَن بِاهللِ َو اَلْ

یََّدُهْم بُِروٍح ِمنُْه﴾1؛ قرآن، 
َ
یٰماَن َو أ ِ

ْ
وٰلَِك َكتََب ِف قُلُوبِِهُم اَل

ُ
ْو َعِشرَیَتُهْم أ

َ
ْو إِْخٰواَنُهْم أ

َ
أ

صحبت از کشــِف انســان هایی یم کند که قابلّیت  پیدا کرده اند تا خداوند 

بــه برکت این لیاقتشــان، ایمــان را در دل آن ها ثبت و محکــرده و به ثبات 

برســاند و با روحی از خود، آن ها را تأیید کند. خیلی مقام باالیی اســت که 

انسان مورد تأیید خدا قرار بگیرد و به چنین لیاقتی برسد.

 از این قبیل آیات، فراوان اســت که اســتعدادها و انســان هایی را کشف 

یم کنــد تــا بعد از ختــم نبّوت و ختــم وصایت بتواننــد این حرکــت را با آن 

ویژگی هایی که دارند در جامعه شروع کنند.

 استفاده کامل از ظرفیت و استعداد های نهفته انسان

 مسأله تسویه�

قرآن، به مطلب مهمی به نام »تسویه« اشاره کرده است؛ تسویه با َخلق 

1. ســوره مجادله، آیه 22، ترجمه: هیچ قویم نخوایه یافت که ایمان به خدا و روز جزاء داشــته باشــد و 
درعین حال با کســانی که با خدا و رســولش دشمنی یم کنند دوســتی کند هر چند دشمن خدا و رسول 
پدران و یا فرزندان و یا برادرانشان و یا قوم و قبیله شان باشد، برای این که خداوند در دلهایشان ایمان را 

نوشته و به روحی از خودش تاییدشان کرده.
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فرق دارد؛ خلق این است که ما اجزای یک چیزی را کنار هم جمع کنیم، در 

این حالت آن را خلق کردیم، اما در تسویه، ما باید این اجزا را طوری تنظیم 

کنیم که با هم هماهنگ باشند.
مثال اول 

فــرض کنید یــک آدمِ غیرِ متخصــص یم خواهد یــک رادیویی و یا یک 

دســتگاه الکترونیکی را درســت کند؛ در ابتدا، قطعــات آن را جمع یم کند 
و بــه هم یم پیچاند و خوشــحال اســت که درســت کرده اســت! تــا به برق 

یم زنــد، یکدفعــه یم بیند که بــرق رفت! چند بــار دیگر امتحــان یم کند، 

بازهم دستگاه ســوخت! باخود یم گوید: پس این چرا کار نمی کند؟! همٔه 

قطعــات و پیچ و مهره های آن را جمع کــردم! به او یم گوییم: ِصرِف جمع 

کــردن این قطعــات و ابزار با هــم، کافی نیســت و آن ها طــوری باید با هم 

ارتباط داشته باشند که تناسب تمام اجزا با همدیگر لحاظ شود. این طور 

نیســت که باطری را بدون حســاب، نصب کنیم؛ باید دقیقاً تناســب آن، از 

جهت قطب و... مشخص باشد؛ این را تسویه یم گویند.

 پــس تســویه ایــن اســت که وقتــی ما اجــزای یــک چیــز را که کنــار هم 

یم گذاریم، روابط و هماهنگی بین این اجزا را بایســتی مالحظه و تنظیم 

کنیم.

گر تســویه شــود، چه اتفاقی یم افتد؟ آن شیء دارای خاصیت یم شود  ا

و یــک خواصــی از آن ظهــور یم کند که قباًل نبــود؛ این رادیو هــر چقدر که 

این طرف و آن طرف یم زدیم، یک قوطی بیشتر نبود؛ االن یک متخصص 
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آمــد و همین قطعــات را جابه جا و تنظیم کرد و تناســب مربوطٔه آن ها را 

برقرار نمود؛ االن تا دکمه اش را بزنی، دارای خاصیت یم شود، چون تسویه 

شده است.
مثال دوم 

تســویه یک بحث عجیبی است؛ مثاًل شما یک میلٔه آهنی را مالحظه 

بفرماییــد کــه همــٔه مولکول هــای آن، همان اســت، هیچ چیــزی اضافه 

نشــده و یک چیز بی خاصیتی اســت. یک تیرآهن بــه آن بزرگی، چند تنی، 

یــک ســوزن خیاطی را هــم جذب نمی کند، چــرا؟ چــون مولکول های آن 

هنوز تســویه نشده است، اما تا آن را در یک میدان انرژی خاصی - میدان 

مغناطیســی - قــرار یم دهیــد، آن مولکول هــا را در یک نظم خــاص قرار 

یم دهــد و قــؤه مغناطیســی غوغا یم کنــد! االن، چون تســویه شــد، این 

خواص از آن ظهور کرد و هنوز هیچ ســر درنیاوردیم که آیا این میلٔه آهن ربا 

در داخل قؤه مغناطیســی فرو رفته یا قؤه مغناطیسی در داخل این میلٔه 

آهنی وارد شده است؟! این قدر اتحاد آن ها جالب است.
شواهد قرآنی 

 تســویه چیز عجیبی اســت؛ از باِب اســتناِد مطالب، به چند آیه اشــاره 

یم شود : 

ِی َخلََق فََسّوٰی﴾1؛ ﴿َخلََق﴾ای که داخل آن ﴿سّوی﴾ 
ّ

قــرآن یم فرماید: ﴿ال

1. ســوره اعلــی، آیه 2، ترجمه: پروردگاری که اجزای عالم را از عدم به وجــود آورد و هر یک را در جایی قرار 
داد که باید قرار یم داد.
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هم قرار گرفته اســت، ِصرِف خلق نیســت، تســویه هم اســت، این را همه 

یــک جای دیگر یم فرماید: ﴿فَإِذَا َســّويتُُه َوَنَفْخُت  یم تواننــد بفهمند. در 

ِفیِه ِمــْن ُروِح﴾1؛ آن خواصی که در این انســان بــاز یم شــود و اتفاقاتی که 
در ادامٔه آیه یم افتد بعد از ﴿فََســّويتُُه﴾ اســت. در آیــه ای دیگر یم فرماید: 

نظام خلقت  بوده و اصاًل در  ِی َخلََقك فََسّواك َفَعَدلَك﴾2؛ ﴿َسّوا﴾ اعجاز 
ّ

﴿ال
و حتی اشــیاء و انسان، مسألۀ محوری یم باشــد؛ لذا خواصی که هر شیء 

متناسب با خود پیدا یم کند، در آن یک تسویه ای به کار رفته است. قطرٔه 

ابر نمی افتد. حال دانشــمندان یم آیند و اسرار هر شیء را  باران بی دلیل از 

پیدا یم کنند، شــیمی دان ها و فیزیکدان ها هر یک، اسرار مربوط به خود 

را پیدا یم کنند، ولی یم بینید باز هم خواص آن شــیء، به برکت ﴿َســّوا﴾ تا 

بی نهایت ادامه دارد.

َهَمَها فُُجورََها َوَتْقَواَها﴾3؛ به هر حال این تسویه، در 
ْ
ل
َ
﴿َوَنْفٍس َوَما َســّواَها فَأ

دیــن و قرآن مــا، در روایات و در نظــام آفرینش یک جایــگاه خاصی دارد. 

طبق قانون کلی آفرینش، احکام دینی هم همین طور است.

تسویۀ استاد اخالق و آثار آن�

وقتی ما به یک متخصص مراجعه یم کنیم، او ما را به این که واجبات را 

از کجا شروع کنیم و ترتیب آن چگونه باشد و یا در کنار آن، مستحبات را چه 

1. سوره حجر، آیه 29، ترجمه: پس چون کار او را به پایان رسانیدم و از روح خود در او دمیدم.
2. سوره انفطار، آیه 7، ترجمه: پروردگاری که تو را آفریده و پرداخته و تناسب داده.

3. سوره شمس، آیه 7و 8، ترجمه: و سوگند به جان آدیم و آن کس که آن را با چنان نظام کامل بیافرید 
اثر داشتن چنان نظایم خیر و شر آن را به آن الهام کرد. و در 
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طور شروع کنیم و ... توجه یم دهد؛ لذا این تنظیمِ دستورات، آثار خودش 

از باطن برای انســان محسوس یم شود؛  را در شــخص ظهور داده و آن آثار 

همین که محســوس شــد، آن وقت از معارف ذهنی و خیالی آزاد یم شود 

و آن گاه که مســئلٔه توحید و معاد محســوس  شــود، معادی را یم شناسد 

که از توحید فطری او نشــأت گرفته است و چون توحید برای او محسوس 

اســت، معاد هم برایش محسوس خواهد شد. این معاد با معادی که ما 

در ذهن داریم، چقدر فاصله دارد؟!

 معرفــِت به امــامِ او، از توحیِد فطری او نشــأت خواهــد گرفت و چنان 

امامتی  است که برای انسان محسوس یم شود؛ نه آن امامتی که در تاریخ 

چیزهایی شــنیده اســت - البته باید هم بشنود و الزم است، آن ها در جای 

خود محفوظ اســت، یعنی ضرورت شــناخت نظری جایگاِه ائمه به جای 

خــود محفوظ اســت، اما کافی نیســت - ایــن امامتی کــه از طریق وجوِد 

خلقت باز نشود، در معرض تزلزل و ُشبهه و شک و تردید است که با یک 

مختصر شبهه از بین یم رود.

 امامتــی کــه از این توحید نشــأت یم گیرد، اثرگذار اســت. مــا به دنبال 

پیامبری نیســتیم که مثاًل فرســتادۀ خدایی در گوشــه ای از آســمان است 

و مــن حــرف او را از طریق ایــن پیامبر گــوش یم کنم! این شــناخت نبوِت 

حقیقی نیست.

گر ما توحید را احساس  کنیم و حرف پیامبر و نبوتی که از این توحید نازل   ا
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یم شــود را گوش  فرا دهیم، آن وقت این معرفِت به نبوت، حساب دیگری 

دارد و اطاعت از دســتوراِت این نبی هم چیزِ دیگری اســت؛ اینجاســت که 

همۀ معارف - که ریشه و اصوِل زندگی ما است - به معنای واقعی شروع 

به رشــد یم کند. آنگاه معلوم یم شود که دشمنان اهل بیت= چگونه با 

جنایــات خود، عاَلم را از زندگی نورانــی حقیقی و از حیات حقیقی محروم 

کردند و چگونه این عالم به رنج، درد، تاریکی و گرفتاری مبتال شده است.
مثال اول

بــرای چیزهــای  بــا هــم دعــوا یم کننــد؟ چــرا  چــرا دو کــودک مــدام 

بــی ارزش بهانه تراشــی یم کننــد و بــا به دســت آوردن آن ها خوشــحال و با 

ازدست دادنشــان غمگیــن یم شــوند؟ چــون در تاریکــِی کودکــی زندگی 

یم کننــد. تا ایــن معارف محســوس از طریــِق معرفت، برای ما باز نشــده 

باشــد، ما در تاریکــی خاصی زندگــی یم کنیم و مشــکالِت زندگی ما هم 

این تاریکی اســت؛ مشــکالِت اقتصــادی، سیاســی، مدیریتی و  ناشــی از 

هر مشــکلی که پیش یم آید ناشــی از این اســت که ما در این نظامِ کودکی 

داریم زندگی یم کنیم. به محض این که از نظامِ کودکی خارج شــویم و وارد 

این فضای معنوی شویم، یم بینیم ریشۀ همۀ مشکالت از بین رفت.

گر حرکت های معرفتِی توحیدی -به  دشــمن به این نکته رســیده که ا

کید شــده اســت و اهل بیــت= آن را  معنــای فطــری که در قــرآن به آن تأ

معرفی یم کنند و تعلیم و تربیت یم دهند- باز شــوند، دیگر جای پایی از 

شیطان و حتی خود شیطان هم باقی نمی ماند؛ به همین علت است که 
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خیانت های دشمنان اهل بیت =، ادامه دارد.

گر پیام عاشــورا، پیام محرم، گریه، زیارت عاشــورا- زیارت عاشورا خود  ا

یک روضه اســت، انســان وقتی از اول تا آخر زیارت عاشورا را یم خواند، سر 

تــا پا روضــه یم بیند - بــا آن دید معرفتی باز شــود، آن وقت یک حســاب 

دیگری پیدا یم کند؛ چون هرچه شخصیت حضرت امام حسین ، آن 

مقام واالیی که به او اهانت شــده است، بیشــتر برای انسان معرفی شود، 

خود در عظمِت احساس و عظمِت مصیبت کافی است.
مثال دوم

فرض بفرمایید، بگویند که با فالنی دعوا شــد، و به او سیلی و مشت و 

گر  لگــد زدند؛ یم گوییم: دعوا نمی کرد دیگر! تقصیرِ خودش اســت؛ ولی ا

بگویند فالنی که شــخصیتی بســیار باال و فوق العــاده ای در ذهن ما دارد، 

نورِ چشم ما، جگر گوشــٔه ما و شخصیت برتر علمی است و عظمت های 

گونــی هم دارد، مورِد آزار قرارگرفت! اینجا دیگر تاب و توان نمی آوریم؛  گونا

برای این که به عظمِت آن شخصیت توّجه داریم.

معلــمِ یک دانش آموزی در مدرســه، وقتی یک ســیلی بــه او بزند، ده 

گر آن جا به پدر آن دانش  دقیقــٔه دیگر، دانش آموز یم خندد و یم رود! اما ا

آمــوز یک اخمی کنند، - حاال ســیلی که هیچ، یک اخمــی بکنند - این دو 

مساوی نیستند و مصیبت این بسیار بزرگ است. 

در بیــن دانش آمــوزان، در بیــن معلمیــن و در بیــِن آن جمع، بــه پدر با 
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شــخصیِت این دانش آمــوز، یک حرف تندی بزنند، پرخاشــی به او بکنند، 

این خیلی سنگین است تا این که مثاًل ده ضربه شالق به خود دانش آموز 

بزنند.

هرچه معرفت و شــخصیت معصوم  باز شــود، ســنگینی عظمِت 

مصیبت معلوم یم شــود، نه این که مصیبت و تحریکات عاطفی باشــد، 

بحــث تحریکاِت عاطفی نیســت، بحث این اســت که چــه اتفاقی افتاده 

اســت، بشریت و عالم ازچه حقیقتی محروم شده اند و در چه سیاه چالی 

زندگی یم کنند؟!
مثال سوم

به طــور مثال، وقتی بــه ما یم گویند که در گذشــته، جریــان برق نبود، 

یم گوییم که بیچاره گذشــتگان! بیچاره ها بــا دود هیزم زندگی یم کردند و 

اصاًل نمی دانستند که برق چیست؛ لذا این را به خوبی متوّجه یم شویم. یا 

در گذشــته با چهارپایان مسافرت یم کردند و یم گوییم که کاش همچون 

االن در گذشــته هم هواپیما بود؛ این را هم زود متوّجه یم شــویم که بشــر 

یک روزی از یک نعمتی محروم بوده است.

اما آیا االن یم دانیم که از چه نعمتی محروم هستیم و از چه نعمتی ما 

گر عظمــت این جنایت باز شــود، و بفهمیم آن ها چه  را محــروم کردند؟! ا

کســی هســتند، آن امامت و والیت از طریق توحید فطری باز شود، آن گاه 

دیگر مطلب محســوس یم شــود؛ عظمت جنایتی که در زیارت عاشــورا 

آمده است در جای خود باید بحث شود ان شاءهللا.
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 وجود برخی مصادیق تفصیلی از قرآن بر 
ضرورت استاد

مســالٔه اهمیت اســتاد یکی از آن مواردی است که قرآن از آن به صورت 

کلــی گذر نکــرده و بلکه مصداقش را - آن هم نه به شــکل اجمالی، بلکه 

تفصیاًل - بیان فرموده است.
شاهد قرآنی

 قــرآن در جریــان حضرت موســی  و جناب خضــر  این مصداق 

عینی را، آن هم با تفصیل بازگو کرده اســت؛ نه این که یک اشــاره کلی کرده 

باشد که حضرت موسی  الزم شد از یک بزرگواری از بندگان ما استفاده 

بکنــد و مطلب تمام! بلکــه حتی آن کلمات ریز و جزئــی قصه را نیز بیان 

گر دقت بکنیم معلوم یم شــود که خداونــد متعال با این نوع  فرمــوده و ا

بیــان، توضیــح و روش، حتی جای ذرّه ای بهانه و شــبهه بــرای ذهن احدی 

نگذاشته است. در سوره کهف آیات 60 به بعد خداوند متعال یم فرماید: 
ْمِض ُحُقبًا﴾1

َ
ْو أ

َ
َْحَريِن أ بْلَُغ َمَْمَع الْ

َ
بَْرُح َحیت أ

َ
 أ

َ
﴿َو إِذْ قَاَل ُموَس ِلَفتَاهُ ل

حضــرت موســی  بــه آن جــوان کــه همراهشــان بــود، یم فرماید: 

»پیوســته، مرتباً و بدون انقطاع یم روم تا به مجمع البحرین برســم« حاال 

مجمع البحرین چه مکانی است ما کاری نداریم، به هر حال یک مکانی 

گرد خویش گفت: آرام نگیرم تا به مجمع دو  1. سوره کهف، آیه 60، ترجمه: و )یاد کن( چون موسی به شا
دریا برسم، یا مدتی دراز بسربرم.
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ْمِض 
َ
ْو أ

َ
بوده اســت. شــاهِد مثال این قسمت از آیه است که یم فرماید: ﴿أ

در مجمع البحریــن هم ندیدم و نتوانســتم به آن مــرِد الهی  گــر  ُحُقبًا﴾. ا
برســم، روزگاری را طــی خواهــم کرد تــا به او برســم. ﴿ُحُقب﴾ یعنــی روزگار؛ 

حاال مقدار آن روزگار چقدر اســت؛ ده سال، بیســت سال، سی سال است، 

حتی بعضی از مفســرین بزرگوار تا هشــتاد ســال هم گفته اند! به هر حال 

گر طول بکشد - را  یم فرماید: من یک روزگار طوالنی - هشــتاد سال هم ا

طــی خواهم نمــود و تالش یم کنم تا در مجمع البحریــن به آن مرِد الهی 

که خدا مرا به اســتفاده از او امر فرموده اســت، دسترســی پیدا کنم و به او 

برسم. عبارت هایی که قرآن به کار برده، بسیار قابل توجه است: ﴿فَلَما بَلََغا 
ًبا﴾1 َْحِر َسَ َمَْمَع بَیِنِهَما نَِسیا ُحوَتُهَما فَاَتَذ َسِبیلَُه ِف الْ

»زمانــی که به مجمــع البحرین رســیدند آن جا مایه شــان را فراموش 

کردنــد، پــس مــایه، راه خــودش را گرفــت و به طرف دریا ســرازیر شــد«. 

با﴾ یعنی چیزی که به طرف سراشیبی حرکت کند. ﴿َسَ

﴿فَلَما َجاَوزَا قَاَل ِلَفتَاهُ آتِنَا َغَداَءنَا لََقْد لَِقینَا ِمْن َســَفِرنَا َهَذا نََصبًا﴾2 زمانی که 
از مجمــع البحریــن گذر کردنــد، آن قدر راه رفتند که خســته شــدند، و در 

آن خســتگی حضرت موســی  بــه رفیقش فرمود: آن غذای مــا را بیاور؛ 

شاهد مثال ما این قسمت از آیه است که یم فرماید: ﴿لََقْد لَِقینَا ِمْن َسَفِرنَا 

1. ســوره کهف، آیه 61، ترجمه: و همین که به جمع میان دو دریا رســیدند ماهیشان را از یاد بردند، و آن 
مایه راه خود را به طرف دریا پیش گرفت.

گردش گفت: غذایمان را پیشمان بیار که از این  2. ســوره کهف، آیه 62، ترجمه: و چون بگذشتند به شــا
سفرمان خستگی بسیار دیدیم.
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َهَذا نََصبًا﴾.

»َنَصب« یعنی سستی و ضعفی که ناشی از خستگی انسان باشد. از این 

کلمــات مالحظه یم کنیم که قــرآن چقدر قصه را دقیق بــاز یم کند و این 

نــکات مهم و قابل توجه را بیان یم کند. پس معلوم یم شــود که حضرت 

موســی  این قدر راه رفته بود که دیگر از خستگی افتاده بود! با آن که در 

مجمــع البحرین هم اســتراحت کرده بودند و با یک انــرژی تازه راه افتاده 

بودند. چقدر راه رفته اند که خسته شده اند و از شدت خستگی به ضعف 

افتاده و سست شده اند و نیاز شدید به غذا خوردن داشتند!

ْن 
َ
نَْساِنیُه إِل الشیَطاُن أ

َ
ُوَت َوَما أ

ْ
 الصْخَرةِ فَإیِنِّ نَِسیُت ال

َ
َوينَا إیِل

َ
یَت إِذْ أ

َ
رَأ

َ
﴿قَاَل أ

َْحِر َعَجبًا﴾1 ذْكَرهُ َواَتَذ َسِبیلَُه ِف الْ
َ
أ

رفیِق حضرت موســی  عرض کرد که : یادت یم آید ما آن طرف، کنارِ 

صخره که به اســتراحت نشستیم و مشغول اســتراحت بودیم، آن جا یادم 

رفت جریان مایه را برای تو بازگو کنم. در این قسمِت قصه هم مفسرین 

بزرگــوار بیاناتــی دارند که قصٔه مایه چیســت؟ این ها رمــوزی از رموز قرآن 

است که باید به این ها رسید؛ که اصاًل مایه چه نقشی در این رابطه دارد؟ 

جریان مایه با این دریا چیســت؟ خود جریاِن مایه در آن جا که از وســط 

غذاهای این ها به آب فرو برود به چه شــکلی اتفاق افتاده اســت؟! این ها 

بحث های خاص خودش را دارد؛ اما جالب اینجاست که همین گم شدن 

1. ســوره کهف، آیه 63، ترجمه: گفت خبر داری که وقتی به آن ســنگ پناه بردیم من مایه را از یاد بردم 
و جز شیطان مرا به فراموش کردن آن وا نداشت، که یادش نکردم و راه عجیب خود را پیش گرفت.
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مــایه، عالمتــی اســت که حضرت موســی  جنــاب خضــر  را با این 

عالمت و در کنار این عالمت مالقات خواهد کرد.
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 مقدمه

 اســتاد اخالق یعنی کســی کــه طوری ســاختار و خلقت یک انســان یا 

یک جامعٔه خام را بر اســاس نقشــٔه آیات، روایات و ســیرۀ معصومین= 

یم ســازد که از این ســاختار، از این خلقت و از این آفرینِش پختٔه او، صفات 

زیبای الهی ترّشــح کند، انعکاس پیدا کند، ظهــور پیدا کند.این ویژگی ها را 

قرآن فرموده است. 

اســتاد اخالق، یک معنای بســیار باالتر از این حرف ها هم دارد و با یک 

دید محدود و ناقص نمی توان آن را بیان نمود.

 بــا ایــن مقدمــه بحث را به خــودی خود یم تــوان جمع بنــدی کرد که 

فصل سوم
گی های استاد حقیقی ویژ
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ویژگی های یک استاد اخالق چه مواردی یم تواند باشد:

1- تمــام ویژگی هایی که قرآن بــرای اولی االلباب بیان کرده اســت، برای 

استاد اخالق هم صدق یم کند.

2- صفاتی که قرآن برای مومنین خالص بیان کرده، باید اســتاد اخالق 

هم آن صفات را داشته باشد.

3- تمــام اوصافی که در قــرآن برای انبیاء و اوصیاء = آمده اســت - به 

اســتثنای آن ویژگی هایــی که منحصــراً مربوط به نبوت و امامت اســت - 

ویژگی های استاد اخالق یم باشد. 

1- فقاهت

از جملٔه آن ویژگی ها که در قرآن آمده اســت، فقاهت یم باشــد1؛ یعنی 

اســتاد اخــالق بتواند حکم خــدا را از آیــات، روایات و ســّنت اهل بیت = 

اســتنباط کند تا هرچه یم گوید حکم خدا باشد؛ کالم او برای مترّبی2، اعم 

از جامعه یا فرد، حّجت باشــد؛ منتها فقیهی ُمنذر باشــد، نه فقط این که 

خــودش بتواند اســتفاده کند، بلکه روح انذار داشــته باشــد و انــذار کاری 

1. ﴿َوَمــا َکاَن اْلُمْؤِمنُوَن لِیَنِْفُروا َکاّفًة فَلَــْوال نََفرَ ِمْن ُکلِّ ِفرَْقٍة ِمنُْهْم َطائَِفــٌة لِیَتََفّقُهوا ِفی الدِّیِن َولِیُْنِذرُوا 
َقْوَمُهــْم إَِذا َرَجُعــوا إَِلیِْهْم َلَعّلُهْم َیْحَذرُوَن﴾ و مؤمنان را نســزد که همگی ]به ســوی جهاد[ بیرون روند؛ 
گایه یابند و قوم خود را هنگایم  چرا از هر جمیعتی گرویه ]به سوی پیامبر[ کوچ نمی کنند تا در دین آ

که به سوی آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد که ]از مخالفت با خدا و عذاب او[ بپرهیزند. توبه ؛ 122 
2.تربیت شونده
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ر بسیار راحت تر است. بسیار پیچیده است که شاید کار ُمبشِّ

مثاًل یک کســی بخواهد با یک طبابت ســاده، یــک مریضی را نجات 

دهد، این خیلی آســان است تا این که بخواهد آن مریض را جرّاحی نموده 

و مثــاًل غــّده ای را از درون مغــزش بیرون بکشــد که این کاری بس دشــوار 

است.

 2- حکمت

صفــت دیگر این اســت که باید حکمت داشــته باشــد1؛ یعنی از طرف 

کی نفس به او عنایت شــده  خداوند، یک ســری علومِ باطنی بر اســاس پا

باشد و همچنین دعوت او هم به سوی خدا باشد. 

 3- عبودیت

یکی دیگر از صفاتی که استاد اخالق باید داشته باشد - که در قرآن، آن 

ویژگی دربارٔه تمام انبیاء، اولیاء و اوصیاء = آمده است - عبودّیت است؛2 

یعنــی در اســتاِد اخــالق، دیگر اثــری از »من« وجود نداشــته باشــد. یعنی 

1. ﴿اْدُع إِلَــٰی َســبِیِل رَبِّــَك بِاْلِحْکَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســنَِة﴾ ]مــردم را[ بــا حکمــت و اندرز نیکــو به راه 
پروردگارت دعوت کن؛ النحل 122

2. ﴿قَــاَل إِنِّــی َعبْــُد هللِا آتَاِنَی اْلِکتَــاَب َوَجَعَلنِــی نَبِیًّا﴾ مریــم 30 ؛ و همچنین آیات متعــدد دیگری که از 
عبودیت به عنوان ویژگی انبیا، اولیا و اوصیا در قرآن آمده است.
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استاد اخالق باید عبد باشد. لذا هر چه که هست حکم خدا و دعوت به 

سوی خداست و دیگر خبری از مالحظات »من« در کار نیست.

 4- بصیرت

 بصیر باشــد، صرف این که آدمِ خوبی اســت یا صــرِف این که حکم خدا 

را یم دانــد، کافــی نیســت؛ چون موضوع آن حکم هم بســیار مهم اســت، 

گرچه تشخیص موضوع حکم مربوط به فقیه نیست و آن را خوِد مترّبی  ا

باید تشــخیص دهد، اّما درعین حال استاد اخالق مسئولّیت سنگینی در 

این مورد دارد. لذا باید بصیرت داشــته باشد تا بتواند این حکم خدایی را 

کجا، چگونه و با تشــخیص کدام موضوعات اعمال کند. این از ویژگی های 

یک مرّبی است.
شواهد قرآنی 

ایــن مطلبی اســت که قــرآن به صراحــت بــه آن توّجــه داده و فرموده 

نَا َوَمِن اتبََعِن﴾1؛ ﴿َمِن اتبََعِن﴾، 
َ
 اهلِل َعَ بَِصرَیةٍ أ

َ
دُْعو إیِل

َ
اســت: ﴿قُْل َهِذهِ َسِبیِل أ

یک باب جدیدی اســت که قــرآن در اینجا باز یم کند که دعوت با بصیرت 

به سوی هللا است.

 صــرِف این کــه بدانیــم انجــام دادِن فــالن امر واجــب اســت، کار تمام 

1. سورٔه یوسف، آیٔه 108، ترجمه: بگو: این راه من است. من و پیروانم، همگان را در عین بصیرت به سوی 
خدا یم خوانیم. 
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نمی شــود؛ بایســتی بدانیم که این کار چگونه اجرا شــود؟ کجا اجرا شــود؟ 

با چه شــرایطی اجرا شــود؟ در چه کســی اجرا شــود؟ این ها مطالبی است 

ٰ بَِصرَیةٍ﴾، این کار با بینش انجام  که پشــت ســر آن بصیرت یم خواهد، ﴿َعَ

یم گیرد و نه با یک سری ذهنیّات و ... که در جای خود بحث شده است.

 5- امر به معروف و نهی از منکر

اســتاد اخالق باید اهــل امر به معــروف و نهی از منکر باشــد. این طور 

نیســت که اســتاد اخالق بگویــد: کارِ ما فقط نماز شــب خواندن و زیارت 

گر هوا سرد  گر هوا گرم باشد در کنار کولر و ا عاشــورا خواندن است؛ آن هم ا

باشد در کنار بخاری! و این برنامه ها را بدهد و بگوید که کار تمام شد!

بلکــه امر به معروف و نهی از منکر، دســتور قرآن اســت، قرآن به آن امر 

یم کند.1 چه کســی بر این امرِ مهم، موّظف تر از اســتاد اخالق هست؟ لذا 

او مأموریت دارد و این امر خداســت؛ پس نمی تواند بی تفاوت، بی غیرت 

و بی خیال باشــد تا هر چه خواهد بشــود. همچنین نباید توجهی داشته 

باشــد به این که بــا امر به معروف و نهــی از منکر کــردن او، بعضی ها به او 

بگویند که تو با این کارها، فرد اخالقی نمی شوی، مثاًل اجتماعی یم شوی! 

َوأُوَلِئَك ُهُم  َویَأُْمــُروَن بِاْلَمْعــُروِف َویَنَْهــْوَن َعــِن اْلُمنَْکــرِ  1.﴿ َوْلتَُکــْن ِمنُْکــْم أُمــٌة َیْدُعــوَن إِلَــی اْلَخیْــرِ 
اْلُمْفِلُحــوَن﴾، و بایــد از میان شــما گرویه ]مردم را[ به نیکــی دعوت کنند و به کار شایســته وادارند و از 

ل عمران 104 زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند؛ آ
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یا بگویند: تو هم سیاسی شدی؟!

 ایــن وظیفــٔه الهی اســت، این امر خداســت، امــر به معــروف و نهی از 

انســان نیست، جزء  منکر یکی از ضروریات دین ماســت، جدا از ســاختارِ 

ضروریات اســت، اصاًل یکی از ویژگی های اســتاد اخالق اســت. بنابراین او 

یم خواهد در برنامه ریزی ها و در تربیت خود، مورد تأیید خدا قرار بگیرد، 

و آن چنان در عبودّیت به خدا توّجه دارد و مراقب اســت تا تأییدات خدا، 

شامل حال او بشود.

 6- حریص به هدایت مردم

اســتاد اخالق باید به هدایت مردم حریص باشد و این یکی از صفات 

انبیــاء اســت - البته نه این کــه از صفات خاص انبیاء باشــد - یعنی واقعاً از 

روی احســاِس وظیفــه و عالقٔه باطنــی برای هدایت مردم ســعی کند، نه 

این که توّقعات و انتظاراتی داشته باشد؛ کما این که یکی از ویژگی های انبیاء 

= - که قرآن هم چند بار تکرار کرده اســت - این اســت که ما اجری از شما 

نمی خواهیم. اســتاد اصاًل توّجهی به این چیزها ندارد، این طور نیست که 

منتظر باشــد، کجا و چه مبلغی برای او خواهند داد، کجا چه خواهد شد؛ 

گر خدا به دل کسی بیندازد تا به موقع فالن روزی  روزی، دست خداست، ا

را به تو برساند، آن طرف زمین هم که باشد به تو خواهد رسید. خدا روزِی 

ک را به دست انسان های الیق یم رساند، تو در فکر تربیت جامعه باش. پا
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استاد اخالق، حریص به هدایت است؛ پس برای او هیچ فرقی نمی کند 

کــه یک بّچــٔه یتیمی از فالن روســتا که هیچ کســی را هم نــدارد، مترّبی او 

باشــد یا یک ســالن چند صد هزار نفری؛ اصاًل عشق و حرص او این است 

که انســان ها هدایت شوند. کلمات بلندی که در قرآن نسبت به حضرت 

کرم [ وجود دارد که نشــان دهندٔه حرص و ولع  ختمــی مرتبت، پیامبــر ا

آن حضرت به هدایت مردم اســت و به همین ویژگی اســتاد اخالق اشاره 

ْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَیِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَیُْكْم 
َ
دارد. ﴿لََقْد َجاَءُكْم رَُســوٌل ِمْن أ

ُمْؤِمِننَی رَُءوٌف رَِحیٌم ﴾1. او باید دلســوز باشــد و واقعاً دیگران را جاِن خود 
ْ
بِال

احســاس کند، طوری دیگــران را راهنمایی کند که انــگار یم خواهد وضع 

از وضع زندگی و کار خود باشد. آن ها بهتر 

 7- واعِظ َحسن بودن

َموِْعَظِة 
ْ
ِكَمِة َوال

ْ
 َسِبیِل َربِّك بِال

َ
طبِق دستور قرآن که فرموده است: ﴿ادُْع إیِل

ََسنَِة﴾2 اســتاد اخالق باید واعظ َحَسن باشــد. واعظ به کسی یم گویند 
ْ
ال

کــه وقتی کســی را نصیحــت یم کند، در نََفــس او یک اثری باشــد که قلب 

مخاطب را نرم کند و او را به ســبب نرم شدن قلبش، حق پذیر نماید؛ مگر 

1. ســوره توبة آیه 128، ترجمه: به یقین، رســولی از خود شما بســویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت 
است؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است!

2. سورٔه نحل، آیٔه 125، ترجمه: مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه 
گاه تر است و هدایت یافتگان  با آنان مجادله کن. زیرا پروردگار تو به کسانی که از راه او منحرف شده اند آ

را بهتر یم شناسد.
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کســانی که خــدا دیگر قلب آن ها را ُمهر زده اســت و آن ها حســاب خاّص 

خود را دارند؛ 

به عبارت دیگر، اخالِص اســتاد و توّجه او به این دلســوزی که به ســوی 

خــدا دعــوت یم کنــد، باعث یم شــود که قلــِب مترّبــی بــرای حق پذیری 

نرم شــود. لذا اســتاد نباید شــخص را یک بعــدی و یک طرفــی - افراطی 

و تفریطــی یــا خوفی و رجائی - بــار بیاورد، بلکه متوازن پیــش ببرد؛ یعنی 

شخص را طوری تربیت کند که نه مغرور به رحمت خدا باشد و نه ناامید 

از رحمت خدا باشــد، بلکه در یک حالت بینابین خوف و رجاء قرار بگیرد 

و این حالت است که او را به حرکت یم اندازد.

 8- عدم دعوت به خود و ادعاهای نامتعارف

 اساتید حقیقی - اساتیدی که بر اساس کتاب و سنت، تربیت یم کنند - 

هیچ کدام ادعای علم غیب ندارند. همۀ بزرگان این گونه بودند؛ از جمله 

حضــرت آیت هللا بهجت 8 که دیگران هر چه ســعی کردند، نتوانســتند 

بفهمند این بزرگوار با حضرت ارتباط داشت یا نه و کسی هم از این مسئله 

بویی نبرد؛ چون این بزرگوار ادعایی نداشتند.

شــاید کســی که رســاله خواندن هم بلد نیســت، ادعا  کند کــه من هر 

روز حضــرت را یم بینم و با ایشــان ارتباط دارم،در حالی که رســاله خواندن 
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هم بلد نیســت! یا مثاًل یک آقایی که شاِل ســبز رنگ به گردنش انداخته 

را یم بینــد و یم گوید مــن حضرت را با قیافٔه فالن دیدم! چون خودشــان 

فرموده اند شاید مرا ببینی و نشناسی، لذا در خیاالت خود هر روز حضرت 

را یم بیند! بنابراین ما به این ســودجوهایی که کاسبی راه انداخته اند کاری 

نداریم.

گــر مرحوم آیت هللا ســعادت پــرور 8 نبود - بعــد از این که این اســرار  ا

کمی باز شــد - شــاید کســی نمی فهمید که عالمــه طباطبایی 8 در راه 

تربیت نفس هم بودند. چون ایشــان را یک فرد فیلســوف و مفســر قرآن 

یم شــناختند و تمــام؛ در حالــی کــه از آن بُعد اصلــی تربیتــی او به لحاظ 

اقتضائات و شــرایطی که آن زمان ایجاب یم کرد، کســی اطالعی نداشــت 

و ممکن نبود که این مســائل به این شــکل که هســت، باز شود. خدا روح 

همٔه آن بزرگان و امام عزیز را شــاد کند که این فضا، به این شــکل باز شــد. 

درگذشــته اصاًل این گونه نبود، مگر ممکن بود در آن زمان از این مســائل 

گرداِن بــزرگان را به بهانٔه این کــه دنبال برخی  صحبت شــود؟! خیلی از شــا

مسائل بودند، نیست و نابود کردند.
شواهد قرآنی

بنابرایــن ایــن روش بــزرگان تربیتی و صاحبــان معرفت اســت که هیچ 

کرم [ است که  ادعایی نداشــته باشــند؛ باالترین این ها هم خود پیامبر ا

ْعلَُم 
َ
 أ

َ
قُوُل لَكــْم ِعنِْدی َخَزائُِن اهللِ َول

َ
 أ

َ
آیــٔه قــرآن صراحتاً یم فرماید: ﴿قُْل ل
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﴾1؛ حضرت یم فرمایند: 
َ

 َما یوَحٰ إیِل
ّ

تِّبُع إِل
َ
قُوُل لَكْم إیِِنّ َملَك إِْن أ

َ
 أ

َ
َغیــَب َول

ْ
ال

مــن نمی گویم که علــم غیب بلد هســتم، مــن نمی گویم کــه کلید همٔه 

خزائن عالم دســت من اســت، مــن نمی گویم که َمَلک هســتم، من هم 

مثل شــما بندٔه خدا هســتم، هرچه او بفرمایــد، آن را عمل یم کنم، اصاًل 

از این برایم نیست. هدفی غیر 

قــرآن در داســتان حضرت موســی و حضرت خضــرB یم فرماید: ﴿... 
ًما﴾2

ْ
نا ِعل ُ فَوََجَدا َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدنَا آتَینَاهُ رَْحًَة ِمْن ِعنِْدنَا وََعلْمنَاهُ ِمْن دلَ

اســتاد حقیقی نمی گوید »من« یم دانم، »من« کاری یم کنم که تسخیر 

بکنم! کاری یم کنم که قدرت مرا ببینی، و یک دستورالعمل خواهم داد که 

چه قدرتی پیدا کنی! چه مشــکالتی حل شــود و... ؛ این ها از عالمت های 

عرفان کاذب اســت که همه را از »من« یم دانند و رویکردشــان دعوت به 

خود است.

اما اســتادی که اهل معرفت است یم گوید »من حتی یک دقیقه بعد 

هم نمی دانم چه خبر اســت، هیــچ چیز نمی دانم، من بنــدٔه گناه کار خدا 

هســتم، هر چــه او اجازه بدهد، خدا هر چه بخواهــد، خدا هر چه توفیق 

بدهد همان است. همه چیز دست اوست. کسی کاره ای نیست« حقیقتاً 

1. سوره انعام، آیه 50، ترجمه: بگو من نمی گویم خزینه های خداوند نزد من است، و نیز نمی گویم علم 
غیب دارم، و نمی گویم فرشــته ای هســتم، مــن دنبال نمی کنم مگــر همان چیزی را که به ســویم وحی 

یم شود.
2. ســوره کهف، آیه 67، ترجمه: پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خویش رحمتی بدو داده 

بودیم و از نزد خویش دانشی به او آموخته بودیم.
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عقیده اش این اســت که همٔه این ها از خداســت. هیچ وقت در او دعوت 

به خــود، مرید بــازی و امثــال این ها نیســت. این ها عالمت هــای خیلی 

روشنی است که خداوند متعال در قرآن فرموده است.

ْن ُتَعلَِّمِن ِما ُعلِّْمَت رُْشــًدا﴾1بعد از مالقات با 
َ
تِبُعك َعَ أ

َ
ُ ُموَس َهْل أ

َ
﴿قَاَل ل

آن مرد الهی، حضرت موســی  عرض کرد که آیا اجــازه دارم و آیا ممکن 

است از تو تبعیت بکنم و همچنین از آن عملی که خداوند تعلیمت داده 

مرا هم تعلیم دیه؟

دقت کنید که این حضرت موسی ، پیامبر الهی و کلیم هللا است! اما 

بــا همٔه این ها یم گوید مرا تعلیم بــده و یم داند که خدا این علم را به این 

واسطه - یعنی حضرت خضر  - داده است و با این واسطه یم خواهد 

تعلیم بدهد. لذا نمی گوید که خدا خودش آن علم را یم دهد، یا نفرموده 
تو به دانسته هایت عمل کن، خدا هم بقیه را یادت یم دهد.2

 9- عدم بهره گیری از شیوه های نامعمول

 از ویژگی ها و عالمات کسانی که از سالمتی نفس جوانان سوءاستفاده 

یم کنند، این اســت که : به جای این که آن ها را به خداوند و به تزکیٔه نفس 

1. ســوره کهف، آیه 66، ترجمه: موسی بدو گفت: آیا تو را پیروی کنم که به من از آن چه آموخته ای کمالی 
بیاموزی.

2. برای توضیح این مطلب، ر.ک به عنوان چهارم از بخش چهارم همین کتاب
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برســانند، به بهانه های مختلفی تحت عنوان تقویِت اراده و تمرکز ذهن، 

نفِس آن ها را بیشــتر چاق و فربِه یم کنند، بیشــتر فعــال یم کنند و از خدا 

بیشتر دور کرده و بر دل جوان ها رُعب یم اندازند. 

این افراد راه و روش های خاّص خودشــان را دارند؛ مثاًل جّن همزاد او را 

تســخیر یم کنند و اســرار او را از او یم گیرند و بعد به این جوان یم گویند که 

تــو در فالن جا، فالن کار را کردی، این جوان بیچاره هم مات در جای خود 

یم خشکد که اصاًل احدی خبر نداشت که مثاًل من در فالن جا، فالن کار 

را کرده ام، یا این مســئله را به احدی نگفته ام و فقط در فالن جا، فالن کار 

از ذهنم گذشــت؛ پس این از کجا اســرار را یم داند؟! این کیست؟! اصاًل این 

گر ادعای پیامبری هــم بکند، من او را قبــول یم کنم. خیلی چیز  شــخص ا

عجیبی است! اّما بیچاره نمی داند که این بدبخت سال ها زحمت کشیده 

اســت تا فوت و فنِّ جّن همزاد او را یاد بگیرد و تســخیر کند تا امروز چنین 

ادا و اطوارهــا را درآورد و ایــن انســان را مرعوب و بعد تســلیم خود کند؛ آن 

وقت هرچه از هوا و هوس دارد، از این جوان سوءاستفاده کند.

این ها یک ســری از کارهایی است که موجب سوءاستفاده شده است، 

کمــا این کــه علمِ بــدون تهذیب واقعی جــز این نیســت؛ یم بینید که یک 

بدبختــی زحمت یم کشــد و شــب و روز عمر خــود را یم گذارد کــه از علوم 

تجربــی، ریاضــی و فیزیــک اســتفاده کند تا یــک بمب اتم درســت کند، 

یم خواهد با این کار همه را بترســاند، و از ترس مردم استفاده کند. همین 

که دیگری از او ترسید، مرعوب و تسخیر او یم شود و هرچه از هوا و هوس 
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دارد، روی آن اِعمــال یم کنــد. حــال بگوییم که آیا این فرد، خیلی شــخص 

کی اســت؟ نه، این طور نیســت؛ بلکه این قدرت علم است.  مهّم و خطرنا

را کند، یم تواند به  هر بی نمازی، هر شــراب خواری هم که بخواهد این کار 

آن برســد، ربطی به ارزش کار ندارد. یک علم اســت. یک علمی اســت که 

آن بدبخــت شــب و روز زحمت یم کشــد تا فوت و فن تســخیر جــن را یاد 

بگیرد. هر انســانی با خــود همزاد دارد، هر انســانی! یعنــی آن موقعی که 

انســان متوّلد یم شــود، جّن همزاد او هم با او یم آید، همان طور که اآلن 

به عنوان یک چیز ماّدی، هر کجا مقابِل نور قرار بگیریم، یک سایه داریم 

و این سایه با ما هست، حاال هر کسی از این طرف، از پنجره یا از پشت دیوار 

یم بینــد که یک ســایه افتــاده، و یم تواند از آن یک خبــری به ما یم دهد، 

این که چیز مهّمی نیســت. با تمرکز اراده، خیلی کارها یم شــود انجام داد، 

مثاًل یم توانیم اراده را اِعمال کنیم و اســتکان بر روی دیوار راه برود، اما این 

مربوط به خدا و توحید نیســت! این چنین جوان را مرعوب خود یم کند؛ 

یا از طریق یک سری از روش ها که بیشتر شیاطین این روش ها را دارند.

بنابرایــن فــرق اصلی اســتاِد اخالق بــا دیگران در این اســت که اســتاد 

اخالق، اصاًل نفس خود را از بین برده اســت و همه اش خداســت، دعوت 

به خداست، دعوت به راه خداســت، آشنایی با احکام خداست، رساندن 

گــون، جدا کــردن از خدا و  بــه خداســت؛ اّمــا در دیگری با روش هــای گونا

دعوت به خود است.
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 1- انواع تفاوت ها و اختالفات

ســؤالی اینجا پیش یم آید که مگر حقیقت یکی بیش نیست؟ پس چرا 

کسانی که به حقایق معرفتی یم رسند، با هم اختالف دارند؟ 

بــه عبــارت دیگر در علــوم نظری، امــکان اختالف معلوم اســت، برای 

این کــه قــّؤه تخّیل و قّؤه وهــم دخالت یم کند و چون ابزار و منابع حّســی 

امکان خطا دارند، بنابراین امکان اختالف هم طبیعی است. اّما آن هایی 

که صاحــب معرفت هســتند، از آن جایی کــه معرفت، یک امرِ شــهودی 

اســت و حقیقت هم یکی بیش نیســت، همه هم به حقیقت یم رســند، 

در نتیجــه همه باید یک چیز بگویند، پــس چرا این همه اختالف در بین 

فصل چهارم
شــناخت عوامــل اختــالف در ســالیق و روش های اســاتید 
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صاحبان معرفت است؟

در جواب این سؤال، اوالً باید توّجه کنیم که اصل اختالف را خداوند در 

ذات طبیعت این عالم ماده قرار داده است. این ارادٔه خداست، خاصّیت 

ذاتــی ایــن عالم طبع اســت که بایــد اختالف باشــد. در دعاهــا داریم که 

خــدا را این طور صدا یم زنــد: »یَا َحاّد لِكّ َمُْدوٍد«1، ای آن که همٔه محدودها 

را تــو حد دادی. وقتی چیــزی حّد پیدا کند، به طــور طبیعی اختالف پیدا 

خواهد کرد، مثاًل یک طولی، یک متر اســت و طــول دیگر یک و نیم متر 

اســت، ایــن یکی در یک متر و آن دیگــری در یک و نیم متر حــّد پیدا کرد؛ 

ذاتــاً خاصیت این حد، این اســت که موجب اختالف این دو طول باشــد 

و اّمــا این که اختــالِف عرضی و اختالف طولی چه هســت؟ این دیگر وارد 

مباحِث دیگری یم شود که از آن یم گذریم.

به هر حال سّنت الهی و ارادٔه الهی در این است که اختالف در این عالم 

ماده و در عالم طبیعت باشد، اما در موضوع بحث ما مربوط به اختالف 

بین علما و یا اختالف بین عرفا است چرا که انتظاری نیست عرفا اختالف 

داشته باشند.

اختالفات ناشی از نفِس حیوانی انسان�

 این اختالف باز دو نوع اســت: یکی اختالفی اســت که از نفس حیوانی 

انسان ها نشــأت یم گیرد که این اختالف، مذموم، محکوم و منفور است 

1. بحاراالنوار، ج 98، ص 393، ترجمه: ای تعیین کننده حد و اندازه هر محدود.
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و در قرآن هم به شّدت از چنین اختالفاتی نهی شده است.
شواهد قرآنی 

در ایــن زمینــه روایــات و آیات فراوانی هســت کــه ما فقط بــه یکی دو 

نمونــه اشــاره یم کنیم، مثــاًل دربارٔه این کــه ارادۀ الهی بر هدایــت اختیاری 

انســان اســت و آن از لبس و اختــالف منفک نمی شــود، یم فرماید: ﴿َولَْو 

ِبُسوَن﴾1؛ خداوند به کسانی که 
ْ
نَاهُ رَُجاًل َولَلَبَْسنَا َعلَیِهْم َما یل

ْ
ََعل

َ
نَاهُ َملاَك ل

ْ
َجَعل

گر بنا بر این باشــد  یم گوینــد چــرا پیامبر از مالئکه نیســت؟ یم فرماید: »ا

که مالئکه هم پیامبر شــود و از عالــم ملکوت به این عالم زمین بیاید، ما 

او را بــه صورت بشــر قرار یم دهیم« هرچند که در عالم واقع، َمَلک اســت 

اّما در اینجا به صورت یک انســان خواهد بــود، چرا؟ چون آن چه را که این 

بهانه جوها خودشان به خودشان التباس و مشتبه یم کنند و خودشان را 

به شــبهه یم اندازند تا باز آن زمینٔه شــبهه پیش بیاید، این  مسئله را بهانه 

گر قرار باشــد مالئکه به همان  قــرار یم دهند تا از حق فــرار کنند؛ چرا که ا

صــورت خود در این عالم باشــند، این یک هدایت جبری یم شــود و ارادٔه 

خداوند متعال این اســت که جبری در هدایت وجود نداشته باشد، یعنی 

یک فضای امتحانی پیش بیاید تا آن که واقعاً گرســنه است، به دنبال غذا 

بیایــد و آن که به دروغ دنبال این حرف ها اســت، بــه بهانه هایی از آن جدا 

شــود. این عالم، عالمِ خالص کردن اســت تا آن هایی کــه واقعاً دنبال یک 

گر آن پیامبر را از میان فرشتگان بر یم گزیدیم باز هم او را به صورت مردی  1. سورٔه انعام، آیٔه 9، ترجمه: و ا
یم فرستادیم و این خلط و اشتباه که پدید آورده اند بر جای یم نهادیم.
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حقیقتی هســتند با آن هایی که به دنبال بهانه تراشــی هستند، از هم جدا 

شــوند. آیاتی از این قبیل زیاد اســت، در آیاِت محکمات و متشــابهات که 

بحث خیلی طوالنی دارد و خود قرآن این مسئله را فرموده است.

روایــات و ســیرٔه  قــرآن1 و در  نهــی ایــن اختالفــات آیــات زیــادی در  در 

معصومین= اســت و مســئله از نظر عقلــی خیلی واضح اســت، باز هم 

 َتنَازَُعوا 
َ

ُ َول
َ

ِطیُعوا اهلَل َورَُسول
َ
چند آیه از قرآن اســتفاده کنیم، یم فرمایــد: ﴿وَأ

َفتَْفَشــلُوا َوتَْذَهَب ِرحیُكْم َواْصِرُوا إِن اهلَل َمَع الصابِِريَن﴾2؛ پس از خدا و رسول 
گر تنازع کنید، ُسســت یم شــوید،  او اطاعــت کنید و با هم تنازع نکنید که ا

اجتماع شــما به هــم یم ریزد، به ضعــف یم گراییــد، ﴿َوتَْذَهَب ِرحیُكْم﴾، 

آن هیبــت و اقتدار شــما که در دل دشــمن انداختیــد، آن هیبت و قدرتی 

کــه خداونــد از شــما در دل دشــمن انداخت، از بیــن یم رود. لــذا در برابر 

مشــکالت صبر کنیــد. در این آیه خیلــی صریح نهــی از اختالف یم کند و 

نتیجه های خانمان سوز و ویرانگر اختالف را بیان یم فرماید.

 تَكونُوا اكِلیَن َتَفرقُوا َواْختَلَُفوا ِمْن َبْعِد َما 
َ

در یک آیٔه دیگر یم فرماید: ﴿َول

ِك لَُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم﴾3؛ مثل آن طایفٔه یهود- یا هر طایفٔه 
َ

ول
ُ
َینَاُت وَأ َجاَءُهُم الْ

1. ﴿فَأَما الذیَن فی  قُُلوبِِهْم زَْیٌغ فَیَتِبُعوَن ما َتشابََه ِمنُْه ابِْتغاءَ اْلِفتْنَِة َو ابِْتغاءَ تَأْویِله ﴾ آنان که در دلشان 
ل  میل به باطل اســت از پی متشــابه رفته تا به تأویل کردن آن در دین راه شــبهه و فتنه گری پدید آرند، آ

عمران 7
2. ســورٔه انفال، آیٔه 46، ترجمه: از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر به نزاع برمخیزید که ناتوان 

شوید و مهابت و قوت شما برود. صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است.
ل عمران، آیٔه 105، ترجمه: همانند آن کســان مباشید که پس از آن که آیات روشن خدا بر آن ها  3. ســورٔه آ

کنده گشتند و با یکدیگر اختالف ورزیدند، البته برای اینان عذابی بزرگ خواهد بود. آشکار شد، پرا
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دیگری- نباشــید که بعد از این که حق واضح شد، تفرقه کردند و بین خود 

اختــالف ایجاد کردنــد، برای آن ها عذاب بزرگی اســت. ایــن تهدید بزرگی 

است برای کسانی که عامل اختالف در جامعٔه اسالیم هستند و وحدت 

جامعه را به هم یم زنند.

 در یــک آیــٔه دیگــر ایجــاد اختــالف را یکــی از ویژگی های فرعــون بیان 

ْهلََها ِشیًعا یْستَْضِعُف 
َ
رِْض وََجَعَل أ

َ ْ
یم فرماید، یم فرماید: ﴿إِن فِرَْعْوَن َعاَل ِف ال

ُمْفِسِدیَن﴾1؛ باز در اینجا 
ْ
ْبنَاَءُهْم َویْستَْحیی نَِساَءُهْم إِنُه اكَن ِمَن ال

َ
َطائَِفًة ِمنُْهْم یَذبُِّح أ

یم بینیــم که این حکومت های طاغوتی و شــیاطین هســتند که دوســت 

دارند در جامعٔه اســالیم، در بشــر اختالف ایجاد شــود و گروه گروه شوند 

تــا او بتواند آن حکومت و برتری خویش را با اســتضعاِف جامعه اســتمرار 

دهــد. بنابرایــن این اختالفی که از نفِس انســان سرچشــمه یم گیرد، یک 

ک دنیایی و آخرتی دارد. کی است و عواقب دردنا اختالف خطرنا

اختالفات ناشی از وضعیت، شرایط و استعداد انسان ها�

اّما اختالف از شــّق دیگر که نشأت گرفته از نفس حیوانی انسان و افراد 

نیســت و این یک اختالف ُمجازی اســت و بیان شــد که اصاًل خداوند در 

طبیعت این عالم، این اختالف را برای امتحان انســان ها قرار داده است و 

فواید دیگری هم دارد. 

1. ســورٔه قصــص، آیــٔه 4، ترجمه: فرعون در آن ســرزمین برتری جســت و مردمش را فرقه فرقه ســاخت. 
فرقه ای را زبون یم داشت و پسرانشان را یم کشت و زنانشان را زنده یم گذاشت که او از تبهکاران بود.
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شواهد قرآنی

مثــاًل در اختالف بین حضرت موســی  و جناب خضر  که جناب 

خضــر  خیلی صریح به حضرت موســی  یم فرمایــد: تو نمی توانی، 

از این  اســتطاعت نداری کــه با من همــرایه کنی! چــه اختالفی آشــکارتر 

هســت؟ هر دو پیامبر خدا هســتند، ولــی اختالف چطور به این شــّدت 

اســت که حضرت خضر  این طور فرموده اســت که تو اصاًل نمی توانی، 

﴿لَْن تَْستَِطیَع﴾1.

 یــا جریــان حضــرت موســی  بــا جناب هــارون کــه خیلــی جریان 

ِخیِه 
َ
ِس أ

ْ
َخَذ بَِرأ

َ
َواَح وَأ

ْ
ل
َ ْ
َق ال

ْ
ل
َ
مشــهوری اســت، خود آیٔه قرآن یم فرماید: ﴿وَأ

ْعَداَء 
َ ْ
َقْوَم اْســتَْضَعُفوِن َوكُدوا یْقتُلُونَِن فَاَل تُْشــِمْت ِب ال

ْ
م إِن ال

ُ
ِه قَاَل اْبَن أ

َ
جیُرُّهُ إِل

َقْوِم الظالِِمنَی﴾2؛ ببینید عبارت ها چقدر واضح هستند، کالمِ 
ْ
ِن َمَع ال

ْ
َْعل

َ
 ت

َ
َول

گر قــرآن این ها را نفرمــوده بود، هر کســی این حرف ها  خود قرآن اســت، ا

را یم گفــت، یم گفتیــم کــه تو بــه پیامبر خدا چــه تهمت ناروایــی یم زنی! 

مگــر برخورد به این صورت امکان دارد؟ آیــا قضیه ای به این صورت پیش 

یم آیــد؟! هر دو پیامبر هســتند و تــازه خود حضرت موســی ، هارون را 

جانشین قرار داده است و این که خوِد ایشان، او را جانشین قرارداده است، 

نشــان دهندٔه این اســت که دیگر شــناخت و اعتماد به تمام معنا وجود 

1. سورٔه کهف، آیٔه 67، ترجمه: تو به همرایه من هرگز شکیبایی نتوانی کرد.
2. ســورٔه اعراف، آیٔه 150، ترجمه: و الواح را بر زمین افکند، و موی برادرش را گرفت و به سوی خود کشید. 
هــارون گفت: ای پســر مــادرم، این قوم مرا زبون یافتند و نزدیک بود که مرا بکشــند، مرا دشــمن شــاد 

مکن و در شمار ستمکاران قرار مده.
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دارد؛ اّما یم بینیم که قرآن در این آیه یم فرماید: »تا آن صحنه را دید، چنان 

ک شد که الواح - کلمات و آیات مقّدس الهی - را به زمین انداخت،  غضبنا

این چنین خشــمگین شد، و سر برادر خود را گرفت و کشید و...« حاال قرآن 

مطالب بعدی را که یم فرماید، به فرمایش و به تحلیل مفّســرین بزرگوار، 

چیزهایــی را بــاز یم کند که بیــان کنندٔه عمق آن وضعیت اســت که چقدر 

م﴾1، 
ُ
ک بوده اســت. مثاًل در عبــارت ﴿قَاَل اْبَن أ ک و وحشــتنا صحنــه دردنا

یم فرماینــد: چرا جناب هــارون، با این عنوان حضرت موســی  را صدا 

کرد؟! نگفت: یا موســی! نگفت: ای برادرم! برای چه اســم مــادر را در اینجا 

آورد؟ برای این که شــّدت خشم حضرت موســی  در صحنه ای که آن جا 

پیش آمده بود، آن قدر فوق العاده و شــدید بود که جناب هارون خواست 

با آوردن نام مادرش، ای بســا عاطفٔه حضرت موسی  را تحریک کند تا 

شاید یک مقداری از حرارت بیفتد.

م﴾، یم خواهــد آن صحنه را بــرای ما باز کند کــه چه صحنٔه 
ُ
ایــن ﴿اْبَن أ

کی بوده است؛ یا خیلی صریح عبارت های تحریک آمیز  عجیب و وحشتنا

و عاطفــی دیگری یم فرماید که: من در وضعیتی بودم که این ها داشــتند 

مرا یم کشتند، نزدیک بود مرا بکشند؛ یا در عبارت دیگری یم فرماید: ای 

پسرِ مادرم، من را به شماتت دشمنان مینداز! به شماتت دشمنان! کلمه 

بــه کلمٔه قرآن، یک معنایــی از وضع آن صحنه بیان یم کند و از همه باالتر 

عبــارت مــرا از ظالمین قرار نده! نشــان دهندٔه این اســت که چه اختالف 

1.  سوره اعراف، ص 150، ترجمه: گفت: پسر مادرم.
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عمیق و عظیمی اســت کــه در این لحظه پیش آمده اســت و قرآن دارد با 

این عبارت ها بیان یم کند.

ببینید هر دو هم پیامبر خدا بودند ولی در این اختالفات پیدا است که 

نه حضرت موسی  سر سوزنی دنبال نفس خود بود که به خاطر منّیت 

خود باشــد، مثاًل بگوید: چــرا مریدهای مرا پخش کــردی، داغون کردی، 

چرا اطراف مرا به هم ریختــی، حکومت مرا تضعیف کردی؟! چون »من« 

گر حضرت  در کار نیســت؛ جناب هارون هم این را به خوبی یم فهمد که ا

گر او را زیر پا له کند هم برای خدا دارد این کار را یم کند؛  موســی ، حتی ا

ســر سوزنی منیت نیســت، واقعیت ها را بازگو یم کند، نه این که از حضرت 

موسی  ناراحت باشد، چون با همٔه وجود احساس یم کند که حضرت 

موســی  به خاطر خدا، به عشق خدا و با حال و هوای خدایی دارد این 

کار را یم کند و او ســر ســوزنی به دنبال نفس خود نیســت و هــر رفتاری که 

حضــرت موســی  در برابر جناب هــارون انجام یم دهد، بــه خاطر این 

نیســت که از او ناراحت شــده و این کار را انجام یم دهد، بلکه او دنبال این 

اســت که چــرا در مأموریت الهی، ایــن اتفاقات افتاده اســت؛ علی ایّ حال 

آن چه که در صورت ظاهر است، اختالف بسیار شدید است، اّما آن چه که 

در بین این دو بزرگوار اســت، سر سوزنی نفســانیّاتی در کار نیست، بنابراین 

قضیــه بین ایــن دو بزرگوار کاماًل قابل حل و هضم اســت؛ هر دو یک درد 

دارند.
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مثال

مثاًل شما دیده اید که گایه در یک خانواده ای، فرزند یک پدر و مادری 

مریض شده است، در شــرایط عادی، این مریضی کودک یک اذیّتی برای 

پدر و مادر اســت و وقتی هم که فرزند حال اضطرار پیدا یم کند، یم بینید 

کــه اختالفــی که بیــن پدر و مــادر پیــش یم آیــد، اختالف نفس نیســت، 

اختالف در این نیســت که من حرِف خودم را به کرســی بنشانم، بلکه پدر 

و مــادر آن قــدر در محّبت فرزندشــان ذوب شــده اند که اصــاًل توّجهی به 

ایــن ندارنــد که او به من چه گفــت، من به او چه گفتم و تمام توّجهشــان 

بــه فرزند اســت. این اختالفی که پیش یم آید به لحــاظ وضِع طبیعی این 

عالم ماده اســت و این محدوده ای که بین پدر و مادر اســت، به لحاظ آن 

عالــم مــادی و طبیعی اســت؛ یعنی اختــالف در صورِت امر اســت، اّما در 

باطــن این طور نیســت. برای آن ها فرقــی نمی کند نظر پدر باشــد یا مادر، 

گر نظر یک فرد بیگانه یا نظر همســایه که پدر و مادر  یم بینیــم که حتّــی ا

با آن ها دعوا داشــتند، فرزند را از این حال اضطرار در یم آورد و او شــفا پیدا 

یم کند، تمام توّجه پدر و مادر به آن نقطه و نظر معطوف یم شود؛ همٔه 

توّجهات به آن نقطه یعنی شــفای فرزند اســت، در باطــن هیچ اختالفی 

نیست، همه به دنبال رسیدن به آن هستند.

این نوع اختالف با اختالفی که در اثر منیت پدر و مادر بین آن ها ایجاد 

یم شود، فرق یم کند، مثاًل مادر بگوید: بچه باید از حرف من اطاعت کند 

و مادر ســاالری کند و پدر بگوید: بچه بایــد از حرف من اطاعت کند و پدر 
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ســاالری کند. پس این دو اختالف مثل هم نیستند؛ در اولی عامل، عشق 

به آن معشــوقی است که هر دو در آن هضم شده اند و مشترک هستند و 

اّما در دّویم نفسشان دخالت دارد.

از ایــن قبیــل اختالفــات در خود قــرآن کریم فراوان اســت، خــود قرآن 

َهِدینُهم ُسبُلَنا﴾1؛ ُسُبل جمع سبیل است. 
َ

یم فرمایــد: ﴿َوالیَن جاَهدوا فینا نل

خــود قرآن یم فرماید که ما راه های متعدد و مختلفی را گذاشــته ایم و هر 

انســانی به تناســب وضعیت، شــرایط و اســتعداد نفِس خود، راه به سوی 

خدا دارد و این طور نیست که قطعاً فقط یک راه به سوی خدا باشد.

پس با توّجه به آیاتی که از محضر قرآن استفاده کردیم، اختالف دو نوع 

ک  است: یکی نشــأت گرفته از نفسانیّات حیوانی انســان است که خطرنا

و مذموم و موجب عذاب عظیم اســت و دیگــری اختالفات و روش های 

گونی است که خود خداوند در عالم طبیعت قرار داده است، از نفس  گونا

نشــأت نمی گیرد و چون حقیقتاً به دنبال حق هســتند، لذا این اختالف، 

ُمجاز هم هست.

 2- علِل اختالف بین صاحبان معرفت

 اّما شاید این قسمِت ســؤال باقی بماند که این ها همه درست است! 

اختالف بین صاحبان معرفت، همه طبیعی، مجاز و مقدس هست، اّما 

1. سورٔه عنکبوت، آیٔه 69، ترجمه: آن ها که در راه ما )با خلوص نّیت( جهاد کنند، قطعاً به راه های خود، 
هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است.
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صاحبــان معرفت چرا باید اختــالف پیدا کنند؟! چون که هــردو در مقام 

شــهودی هســتند، در مقام علمِی نظری نیستند که بگوییم در اینجا یک 

عامل انحراف دخالت یم کند و شخص در تحلیل و برداشت دچار اشتباه 

یم شــود، هرچنــد که در فکر خــود، به حق هــم تحلیل کرده اســت، اینجا 

که دیگر مشــاهده اســت، مثاًل وقتی روز اســت، همه مشــاهده یم کنیم 

که روز اســت و همه یم گوییم روز اســت و دیگر اختالفی در اینجا نیست! 

ایــن اختالف، چرا باید پیش بیاید که البته دالیل مختلفی داردکه به چند 

نمونه از آن اشاره یم کنیم:

 الف( اختالف مراتب بین صاحبان معرفت�

 یکــی اختــالف مراتب اســت. درســت اســت که همــٔه این هــا به حق 

رســیده اند و حق را مشــاهده کرده اند، اّما با خوِد مشاهدٔه حق و رسیدن 

بــه حقایق، تازه مراتب آن شــروع یم شــود، این طور نیســت کــه ما به حق 

رسیدیم و کار تمام شد، تازه شروع زندگی است.
مثال اول

 مثاًل کســی که در کویر بود، نیاز داشــت که دریــا را ببیند تا بفهمد دریا 

چیســت، او تا به مشاهدٔه دریا نرسیده است، فهم او از دریا ذهنی است، 

هر که، هرطور دریا را به او تعریف کند، آن را قبول دارد، اختالف بی شماری 

هم هســت، اّما او وقتی به دریا رسید، این دیگر شهود حقیقت دریا شد، 

اینجا دیگر هیچ اختالفی نیست.
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از کویــر تا به دریا رســیدن یــک مرحله ای بوده اســت، یــک رایه بوده 

اســت و یک سختی هایی داشته اســت، وقتی به دریا رسیدند، تازه شروع 

شد که هر کدام از این ها چه عمقی از این دریا را دریافت یم کنند. دریایی 

که کســی از ســاحل تماشــا یم کند بــا دریایی که کســی در آب فــرو رفته و 

شــنا یم کنــد، با دریایی که کســی در باتالق آن گیر کــرده و نمی تواند تکان 

بخورد، با دریایی که کسی به کوران عمق آن رسیده و امواج او را باال و پائین 

یم برد، با دریایی که کســی دارد غرق یم شــود، یکی نیســتند. وقتی که به 

دریا رســیدیم و مشاهده کردیم، تازه شروع آشنایی با حقیقت است و این 

اختالفات، اختالفات طبیعی است.

وقتی یک صاحب معرفتی به حقایق یم رســد، تــازه از ظلمات بیرون 

آمده اســت، وقتی بخواهد دو مرتبه وارد این حقایق شــود، ِســیر در اینجا 

تازه شــروع یم شــود، اختالف در اینجا، یک اختالف طبیعی اســت؛ یعنی 

ایــن اختــالف، یک اختــالف طولی اســت، اختالف عرضی نیســت، یک 

اختالف مراتبی است، اختالف نفسانِی حیوانی نیست.
مثال دوم

شــمعی را که ما در یک بیابانی روشــن یم کنیم یا در یک اتاقی روشــن 

یم کنیــم، در هــر دو به روشــنایی رســیده ایم، درســت اســت؛ اّمــا یکی به 

روشــنایی اندکــی رسیده اســت و دیگــری بــه روشــنایی در حــّد خورشــید 

رسیده اســت، هــر کــس به یک حــدی از روشــنایی رســیده اســت. هر دو 

روشــنایی است، اّما تفاوت در مرتبۀ نور اســت. کسی که در بیابان تاریک، 
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ک و در ســرمای سوزان در بین درّندگان بی رحم است، او نیاز دارد  وحشتنا

که به روشــنایی برســد. این یک مرحلۀ سیر اســت که در اینجا، مسیر یک 

وضعیّتی دارد، اّما باالخره وقتی به روشــنایی رســید - چه روشــنایی شمع 

باشــد، چه روشنایی نورافکن باشد، چه روشنایی ماه باشد و چه روشنایی 

خورشید باشد - دیگر همه به حقیقت رسیده اند، دیگر همه در روشنایی 

اینجا نیست.  هســتند، اما این تازه شروع حرکت اســت؛ هیچ اختالفی در 

این فرد که روشنایی شمع را یم بیند، دیگر »روشنایی« را یم بیند، نه این که 

درخت یا سنگ را ببیند و آن فردی که دریا را یم بیند، دیگر دریا را یم بیند، 

نــه این کــه کــوه را ببیند. این طور نیســت کــه این فرد کــوه ببینــد و آن دریا 

ببیند، این ســنگ ببیند و آن روشنایی شمع ببیند، این طور نیست! این ها 

از ایــن جهت اختالفی ندارند و همه به نور رســیدند و مشــاهده یم کنند 

که نور اســت، اّما در مراتب این نور اختالف هســت. مرتبۀ کسی که در نور 

خورشید است یا به خورشــید خیره کننده رسیده است با آن شخص که در 

نور شــمع اســت، یکی نیســت، در اینجا اختالف هســت، اّما این اختالف 

بــا آن اختالفی که مثــاًل هر دو کور باشــند، فرق یم کند؛ یکــی بگوید: این 

دریا، دیوار اســت و دیگری بگوید: نه، دریا، کوه است. هر دو کور هستند و 

اختالف آن ها به این شکل است. هر دو کور هستند، از آن بیاباِن آن چنانی 

آمدنــد، در روشــنایی هم آمدند، یکی بیاید بگوید که این روشــنایی که ما 

رســیدیم، مثاًل درخت اســت و دیگــری بگوید: مثاًل این روشــنایی حیوان 

است؛ این طور نیست. پس یکی از عوامل اختالف، اختالف مراتبی است، 
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که این یک امر طبیعی است.

گون تربیت اساتید� ب( شیوه های گونا

 عامل دیگر اختالف، روش تربیتی اســاتید صاحِب معرفت اســت که 

ایــن هم باز یک امر طبیعی اســت. روش های تربیتی متفاوتی وجود دارد 

که چند نمونه عرض یم کنیم.

مثاًل روش یک اســتادی این است که سالک را از جزئی به کّلی یم برد و 

گرد را از کّلی به جزئی یم برد. این اختالف اشکالی ندارد،  اســتاد دیگر شــا

یک روشــی اســت، اختــالف در روش اســت، نــه این که اختــالف در درِک 

حقیقت باشد.
مثال اول

 مثــاًل فــردی را کــه مرّبی زبان اســت در نظــر بگیریم - حاال هــر زبانی 

گرد خود را تربیت یم کند. انگلیسی، فارسی، عربی و ... - که شا

روش یک اســتادی این اســت که از کلی وارد یم شــود، دیگــری از جزئی 

وارد یم شــود؛ مثاًل اّول قواعد زبان انگلیســی را یم گوید و تک تک لغات 

و ریشــٔه لغــات را در عبارت بندی هــا و جمله بندی هــا تمریــن یم دهــد 

گرد این اســتاد با تمریــن و تکرار از ایــن جزئیات، زبان بلد یم شــود.  و شــا

روش اســتاد دیگر برعکس این اســت، که یک کلمه هم فارســی صحبت 

نمی کنــد، حتی یک کلمــه! و همه را تند تند به انگلیســی یم گوید و یک 

گرد یم آورد که تو باید در این فشار، استعدادهایت را به  فشــاری به این شــا
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کار ببــری، خود را فعال کنی تا به مرحلٔه قواعد برســی. هــر دو مرّبی، ما را 

به آن زبان یم رســانند، به دو چیز مختلف نمی رسانند، روش هر دو مربی 

زبان انگلیســی، باالخره ما را با زبان انگلیسی آشنا کرد، نه این که چون این 

اســتاد از قواعد شــروع کرد، ما به زبان انگلیســی یم رســیم و چون اســتاد 

دیگــر با روش دیگر تربیــت کرد، مثاًل به زبان ژاپنی یم رســیم، بلکه در هر 

دو به زبان انگلیســی یم رســیم، اّما روش آن ها متّضاد است؛ یک استاد از 

ریزه ها شروع یم کند و استاد دیگر از چیز دیگر. یکی از اساتید یک هجمٔه 

فشــاری وارد یم کند که البته این فشــار با یک هنر خاّصی است، نه این که 

فشاری غیر تخّصصی باشد و دیگری برعکس است.

 مثــاًل فــرض بفرمایید کــه در روش های خود، یکی ِعلمــی و َعَملی کار 

یم کند و دیگری فقط عملی کار یم کند و سالک را به صورت صرفاً عملی 

تربیــت یم کنــد و یم گوید تو بایســتی ایــن کار را انجام دیه و بــا هیچ چیز 

دیگر کاری نداشته باش و فقط دنبال این کار برو تا وقتی که روح، استعداد 

و فکــر را به نظــم یم اندازد و به تدریج در کنــار آن، گایه چیزهای علمی را 

یم گوید وآرام آرام مسائل از درون برای سالک باز شود و سالک یم بیند که 

آن چه را که از طریق علمی یم خواست بفهمد، االن آن ها را بهتر از دیگران 

یم فهمد، اصاًل خود، یک آدم منطقی شــد، در حالی که حّتی یک کلمه 

هم از علم منطق نخوانده اســت، اما تماماً »نظمِ منطقی« شــده اســت، 

تماماً »مغز فلســفی« شــد، تماماً اســتعدادش منطقی شــد، اصاًل علم 

دارد از او تراوش یم کند.
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 البته کاری به این نداریم که این علمی که ســالک به این صورت به آن 

یم رسد، یم تواند به جامعه منتقل کند یا نمی تواند، این علم به این معنا 

نیســت، این علم مربوط به خود او اســت و اجازه ندارد که آن را به دیگری 

انتقــال دهد؛ بــرای این که از نظر دینی، مخصوصاً در مســائل شــرعی، ما 

بایســتی از همان علوم ظاهری شــروع کنیم و به بــاال برویم و چون حّجت 

برای ما همان علوم ظاهری است که خداوند دست ما را به فقهای عظام 

داده اســت و از نظر شــرع، باید احکام، دالیل و اســتدالل های ما از طریق 

همان علوم ظاهری باشد؛ این ها مربوط به تربیت خود اوست.

از راه جمال  یا مثاًل یک استاد معرفتی از راه جالل یم برد و استاد دیگر 

یم بــرد و یک اســتاد دیگــر هماهنگ یم برد. پــس همٔه این ها بســتگی 

بــه روش تربیتی اســتاد دارد و همه هم به همان نقطه یم رســانند و این 

اختالف یک اختالف طبیعی اســت و هیچ ربطــی به این ندارد که چطور 

این هایی که یک حقیقت واحد را مشــاهده یم کنند، اما اختالفی به این 

شّدت و با این صورت دارند.

ج( اقتضای زمان، مكان و فضای محیط�

که خود  گایه اقتضــای زمان، عامــل اختالف این بزرگان یم شــود، چرا

اقتضائــات زمــان در تمــام مســائل تعیین کننده اســت. حتــی در فتاوای 

فقهــای عظــام، روش انبیــاء = و روش معصومیــن = هــم اختالفــات 

متضادی وجود دارد! اما همه به یک نقطه توّجه داشتند ولی به اقتضای 

زمان، اقتضای مکان و جّو آن محیط، روش های مختلفی داشتند.
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مثال و نقل خاطره

یــک نفر نقــل یم کرد که یکــی از مبلغین به روســتایی یم رود، یم بیند 

که جّو آن روســتا خیلی افتضاح اســت، اصاًل در آن جا نمی شــود اسم نماز 

را آورد! طــوری کــه اهالــی آن جــا دزد، چاقوکــش، قاچاقچی و... هســتند! 

این بزرگوار در آن جا خیلی زحمت ها یم کشــد تا باالخــره اهالی را به اینجا 

یم رســاند که نمــاز بخوانید، حاال هــر طور که یم خواهیــد بخوانید! عیب 

نــدارد هر طور که یم خواهید وضو بگیرید! حتی از روی کفش هم مســح 

بکشــید، قبول اســت، شــما هرچه یم توانید آن را عمل کنید! باالخره این 

بزرگــوار تا این مقــدار روی این فضا و جو کار یم کند تــا این که دورٔه تبلیغ او 

تمام یم شود و از آن جا یم رود.

یک مبلغ دیگری به آن جا یم رود که آن هم آدم دلســوزی بوده اســت، 

یم بینــد کــه عجب! این چه جور نماز خواندن اســت؟! ایــن چه جور وضو 

گرفتن اســت! روی پوتین، روی کفش مسح یم کشــند! باالخره یم بیند که 

جــو در اینجا جــو دیگری اســت و خیلی زحمت یم کشــد تا این کــه به هر 

شکلی شده است کفش این ها را در یم آورد. سپس مبلغ دویم، آدرس آن 

را این گونه به اهالی روستا یاد داده بود پیدا یم کند  مبلغی که وضو و نماز 

و با ناراحتی به او یم گوید که این چه تبلیغی است که شما کرده اید و گالیه 

یم کند. مبلغ اولی یم گوید: بله، از دست ما این بر یم آمد که به مرحله ای 

گر مســح از روی کفش هم باشــد  برســند که باالخره وضو را بگیرند و حاال ا

عیبــی نــدارد! تو هم از این بــه بعد را اصالح کن! تو هــم کفش های آن ها را 
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کم است، نمی شود  در بیاور، تو هم ادامه بده! در این جّوی که در آن جا حا

یکدفعه گفت که وضو را باید دقیقاً این طوری بگیری و یک ذره هم نباید 

غلط باشد! چون آن وقت اهالی اش یم گویند: برو ِپی کار خودت!

 در نتیجــه یم بینیــم کــه هر دو یــک کار را یم کننــد، هــر دو دنبال یک 

مطلــب هســتند و در واقعیــت و حقیقــت هیــچ اختالفــی نیســت؛ هــر 

دو دلســوز هســتند و کار هر دو به خاطر خداســت، اما هر دو به تناســب 

کم اســت، کار انجام یم دهنــد؛ این امرِ  اقتضــای آن جــوی که در آن جــا حا

خیلــی واضحی اســت. یــک وقت، یک کســی در جّو خفقــان خاصی قرار 

یم گیرد و یک فرد دیگری در جو وسعت خاصی قرار یم گیرد و لذا عوامل 

گون دیگری به اقتضای زمان و مکان تعیین کننده هستند. گونا

د( شرایط و اقتضائاِت سالک�

اقتضــاء و شــرایط خــود ســالک، عامــل تعیین کننــده در روش اســتاد 

اســت؛ به طوری که وقتی اســتاد تشــخیص یم دهد که این فــرد یک آدم 

افراطی بوده و بایســتی به ســمت تفریط بــرود تا معتدل شــود، به ناچار 

گر آن  یک سری دســتورات تفریطی به او یم دهند تا او به اعتدال بیاید و ا

فرد تفریطی است، به ناچار یک سری دستورات افراطی به او یم دهند تا 

معتدل شود.

 بعضی از اســاتید آن قدر دلسوز هستند که گایه حتی خودشان را ُخرد 

یم کننــد و به زحمــت یم اندازند تا به ســالک و متربی خــود اثبات کنند 
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کــه نگران نباش و ایــن عمل را این گونــه انجام بده. مثــاًل در باب طهارت 

و نجاســت یم بینید سالک دچار افراط شده اســت و استاد هم علی رغم 

عدم میل خود در افــراط، یک تفریط هایی را تحمل یم کند تا به این فرد 

که خشــِک خشــک شــده و به وضع وخیمی افتاده اســت، اثبات کند که 
آن طوری که تو فکر یم کنی نیست.1

مثال و نقل خاطره

نقل یم کنند که یکی از مراجع بزرگوار در زمان های قدیم به خزینه یم  

رود )در آن زمان حمام به این صورت امروزی نبود، بلکه خزینه ای بود که 

گردش  همــه از کوچک و بزرگ بــرای حمام کردن به آن جا یم رفتند(. شــا

خیلی وســواس داشت و اســتاد به هر شــکلی او را نصیحت کرده بود ولی 

گرد تأثیری نداشــت. تا این که در خزینه فرصت را مناســب یم بیند  در شــا

و تصمیــم یم گیرد که مســئله وسواســی را به صورت عملی نشــان دهد؛ 

گرد یم آید، اســتاد ُلنگ خود را طوری یم گیرد که نوک لنگ  لذا وقتی شــا

1. در خصــوص این مطلب روایتی به این شــکل نقل شــده اســت کــه : بینما نحن مع رســول هللا صلی 
هللا علیه وســلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة األنصاري، في حلة إزار ورداء، وقد أســبل، فجعل النبي صلی هللا 
علیه وســلم یأخذ بحاشــیة ثوبه ویتواضع هّلل عز وجــل ویقول: " اللهم، عبدك وابــن عبدك ابن أمتك 
".حتی ســمعها عمرو بن زرارة، فالتفت إلی النبي صلی هللا علیه وســلم فقال: یا رســول هللا، إني حمش 
الساقین، فقال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم: " إن هللا قد أحسن کل شيء خلقه یا عمرو بن زرارة، إن 

هللا ال یحب المسبلین ".
له بودیم که عمرو بن زراره انصارى با جامه اى فرو افتاده تا  ما در خدمت پیامبر خدا صلی هللا علیه و آ
روى زمین از راه رســید . پیامبر کنار لباس او را گرفت . عمرو عرض کرد : اى پیامبر خدا ! ســاقهاى پاى من 
له فرمود: اى عمرو بن زراره ! خدا هر چه آفریده ، خوب آفریده  کج است . پیامبر خدا صلی هللا علیه و آ
است. اى عمرو بن زراره ! خداوند کسانی را که دامنه پیراهن خود را تا روى زمین رها کنند، دوست ندارد. 

المنثور : 539/6 . الدرّ 
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گرد وقتی ایــن صحنه را یم بیند،  به ســطح زمین تماس پیدا یم کند و شــا

ک و  خیلی مشــمئز یم شــود، طوری که انگار مجتهد، مرجع و استادش پا

ک را نمی فهمد کــه لنگ اش به زمین برخــورد یم کند و خدا یم داند  ناپــا

لوده اســت! وقتی استاد در معرض اعتراض  که کف حمام چقدر نجس و آ

گرد قــرار یم گیــرد، بــه او یم گوید کــه: فرزنــدم این نجس نیســت، چه  شــا

کســی یم گوید این ها نجس هستند؟! بر کدام مبنا نجس هستند؟! اتفاقاً 

ک هستند، لذا آن را به دست خود یم مالد و عماًل خود را به  خیلی هم پا

گرد آن قدر خراب است  ســختی یم اندازد، چون وقتی یم بیند که وضِع شا

گردش مقداری  گزیر یم شــود که خود را به ســختی بینــدازد تا شــا پــس نا

متعادل شود.

ک و   آیــا االن مــا بگوییم کــه این بزرگوار، خیلی غیر بهداشــتی بــوده و پا

ک را نمی فهمــد؟! نــه، بلکــه ایــن بزرگوار با این ســختی و مشــکالت  ناپــا

گردش در فضای عملی این ها را ببیند و تربیت شود. یم خواهد شا

در نتیجه این اقتضائاِت خود سالک در روش استاد تعین کننده است، 

که اســتاد گایه مجبور یم شــود خود را هم خراب کند، خود را به ســختی 

بینــدازد، در یــک جایی افراط کنــد، در یک جایــی تفریط کند تــا باالخره 

ســالک بــه صورت عملی ببینــد که نه، این چیــزی که از آن یم ترســد، فرار 

یم کند یا مثاًل به حساب خودش، چیز خیلی مقدسی است، این طور هم 

نیست. در نتیجه این یم تواند یکی از علت های اختالف بین اساتید باشد 

کــه در عالم واقــع ربطی به این که اســاتید بــه حقیقت واحد رســیده اند، 
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ندارد.

 ه( مسیر تربیتی خوِد استاد ، یكی از علل اختالف�

یکی دیگر از علل اختالف شــاید خود آن مسیر و رایه باشد که برای او، 

از آن راه فرجی حاصل شــده است. چون باالخره برای هر کسی از یک رایه 

فرج حاصل شده اســت؛ برای یک فردی، از راه خانواده اش فرج باز شده و 

به توحید رسیده است، یکی دیگر با خدمت به جامعه، یکی از راه علمی، 

گرچه بــاز همٔه این ها یک چیز اســت و در واقع  یکــی از راه کنتــرل هوس؛ ا

راه های متعددی اســت کــه در نهایت به یک راه یم رســانند، اما مهم این 

است که استعداد افراد از کدام یک از این راه ها باز یم شود، وگرنه همدیگر 

را نفی نمی کنند.

گر مثاًل کســی به دنبال مســائل خانوادگی باشد و بگوید: چون از  حال ا

این طریق راه برای من باز شده است و به توحید رسیده ام، دیگر جامعه را 

کنار بگذارم و یا ترک گناه به من مربوط نیســت! نه؛ همٔه این ها یک چیز 

هستند، تفاوتش آن است که مسیرِ توحید، از این راه برای این فرد باز شده 

است و برای دیگری از راه دیگر.

پــس مســئلٔه اختالفاتی کــه پیش یم آیــد، علــل مختلفــی دارد و این 

از آن اختالفــاِت بر اســاس نفســانیّات اســت یــا مثل آن  اختالفــات غیــر 

اختالفات نظری اســت کــه در آن عوامل خاصی دخالــت یم کند و فرد را 

به خطا یم اندازد. البته باز عوامل زیاد دیگری هم هست که ما به همین 
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کتفا یم کنیم. مقدار ا

 3- سیرۀ تربیتی از منظر قرآن

روش تربیتی قرآن خیلی جالب بوده و فقط منحصر به خودش است. 

یم بینید حضرت ســلیمان  را باالِی باال یم برد، اما یک وقت یم آید در 

برابر یک پرنده قرار یم دهد، یک پرنده به او یم گوید: من چیزی را احاطه 

ْط بِِه  ِ
ُ

َحْطُت بَِما لَْم ت
َ
دارم که تو چیزی از آن نمی دانی!؛ ﴿َفَمكَث َغرَی بَِعیٍد َفَقاَل أ

وَِجئْتُك ِمْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ یِقنٍی﴾1 .

یا حضرت موســی  که سراســر قــرآن از عظمت و شــگفتی های او پُر 

اســت، از وقت تولدش گرفته تا حالت تولــدش و بعد از تولدش و... همه 

شــگفتی اســت. آن کارهــای فوق العــاده در دوران بچگــی اش، معجزات، 

قدرت مدیریت و مظلومیتش در بین بنی اســرائیل، همه شگفتی است. 

یکی از پیامبرانی اســت که بیشــترین قســمِت قرآن به او و داستان زندگی 

او اختصاص داده شــده اســت. پیامبــر اولوالعزم و دارای شــریعت خاص 

اســت. ولی با همــه این ها، خداوند مشــخصات آن مــرد الهی -حضرت 

خضر - را مســتقیماً به او نمی گوید که چه کســی اســت. بلکه این قدر 

در پس پرده قرار یم دهد که گم شــدن یک مایه عالمت او بشــود؛ ﴿قَاَل 

ذْكَرهُ َواَتَذ 
َ
ْن أ

َ
نَْساِنیُه إِل الشیَطاُن أ

َ
ُوَت َوَما أ

ْ
 الصْخَرةِ فَإیِنِّ نَِسیُت ال

َ
َوينَا إیِل

َ
یَت إِذْ أ

َ
رَأ

َ
أ

1. ســوره نمل، آیه 22، ترجمه: کمی بعد شــانه بســر و هدد آمد و گفت: چیزی دیده ام که تو ندیده ای و 
برای تو از سبا خبر درست آورده ام.
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َْحِر َعَجبًا﴾1. َسِبیلَُه ِف الْ

ایــن خیلــی مطلــب قابــل دقتی اســت. شــما االن بخواهید به کســی 

آدرس بدهیــد یم گوییــد مثاًل ایــن عکس آن مرد اســت؛ االن در فالن جا 

اســت؛ به آن جــا بروی در فالن جــا او را یم بینی. اما یک وقــت بگوییم که 

شــما یم روید هر وقت دیدی که مثاًل فــالن میوه از درخت بر زمین افتاد 

یا مثاًل فالن دیوار فالن شــد، هرکجا به چنیــن چیزی برخورد کردی آن جا 

فالنی را یم بینی. این نشــان یم دهد که شما مســأله را خیلی از او فاصله 

دادید و رفتار شــکننده ای نســبت به او در مقابل آن شــخص داشتید؛ تازه 

حضرت موســی ، جناب خضر  را جلوی چشــمش هم یم بیند اما 

نمی شناسد که چه کسی اســت. حضرت موسی  آنقدر باید در مقابل 

حضرت خضر  بشــکند تا برســد به این که مایه در جای نامعلویم گم 

شود.

 رفیــق حضرت موســی  بــه حضرت موســی  یم گوید: شــیطان 

از یــادم بــرد که آن جریــان را به تو بگویــم و آن مایه راه خــودش را به طور 

شــگفت انگیز به طرف دریا گرفت و رفت. بــاز این ها مطالبی قابل دقت 

است. 

گر بنا باشد  مثاًل یم گوییم که قفل باز نشد، ما قفل در را یم بینیم؛ اما ا

که این قفل، وسیله تربیت من شود، دیگر یک قفِل در نیست؛ بلکه چیز 

1. ســوره کهف، آیه 63، ترجمه: گفت خبر داری که وقتی به آن ســنگ پناه بردیم من مایه را از یاد بردم 
و جز شیطان مرا به فراموش کردن آن وا نداشت، که یادش نکردم و راه عجیب خود را پیش گرفت.
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گر هر کاری یم کنم در باز نمی شود در حالی که من هم عجله  دیگری شد. ا

دارم، ایــن یک نکتٔه تربیتی برای من اســت. یا مثاًل شناســنامه یادم رفت 

بردارم و وســط راه یادم افتاد که عجب، دوازده ســاعت راه آمدم این همه 

زحمت کشــیدم همه هیچ شــد! اینجا دیگر شناســنامه چنــد برگ کاغذ 

گر دیدم همین چند برگ  نیســت، بلکه وسیله ای برای تربیت من شــد. ا

کاغذ تبدیل به یک مشــکل شد، آن دیگر چند برگ کاغذ نیست، آن چیز 

دیگری شد. اینجا هم بگویند ُخب! مایه است و قسمتی از ناهار و غذای 

ما است، این همه مایه است! اما حاال یک چیز شگفت انگیزی شد. حاال 

که وسیله تربیت من است، دیگر مایه نیست یک چیز دیگری است!

خیلی عجیب اســت! این کالم خود قرآن اســت. رفیِق حضرت موســی 

 یم فرمایــد: آن مطلــب یــادم رفــت و این کــه مــایه به طور شــگفت 

انگیزی به طرف دریا ســرازیر شد؛ من یادم رفت این قضیه را آن جا بگویم 

﴿قَاَل ذَلِك َما كنا َنبِْغ ...﴾1 این همان عالمتی بــود که ما باید با آن عالمت، 
آن مرد الهی را پیدا کنیم. این همان سرنوشت جریان مایه است. جالب 

اینجاســت که یم بینیم قرآن که حتی یک حرف آن هم اضافی نیست و در 

غالب موارد زبانش زبان اجمال اســت، اما اینجا مدام تفصیل یم دهد و 

جریان را بازگو یم کند. 

ایــن کلمــات قابل توجه اســت.  ﴿... فَاْرتَــدا َعَ آثَارِِهَمــا قََصًصا﴾2. باز 

1. سوره کهف، آیه 64، ترجمه: گفت این همان است که یم جستیم.
2. همان، ترجمه: و با پی جویی نشانه قدمهای خویش بازگشتند.
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یم فرماید ارتداد، یعنی بازگشــت به نقطه اول، نقطه نخســت. مثاًل من 

که االن داخل این مســجد با این همه فضا هستم یک وقت به سر کوچه 

رفته و به این مســجد بریم گردم. هر کجای مســجد که یم خواهد باشــد. 

امــا یک وقــت دقیقاً بریم گردم کنــار همین میز که اینجاســت و من قباًل 

هم کنار آن بودم. این را یم گویند ارتداد. خب مجمع البحرین یک مکان 

وســیع اســت. اما ببینید خدا چه کلمه ای را به کار یم برد، این ها برگشتند 

بــه همــان نقطه ای کــه آن جا اســتراحت یم کردنــد. مالحظــه بفرمایید 

شــخصی بــرای اولین بار به یــک صحرا و منطقــه ای بیاید و بعــد از گذر از 

آن جا بخواهد دوباره به آن جا برگردد؛ خوب صد متر آن طرف تر یم شــود، 

دویســت متر این طرف تر یم شــود. ببینید مطلب چقــدر دقیق و چقدر 

مهم اســت که یم فرمایــد ﴿...ع آثارهما...﴾. یعنی فقط راهش این اســت 

کــه از آن ردپاهایی که آن مســافت را آمــده بودند، از آن ردپاهایشــان باید 

برگردند تا دقیقاً به آن نقطه برسند؛ و اال با ستارگان آسمان و با قطب نما 

و غیره به سمت آن جا برگردیم این ها نیست! یعنی باید همانجا که مایه 

گم شــده است برگردند. تنها چاره اش چه اســت؟ ﴿...ع آثارهما...﴾. یعنی 

باید ردپاها را دنبال کنند تا دقیقاً همان جا که بودند بتوانند برگردند. این 

همه راه آمده اند و خسته و کوفته افتاده اند. از آن طرف هم غذایی نیست 

و خســتگی و ضعف آمده اســت. اما با این اوضاع و احوال همه آن ها کنار 

رفــت و دو مرتبه باید حرکت کنند و برگردند؛ آن هم آنچنان برگشــتنی که 

بایــد به همــان محلی برگردند که مایه از آن جا بــه دریا رفت! خوب مگر 
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این مرد کیســت؟ مگر این چه عملی اســت؟ مگر این چه مطلبی است؟ 

که یک پیامبر الهی با آن همه ویژگی های آنچنانی مدام یم شــکند، مدام 

ِله یم شود، تا باالخره به آن عبد خدا برسد! این ها فرمودۀ قرآن است، چیز 

دیگری نیست که بگوییم آقا چنین و چنان است! 

﴿فَوََجَدا َعبًْدا ِمْن ِعبَاِدنَا...﴾1 تا که آن جا رسیدند، پس بنده ای از بندگان ما 
گهان آن جا یافتند، پس معلوم یم شــود جناب خضر  صرفا یکی از  را نا

  آن بندگان است. حاال آن بندگان چه کسانی هستند که حضرت خضر

فقط یکی از آن بندگان است! پس آن ها چه کسانی هستند که یک پیامبر 

اولوالعزم این گونه باید در برابر یکی از آن ها دربه در باشد. ﴿... آتَینَاهُ رَْحًَة ِمْن 

ًما﴾
ْ
نا ِعل ُ ِعنِْدنَا وََعلْمنَاهُ ِمْن دلَ

برای آن بنده همین کافی اســت که »ما یم گوییم بندٔه ما هســت«. نه 

این کــه خــودش بگوید من بنــدٔه خدا هســتم. این دو صــورت دارد. یک 

وقت اســت که کســی خــودش را بندٔه خــدا یم داند که ایــن یک معرفت 

خاصی است که انسان خودش را نمی بیند، بلکه بندٔه خدا را یم بیند. اما 

یک وقت اســت که به خودش نمــره یم دهد که بله من بنده مورد قبول 

ک است. خدا هستم که این خطرنا

ایــن  بــرکات اســتاد ایــن اســت کــه در  بحث هــای تربیتــی یکــی از  در 

ک، ســالک را بــه انــواع فریب هــای نفــس توجــه  لغزشــگاه های خطرنــا

1. ســوره کهــف، آیه 65، ترجمه: پس بنده ای از بندگان مــا را یافتند که از جانب خویش رحمتی بدو داده 
بودیم و از نزد خویش دانشی به او آموخته بودیم.
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یم دهــد. نفس که همــه را به گناه و دزدی و آدم کشــی دعــوت نمی کند؛ 

بلکــه یک جاهایــی هم یم آید طوری فریب یم دهد که یم بینیم انســان 

خودش به خودش نمره یم دهد که هیچ، بلکه ادعاهایی هم یم کند که 

بله من چنین و چنان هستم! با این همه ریاضت و این همه سابقه و این 

همه فالن، حق من اســت که فالن بشــوم و ... امــا این که خدا بگوید این 

بندٔه من است این خیلی قابل دقت است.

در ادامه آیه یم فرماید: ما به او رحمتی از نزد خودمان دادیم. حاال نام 

ایــن بزرگوار را قرآن نمی آورد. این رمز قرآن اســت که ویژگی های آن بزرگوار را 

فرموده اســت؛ چون غرض ویژگی های چنین شخصی است. حاال اسمش 

هر چه یم خواهد باشــد. اســمش در هر زبانی و به هــر واژه ای یم خواهد 

باشــد. آن چــه که مهم اســت ویژگی هــای این انســان اســت. ﴿قَاَل إِنك لَْن 

ْط بِِه ُخْرًا﴾1 این شــخص گفت که  ِ
ُ

تَْســتَِطیَع َمِع َصْرًا َوكیَف تَْصِرُ َعَ َما لَْم ت
تو اســتطاعت و تحمل این که همراه من باشــی و با روش من پیش بروی 

را نداری!

مرحوم عالمه طباطبایی 7 در مورد این ﴿مع﴾ یم فرماید: نه این که 

این علمی را که من دارم تو توان فهمیدن آن علم را نداری، بلکه آن روشی 

گر بخواهم با آن روش این علم را به تو انتقال بدهم، به روش  کــه من دارم ا

تعلیم من تو توان تحمل نداری!

1. ســوره کهــف، آیه 68، ترجمه: گفت تــو به همرایه من هرگز شــکیبایی نتوانی کــرد و چگونه در مورد 
راز آن واقف نیستی شکیبایی یم کنی. چیزهایی که از 
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4- بررسی برخی مسائل تربیتی در سیرۀ علما  

 از حضــرت آیــت هللا العظمــی بهجــت 7 مکــرراً نقــل یم شــود کــه 

فرمودنــد: شــما هر چــه یم دانیــد عمل کنیــد دیگر بس اســت. رســاله 

کرم [ خودش  بخوانی تو را بس اســت. این مطلب درستی است. پیامبر ا

فرموده اســت »تكلّم انّلاس ع قدر عقوهلم«1 بــه عبارت های مختلف این 

عبارت تکرار شده است. از نظر عقلی هم این طور است که ما با مخاطبین 

خود به تناسب فهم و شرایط و استعداد او با او صحبت یم کنیم.

 این قبیل مســائل در زمان خود حضرت هم بــود. فردی از بیابان بلند 

یم شــد یم آمد به حضرت یم گفت: یا رســول هللا من فرصت ندارم، یک 

چیــزی را بــه من یاد بده که مرا همســایٔه تــو بکند، مرا بهشــتی بکند، مرا 

فــالن بکند. آیا حضــرت وقتی این مطلــب را یم فرماید مــا دیگر باید در 

علم را ببندیم؟

یــا حضرت فرمود که هر کــس یم خواهد فقیه باشــد چهل تا حدیث 

یاد بگیرد. یعنی دیگر همه چیز تمام شــد!؟ دیگر این فقیه است؟! درِ این 

همه برنامه و مســائل را ببندیم که در روایت این گفته شــده اســت! یا هر 

کســی یم خواهد نجات پیدا کند دروغ نگوید. کار تمام شــد! این مسائل 

درســت است ولی اصلی هســت که خودشان فرموده اند که ما با هر کس 

به تناســب استعدادش سخن میگوییم و به تناسب مخاطبمان صحبت 

1. کنزالعمال، 29282، ترجمه: با مردم به فراخور فهمشان سخن بگوییم.
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یم کنیم و پاســخش را یم دهیم. یک سری از اصحاب اهل بیت = محرم 

اســرار آن هــا بودند. اصــاًل احدی نمی دانســت کــه حضرت بــه آن ها چه 

مطلبــی فرموده اند. این ها سینه به ســینه منتقل شده اســت، در کاغذها 

نیامده است. این مطلِب خیلی واضحی است.

حاال ما باید ببینیم حضرت آیت هللا العظمی بهجت 7 به چه کسی، 

مطلــب را در برابر چه ســؤالی، کجا و چطــور فرموده اســت؟! در این گونه 

مطالب ما باید به محکمات توجه کنیم. خود قرآن هم فرموده است که 

ما این متشــابهات را گذاشتیم تا کسانی که به دنبال انحراف هستند، از آن 

متشابهات بتوانند سوءاستفاده کنند تا وضع باطنی خود را بیرون بریزند؛ 

تا آن هایی که واقعاً به دنبال حق هســتند، به دنبال محکمات هســتند از 

این ها جدا بشــوند. اصاًل خاصیت این عالم برای همین اســت! اصاًل این 

عاَلم کارش همین است که جدا بکند کسی را که واقعاً به دنبال حق است 

از کسی که دنبال یک بهانه است. بهانه جو دنبال این است که یک بهانه از 

یک جایی پیدا بکند و آن را دســتاویز قرار دهد تا هر چه یم خواهد انجام 

دهد؛ لذا این ها با هم تفاوت دارند.

 ما با توجه به این آیه که به این محکمی و به این صراحت آمده است، 

جــا دارد که بگوییم که ایــن مرد الهی که این کالم را فرموده، این کالم، کالم 

کلی، عام و مطلق نیســت. این در شــرایط خاص، در یک وضعیت خاص 

گر قرار بود حضــرت آیت هللا بهجت 7 نظر  و بــه مخاطب خاص اســت. ا

شریفشان فقط همین باشــد، خودشان در زادگاه خودشان یم نشستند 
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رســالٔه مرجعشان را یم خواندند و به این مقام هم یم رسیدند. دیگر چه 

نیازی بود که صدها فرســخ مســافت طی کنند، غربت بکشند و سالها در 

نجف سختی ها را تحمل بکنند؟! این که خدا به این بزرگوار از دوران کودکی 

یک استعدادی داده بود که بوی گند گناه را یم فهمید، این درست است. 

ولی این یک استثنا است. چون مثاًل حضرت عیسی  در گهواره سخن 

گفته اســت، پس تمام نظام ها را باید به هم بریزیــم؟! این که یک کودکی 

در پنج ســالگی حافظ قرآن شده اســت، آیا باید دیگر همٔه قرائت خانه ها 

و مکتب خانه هــا را جمع کنیم و بگوییم آقا هــر کس که یم خواهد حفظ 

قرآن بکند در پنج ســالگی دیگر حافظ یم شود؟! بحث استثنا که مفصاًل 

توضیح داده شــد یک مطلب خیلی واضحی اســت. اصاًل کســانی وجود 

دارنــد که از آن اول بچگی مثل فنر فرز هســتند! خــوب همه باید این طور 

باشــند؟ اصاًل مسأله آموزش و مســألۀ تربیت یکی از اصول قرآنی است و 

اصل عقلی است. این اصل برای بشر خیلی واضح و بدیهی است. حاال به 

چــه دالیلی این بزرگوار، این مــرد الهی، به برکت عنایات خدا از بچگی بوی 

بِد گناه را متوجه یم شــد و بیان نمی کرد، و این اتفاقاً یک سند بزرگی برای 

اهمیت اســتاد اســت. یک کسی با این اســتعداد قاعدتاً باید در خانه اش 

بنشیند و دیگر هیچ جا هم نرود تا خدا هم معارف را سرازیر بکند؛ ولی با 

وجود این استعداد، صدها فرسخ غربت ها یم کشد، سختی ها یم کشد و 

دنبال استاد یم گردد. حاال بنده که هزار بار هم بال سرم بیاید، باز هم تکان 

نمی خورم تا از گناه دست بردارم، دیگر احساس نیاز نمی کنم کسی به من 
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روالش را توضیح دهد، که آقا از اینجا شــروع بکن به این شکل عمل کن تا 

به این روش آرام آرام از گناه نجات پیدا کنی. پس با این حال آیا من دیگر بی 

از این تعلیم و تربیت ها هستم؟ مطلب خیلی واضح است. نیاز 

کی به چیزهایی رســیده بود  نقل یم کننــد که این مرد بزرگ به برکت پا

کــه جرأت نداشــت به آن ها اطمینان پیدا کند که این ها درســت اســت یا 

گر خیلی مطلــب را باال ببریــم و یک مقدار غلــّو بکنیم که  غلــط؟!؛ حــاال ا

او جــرأت نداشــت به دیگران بگویــد، و گرنه برای خودش حل شــده بود. 

دنبالــۀ ایــن قصه را چنیــن نقل یم کنند کــه پس از این که آیت الحق ســید 

علی قاضــی طباطبایی 7 این مطالب را فرمود، مــن جرأت کردم این ها 

را بگویم. اتفاقاً این باز تأیید اســتاد را یم رســاند. شــخصیتی مثل آیت هللا 

بهجــت 7 که از کودکی گناه نکرده و این اســتعداد فوق العاده را داشــته و 

این همه حقایق برای او باز شــده، باز به برکت اســتاد الهی است که کالم او 

گر او امضا نکرده بود خیلی از آن  به تأیید حقانیت این ها رســیده  اســت. ا

یافته ها مثاًل خیالی بود. آن استاد تأیید کرد که این درست است، خیاالت 

نیست، مطابق با واقعیت است.

چــرا مطلــب آیــت هللا بهجــت 7 را یــک طرفــی یم گوییــم و طــرف 

دیگــرش را بیان نمی کنیــم؟! اتفاقاً آن خودش تأیید بر این مطلب اســت. 

برکــت اســتاد را یم رســاند، اهمیــت اســتاد را یم رســاند که با یــک کالم او 

مطلب را تطبیق یم کند و تأیید یم شــود و آقا بــا آرامش خاطر یافته های 

خودش را دنبال یم کند.
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کتــاب در »محضــر آیــت هللا بهجــت 7« از حجت االســالم حــاج آقای 

ُرخشــاد کتابی اســت که از اول تا آخر مطالب آن بزرگوار را جمع کرده است. 

از همــان کتــاب چند عبارتــی اینجا بیان یم شــود؛ عیــن عبارت های خود 

آیت هللا بهجت 7 اســت؛ یم فرماید: »در تحصیل علم، قصد قربت الزم 

گر بنا است یک سری تعلیمات  نیست.« ببین چه قدرتمند یم گویند. تو ا
گــر نتوانســتی ابتدائاً نیــت قربتاًالــی هللا بکنی عیــب ندارد.  ببینــی، حاال ا

بخاطر این که دانســتن و تعلیم این قدر مهم اســت. »زیــرا تحصیل علم از 

گر بدون قصِد تحقِق قربتاً  واجبات توّصلیه است و این دسته از واجبات ا
الی هللا باشد اشکال ندارد« ببین چقدر تند تشویق به تعلیم یم کند. حاال 
بگوییم که آقای بهجــت 7 فرمود که هر چه یم دانی عمل بکن، خدا به 

تو یاد یم دهد.

 این مطلب را که قبل ازآقای بهجت 7، حضرت فرموده است. اما این 

کالم را آقــای بهجــت 7 در چه شــرایطی و در چه موضوعــی فرموده اند؟ 

گر در امور دینی و یا عقیدتی اشــکالی  مطلــب دیگر این کــه یم فرماید: »ا

داری، برو از اهلش بپرس تا اشــکالت برطرف شود.« کجا فرموده است که 
فقط برو رساله بخوان خدا تو را هدایت یم کند؟ بلکه فرموده است: »برو از 

اهلش بپرس.« جوانی که شبهه دارد، آن همه سؤال دارد، از زمین و آسمان 
به مغزش شــبهه بریزند و از آن طرف هم بگویند دنبال هیچ کسی نرو! تو 

گناه نکن حل یم شود. مطلب درست و حقی است، اما نهان است. یعنی 

چه جور گناه نکن؟ با چه روشــی؟ با چه مشــکلی؟ با چه فرمول هایی رفع 
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مشکل شــود؟ یم فرماید: »برو از اهلش بپرس تا اشکالت برطرف شود.« 

در یک جای دیگر یم فرماید: »ما یم دانیم که مقامات بســیاری از علماء 

از همین تعلیم، تعلم، نوشــتن ها، اشــتغال به تحصیل دروس معمول در 
حوزه های علمیه و نیز عمل به مســتحبات معمول حاصل شده است«. 
این همه مقامات از کجا به دست آمده است؟ غیر از همین تعلیم و تعّلم 

به دســت آمده اســت؟ این ها را هــم بگوییم که آقای بهجــت 7 فرموده 

اســت. نه این که یک مطلــب را بگیریم و مدام با یــک روش هایی اذهان 

را منحرف کنیم.

در یــک عبــارت دیگــر یم فرماید: »در بیشــتر شــهرهای ایــران علمای 

صاحــِب مقامات و کرامات فراوان، آماده افاده و تعلیم بودند ولی کســی 
نبــوده کــه از محضر آن ها اســتفاده کنــد. ناشــکری ها و قدرندانی های ما 
موجب گرفتاری به این روز شــده اســت.« یم بینید که استادی از قم با چه 
ســختی هایی با اتوبوس در آن سرمای زمستان و مشکالت زندگی یم آید، 

ما چقدر از او استفاده یم کنیم؟ چون دسترسی مطلوبی داریم لذا نه خبر 

داریم که کجا اســکان دارد، نه خبر داریم که با چه سختی یم آید و یم رود. 

او بــرای خدا وظیفه اش را عمل یم کند. این ما هســتیم کــه باید مواظب 

باشیم ناشکری نعمت را نکنیم.

در یــک عبارت دیگــر از همان کتــاب از زبان خود آیــت هللا بهجت 7 

یم فرمایــد: »مرحــوم آقا ضیاء عراقی 8 بیســت و هفت ســال در درس 

مرحــوم آخوند 8 شــرکت یم کــرد و یم فرمود: یک هفته یم گذشــت و 
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من یک نکته از نکات اســتاد را یم توانســتم اســتفاده بکنم.« ببینید آقای 
ضیــاءِ عراقــی 8 با آن اســتعداد، با آن عظمــت، با آن قــدرت، در محضر 

استاد در عرض یک هفته تازه یک نکته یم توانست بفهمد که استاد چه 

یم خواهــد به او بگویــد. حاال ما بگوییم که بدون اســتاد یم توانیم این راه 

را برویــم. ای کاش در کنــار آن مطلــب، ایــن مطالب آقای بهجــت 7 را نیز 

بگوییم.

 ایــن القائــات منفــی ثمــره اش چــه یم خواهــد باشــد؟ بیچــاره جوان 

ســرگردان و حیــران یم شــود. از این طرف گنــاه فشــار یم آورد و از آن طرف 

گون حمله یم آورد و یم ترســد دنبال یک کسی برود که از او  شــبهات گونا

علم بگیرد، ســپس بریم دارد با چه فشــارهایی خودســر کارهایی یم کند. 

روزه پشت سر روزه، نماز شب پشِت سرِ نماز شب، نماز جعفر طیار پشت 

ســر فالن نماز و ... بــا چه مصیبت هایی به خودش فشــار یم آورد که من 

یم خواهم آیت هللا بهجت 7 شــوم! اما نتیجه چه یم شــود؟ فردا انواع و 

اقســام مریضی های معده و اعصاب یم گیرد و آخر ســر هم ســرخورده و 

بی دین یم شود. یم گوید: ما را با این حرف ها بازی دادند! یعنی چه؟ فالن 

فــرد یم رود آن جا گردش هم یم کنــد، ورزش هم یم کنــد، قهرمان جهان 

هــم یم شــود، لذتش را هم یم کنــد، جایزه چنــد میلیونی هــم یم گیرد و 

همه جا اســم و شــهرت او هم هســت. حاال مــا را آوردند و گفتنــد که نماز 

بخوان و قرآن بخوان و ... تو جایی یم رسی! ما هم آمدیم اینجا خودمان را 

مشغول به چیزهایی خیالی کردیم!!
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درســت اســت که حضرت آیت هللا العظمی بهجت 7سلیقٔه خاصی 

در تربیت داشتند. عرض کردیم که این سلیقه های بزرگان متفاوت است؛ 

حتــی بعضاً متضاد اســت. البته ســلیقه یک چیزی اســت و اصل راه یک 

چیز دیگری اســت! آیت هللا بهجت 7 ســلیقه خاصی در تربیت داشتند. 

ایشان مصلحت یم دانستند اصاًل همه را با نماز تربیت کنند و این خیلی 

عالــی اســت. و بودند کســانی که از آن طــرف دنیا یم آمدند کــه من همٔه 

وجــودم را زنــگار گرفته و گرفتار هســتم و حاال آمده ام که الاقــل از این یک 

ک یم شــد و نورانی یم شد و  رکعت از نماز آقا بهره بگیرم؛ و یم دیدی که پا

یم رفت. این یک روش خاصی است.

اســتاد خودش تشــویق بــه اســتفاده از این اســاتید یم کرد، تشــویق به 

تعلیم یم فرمود، تشــویق به تعّلم یم فرمود. این یکی از محکمات بدون 

خدشه است که خودشان استاد یم دیدند، خودشان دنبال استاد بودند 

و حاال با روش خاص خودشان تربیت یم کردند. 
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 تسویه نشدِن اعمال انسان و عقبگرد معنوی

یــک کســی بــه طــور فلّــه ای یم آیــد و به احــکام عمــل یم کنــد، صد 

مســتحب را پشت ســر هم، هر طور شــده، انجام یم دهد، خوشحال هم 

اســت که الحمدهللا من یک مستحب را هم نگذاشتم باقی بماند! همه 

را انجام یم دهم، یک عمل از اعمال ماه مبارک را جا نگذاشــته ام و همه 

را، ذره ذرٔه آن را، همٔه اعمال فالن را انجام دادم؛ درحالی که تسویه ندارد. 

اما تحت تربیت یک اســتاد، یک اســتاِد حاذق، شاید ده مستحب انجام 

دهم، نه صد مســتحب، اما با تسویه؛ یعنی با توّجه به هماهنگی بین آن 

اعمــال با همدیگر که کدام را به کدام مقدم بدارد و کدام را به کدام مؤّخر 

فصل پنجم
آسیب های حرکت بدون استاد
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بداند و اولویت های بین این ها کدام هســت؟! و اهمیت آن ها نســبت به 

آن فرد و استعداد و ظرفیتش، به چه میزان است و تناسب این ها چگونه 

است؟!

فردی با اعمال تســویه شــده ، به ده مســتحب هم عمل نکرده است، 

ولی اســرار، آثار و خواص آن ها در وجود او شروع به فوران کردن یم کند. و از 

طرفی آن یکی بیچاره که خود را یم ُکشد و به زحمت یم اندازد، صد عمل 

مستحبی انجام یم دهد و دل خوش دارد که حاال در وسط بهشت است، 

ولی در وقت جان دادن، یم بینید که خاصیتی به جز ُعجب، خودخوایه، 

خودبرتربینی و از این قبیل رذایل چیز دیگری در دســت او نمانده اســت. 

یــا مثاًل آنقــدر عمل یم کند تا این که یک امتحان و یک فشــار ســختی در 

زندگی برای او پیش یم آید، در آن ســختِی فشــار زندگی، تاب و توان خود را 

از دســت داده و رایه که رفته را بریم گردد؛ به خودش فحش هم یم دهد 

که چنین و چنان شد، خود خدا را هم انکار یم کند؛ چه شده است؟ کمی 

زندگی، برای او سخت شده اســت، امتحان خدا برای او یک ذره، مختصراً 

ســنگین شده است. عمِل به چند مســتحب در تسویه، این همه خواص 

ایجاد کرده و اوج یم دهد، اما هزار عمل بدون تسویه پوچ یم شود. تسویه 

در این مسائل آفرینشی و در همٔه امورات یک چیز جالبی است.

یم فرمایــد: »قَلیٌل تَدوُم َعلَیِه، أریج ِمن كثرٍی َملوٍل ِمنُه«1؛ همان مســئله 

1. نهــج البالغــه، حکمــت 278، ترجمــه: عمل اندک که بــر آن مداومــت ورزی، از عمل بســیار که از آن 
خسته شوی امیدوار کننده تر است.
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گر یک چیزی کم باشد، اما استمرار داشته  است، اینجا، جای استاد است. ا

باشد، خیلی بهتر است از عملی که زیاد است ولی با ماللت، کم حوصلگی 

و با ســختی و فشــار انجام بگیــرد. مالحظه کنید که این هــا اولویت هایی 

است که این روایات دارند بیان یم کنند.

دور شدن از مقصود به رغم تالش های طاقت فرسا  

عبارت هایی است که امام صادق  یم فرماید: »العاِمُل َع َغرِی بَصرَیٍة 

 بعداً«1؛ خیلی مثال 
ّ
اكلّسائِر َع َغرِی الطريِق، و ل یزيُدهُ ُسَعُة السرِی ِمَن الطريِق إل

تطبیقی و محسوسی است. یک کسی یم خواهد به تهران برود، مالحظٔه 

همه چیز را کرده اســت، زود برســم، به موقع برســم و ماشین چنین باشد 

و ســرعت آن چنان باشــد، همٔه وســایل را جمع و جور کرده اســت و از هر 

جهت آماده اســت، آن قدر حواس او به این طرف و آن طرف رفته است که 

به تابلوها هم توّجه ندارد، یک راست در جادٔه برعکس هدفش، به پیش 

یم رود و با ســرعت هم یم رود که زود به جلسه برسم؛ او هرچه با سرعت 

یم رود که زود به جلســه برســد، به همان ســرعت از جلسه دور یم شود، 

از آن هدف دور یم شــود، در عین این که یم خواهد به هدف خود برســد، 

از آن دور یم شــود، وقتی متوّجه وضعیت یم شود، یم گوید: ای کاش من 

1. اآلمالی، 705، ترجمه: کســی که بدون بینش عمل کند، همچون کسی است که در بیراهه رود، چنین 
کسی هر چه تندتر رود، از راه دورتر یم افتد.
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توقــف یم کردم، کاش اصاًل حرکت نمی کــردم و الاقل این همه راه را، برای 

خودم اضافه نمی کردم، از هدف دور شدم.

حضرت یم فرماید: یک کسی که ذوق، اراده، شوق و حرارت دارد، عشق 

به رفتن در راه خدا دارد، عاشــق خدا اســت و همه چیز را دارد؛ با ســرعت 

شــروع به عمل کرده اســت، یم گوید: عمر یم گذرد، دیگر دیر شــده است 

گــر کمی هم تأخیر کنم، به زودی یم میرم، گذشــته ام که خراب اســت و  و ا

حاال تازه فهمیده ام چه خبر اســت؛ همه و همٔه این ها را آورده اســت، اما 

حضــرت یم فرماید: یک چیــزی که باید یم آورد را نیاورده اســت، بصیرت 

را نیــاورده اســت، این که چگونه بایــد این راه را برود را نیاورده اســت، با چه 

روشی این راه را برود، همراه ندارد. 

مــدام خیــال یم کند با ایــن پُرحجمــی و درب و داغون کردن یم شــود 

به جایی رســید. حضــرت یم فرماید که همیــن ِســیر او، او را از آن رایه که 

یم خواســت برود، دور هم یم کند؛ این ها کلمات صریح ائمه = هستند 

که فریاد یم زند ما باید این راه را سالم برویم، اهمیت سالم رفتن این راه و 

ضرورت راه شناس را فریاد یم زند.

سردرگمی در تزاحم بین مستحبات و اعمال واجب  

انســان وقتی که روایات را نگاه یم کند، یم بیند که چه رابطه هایی بین 

آن هــا وجود دارد! مثــاًل از باب نمونه یم آوریــم : »ل قُرَبَة بانلوافِِل إذا أَضت 
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بالَفرائِض« 1؛ »انَلوافِِل«، هم جمع آورده اســت و هم الف و الم آورده اســت؛ 
گر به واجبی یا فریضه ای ضرر بزند، آن  یعنی کلیٔه نافله ها و مستحب ها، ا

دیگرنافله نیســت و هیچ خاصیتی ندارد، به قرب نمی رساند. آن حدیث 

قرب نوافل با شــرایط تســویه، آن خاصیت خود را ظهور خواهد داد وگرنه 

یم فرماید هیچ خاصیتی ندارد.

این را حضرت  گــر   یم فرمایــد: »إذا أَضِت انلوافُِل بالَفرائِض فاْرفُضوها«2؛ ا

نمی فرمــود، یم گفتنــد: بلــه، مثــل این کــه این ها هــم بی دین شــده اند، 

گر نافله ای و مســتحبی به  یم گوینــد کنار بگذارید! حضــرت یم فرماید، ا

یک واجبی ضرر بزند، آن را کنار بگذار، »فاْرفُضوها«، آن را رها کن.

 »إذا رَأیَت انلاَس یشتِغلوَن بكرَثةِ الَعَمِل فاشتَِغْل أنَت بَصفَوةِ الَعَمِل«3؛ وقتی 

دیدی که مردم به کثرت عمل و پُرحجم شدن عمل روی آوردند، عمل گرا 

شــدند، یک روز علم گرا بود و از عمل خبــری نبود، حاال که روی خط عمل 

افتــاده اســت، عمل گرا شــده اســت؛ آن وقت حــواس خود را جمــع کن و 

تــو »َصفَوة« گرا شــو، تــو به دنبال عمــل پُرحجم نــرو؛ مثاًل جلســٔه ما چند 

میلیونــی شــد و االن که کم آمد، چه شــد؟ صحبت و برنامه چه شــد؟ نه! 

نگاه کن، ببین عمل چقدر خالص است! به خالص بودن عمل توّجه کن. 

گر مســتحبّات باعث لطمه خــوردن به واجبات شــوند، مایه  1. نهــج البالغــه، حکمت 39، ترجمــه: ا
نزدیکی به خدا نگردند.

2. نهــج البالغه، حکمــت 279، ترجمه: هرگاه مســتحبات به واجبــات لطمه زنند، مســتحبّات را کنار 
بگذارید.

3. مواعظ العددیه، ص 293، ترجمه: هرگاه دیدی مردم به زیادی عمل یم پردازند، تو به خالص کردن 
عمل بپرداز و هرگاه دیدی مردم به خلق متوّسل یم شوند، تو به خالق متوّسل شو.
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تشخیص این تناسب، تشخیص پیچیده ای است که یم فرماید »از زیادی 

کی عمل، ولو خیلی کم« باشد. عمل« و اینجا یم فرماید »پا

موال علــی  در یک عبارت دیگر یم فرماید: »إنّك إِن اشتََغلَت بَفضائِل 

انلوافِِل َعن أداِء الَفرائِض، فلَن یقوَم فَضٌل تَكِسبُُه بَِفرٍض تَُضیُعُه«1؛ وقتی که تو 
بــه فضائل نوافــل - این فضائــل نوافل خیلی انســان را وسوســه یم کند، 

شیطان از آن سوءاستفاده یم کند و انسان را به طمع یم اندازد - مشغول 

شوی و تو را از ادای فرایض باز بدارد، آن وقت به خاطر ضایع شدن فرائض، 

هیچ چیزی از آن فضایل هم به دســت نیاوردید. پس مالحظه بفرمایید، 

اولویت هــا و ترتیب ها چقدر صریح و مشــخص اســت. چــه چیز به کدام 

مقدم است و کدام به کدام اولویت دارد.

ََسنَاِت«2؛ 
ْ
 ِمِن اِكتَِساِب اَل

َ
ْول

َ
 مــوال علی  یم فرماید: »اِْجِتنَاُب اَلسیئَاِت أ

« ترتیب و تناســب را بیان یم کنــد، این که اجتناب ما از ســیئات، 
َ

ْول
َ
ایــن »أ

شایســته تر اســت از این که دنبال حســنات برویــم. این ترتیبــات، ترتیباتی 

است که فراوان است.

َقائِِم 
ْ
َم َفُهَو اكلصائِِم َنَهارَهُ اَل

ْ
ِعل

ْ
 در یــک روایتی دیگر یم فرماید: »َمْن َطلََب اَل

ْنَفَقُه 
َ
بُوُقبَیٍس َذَهباً فَأ

َ
ُ أ

َ
ْن یكوَن ل

َ
ُ ِمْن أ

َ
ِم یتََعلُمُه اَلرُجُل َخرٌی ل

ْ
ِعل

ْ
لَُه َو إِن بَاباً ِمَن اَل

َ
ل

بــه جــا آوردن فرایــض  بــا پرداختــن بــه فضیلــت مســتحبات از  گــر  1. غررالحکــم، 3793، ترجمــه: ا
باز مانی، هرگز آن فضیلتــی کــه بــه دســت یم آوری بــا ]گناه[ آن فریضه ای کــه ضایعش یم کنــی برابری 

نمی کند.
از انجام خوبیهاست. 2. غررالحکم، 1522، ترجمه: دوری کردن از بدیها برتر 



113فصل پنجم / آسیب های حرکت بدون استاد

ِف َســِبیِل اهلَلِ«1؛ این چه ترتیبی، چه فاصله ای و چه تناســب دقیقی را بین 
ایــن دو عمــل بیــان یم کند. کســی که بــه دنبــال علمی باشــد، علمی که 

گایه، رشد فکری، تشــخیص و بصیرت را باال یم برد، او مانند کسی است  آ

گر  که روز را روزه گرفته اســت و شب را تا صبح، شب زنده داری کرده است و ا

یک باب از علم را یاد بگیرد، برای او بهتر است از این که اندازٔه کوه ابوقُبَیس 

طال داشته باشد و همه را در راه خدا انفاق کند.

مــا در یــک جایــی دربــارٔه صدقــه و انفــاق یــک روایاتــی یم خوانیم و 

تحریک یم شــویم کــه اصاًل هرچه داریــم برای انفاق بدهیــم، یک وقت 

هم در روایت یم گوید: یک باب فهمیدن علم بهتر اســت از انفاق طال به 

انــدازٔه کوه ابوقبیس، این چنین و با این کیفیــت؛ همٔه این ها، ترتیب هایی 

اســت کــه تنظیم یم کنــد. خود شــرع مقــدس، این هــا را، ایــن تفاوت ها، 

فاصله ها، تناسب ها و این اولویت ها را فرموده است.

ُ بِكلِّ قََدٍم 
َ

َعالِِم إِل كتََب اهلَُل ل
ْ
 بَاِب اَل

َ
یم فرمایــد: »َما ِمْن ُمتََعلٍِّم خیْتَِلــُف إیِل

ِعبَاَدةَ َســنٍَة«2؛ نه این که عاِلم شــده باشــد، به خانٔه عاِلم رفت و آمد دارد- 
عالم که ویژگی خاص خود را دارد- تا یک چیزی از آن جا اســتفاده کند. هر 

قدیم که بر یم دارد، به ازای هر قدم او عبادت یک ســال نوشــته یم شود. 

1. بحاراالنــوار، ج 1، ص 184، ترجمــه:  آن کــه دانش یم جوید، مانند روزه دارِ شــب زنده دار اســت و بابی از 
دانش را که انســان فرا یم گیرد، برایش بهتر از آن اســت که کوه ابو قُبَیْس طال باشد و وی، آن را در راه خدا 

هزینه کند.
2. همان، ترجمه: هیچ دانشــجویی به خانه دانشــمند ، آمد و شد نمی کند، مگر آن که خداوند در برابر 

هر گامش، عبادت یک سال را برایش یم نویسد.
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این ها همان تناســب ها و اولویت ها است، که این تناسب توّجه یم دهد 

که کدام أفضلیت ها و اولویت ها بر دیگری مقدم است.

  گرفتار شدن در دام افراط و تفریط

 بســیاری از دســتورات و اعمال است که برای یک شخص ٬ افراط و برای 

گر متخصصی نباشد که ما  یک شــخص و استعداد دیگر، تفریط اســت. ا

به او مراجعه کنیم، چه مصیبت هایی برای نفس ایجاد یم کند؟!

َاِهَل إِل 
ْ
موال علی  در این رابطه، در نهج البالغه یم فرماید: »لَ تََری اَل

ْو ُمَفرِّطاً«1؛ به غیر از معصومین =، تالیان معصومین=، اولیاءهللا 
َ
ُمْفرِطاً أ

و فقهــای عظام؛ بقیٔه افرادی کــه فرصت ندارند که بیایند با این وســعت 

پیچیــدٔه تشــخیص، دســتورالعمل ها و وظایف خود را تشــخیص دهند، 

جاهل هســتند. وقتی که جاهل هســتند، حضرت یم فرماید که کارهای 

فرد جاهل یا افراطی خواهد شــد و یا تفریطی؛ تا یک حدیثی یم خوایه 

بخوانــی، در خط افــراط افتاد، تا یک کلمه یم گویی، تــا یک حدیث دیگر 

یم خوانــی، در خــط تفریــط افتــاد؛ در برابــر ایــن افراط هــا و تفریط ها، یا 

مــا باید متخصص باشــیم یــا این که به فرمــودٔه حضرت، همیشــه گرفتار 

افــراط و تفریــط خواهیم بود؛ ایــن روایت ها فریاد یم زند کــه ما به دنبال 

یک متخصص باشــیم، مخصوصاً که قرآن، دین ما را اّمت وســط معرفی 

1. نهج البالغه، حکمت 70، ترجمه: نادان را نمی بینی، مگر در حال زیاده روی یا کم گذاردن. 
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کرده است، اّمت اعتدال، این صریح فرمایش قرآن است.

وقتی که دین اعتدال و اّمت اعتدال اســت، چه کســی باید این اعتدال 

را برای ما مشــخص کند؟ دین ما دین میزان است. کیست که این میزان را 

گر بناست  برای ما مشــخص کند؟ یا بایستی خود فرد متخصص باشد، یا ا

ایــن اعتدال و میزان تنظیم شــود، دســت به دامن متخصص یم شــویم؛ 

این هــا فریاد یم زند کــه ضرورت مراجعه به اســتاد، یک ضــرورت جدی 

است و اصاًل مبنای قرآنی و روایی دارد.

  هالکت، سرانجام رهروِی بی راهنما

ُ حكیٌم یرِشُدهُ«1؛ کسی که رایه 
َ

 امام سجاد  یم فرماید »َهلَك َمن لَیَس ل

یم رود، اما یک رشــددهنده و راهنما در آن نباشــد، اصاًل هالک یم شود؛ 

این طور نیســت کــه این راه ســاده باشــد، گردنه هــا و پیچ وخم هایی دارد، 

همــان قؤه خیــال، خیلی نهنگ هــا و پهلوان ها را به زمین کوبیده اســت. 

گر کمی ته ماندٔه این قوه باقی بماند، ببینید  فقط همان یک قؤه خیال! ا

چه ها یم کند.
مثال

یــک تانکــر بنزینــی را در نظــر بگیرید، شــما همــٔه بنزیــن آن را بیرون 

1. بحار األنوار، ج 75، ص 59، ترجمه: هر کس خردمندی نداشته باشد که ارشادش کند، تباه شود.
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ریختید و هیچ چیز هم در آن باقی نمانده است، یک جوشکار که در حال 

جوشــکاری تانکر اســت، متوّجه نمی شــود کــه این االن منفجر یم شــود، 

درســت اســت که هیچ چیــزی نــدارد و خالی کردیــم، اما همــان ته ماندٔه 

بنزیــن، همان مقدار کمــی که به اطراف مالیده شــده اســت، کار را تمام 

گر یک ذره ته مانــده از آن قؤه  یم کنــد، الزم نیســت که پُر از بنزین باشــد؛ ا

وهم در انسان باقی بماند و او با تشخیص خود حرکت کند، در یک جایی 

انســان را خراب یم کند، »َهلَك«. این ها کلماتی اســت کــه معصومین = 

یم فرمایند؛ چقدر پیچیدگی دارد، آیا انســان درســت فهمیده یا اشتبایه 

فهمیــده اســت، مطابــق بــا واقع اســت یا نــه، از راه خیــال و وهم اســت، 

الهامات شیطان است یا الهامات رحمانی؟! خیلی از این پیچ و خم ها، در 

مسیر یک شخصی که یم خواهد حرکت کند، وجود دارد.

لذا مناســب اســت که فرمایــش امام خمینــی 7 را در این بــاره عرض 

کنیم، البته مطالب در این مورد، از امام عزیز فراوان است، ما از باب نمونه 

یکــی دو کلمــه را انتخاب کردیم؛ یم فرماید: »انســان باید کوشــش کند تا 

طبیب حــاذق پیدا کند«1 و فرمایش را ادامه یم دهد، تا به اینجا یم رســد 
که: »در ســیر ملکوتی، باید انسان کوشــش کند تا هادی طریق پیدا کند و 

چون هادی پیدا کرد، باید تســلیم او شــود. ما مریضــان و گمراهان، باید 
نســخه های ســیر ملکوتی و امراض قلبی خــود را از راهنمایی های طریق 
هدایــت و اطبای نفوس و پزشــکان ارواح دریافت کنیــم«. در کتاب جهاد 

1. شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 403
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کبر این طور یم فرماید: »چطور شد علم فقه و اصول به مدّرس نیاز دارد!  ا

درس و بحــث یم خواهد، برای هر علم و صنعتی در دنیا اســتاد و مدرس 
الزم است، کســی خودرو و خودسر در رشته ای متخصص نمی گردد، فقیه 
و عالــم نمی شــود؛ لیکن علوم معنــوی و اخالقی- که هــدف بعثت انبیا 
و از لطیف تریــن و دقیق ترین علوم اســت - به تعلیــم و تعلم نیازی ندارد 
و خــودرو و بــدون معلم حاصل یم گــردد؟!«1 حضرت آیت هللا ســید علی 
گر کســی نصف عمر خویش را برای یافتن اســتاد  قاضــی 7 یم فرماید: »ا

کامل جســتجو کند، ضرر نکرده است« در ادامٔه فرمایش به اینجا یم رسد 
کــه: »شــیخ انصاری ســفرهای متعددی به اصفهان و کاشــان و شوشــتر و 

به شــهرهای دیگر داشــته اســت«، با این که خود او شــیخ انصــاری بود، آن 
شخصیت عظیم با آن وضعیت، برای مسائل تربیت نفس و البته مسائل 

علمی، سفرها کرده است.

در هر حال، یکی دیگر از دالیل ضرورت مراجعه به متخصص و استاد، 

این میدان وسیعی است که شــارع مقّدس به تناسب استعدادهای افراد 

بــاز کرده اســت و ایــن متخصص اســت که بایــد اســتعداد هر فــرد را با آن 

دستورات مربوط به خود او تشخیص بدهد و او را تنظیم کند.

کبر امام خمینی، ص 10 1. کتاب جهاد ا
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 کامیابی برخی افراد بدون برخورداری از استاد

 اصــل ایــن اســت کــه انســان در مســیر تربیــت نفــس بایــد بــه دنبال 

اســتاد برود؛ اما این کــه در تاریخ افرادی داریم که اصاًل هیچ اســتادی هم 

نداشته اند و اوج گرفتند - بعضی از بزرگواران هستند که این ها اهل جذب 

هستند - ما این ها را رد نمی کنیم. این گونه افراد هستند. اصاًل کار تربیتی 

خدا بر همین اســت. چرا شــما یم گویید آقای بزرگواری هیچ اســتادی هم 

ندید، یک روســتایی بود، در بیابان فقط کشــاورزی یم کــرد، الفبا هم بلد 

نبود، خدا همه چیز به او داد. شــما چرا او را یم گویید؟ خیلی خیلی قویتر 

از آن را خــود قــرآن یم گوید. حضرت موســی چه کســی بــود؟ در کدام 

فصل ششم
پاسخ به برخی سؤاالت و شبهات پیرامون لزوم استاد
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مکتب درس خوانده بود؟ کدام اســتاد به او درس گفته بود؟ چوپان بود و 

با تمام مســائل زندگی یک دفعه یم گوید: صدا یم آید که من پروردگار تو 

هســتم، به فالن میقات بیا و این الواح را بگیــر و فالن کار را بکن. این یک 

قاعدٔه کلی نیســت! زیرا در کنار همین مسئله، قرآن تعلیم دادن حضرت 

خضر به ایشان را بیان یم کند.

 مشــکل مــا در این مســائل این اســت کــه به ایــن مطالب کلــی نگاه 

یم کنیم، مطلق قضاوت یم کنیم. در مباحِث قبل، از آیات قرآن اســتفاده 

کردیم که اصاًل این یک اصلی اســت که خداوند دســتش بســته نیســت، 

هــر چه بخواهد خودش یم کند. اراده کرده که از طریق تعلیم جلو بروید، 

حتــی تعلیم از یک مورچه! باید بروید. اراده کرده که من خودم مســتقیم 

یم برم، باز خودش یم داند. این قاعده دســت خدا را نبسته که حاال دیگر 

کســی اهل جذب نباشــد. خــوب یکی یم گویــد یم خواهــم اهل جذب 

گر دست تو بود، همه همین را یم خواستند.  بشوم! دســت تو نیست که ا

تو اولین زرنگ عالم که نیســتی! همه دنبال این مطلب هســتند. دســت 

خود خداســت. کســی بــدون اراده او نمی توانــد چنین باشــد. اتفاقاً برای 

همین اســت کــه دارد مجاهده یم کنــد. چون این واقعــاً یم خواهد اهل 

جذب باشــد. واقعاً آن روســتایی که در آن روســتا اهل جذب بوده اســت، 

همــان مقــدار مطالبــی را کــه از روحانی ای که یک بار در ســال مســیرش 

آن جــا افتاده گرفته و خالصاً لوجه هللا مجاهده و عمل کرده اســت. واقعاً 

یم خواسته که اهل اطاعت باشد خدا هم به او داده است. ما حاال دنبال 
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صد تا بهانه هستیم و تنبلی و تن پروری و ... را به حساب این یم ریزیم که 

یم خواهیــم خدا خودش بدهد. هر چند یم خواهد عوام باشــد؛ اصل بر 

مجاهده است. حاال من چه کاره هستم که بگویم یم خواهم اهل جذب 

بشوم؟

اخالق، ظهور خاصیت خلقت انسان است�

اخــالق فقط این نیســت که چطور بنشــینیم یــا بلند بشــویم و چطور 

صحبت کنیم؟ و دیگر تمام شــد؛ اخالق ریشه ای از خلقت دارد، ریشه ای 

از َخلق دارد، ریشــه ای از آفرینش دارد. این اســتاد اخالق اســت که یم آید 

روی انســاِن خام، کار ســاختاری انجــام یم دهــد، روی او کار خلقتی انجام 

یم دهد و او را یم پزد تا آن شخص دارای صفاتی از آن بشود. این ها مرحلٔه 

بعدی اســت، این که من باید درســت راه بروم، درست بنشینم، درست کار 

کنم، درســت چنین و چنــان کنم، این ها یــک چیزهای فرمالیته نیســت، 

این ها اثر ســاختاری یک انســان اســت که باید به طور طبیعــی از او ظهور 

کنــد، مونتاژ نیســت کــه از بیرون باشــد، مثل ُگلی که یم خواهیم درســت 

کنیم، کاغذ آن را رنگ بزنیم، ســیم آن را بپیچانیم، میلٔه فالن را از الســتیک 

درســت کنیم و این ها را به هــم پیوند دهیم، بعد بگوییــم یک گل یا یک 

درخــت شــد؛ یعنی از این طرف، فالن اخالق خــوب را تمرین کنیم و از آن 

طــرف دیگر فــالن اخالق دیگر را ملکــه کنیم تا دارای یــک اخالق خوب 

شــویم، ریشــٔه آن چیست؟ ریشــه اش این اســت که یم خواهم آدم خوبی 

باشــم تا مورد محّبت دیگــران قرار بگیرم، همان که روان شناســان بیچارٔه 
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بدبخــت غربــی یم کنند و چــه سوءاســتفاده هایی از این جــوان یم کنند، 

چون نقطٔه ضعف این جــوان را یم دانند که جوان یک موجود پُر حرارتی 

اســت و فعاًل یک موجود ناپخته و خایم اســت، دوســت دارد که همه او 

را دوســت بدارند و از او تعریف کنند، نام، شــهرت و آوازه اش چه باشد و...؛ 

خیلی ســریع سوءاســتفاده یم کنند که چه کار کنیم محبــوب دیگران قرار 

بگیریــم؟ مورد محبت دیگران قرار بگیریم؟ چه کار کنیم در تجارت ســود 

بیشــتری کنیم؟ چه کار کنیم دوســت زیادی داشــته باشــیم؟ چــه کار کنیم 

دوســتانمان را از دســت ندهیم؟ چه کار کنیم مشکالتمان زود حل شود؟ 

چــه کار کنیــم ارادٔه ما قوی شــود؟ چه کار کنیم بر مشــکالت پیروز شــویم؟ 

سوءاستفاده! یک ُمشت از این چیزها را عرضه یم کنند و با تیراژ فالن نشر 

گــر قیمت آن کتاب پانصد  یم کننــد، که هرکــس تیتر آن را نگاه کند، حتی ا

هزار تومان هم باشــد یم گوید: این کتــاب را یم خرم؛ اّما نمی داند که یک 

ُمشــت ســودجویی هایی هســتند که از این جوان سوءاســتفاده یم کنند. 

عرفان های کاذب فقط این نیست که یک سری کارها انجام دهند، انواع و 

اقسام دارد. این روانشناسان غرب در حال حاضر چه بالیی بر سر جامعه 

یم آورند؟!

 پس اخالق این نیست که چطور بنشینی یا بلند شوی؟ چطور صحبت 

کنی یا لباس بپوشــی و چطور فالن کار را انجــام دیه؟ بلکه اخالق و ُخلق 

اثــر خلقــت و ســاختار انســان، خاصیّــت آن را ظهور  صفتی اســت کــه در 

یم دهد؛ امام 7 انقالب کردند، حکومت تشکیل دادند و خیلی کارها 
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گــر ما همٔه این هــا را در یک کّفــٔه ترازو بگذاریــم، معادل آن یک  کردنــد، ا

چیزی یم شــود و آن هم این بود که جامعه را تربیت کرد؛ ســاختار جامعه 

را معماری کرد؛ جامعه یک وضع خایم داشــت و امام 7 با دارا بودن آن 

ویژگی هایی که قرآن یم فرماید، آمد و ساختار یک جامعٔه خام را معماری 

کــرد کــه از طبع این ســاختار و خلقت جدیــد این جامعه، ایــن صفات به 

بــود مبارزه با ســتم، یک امر تصنّعی باشــد،  گر قرار  بیــرون بریزد؛ وگرنــه ا

انقــالب در همــان روزهــای اّول و در زمان خــود امــام 7 از بین یم رفت، 

چنان که خیلی از انقالب ها در همان زمان خود رهبر، در دو ســه ماه اول 

از  از بین رفتند. تربیت یک چیز ســاختاری اســت، مونتاژ نیست، یک چیزِ 

بیرون آمده و چسبیده نیست، طبع اش این است.

 قبــاًل جامعٔه ما حوصله نداشــت حّتی یک ســوزن خیاطــی را هم یاد 

بگیرد و آن را درســت کند، اّما حاال که مســألٔه عشــق به علم، این چنین در 

جوان ها و مردم ما ایجاد شــده است، اثرات این ساختار است، اثرات طبع 

وجودی آن اســت؛ او را تــرور هم یم کنند، مصیبت هم به ســر او یم آورند، 

یم بینند یکی شهید یم شــود، ده نفر یک جا بلند یم شوند؛ این صفت از 

باطِن این ساختار ظهور یم کند.

 پــس ایــن ُگل، رنگ، میــوه، بــرگ، از درون روح این گیاه بیــرون یم زند، 

اخــالق یعنی همیــن. امروز رهبــر معظم انقــالب مدظلــه العالی دنیــا را دارد 

تربیــت یم کند، فقط این نیســت که ما بگوییم مثال یک مشــت کار های 

سیاســی و اجتماعــی انجــام یم دهد و تمام شــد، بلکه دارد کار ســنگین 
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تربیتی را انجام یم دهد.

استنادات ناقص از روایات، یکی از علل ایجاد شبهه

اســتخراج حکم از آیات و روایات به این ســادگی که نیســت، هزار تا پیچ 

و خم دارد. این طور نیســت که ما یک روایــت را بیاوریم و حکم کلی صادر 

کنیم. بله در روایات آمده است آن چه را که یم دانی عمل کن و خداوند هر 

چه را که نمی دانی یادت یم دهد. اما این روایت در چه شرایطی است؟ در 

چه وضعیتی و در چه موضوعاتی صادر شــده اســت؟ دیگر کاری نداریم، 

فقــط ما یــک روایتی را بگیریم و یــک حکم کلی بدهیم و ایــن حکم را به 

گر این طور است این آیه را چه کار کنیم؟ مگر  همه جا سرایت بدهیم! پس ا

حضرت موسی  به احکام خدا عمل نکرده بود پس چرا از آن مرد الهی 

تقاضا یم کند که به من از علمت یاد بده؟ آن هم حضرت موســی  که 

پیامبر الهی است.

پس این ها کلی گویی و سوءاســتفاده از بعضی روایات و بعضی کلمات 

بزرگان است. بنابراین دقت خاصی یم خواهد. خب! بزرگواری فرموده که 

شــما به رســاله عمل کن بس اســت. اما حاال چه جوری عمل کن، در چه 

گر نمی توانی عمل کنی چه  ســطحی هستی، در چه استعدادی هســتی، ا

کار کن تا آرام آرام استعداد عمل به رساله باز شود، این ها دیگر چیز دیگری 

اســت و پاســخگویی به این مسائل و تشــخیص این ها و ارائه راه حل برای 

این ها کار استاد است.
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اگر استاد کامل در زمان حاضر نبود چه کنیم؟

گر ما به چنین شخصی دسترسی  ســؤالی که پیش یم آید این است که ا

گر ما به چنین شخصی  پیدا نکنیم، باید چه کار کنیم؟ این طبیعی است که ا

دسترســی پیدا کردیم، فطرت و طبیعت ما یم گوید که شما سراپا تسلیم 

او باش. کســی او را اجبار نمی کند، بلکه از درون، این حالِت تســلیم برای او 

ایجاد یم شــود، زیرا یم بیند غیر از انبیاء و اولیاء =، تنها کسی که یم تواند 

بــا این ویژگی ها، کامل تر و بهتر از این، زندگی انســان را این طور نورانی کند، 

از تاریکی هــا بیــرون بکشــد و از گرفتاری های عالم طبیعــت نجات دهد، 

اســتاد اســت؛ طبعاً وقتی انســان به چنین اســتادی دسترســی پیــدا کرد، 

تسلیم خواهد شد.

گر ما دسترســی پیدا نکردیم، چه کار کنیم؟ این سؤال مخصوصاً امروز   ا

بیشــتر مطرح اســت، چون قبل از انقالب وضِع جامعٔه ما یک شــرایطی 

گر چه تشــخیص  داشــت که دسترســی به این شــخصّیت ها آســان بــود، ا

عظمت این شخصّیت ها به خاطر مسمومّیت های ُمهِلکی که دشمنان 

در جامعه ایجاد کرده بودند، بسیار سخت بود؛ برای این که وقتی عظمت 

شــخصّیت معصوم = معلوم نمی شــود و حّتی بــرای اصحاب عام خود 

حضرت، پنهان یم ماند، چه برسد به این که شخصّیت این چنینی معلوم 

از معصوم اســت. وضع جامعه، مسمویت ها و خفقان  شــود که پایین تر 

این طور بود. درعین حال هم این که آن بزرگواران، فرصت زیادی داشــتند و 
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فرد یم توانســت شب و روز خدمتگزار یک چنین شخصیّتی باشد و تمام 

وجودش را تربیت کند و از راهنمایی های او استفاده کند.

اّمــا به برکت انقــالب، که یک فضایــی در جامعٔه بشــری و مخصوصاً 

در جامعــٔه خودمان باز شــد، همه فهمیدند که ضــرورت و نقش تربیت 

نفس چقدر باالســت، چقدر حیاتی اســت، در نتیجه بــا ازدحام فراوان به 

ســوی این اســاتید آمدند و از آن جا که این اســاتید اخالق در عالم بشــری 

گر بنا است کسی معجزه کند، خوِد حضرت  نمی توانند معجزه کنند، زیرا ا

ولــی عصرQ باید معجزه کند، ولی امر خدا بر این اســت که مســائل، تا 

ظهــور حضرت، بایســتی به روال طبیعی و بشــری پیش برود و طبع بشــر 

نمی توانــد بــرای چند صد هزار نفــر برنامٔه آن چنانی بدهد کــه مثاًل برای 

یک نفــر یم توانســت در آن خلوت ها و فرصت ها بدهد و اینجاســت که 

وضعیت یک وضِع نسبی پیدا یم کند، کما این که در بعضی از موارد دیگر 

هم همین طور است.
مثال اول

مثاًل این قاضی هایی که ما در شهرســتان ها و حّتی در دور افتاده ترین 

نقاط کشــور داریــم، همٔه این ها که مجتهد نیســتند؛ در حالــی که یکی از 

شــرایط اصلِی قاضی این اســت که باید فقیه باشــد تا حکم او نافذ باشد، 

ولی یم بینید چند کالس درس خوانده اند و یک مدرکی از فالن دانشگاه 

گرفتــه و حاال در فالن نقطه قاضی شده اســت؛ او که نمی تواند حد جاری 

کنــد، نمی توانــد حکم جــاری کنــد، اّمــا مع الوصــف در آن محــل قاضی 
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گر قرار باشــد که حتمــاً فقیه باشــد و دارای شــرایط جامع و  اســت. پــس ا

خیلی خیلی پیچیده و با آن ســخت گیری هایی کــه در روایات ما برای یک 

قاضــی آمده اســت، باشــد، در این صورت ما بــه غیر از چند نفر انگشــت 

شــمار، در کشــور قاضــی نداریــم؛ آن وقت بایــد دادگاه ها را جمــع کنیم و 

گر بناســت مردم اداره شــوند،  کنار بگذاریم، آن وقت مردم چه کار کنند؟ ا

پــس بــا این چه کار باید کرد؟ اینجاســت که امر را نســبی کرده انــد، امر را در 

یک محــدودٔه اختیارات خاّص خود، تفویض کرده انــد، به طوری که برای 

هر فــردی در هر مرحله ای از تخّصص او، یک محدوده اختیاراتی داده اند 

گــر از آن محدوده یک  کــه در آن محــدوده اجــازه دارد حکم صادر کنــد، ا

مقداری باال رفت، دیگر حــق ندارد حکم دهد و باید به محضر آن قاضی 

که جامع الشرایط است برود.
مثال دوم

یــا این که در قدیم مثــاًل یک طبیب حاذقی همچون ابوعلی ســینا که 

یک مریض را یم خواســت طبابت کند، همٔه مســائل طب را خود انجام 

یم داد، اّمــا حاال در این زمان، با این وضــع چه باید کرد؟ حال که این همه 

مریض هســت، آیا بایســتی این آمپــول را هم خــوِد طبیب بزند؟ فشــار را 

طبیــب بایــد بگیرد؟ فــالن نســخه را طبیب باید بنویســد؟ عمــاًل این کار 

شدنی نیست؛ یم بینیم که این امر، نسبی است، یم آیند مراحلی را تنظیم 

یم کننــد، یم گویند در این محدوده، این آقــای بهیار هم یم تواند این کار را 

انجام دهد، اّما تحت اشــراف یک طبیب حاذق، نه این که خودسرانه این 
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کار را انجام دهد و یا این قسمت دیگر را آقای پزشک یار هم یم تواند انجام 

دهد، اّما تحت اشراف آن طبیب حاذق، نه این که خودسرانه انجام دهد، 

آن پرونده ای که دادســتان مثاًل جمع آوری یم کند، تحت اشراف آن قاضی 

باالتر اســت، یا آن قاضی که در حّد لیســانس و یا فوق لیســانس هســت، 

تحت اشــراف آن قاضی حقیقی اســت؛ این ها یک سری مراحلی هستند 

کــه تنظیم یم شــود تــا در این وضعیــت ازدحــام و مراجعات کثیــر، مقدار 

فراوانی از این مشــکالت را همین افرادی که جامع الشــرایط نیستند حل 

کنند.

گر به چنین اســتادی دسترســی پیدا  بنابراین، اصل بر این اســت که ما ا

کردیم، نورٌعلی نور اســت، این که دیگر سعادت بزرگی است، کلید سعادت 

همه دنیا و آخرت است، اّما حاال که نتوانستیم به چنین استادی دسترسی 

گردان آن ها که تحت یک محدودٔه خاّصی، تحت اشراف  گر شا پیدا کنیم، ا

گایه دهند را  آن هــا اختیار دارند که مقّدمــات این راه را آموزش، تربیت و آ

هم از دســت بدهیم، دیگر چه یم شــود؟! یم گوید: نه، یا اســتاد اخالق یا 

هیچی! آن را رها کن؛ ُخب، اجباری نیست، رها کن! 
مثال

ایــن مســأله به ایــن مثل یم مانــد که مــا در بیابــان، زیر آفتاب تشــنه 

هســتیم، یم گوییم: یا چشــمٔه آب یا هیچی! یم روم زیر آفتاب یم نشینم؛ 

اّما یک انســان صاحب توّجه یم گوید: درســت اســت که به آب دسترسی 

ندارم و هیچ امکانی برای رســیدن به آب نیســت، اّما الاقــل که یم توانم از 
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ســایٔه خنک درخت که یک نســیمی هم در حال وزیدن اســت، استفاده 

کنــم. انســاِن متوّجــه در ایــن وضعیّــت، هیچ وقــت نمــی رود زیــر آفتاب 

بنشیند، بلکه سایه درخت را غنیمت یم شمارد، یم گوید: الاقل زیر سایٔه 

خنک درخت بنشــینم؛ اصاًل طبع بشــر او را به ایــن معنا هدایت یم کند. 

گر قرار باشــد بگوییم حتماً باید استاد جامع الشرایطی طبق ویژگی هایی  ا

که در قرآن آمده اســت، پیدا کنیم، آن وقت آن اســتاد هم پیدا نمی شــود، 

چــون یا بایــد خود حضرت مهــدی Q تشــریف بیاورند یــا هیچ! چون 

دیگر حضرت خضر  هم قابل قبول نیســت، چرا؟ چون یم گوییم یا آن 

ل و دارنــدٔه تمام ویژگی هــا را باید پیدا کنم یا هیــچ! این که بر خالف  ایــده آ

عقل بشری است.

در نتیجه به تناســب مراحلی که در دســترس اســت باید استفاده کرد، 

گر هیچ دسترســی به این ها نداریم، و یک کســی را یم بینیم که این  حتــی ا

بزرگوار اهل هوی و هوس نیست، اهل خودنمایی نیست، برای خود دکان 

باز نکرده است، مطالب او تحت ضوابط شارع مقدس اسالم است، تحت 

تقلید مرجع بزرگوار خود اســت، منضبط اســت، حداقل هم نشــینی با او 

بســیار مفیدتر از این اســت که همه چیز را رها کنیم و یک حالت ناامیدی 

عجیبــی در خــود ایجــاد کنیــم؛ و حــاال کــه ناامید شــدیم، تبدیــل به یک 

موجود حیران و ســرگردان شویم. انســان باید به تناسب مراحل، از آن چه 

که در دســترس اســت، اســتفاده کند و درعین حال توّجه دارد که شخص، 

دنبــال دکان و بــازار و ســودجویی خــود نیســت، به ســمت خــود دعوت 
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نمی کند، فقیه هم نیست، اما مقید به فتواهای مرجع خود است، از روی 

دلسوزی، در آن مقدار از محدودۀ خود، وظایفش را انجام یم دهد و خارج 

از محدودٔه خود مطلقاً دخالت ندارد، خوِد هم نشــینی با این فرد در این 

دوره و زمانــه ای کــه فتنه ها از زمین و آســمان یم ریزد، برای انســان خیلی 

مفیدتر است تا این که انسان بالتکلیف باشد.

غرض از دنبال استاد رفتن این است که ما باالخره راه را درست بشناسیم 

و حجتی برای این کاری که یم کنیم داشته باشیم؛ بقیه دیگر بیا و ببر ندارد! 

لذا گایه شــیطان برای انســان کنجکاوی ایجاد یم کند که آن استاد چطور 

گردان این  گردان او چه طور هستند؟ این استاد چطور است؟ شا است؟ شا

اســتاد چطور هســتند؟ کرامات آن دیگــری کمی زیاد اســت؟ کرامات این 

دیگــری چیســت؟ و...؛ ولی ما باید همــان مقدار نعمتی را کــه خدا به ما 

داده است، استفاده کنیم.

گر دســت مــا به جنــاب خضر  برســد که ایــن خیلی خوب اســت،  ا

گــر دســت ما به خــود حضرت برســد که ایــن تماماً  نورٌعلی نــور اســت و ا

گرد آن ها برسد هم  گرِد شــا گرد آن ها و یا شا گر به شــا نٌورعلی نور اســت و ا

گر به شــخصی که تحت اشــراف آن هاســت - نه  خوب اســت؛ و یا این که ا

گر قدر همین  این که خودسر باشد - دسترسی داریم باید استفاده کنیم. ا

گر ما همین را جــدی بگیریم و  نعمتــی را که به ما داده اســت، بدانیــم و ا

دنبــال کنیــم، خداونــد وعــده داده که ما خودمــان اضافــه خواهیم کرد، 

خودمان راه را نشــان خواهیم داد، خودمان آن عنایات باالتر را برای شــما 
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خواهیم کرد، به شــرطی که به فکر این باشــیم که دنبال وظیفه برویم؛ اما 

گر مدام دنبال این و دنبال آن باشــیم که چه کســی مرا زود یم رســاند؟! و  ا

این حرف ها، به جایی نمی رســیم. نعوذباهّلل گایه یم شــود که انســان به 

ســوءظن یم افتد کــه مثاًل رفتــار و گفتار فــالن صاحب معرفــت این طور 

اســت! و بدتر از آن این اســت که سوءظن ها را به همدیگر منتقل یم کنیم 

و به جای این که هرکس ســرگرم کار خود باشــد، بیاید ســؤال کند که شــما 

گرد چه کسی هستید؟ همین که فهمید، بگوید: این استاد این طوری  شــا

گرد فالن استاد هستی، آن هم آن طوری است؛ این گونه  است و یا تو که شا

افــراد قطعاً بــه جایی نمی رســند و مطمئنــاً در نهایت بیچاره یم شــوند؛ 

همه باید دنبال وظیفه باشند.

پس باید قدر آن چه در امکان ما هست و خدا به ما نعمت داده است 

را بهتــر بدانیم و به دنبال عمل خود باشــیم، آن وقــت خداوند به لطف و 

عنایــت خود، عنایت های باالتری یم کند که ما برای چیز دیگری غیر از این 

خلق نشده ایم.

 این انســان به برکت قرآن، این قابلّیت را پیدا کرده است که دیگر نیازی 

نیست که یک پیامبری بیاید و مستقیم از طرف خدا احکام و وظایف او را 

به او بگوید؛ قابلّیت انسان به این مقام رسیده است که یم تواند هرچه را 

که نیاز دارد، از همین قرآن بگیرد و حکم خدا را دریافت کند. غرض اصلی 

هم این است که انسان حکم خدا را دریافت کند.
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بنابراین در اّمت آن حضرت، انسان های با لیاقتی هستند که یم توانند 

گرچه پیامبر نیســتند، اّما  مجموعٔه این صفات را داشــته باشــند. آن هــا ا

همــان خالفــت و واراثت انبیاء و هــر ویژگی ای که آن ها دارنــد را یم توانند 

داشته باشند.
شاهد روایی

کتفــا یم کنیم،  روایت هــای فراوانی اســت کــه ما فقط بــه ایــن روایت ا

کرم [ یم فرمایــد: »الُعلَماُء َمصابیُح الرِض و ُخلَفاُء النبیاِء و َوَرثیَت  پیامبــر ا

و َوَرثَــُة النبیاِء«1؛ این ها وارث هســتند؛ یعنی تمام صفــات و ویژگی هایی 
را کــه انبیاء و مِن رســول خــدا دارم، همــٔه آن ها به اســتثنای آن صفاتی که 

منحصراً مخصوص نبّوت و وصایِت نبوت اســت، در چنین انسانی ظهور 

یم کنــد. این عبــارت صریح حضرت و روایــات متعدد دیگــر و خود آیات 

قرآن است که دیگر از آن ها یم گذریم. پس، از این بیانات ثابت یم شود که 

انسان هایی با آن قابلّیت های باال وجود دارند که دارای این صفات باشند 

و همان کار تربیتی انبیاء را در جامعه اجرا یم کنند.

1. کنزالعمال، 28677، ترجمه: علما چراغ های روی زمینند و جانشــینان پیامبران و وارثان من و وارثان 
پیامبران.
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• قرآن کریم.

•نهــج البالغه، شــریف الرضی،محمد بن حســین، محقق / مصحح : 

صالح، صبحی، دارالهجره، قم، نوبت اول، 1414 ق.

• بحــار األنــوار، مجلســی، محمــد باقــر بــن محمــد تقــی ، جمعــی از 

محققان ، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت ، نوبت دوم، 1403 ق .

• األمالی، ابن بابویه، محمد بن علی )م 381 ق(، تعداد جلد: 1، ناشــر: 

کتابچ. تهران، 1376ش، نوبت چاپ ششم.

 •غررالحكــم و دررالكلــم، تمیمــی آمــدی، عبدالواحــد بــن محمــد 

)م 413ق( محقــق / مصحح: رجائی، ســیدمهدی، دارالکتاب اإلســالیم، 

قم 1410ق.
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• الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 

)م 911ق(، ناشــر: مکتبة آیت هللا المرعشــي النجفي)ره(سال نشر 1404ق، 

قم چاپ اول، تعداد جلد6.

•  المواعظ العددیه، عاملی، )حســینی علوی فاطمی (محمد )11ق-

؟(، ناشر: طلیعه النور، سال نشر: 1384 ش، قم.

• کنــز العمــال فی ســنن االقــوال و االفعال، عــالء الدین علــی المتقی 

بن حســام الدین الهندی البرهــان فوری )888-975ق(، ناشــر: بیروت - 

موسسه الرساله، 1413ق.

• بیانیه گام دوم انقالب اســالیم ایران، حســینی خامنه ای، سیدعلی 

1318 ش،  سال انتشار بیانیه: 1397 ش.

• المیزان فی تفسیر القرآن ، طباطبایی، سید محمد حسین ، قرن: 14، 

انتشــارات اسالیم جامعه ى مدرســین حوزه علمیه قم ، سال  ناشر: دفتر 

چاپ: 1417 ق ، نوبت چاپ: پنجم.

یــا مبــارزه بــا نفــس، خمینــی، روح هللا، رهبــر انقالب و  کبــر  • جهــاد ا

بنیانگذار جمهوری اســالیم ایران، 1279 - 1368محل نشــر : تهران، ناشر: 

: فارسی. آثار امام خمینی، زمان ش 1394، زبان اثر  مؤسسه تنظیم و نشر 

• شــرح حدیث جنود عقــل و جهل، خمینــی، روح هللا، رهبر انقالب و 

: تهران، ناشر:  بنیانگذار جمهوری اســالیم ایران، 1279-1368محل نشــر 

: فارسی. آثار امام خمینی، زمان ش 1388، زبان اثر  مؤسسه تنظیم و نشر 
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• در محضــر بهجــت، محمدحســین رخشــاد، موضــوع: مقالــه هــا و 

خطبــه ها، مجتهدان و علمــا، 1800 نکته از آیــت هللا محمدتقی بهجت، 

دوره سه جلدی، نشر: سماء، نوبت و سال چاپ: نوزدهم 1395
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