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 باسمه تعالي

چشم خواننهدگان خهود  يقرآن اتيبه كمك آ« آدم ينیزم اتیهدف ح»سلسله مباحث  -0

از كجا بهه  تیتا معلوم شود آدم و آدم دارد يانسان معطوف م اتیح يها هيال نيتر قیرا به عم

موفهق  يينهها جهةیبهه نت دنیل كند تا در رسچگونه عم ديآمده و چرا آمده و حال با نیزم يسو

 باشد.

 روبهه ياديهاند بها اسهرار ز از آن هبوط كرده تیكه آدم و آدم ينظر به بهشت يدر راستا -5

اسهت، و سهخنران  طانیو شه سیابله يو معن تیآدم و آدم يتر معن كه از همه مهم ميشو يرو م

كه عامهل رفهع ابههام  ردیانندگان قرار گدر مدّ نظر خو قینكتة عم نيوافر نموده تا ا يمحترم سع

 نههیزم نيهمعرفهت در ا يدرهها شياو و گشها ينیزم گاهيانسان و جا لیاز مسائل در تحل ياریبس

 خواهد شد.

 فهةیخل نيهاو مطرح است، ضرورتاً شناخت چهرة مقابهل ا يالله فةيخلچهرة آدم و  يوقت -3

از  ديهخود دار يرو كه در روبه يفت كتابگ توان يو به جدّ م ديآ يم انیبه م طانیش يعني ياله

 يدیهو مف قیدق اریقرآن نكات بس اتيانسان با توجه به آ يدر زندگ طانیش گاهيجا لیجهت تحل

را كههه منجههر بههه  يطانیشهه يههها حضههور وسوسههه يايههخواننههدگان قههرار داده و زوا اریههاخت ررا د

 گوشزد نموده است. شود ياز ارتباط با عالم قدس م تیمحروم
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مباحهث  يریهگ يپ ند؛يفرما تيكتاب عنا نيدر رابطه با ا زيخوانندگان عز دينچه كه باآ -9

مطالعهه شهود.  قیهاز جلسه اول و به طهور دق يعنياز ابتدا،  ديكه اوالً: كتاب با يمعن نياست. به ا

 زانيهشده در جلسات گذشته مدّ نظهر عز مطالب مطرح ديبا ي: در ادامة مطالعه جلسات بعداًیثان

واردشهدن بهه  جهةیخود احساس كرد و از نت يمباحث را در زندگ نيا يتا بتوان نقش اساس باشد

 .ديمحروم نگرد يدستگاه سلوك كي

در رابطه با بهشت بهرز   ياست قرآن يبخش مباحث كيشده؛  میكتاب در دو بخش تنظ -2

ا نقهش در رابطهه به گهريو بخهش د طان،یشه تیهها و نحهوة فعال آدم تیو ظهور جنبة آدم ينزول

 «هيةعل هللا رمحة »مالصهدرا يكهه بهه شهرح نظهرات فلسهف ،و الهام ملهك در روان انسهان طانیوسوسة ش

 زیهبخهش اول ن لیهاست موجهب تكم يمطالب ارزشمند يحاو كه نيا نیع در و است پرداخته

 .گردد يم

ه قرار دارد قبالً به صهورت نهوزد زانيعز اریكتاب در اخت نيكه فعالً به صورت ا يمباحث -0

از آن  يمهانيكهه خهواهران و بهرادران ا يا جزوه منتشر گشت كه با توجه به اسهتقبال و اسهتفاده

 ،يمجدد و اضهافات يراستاريكه بر چاپ آن به صورت كتاب داشتند با و يكرده بودند و اصرار

 اتیهاسهت مهورد اسهتفادة طالبهان ح دیهمگان قرار گرفت. ام اریبه صورت كتاب حاضر در اخت

 .ردیگ قرار هبیط



 

 باسمه تعالي

اسهت كهه  ياتيهدر آ شهتریهدف ما تدبّر هرچه ب ديآ يطور كه از عنوان كتاب برم همان -0

اوراق كتهاب در  يكه البهال يدر مطالب جهیدر نت كند، يجلب م هینظرها را به موضوع بهشت اول

 كيهاست كه چرا آدم بهه شهجره ممنوعهه نزد يكمتر سخن از ناله و فغان ديخود دار يرو روبه

 ياسهت و موشهكاف انیهدر م تیهآدم قهتیبلكه نظر بهه حق م،يشد نیگرفتار زم ام جهیشد ودر نت

قهرآن آن  اتيهدائمهاً بهه كمهك آ ديهرو با نيهكه هركس در خهود دارد، از ا يتیآدم تیشخص

از  يبازگشهودن بعضه يرا بهرا ييدهایهكتاب حاضر بتواند كل ديكرد، و شا يرا بازخوان تیآدم

 زتهریفكرانگ ييدهایقرار دهد، كل زيخوانندگان عز اریموضوع در اخت نيپر رمز و راز ا يها قفل

 ها. آدم تیو آدم تیدر بطن انسان يازل يقيكشف حقا يبرا

كهه در  ميها پرداختهه ييهها و شها  و بهر  ها  هیاز حاش يبه بعض ريكتاب ناگز نيدر ا -5

است كهه  يزانيسخن با عز ياست، و رو يضرور يينها يبند جمع يها برا خود طرح آن يجا

 اتيهبها تهدبّر در آ ديهدارد و با ينهیزم اتیهح قیدر ارائه فلسفه دق ييمعتقدند قرآن رمز و رازها

كهه در  ياز آن حهدّ شیبه يالهه اتيهرمز و رازها گشوده شوند و اعتبهار و عظمهت آ نقرآن آ

 دد.گر انينما خورد، يامر به چشم م يابتدا

كهه در واقهع  «هيةعل هللا رمحة »نیجنهاب صهدرالمتأله ةیهامروزه با طرح و استحكام حكمت متعال -3

 ياست كه متفكران جامعه قهدم دهیشرع و عقل و حكمت و عرفان است، وقت آن رس نیجمع ب
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 سهتهيشا گهريخهارج كننهد و د اتيهو روا هیجلوتر بگذارند و حكمت برتر را از متن قرآن و ادع

 يما در فضها يدارد هنوز ما و مراكز علم يشتریتدبّر و تفكر ب يزمانه آمادگ كه يحالدر  ستین

 يآمهادگ يفراهم بود و نه كس ييصدرا ةیظهور حكمت متعال نةیكه نه زم برندبسر  به ييها سال

 را داشت. يظهور حكمت قرآن

رجهوع  يو فلسهف يبه كتب حِكم میتعقل كن میكه هر وقت خواست ستیوقت آن ن گريد -9

بها بهودن  ديه. باميیرجوع نمها اتيو روا هیبه قرآن و ادع میعبادت كن میو هر وقت خواست ميینما

را در دل  يحكمهت قدسه يهها عظمهت میو داشتن زبان تفكر، بتهوان يفرهنگ يآمادگ همه نيا

شهده توسهط دانشهمندان بهزر   نيتهدو يفكهر ةي. سهرمامیانيو بنما مینیبب يمتون مقدس اسالم

 فراهم كرده است. يرا به خوب اتيتدبّر در قرآن و روا نةیمز ،ياسالم

نفهس ناطقهه بحهث  بهودن يماد ايكه بر سر مجردبودن  ستین ييمثل آن روزها گريامروز د

مجردبهودن  ايهو  بهودن يكه فكر بشر در مهاد ستین ييمثل آن روزها گري. امروز دمیداشته باش

 وردآ انیهرا بهه م يتوانست تفكر «هيعل هللا رمح »نیألهها زمان برد تا صدرالمت سال متوقف باشد. الیخ

 يشهد و از سهطح كيهآن نزد قیهتدبّر نمود و بهه عمهق عم نيكه به كمك آن بتوان در متون د

را بهه عههدة مها  يگهريد تیمسهئول خ،ي. و اكنهون تهارافهتينجهات  يالهه اتينسبت به آ ينگر

 ت برتر.مبه حك يابي دستاست جهت  يگذاشته است و آن تدبّر و تفكر در متون قدس

چهه  هها بیهع نيهاسهت؟ ا نیبه شجرة ممنوعه، هبوط بر زمه يكيچرا حاصل نزد يراست -2

 يهها نمه بهه آن يياعتنا ايقبالً نبود  ايبه شجرة ممنوعه ظاهر شد؟ آ يكيبود كه با نزد ييها بیع

ها را  ار انسانكند ك نییخود تع يبرا يا فهیخل نیدر زم خواست يچرا اگر خدا در ابتدا م شد؟

نهوع  كيهداسهتان بهشهت آدم  ايهختم نمهود؟ آ نیشروع كرد و آن را به هبوط در زم هشتاز ب

بود؟  زیندادن آن ن است كه امكان انجام ييقصة خطا اياست به خود او و  تیآدم و آدم شينما

كهرد؟  نیشهخص آدم چنه ايهكرد و سپس توبه نمهود و  انیدر مقابل حكم خدا عص تیآدم ايآ

 نیبه شهجرة ممنوعهه كهه هبهوط بهر زمه يكينزد جهیشد، نت رفتهياو پذ بةتو كه نيچرا با ا يتراس

اسهت كهه از مكهان  يمكهان ييجابجها كيه ايهچه؟ آ يعنياست از او برداشته نشد؟ اصالً هبوط 

بهه  يمرتبه نفس است از مكهانت رییمنظر و تغ ریینوع تغ كي ايراندند،  نیبهشت او را به مكان زم

 ايآ كند؟ يم يآدم سجده نكرد، چرا با فرزندان آدم دشمن صبه شخ طانیاگر ش گر؟يمكانت د
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االنسان كهه مصهداق كامهل  قتیحق ايرا آموخت، آدم ابوالبشر بود  ياسماء اله عیكه جم يآدم

چگونهه  طانیشه يهها است؟ رابطة جان ما بها وسوسهه )صلی هللا علیه وآله(آن حضرت محمد

 يهها كردن وسوسهه يتا كجاست؟ الهامات مالئكه در خنث طانیش يها وسوسه ریاست؟ حدّ تأث

الهامهات  ايه طانیشه يها از وسوسه يريرپذیچگونه است؟ نقش انتخاب و ارادة ما در تأث طانیش

 ها پرداخته شده است. است كه در كتاب به آن ينكاتاز جمله  ها نيمالئكه در چه حدّ است؟ ا

پر رمهز و راز  اریاست بس يآدم موضوع ةیهشت اولموضوع ب ديیفرما يچنانچه مالحظه م -0

پرداز، و اگر درست با آن برخورد شود و شرط تهدبّر در  و حكمت  ساز يحال زندگ نیو در ع

 ينهیزم يزنهدگ يرا در رابطه با چگهونگ يمهم اریگردد اصول بس تيمربوطه تا آخر رعا اتيآ

 كنهد، يما روشهن مه يبرا يما را در هست ينیزم يزندگ گاهيو نه تنها جا گذارد يما م اریدر اخت

از شهجرة  از كثهرت بهه وحهدت و ریسه ياسهت بهرا يكامل يدستگاه سلوك كيخود  يبه خود

 .  تيشاخه به حضرت اَحد شاخه

كتاب برخورد خهاص خهودش را داشهت.  نيبا ا ديآن است كه با ریحق نيمؤكد ا ةیامّا توص

: بها تأمهل و اًیه. ثانستيت به وحدت به آن نگراز كثر ریو س يدستگاه سلوك كياوالً: به عنوان 

طور جداگانه هر هفتهه  بنده آن است كه چند نفر به شنهادیو پ ،عزم چندساله با آن برخورد كرد

 ياز كسه ايهمباحثهه كننهد و  گريبا همد ساعت كي يا از كتاب را بخوانند و سپس هفته يتقسم

وارد عهالَم خهاص و وقهت و  دنهاءاهلل بتوانشه تا إن دنریدارد كتاب را درس بگ شتریب يكه آمادگ

وارد آن عهالَم  ينهیزم يدر زندگ انیآدم انتظار داردكه خداوند  يعالَم دنمناسب گرد يحضور

 و انسهان دهند يرا راه نم طانیكه در آن ش نديخود بگشا يرا برا يراه بهشت قيطر آنشوند و از 

 برنهد. إن سهر  ر در حضهورِ بها حهق بههسراسه طانیوسوسة شه دغدغة يب كرانه، يب يتيها در ابد

 شاءاهلل

 نشهان نيهكهه ا يرنهد قهةير طرمُشِ فرصت

 

 سهتیچون راهِ گنج بر همه كس آشهكار ن

 





 





 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ »

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْ ُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا 

 1؛«الَ تَعْلَمُونَ
خهواهم گماشهت  يو چون پروردگار تو به فرشتگان گفت مهن در زمهین جانشهین

كه در آن فسهاد انگیهزد و خونهها  يگماريرا م يآن كس ]فرشتگان[ گفتند آيا در

پهردازيم يكنیم و به تقديست مهيبريزد و حال آنكه ما با ستايش تو ]تو را[ تنزيه م

 دانید.يدانم كه شما نميم يفرمود من چیز

موضوع هدف حیات زمیني آدم از جمله مباحث عمیق قرآني است كه تأمهل و تهدبر در آن 

گردد و جايگاه انسان در دنیا و وظهايفي كهه پیهرو آن  ف بسیار عمیقي ميموجب گشايش معار

دانید معارفي كه قرآن به انسان ارائه  نمايد. همین طور كه مي بر عهده انسان هست را روشن مي

گیري كنهد،  تواند از آن بهره دهد، داراي درجات متفاوتي است و هركس در حدّ خود مي مي

ههاي دقیهق  گويي به ابعاد عمیهق و سهؤال عارف قرآني براي جوابو مسلّم است كه بعضي از م

ات قهرآن مربهوط بهه ياز آ يند: بعضيفرما يم )علیه السالم(كه امام سجاد يانساني است به طور

از جمله آن معهارف عمیهق، موضهوع  5ند.يآ ياست كه در آخرالزمان م ينگر ژرف يها انسان

                                                 
 .31ه يسوره بقره، آ - 0

فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَكُنونُ فِني ِخِن ِ »در مورد توحید سؤال شد؛ )علیه السالم(از حضرت امام سجّاد - 5

قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ فَمَ ْ رَامَ  يقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْآيَاتِ مِ ْ سُورَةِ الْحَدِيدِ إِلَ يمَانِ أَقْوَامٌ مُتَعَمِّقُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَالزَّ

دانست كه در آخرالزمان مردمي كاوشهگر و  مي عز و جل  (. به راستي خداي90، ص 0)كافي، ج ؛«وَرَاءَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

وَ هُوَ عَلِنيمٌ بِنذاتِ »د: سوره حديد تا آن جا كه مي فرماي و آياتي از «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»رو سوره  آيند، از اين نگر مي ژرف
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اونهد در چنهدين جها از قهرآن كهريم از زوايهاي حیات آدم قبل از هبوط در زمین است كهه خد

 فرمايهد: مختلف بدان پرداخته و رازهاي گرانقدري را براي ما آشكار نمهوده اسهت. قهرآن مهي

تبعیت كنیهد از بهتهرين چیهزي كهه برايتهان از طهرف  3؛«زِلَ اِلَيْكُمْ مِ ْ رَبِّكُمْوَاتَّبِعُوا اَحْسَ َ ما اُنْ»

ط قبهل از هبهوط آدم، يا اندک تأمهل در آيهات مربهوط بهه شهراپروردگارتان نازل شده است. ب

قلمهداد كهرد،  «اَحْسَ َ مَنا اُنْنزِلَ اِلَنيْكُمْ» شود كه از جمله آياتي كه بايد در زمهرة مشخص مي

فَناذُُْ وُني : »فرمايهد آيات مربوط به موضهوع فهوق اسهت. بهه عنهوان مثهال؛ خهدا در قهرآن مهي

اُذُُْن وُا نِعْمَتِنيَ الَّتني »يد: فرما جاي ديگر ميدر ن هم ياد شما باشم. ياد من باشید تا م 9«اَذُُْ ُُْم

اي  عهده دیهكن مهي هاي من باشید كه به شما دادم. چنانچه مالحظه به ياد نعمت 2«اَنْعَمْتُ عَلَيْكُم

 اي را دعهوت مهي ماً به ياد خدا باشید و عدهید و مستقيها بگذر نعمتاز كند كه  را دعوت مي

ياد خدا باشید. آري؛ هر دو دعوت، دعوت حقّي است ولي درجهة به ها  نعمتطريق از كند كه 

ق يهماً يادِ خودِ خدا بودن كار همه كس نیسهت و عمومهاً از طریمستق يآن دو متفاوت است. آر

 اد خدا باشند. گفت:يتوانند  يم ياله يها توجه به نعمت

 انیههههدن آتههههش عيههههخههههود هنههههر دان د

 

 ار دُخههههانالنّهههه يگههههَّ دلل عَلَهههه ينهههه

شود آدم جايگاه خهود را در  يكه سع با توجه به اين مقدمه خواستم عرض كنم بحث از اين 

شهود. ولهي  هستي بشناسد، يك بحث عمیقي اسهت و بررسهي آن شهامل حهال همهة افهراد نمهي

ن موضوع و آيات مربوطه تدبّر كنند، نبايهد خهود را محهروم نماينهد. يتوانند در ا كه مي يكسان

ق همت نكند و به حقايق يتواند حقايق باالتري را بفهمد، اگر در فهم آن حقا كه مي يرا كسيز

كه جهواب سهؤاالت و اسهتعدادات خهود را بهه خهوبي  نيد، در عین ايپايین يا متوسط بسنده نما

را بها معهارف  شيهاد، يكي از مشكالتش در قیامت اين است كه چرا جاي خهالي اسهتعدا نداده

 .است عمیق پر نكرده

                                                                                                                        
ر ايهن روايهت بهه كتهاب ها را بجويد، هالک شده است. )براي تفسی را نازل كرد، هر كس خداشناسي فراسوي اين «الصُّدُورِ

 بخش سوم، رازهاي سوره، رجوع فرمايید.( «تعايل هللا حفظه»جوادي اهلل  از آيت« رازهاي نماز»

 .22سوره زمر، آيه  - 3

 .025سوره بقره، آيه  - 9

 .91سوره بقره، آيه  - 2
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ا بهرز  يهه یهمند؛ بحثِ حضور آدم و آدمیهت در بهشهت اول پرور و نظام هاي ذهن از بحث

است. در قرآن به اين معنا كه بودن انسان در مراتب هستي  ينزول

 ي، بحهث حساسهبه چه معناست و فلسفه وجودي عالَم در رابطهه بها آدم چگونهه اسهت 

و در واقع بايد گفت اين بحث به خودي خود يك دستگاه فكهري دقیقهي اسهت كهه  شده است

ايد كهه بهه راحتهي كسهي وارد آن  نمايد. عموماً هم ديده جايگاه همة معارف دين را روشن مي

آورد  ن موضوع است، به دسهت نمهييرا معارفي را كه مربوط به ايشود و نبايد هم بشود، ز نمي

شهود. در صهورتي كهه  ة آدم يك قصه محسهوب مهيیوضوع بهشت اولشتر براي اين افراد میو ب

اسهت، زيهرا قهرآن كتهاب  قرآن هیچ چیزي را كه جنبه هدايتي براي مها نداشهته باشهد، نیهاورده 

 هدايت است و نه كتاب قصه.

 برکات شناخت هدف زندگي زميني

 شف كننهد،توانند معني بودن خودشان را در زندگي زمیني درست ك هايي كه مي مسلّم آن

شود. شايد شما از خودتان سهؤال  عالمانه و دقیق مي يلیشان نسبت به زندگي خ تجزيه و تحلیل

ا یهق نسبت به دنیگذارند، بدون تفكر عم كنید آيا واقعاً اولیاء خدا كه به راحتي دنیا را زير پا مي

اه خهود در ايهن گهياند؟ يها چیزههايي را از جا به اين حالت رسیده ،يگاه آن در كلّ زندگيو جا

 شان را در اين دنیا طور ديگهري معنها مهينبود فلسفه ،و معرفت ييشناسند كه آن شناسا دنیا مي

انهد  كه از بودن زندگي زمینهي بهه دسهت آورده يرتیرفت و بصعها در زير ساية آن م نيكند. ا

تهرين  سهاده ،ينهیزم يحقیقهي زنهدگاهداف را براي تحقق ير پا بگذارند، زيا را زیاند دن توانسته

شهود و ايهن روش بهتهرين  مهي آنههامعنهي وجود كار، زير پا گذاشتن دنیاست و اين كهار جهزءِ

جايي كه انسان بايد باشهد، مهؤثر  دادن شأن خود در آن روشي است كه در اصالح خود و جاي

 دائماً همة افكار و رفتارشهان را نسهبت بهه معنهي و جايگهاه خهود در اء خدایاولرا يخواهد بود. ز

 تابند. كنند و هرگز از آن افقي كه بايد در آن قرار گیرند روي نمي زندگي زمیني ارزيابي مي

داند مسافر است، براي ادامة راه، بارهاي سنگیني را براي خهود  يكه خودش م يمثالً مسافر

انهد او  دهد و هم براي ديگران كه متوجهه كند، و اين كار هم براي خودش معني مي يجمع نم

است، اما اگر كسي در عیني كه مسافر است معني مسافر بودن خود را نفهمد، هم خود او مسافر 
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سهت اگهر اقهدام بهه كه نداننهد او مسهافر ا يكند، و هم كسان هر چه بیشتر بار خود را سنگین مي

پهردازد، پهس  آوري اموال نمهي كنند كه اين فرد چرا به جمع تعجب مي كردكردن مال ن جمع

 دنیا چه كار كند!  خواهد در اين مي

كردن در گرو فهمیدن معني زندگي زمیني است.  كردن و درست عمل پس درست انتخاب

 اگر معني حیات زمیني و معني آدمیت خودمان را بفهمیم تمام زندگي، معني پیهامبري پیهدا مهي

 عمهل  فهمیهدن و درسهت كند. پیامبري زندگي كردن و پیهامبري انديشهیدن، بهه معنهي درسهت

هاي بهزر  بهراي خودشهان زنهدگي را درسهت  آن اين است كه آن انسان ست و ريشةكردن ا

 ها پديد آمد.  كردند و لذا ظرفیت ارتباط با حقايق در آن معني مي

كسي كه به درستي بفهمد در اين دنیا در حكم مسافر است و براي مقصدي خاص در زمین 

« زههد»ري خاص، حاال در اين منظر هبوط كرده، و كلّ دنیا براي او يك سفر است، آن هم سف

معني بسیار زيبايي برايش دارد، چون مسافر بايد بارش كمتر باشد تا به بهترين نحهوه سهفر را بهه 

 پايان برساند، به قول بابا طاهر:

 دال راه تهههههو پههههر پیهههههچ و خطهههههر بِههههي

 

 گهههههذرگاه تههههو بههههر اوج فلههههك بهِهههههي

 گهههر از دسهههتت برآيهههد پوسهههت از تهههن 

 

 يتهههرک بههه ارت كههمدر آور تهها كهههه بههه

حاال اگر كسي مسافر بودن خودش را، آن هم به معني خاص و دقیق آن، در اين دنیا نفهمد  

و به او بگويند از دنیا كمتر استفاده كن، مگر ديوانه اسهت كهه ايهن حهرف را بشهنود! چهرا كهم 

خواهد از خودِ دنیها  استفاده كند؟ چون به ظاهر آمده است در اين دنیا و مي

حداكثر استفاده را بكند. هر چه هم شما به او نصیحت كنید، چون جايگاه اين نصايح را  

كند. ممكهن اسهت شهما چنهد نكتهه اخالقهي  شناسد، در او اثر نمي در زندگي دنیايي خود نمي

تواند  تأثیر آن جمالت، اعمالي انجام دهد، ولي نمي بگويید و او احساساتي شود و مدتي تحت

 ريزي كند.  و آزاد شدن از زخارف دنیا معنا و پايه «زهد»اش را با  زندگي

اگر »ن است كه؛ هرچه بر اين موضوع بیشتر تأمل كنید كه: يا جا نيض بنده تا ايحاصل عرا

، بهه عظمهت «توانهد درسهت عمهل كنهد انسان خودش را در اين دنیا درست تفسیر نكهرد، نمهي

 آدم و فلسفه هبوط زمینهي او بیشهتر پهي خواهیهد بهرد. خهدا مهي موضوع جريان زندگي بهشتي

 خواهد داستان زمیني بودن آدم را در كتاب هدايت خود براي ما بگويد.
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 گويد:  است كه مي سوره بقره 31گیرد، آيه  اي كه مورد بحث قرار مي اولین آيه

 «خَليفَةًوَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ »
اي از خهود در زمهین  كه خدا به مالئكه گفت: من بنا دارم همواره خلیفهه يهنگام

 قرار دهم.

خواهد از نحوة بودن انسهان بهه مها خبهر  فهمیم كه حضرت حق مي مي «قال رَبُّك»از كلمه 

 بدهد. چون گفتنِ با الفاظ در عالَم معنا محال است. الزمه گفتن با الفهاظ زبهان و حنجهره اسهت

تهوان  كه براي مقام مطلق خداوند، داشتنِ چنین اعضايي محدوديت و نقص است. در واقهع مهي

گهويیم خهدا  يعني، گفتن براي خدا، همان عمل خدا اسهت. وقتهي كهه مهي ؛«قُولُهُ فِعْلُهُ» گفت:

يعني اين گفتنش «. من تر هستم»يد كه آب بگو گفت، يعني اين چنین محقق شد. مثال: مثل اين

روي، گفهت: دريها  به آب گفتم چرا شتابان مهي»گويیم  است. يا ميآب  يبرا يتر دنِبو همان

كهه لفهو و حهرف در صهحنه  دهد بدون آن اين در واقع خبر از واقعیت مي« در انتظار من است

فرمايد: از فرزندان آدم آنگاه كه در پشت پدرانشهان بودنهد و  كه خدا در قرآن مي يا اين باشد.

 كهه نيهبا ا آيا من پروردگار شما نیستم؟ ؛«اَلَسْتُ بِ َبّكُم» ا نیامده بودند، پرسیدم:هنوز به اين دنی

هها  فرمايهد: از آن مهيوش و زبهان داشهته باشهید. ولهي بدن نداشتید كه گدر آن عالم هنوز شما 

آري تهو  ؛«قنالوا بَلني» :آدم ههم جهواب دادنهد و بني «آيا من پروردگار شما نیستم؟» پرسیدم:

تكويني است. يعني  آدم گفتند، اين گفتن، گفتن فرمايد: بني كه مي «قالوا»ر مائي. اين پروردگا

 بودنِ ذات انسان مساوي اين نوع گفتن است. 

وَ اِذْ قنالَ رَبُّنكَ » فرمايهد: دههد و مهي خداوند از فلسفه بودن انسان به اين شهكل خبهر مهي

كهه آن حال و عالَمي بكن، كه پروردگار تو بهه مالئآن وقتي را به ياد بیاور، توجه به  ؛«لِلْمَالئِكَةِ

اي روي زمیهن هستهم.  آورنده خلیفه ؛ مهن جاعل و پديد«اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً»گفت: 

دهند  مالئهكه جواب مي

مَ ْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْ ُ نُسَبِّنحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ، قنالَ  اَتَجْعَلُ فِيها»كه  
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ريهزد  كند و خون مهي خواهي در زمین كسي را كه فساد مي آيا مي 0؛«اِنّني اَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ

كنهیم و تهو  تو را تقديس ميگويیم و هم  خلیفه قرار دهي؟ در حالي كه ما، هم تسبیح تو را مي

ريهزد و  خهون مهي القاعده ما را خلیفه كني. آدم، داريم. پس بايد علي را از هر نقصي پاک مي

گوينهد: خهدايا! اگهر  كنیم. در اين جمله ظاهراً مهي كند، ما تو را تقديس و تحمید مي فساد مي

خداونهد  «اَعْلَنمُ مَنا الَ تَعْلَمُنونَ قالَ اِنّي»فه باشیم. یاي باشي، ما بايد آن خل بناست جاعلِ خلیفه

 كند، خونريزي و فساد را انكار نكرد. ولهي فرمهود: مهن ريزد و فساد نمي آدم خون نمي نفرمود

 دانید. دانم كه شما نمي چیزي مي

 ها! کفر چرا؟! اي انسان

شود كهه در آيهات قبهل از  ميجا شروع  ها در واقع از اين بحث فلسفه زندگي زمیني انسان

َُيْفَ تَكْفُن وُنَ بِناو وَ ُُتْنتُمْ »ها  يد: اي آدمفرما خداوند مي  ية مورد بحثآ

ورزيهد و در دنیها  چگونه به خدا كفر مي «ثُمَّ اِلَيْهِ تُ ْجَعُون اَمْواتاً فَاَحْياُُمْ ثُمَّ يُميتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ

چیسهت؟ شهما در بهشهت  شهما بودن نید فلسفة زمینيدا كنید؟ مگر نمي زندگي ديني پیشه نمي

توانیهد بها دينهداري،  شهديد و مهي« زمینهي»نگه داريد و لذا جا خود را  بوديد و نتوانستید در آن

دوباره به آن عالَم بهشتي برگرديد. و لذا براي روشن شدن اين مسئله، قصه زمینهي شهدن آدم را 

دانید كه مقابهل ديهن  لسفه زمیني بودن خود را نميها ف كند. يعني شما انسان براي او مطرح مي

 ايستید.  مي

َُيْفَ تَكْفُ وُنَ » گويهد: بفرمايد، ميرا مطرح  )علیه السالم(كه داستان آدم قبل از آنخداوند 

وَ ُُتْنتُمْ »كه  ورزيد، در حالي كه مسیرتان اين طور است ها! چرا به خدا كفر مي ؛ اي آدم«بِاو

جههت  ؛ و به همهین«فَاَحْياُُم»ات داد ی؛ پس شما را ح«امواتاً»؛ در ابتدا نبوديد، «ياُُمْاَمْواتاً فَاَحْ

؛ بعهد «ثُنمَّ يُمينتُكُمْ» ن موجود هستید. شما اكنون در مقام حیاتِ بعد از عدم هستیدكه اآل است

وسهعتي در روي گرديد. شما چنین  ؛ بعد به سوي حق برمي«ثُمَّ اِلَيْهِ تُ ْجَعُون»میراند  شما را مي

وجهود آمهده  كهه از عهدم بهه نيهنه ا ايد شدهوع داريد. از عدم شر يزمین يزمین و بعد از زندگ

                                                 
 .31سوره بقره، آيه - 0
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شما بهوده اسهت. ايهن  شود، ولي عدمِ شما قبل از علتِ وجود نمي« عدم»چون هیچ وقت  .دیباش

، و «نبهود»گهويیم  ، اما عدمِ آن قبهل از خهودش بهود. مهياست ساختمان از عدم به وجود نیامده

از عهدم  زیهچ بود. ههیچ كه آجر و سیمان ن اين ساختمان، نبود، نه اين قبالً بودنِشد، چون « بود»

كهه باشهید، شهما نبوديهد. يعنهي  كند، اما قبل از اين شود. همه چیز را خدا خلق مي درست نمي

از  بدن شما، عالم ماده است، روحتان هم كه در عالَم معنها بهوده اسهت. پهس شهما مبناي خلقتِ

گونه حیات انساني را خدا بهه شهما بدههد، از ايهن  كه اين درست نشديد، اما قبل از اين« هیچي»

 نظر شما نبوديد. گفت:

 مهههههها نبههههههوديم و تقاضههههههامان نبههههههود

 

 شههههنود لطههههف او ناگفتههههه مهههها مههههي

شدي و اين بودنت بها مهر ِ ايهن « بود»و « نبودي» و لذا وسعت خودت را فراموش نكن. تو 

، و بعهد از بهودن برزخهي بهه «بهودن برزخهي»بودني برتر تبديل خواهد شد به نام چنین بودن، به 

تهو موجهوديتي بها ايهن وسهعت ؛ «ثُمَّ اِلَيْهِ تُ ْجَعُون»شود، يعني  الحق تبديل مي بودن رجوع الي

 چرا وسعت خودت را فراموش مهي ؛«َُيْفَ تَكْفُ وُن»ورزي؟  داري، حال چطور به خدا كفر مي

 ورزي؟ همه وسعت چگونه كفر ميكني؟ به اين 

 عالَم در خدمت انسان

هَنوَ » فرمايهد: كند و مهي خداوند خود را معرفي مي ،59آيه ادامة آن در سوره بقره بعد در 

مَوات،، وَ هُنوَ بِكُنلِّ  الَّذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوي اِلَي السَّماءِ فَسَوَّيهُ َّ سَبْعَ سنَ

 «شَيْء، عَلِيننمٌ

او خدايي است كه كلّ آنچه در زمین است را براي شما آفريد، سپس بر آسمان، حاكمیهت 

  .كشاند، و او به هر چیزي آگاه استخود را اِعمال كرد و هفت آسمان را به اعتدال 

ذي هَوَ الَّ» ورزيد كه اوّالً: خلقت هستي در قبضه اوست، ثانیهاً: شما به خدايي داريد كفر مي

آفريهده اسهت. آن وقهت در مههد  شهماآسمان و زمین را براي  «عاًياألرْضِ جَم يخَلَقَ لَكُمْ مَا فِ

 د بهايهآفريده است، آيا كفر ورزيدن منطقهي اسهت و يها بهرعكس، با تانآسمان و زمین كه براي

 هماهنگ شويد و به مقصد برسید؟ يبا نظام هستپذيرفتن دستورات دين 
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ريهدن شهما را اراده ن، يعنهي در نظهام هسهتي، شهرايط پرور نظام تكهويفرمايد د در واقع مي

ام و در نظام تشريع، يعني از طريق نبهوت كهه بايهد بها اختیهار خهود آن را انتخهاب كنیهد،  كرده

ايهد؟ بهه  كه به شريعت پشهت كهرده است ، حاال چه شدهام شرايط اصالح شما را تشريع نموده

صهحیح و بهه كمهك  جا بهه نحهوة سازيم كه برود در آن مياي  عنوان مثال: ما براي كسي خانه

ساخته شهد، اگهر نهرود در آن خانهه زنهدگي خانه قواعد و احكام مطمئن زندگي كند، حاال كه 

گهويیم ايهن  مهي زار گريه كند كه چرا مشكل دارم. خانه، بنشیند و زاراز كند، بلكه بیايد بیرون 

بها  ي و از ايهن مشهكالت آزاد شهوي، خهودتزنهدگي كنهدر آن خانه را براي تو سهاختیم كهه 

، چهرا از از اين مشكالت رهايي يهابي ن خانه، با اراده و انتخاب خوديت قواعد حضور در ايرعا

چنین كسي  ؟يكن يت نمين خانه را رعايا چرا قواعد حضور در ايو  يكن ين خانه استفاده نميا

و  متن خلقتِ خهود از  عيمعني تشريبه خود را  ،مثل انساني است كه در نظام الهي

خلقت عالَم، خارج كرده است، يعنهي در نظهام هسهتي، بهرخالف اراده تشهريعي خداونهد اراده 

ورزيهد، خهدايي  گويیم چرا بهه او كفهر مهي يد: اين خدايي كه ما ميفرما كرده است. قرآن مي

را در زمین است براي شهما آفريهد تها بهه  ة آنچههم ؛«خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً»است كه 

زمین و زندگي زمیني كه بايد وسیله كمال شما باشد، مقصد شهما چرا مقاصد عالیه برسید، حاال 

 ؟داي ايد كه اين چنین زمین را چسبیده ، مگر شما زمیني بودهاست شده

گويهد،  مهيشهويد كهه  مي «خَلَقَ لَكُم»چنانچه در اين آيه دقت كنید، متوجه اهمیت بحث 

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِني الْناَرْضِ » فرمايد: كه مي آسمان و زمین را براي شما آفريدم. چون بعد از اين

، سپس بهه آسهمان پرداخهت، «ثُمَّ اسْتَوي اِلَي السَّماءِ فَسَوَّيهُ َّ سَبْعَ سَمَوات،» فرمايد: مي «جَمِيعاً

در متن آسمان و زمین كه بهراي تهو آفريهده  ها را براي شما متعادل كرد. حاال اگر سمانآيعني 

 است كفر بورزي و از آن استفاده نكني 

اش را بهه عنهوان وسهیله  كسي دوچرخه اي! اگر  ببین چه خطاي بزرگي كرده

خواههد  ر او بهراي دوچرخهه باشهد، مهيخواهد به جايي برسهد، ولهي اگه ببیند، به وسیله آن مي

 شهود. عهده كند و مشهغول آن مهي دوچرخه را به جايي برساند، آن وقت دوچرخه را زينت مي
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در خهدمت اي آسهمان و زمهین را  رسانند، عده اي از افراد آجر و سیمانِ طبیعت را به جايي مي

 دهند تا به جايي برسند. قرار ميخود 

رمايد: اي آدم مواظب باش در زمین معني خهودت را گهم نكنهي، ف مي «خَلَقَ لَكُم»با جمله 

گیري كنید كهه جههان بهراي  كه آسمان و زمین براي توست. حاال اگر شما به اين شكل موضع

شماست، ديگر چطور راضي خواهید شد كه شما براي اين آجر و سیمان و فرش باشهید؟ ديگهر 

 ها را در اختیار اهداف بلند خود قرار مهي كه آنها قرار گیريم، بل ما حاضر نیستیم در اختیار آن

داشهته از خهود  ديهكهه با يدهیم و مواظب هستیم اين دنیا، هدف ما نشود، وگرنه تفسیر صهحیح

كهه دنیها را  ايم. اگر دنیا در خهدمت مها باشهد، مها ديگهر بهه جهاي ايهن فراموش كرده ،رام یباش

 خواهیم. يبخواهیم، از طريق استفاده از دنیا، غیر دنیا را م

دنیها را دائمهاً اگر دنیا را بخواهیم، دنیا در خدمت ما نیست، ما در خدمت دنیها هسهتیم. اگهر 

كه غرب از طريق رنسهانس، بها پشهت كهردن بهه  شود يم همان باليي براي خود آرايش داديم،

جاست  ، و اينشد انسان  دين، براي خود به وجود آورد. تمدن غرب يعني دنیا مقصد و مقصود

خَلَقَ لَكُمْ مَنا »ها! حواستان كجاسهت؟  د كه اي انسانشو ميسوره بقره ما را متذكر  59ه آيه ك

؛ خداوند همة آنچه در زمین است را براي شهما خلهق، «ثُمَّ اسْتَوي اِلَي السَّماءِ فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً

 آسمان، نظام عالم را براي شما آماده كرد.سپس با احاطه بر 

سهپس  م ویكن مي انیرا ابتدا در تفسیر آية فوق ب «عليةه هللا  رمحة »نان عالمه طباطباييسخ جا نيدر ا

 د.حول آن عرايضي مطرح خواهد ش
و شهما را جانشهین خهود در زمهین قهرار دادم و مالئكهه را بهه »فرمود: خطاب به آدم خداوند 
و ايهن شهرايط  جهوديوادار نمودم، و خالصه اي انسان! شأن تو با ايهن سهعة و بر شماسجده 

 7«.فراهم شد، شأن كفر ورزيدن نیست و نبود رشدي كه برايت

                                                 
در اين آيه و آيهات  «عليةه هللا  رمحة »طباطبايين عالمه اشند كه سعي شده است خالصه و لُبّ سخعزيزان عنايت داشته ب -7

 .گرددبعدي ارائه 
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به آسمان هم پرداخهت، تها زمهین را تهدبیر كنهد و  ال بعد از اين كه متوجه شديد خداوندح

فلسفه وجودي انسان را در زمهین مطهرح  خواهد در آيات بعدي زمین هم براي انسان است، مي

   روع كند كه:جا ش بفرمايد و موضوع را از اين

 ، كه بحث آن خواهد آمد.«وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً»

 وسعت وجودي انسان

و يكهي ههم « قبل از خلقهت»وسعت وجودي است؛ يكي از جهت انسان از دو جهت داراي 

ت. به گفته حكیمهان، سهعه اسانسان ها دو جنبة وسعت  ، اين«ابديت و بودن همیشگي»از جهت 

 است، يعني اصالً در هیچ مرتبه از مراتب هسهتي تمهام و متوقهف نمهي« ال يَقِفْ»و وسعت انسان 

 كنهد. دقهت كهرده له محدود نمياش او را در آن مرح مراحل زندگي اي از شود و هیچ مرحله

ر واقهع آن دنوشهید و  را مهيخهود ايد كه مثالً وقتي در دوران كودكي هسهتید، شهما كهودكي 

امها اگر كودكي شما را بنوشد، شما فقط كودک خواهیهد مانهد،  يولكنید،  مزمزه ميمرحله را 

 شهويد و بعهد جهواني را نیهز مهي گذريهد و جهوان مهي شما كودكي را بنوشید، از آن مي يوقت

 میريهد و مهر  را مهي نوشهید و مهي رويد تا پیر شويد، پیري را مهي نوشید، و همچنان جلو مي

ُُلُّ نَفْس، ذائِقَةُ الْمَوْتِ، وَ نَبْلُوُُمْ بالشَّ ِّ » :فرمايهد كه مر  شما را بچشد. قرآن مي نه اين چشید،

هها  يچشد و شما را از اين طريق به سهخت هر كس مر  را مي» 1؛«وَ الْخَيْ ِ فِتْتَةً وَ اِلَيْتا تُ ْجَعُونَ

تها بهه سهوي مها  كنهیم  ها امتحان مهي و راحتي

 «. برگرديد

چشید، همچنان كه جواني را چشیديد. و لهذا نهه در چشهیدن جهواني،  پس شما مر  را مي

شهويد،  متوقهف مهي ،در آن حالت متوقف شديد، و نه در چشیدن مهر ، در مهر  و نهابودي

آيیهد و  مر  به بهرز  مهييابد. و لذا از دريچه چشیدنِ  ها ادامه مي بلكه همچنان سیرِ چشیدن

 شما مر  را چشیديد، همین طهور كهه شهما آب را مهي .رويد خدا جلو ميهمچنان تا مالقات 

مانهد. ولهي اگهر  شويد و آب مهي خوريد، نه آب شما را. اگر آب شما را بخورد، شما نابود مي
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ان، كهه انسه« سعة وجودي»مانید. و اين است معني  رود و شما مي شما آب را بخوريد، آب مي

سیر خهود، مهر  را مهي چشهد و  اي از مراحلِ شود، در هر مرحله اي تمام نمي در هیچ مرحله

كند، چون نفس انسان مادي نیست كه فرسايش و مر  در آن حاكم باشهد. بهه گفتهه  گذر مي

نیست كهه ات یو انواع ماه فیلسوفان، نفس انسان يك حقیقت وجودي است، مثل ديوار و سنگ

اسهت. شهما بهه اعتبهار نفهس خودتهان، بهودن « بهودن»بلكه يك نهوعِ از باشد،  يوجودش اعتبار

بهودن  نيها ،تهان بهه جههت مجردبهودن يولو نه بودنِ بالذّات.  ،به بودن خدا يبودنهستید، منتها 

انسان وقتهي  «.سوار چون كه به منزل رسد پیاده شود» !نیست. آري يشدن و تمامشهدني  خالص

كنهد، ديگهر گهذر كهردنش بهه  يابد و قیام ابدي پیدا مي ش وسعت ميبودنكه به قیامت رسید، 

پس از سهیر از انسان يد كه فرما . قرآن ميستیگر بودنش همراه با شدن نيو د ه استانتها رسید

ايهن  9؛«فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَتْظُن وُنَ»قبر و برز  و آمدنش در قیامت، در يك قیام و بقاء دائمي است، 

شود، يك نوع حضهور و بهودن كهاملي اسهت  قیامت براي هر كس حاصل مينوع بودن كه در 

نیسهت.  «قیام»است، ولي  «قائم»كه ديگر تغییر و سیر در آن نیست. جواني در يك انسان جوان، 

امها آن، نهايهتِ بهودن نیسهت.  ت وجود دارد، دروغ نیسهت،یك واقعيبه عنوان  يآن جوانيعني 

يعنهي  «زيندٌ عنا لٌ»گهويیم  نیست. مثالً مي «قیام»است، ولي  «قائم»پیري هم در يك انسانِ پیر 

يعني، زيد آن قدر عادل اسهت كهه خهود  ؛«زيدٌ عدلٌ»گويي  زيد عادل است. اما يك وقت مي

در مرتبه دوم دمیديم، در اين حالهت تمهام « صُور»فرمايد: چون در  عدل است. در قرآن هم مي

ها در عین قیام شهدن، نهاظر صهحنه  انسان «مْ قِيَامٌ يَتْظُ وُنَفَاِذَاهُ»شوند  اهل قیامت، عین قیام مي

 كنند.  قیامت خواهند بود و هستي را نظاره مي

اي انسهان! تهو بها ايهن سهعة » :ديهفرما ين است كه قهرآن مهيا «عليةه هللا  رمحة »طباطباييعالمه  انیب

ز سهعة وجهودي، ، منظهور ا«وجودي و اين شرايط رشدي كه داري، كفر ورزيدن شأن تو نیست

زيرا مسیر حیات تو از گِل مهرده » :دهند ادامه مياين وسعتي است كه انسان تا ابديت دارد. بعد 

 «.فوق جسم و جسماني عیار شدي، با روح و روانِروع شد تا آنجا كه انسانِ تمام ش
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وَّيْتُهُ: »فرمايهد ؟ چون خود قرآن در مورد انسان مهي«فوق جسم و جسماني»چرا   ؛«فَناِذا سنَ

از روح  و 01؛«وَ نَفَخْتُ فِينهِ مِن ْ رُوحني»چون بدن او را در دوره جنیني آماده و متعادل كرديم

كهه قهرآن  ايهنا يهو  ؛الهي در آن دمیديم. پس از اين جهت هم انسان داراي سعة وجودي است

را بهراي  يهك خلقهت ديگهري پس از آماده كهردن بهدن، 00؛«ثُمَّ اَنْشَأْناهُ خَلْقاً اخَ » فرمايد: مي

خواههد  وجود آورديم، اشاره به اين بُعدِ فوق جسماني انسان دارد و در يك كلمهه مهي انسان به

وسعت انسان را به او متذكر شود تا بعد به او بگويد آري از گِل شروع شدي، امها بنها نیسهت در 

 پهس حیهات زمینهي«. در همین زمین بايد تكامل خهود را شهروع كنهي»گِل متوقف شوي، بلكه 

خواهنهد اثبهات  حیات تكاملي آدم است و نه حیاتي كه زمهین مقصهد آدم شهود. مهيبستر آدم، 

در  «عليةه هللا  رمحة »عالمههشهود.  شود، ولي به زمین خهتم نمهي كنند كه حیات آدم از زمین شروع مي

 فرمايند:  ادامه مي
آنگهاه كهه آمهاده  بله بايد تكامل خود را از زمین شروع كني تا به مرحله فوق ماده برسي، و»

گیرد بدون كم و كاست، و اين صراط و  شدي و تكامل الزم را يافتي، فرشته مر  تو را مي

سپس به سوي  «ثُمَّ اِلَيْهِ تُ ْجَعُون» سوره بقره فرمود: 51چون در آخر آيه « هستي توست راهِ

یري و بهه كه آن را مقصد بگ گرديد، چون بناست منزل تكامل را طي كني، نه اين حق برمي
 .«تكاملي مافوق زندگي زمیني فكر نكني

 فرمايند: سپس در تفسیر آيه مورد بحث در ادامه مي

هها، و اسهتواء و  يعني اين تسخیر زمین براي شما انسان «خَلَقَ لَكُم» فرمايد كه مي پس اين»

 همه براي حضور زمیني و سیر و مسهیر ،پرداختن به آسمان براي شما، و آن هم هفت آسمان
 «.اين حضور است، تا اين حیات زمیني درست به انجام برسد

آيه خطاب است به انسان كه مواظب باش در اين زمین بها ايهن همهه برنامهه كهه  ندر واقع اي

، در غفلت زندگي نكني، و از مقصد و مقصود اصهلي زنهدگي است براي تكامل تو ريخته شده

سان را در هستي به او گوشزد كند كه درسهت خواهد شعاع عمل ان ات باز بماني. آيه مي زمیني

گیرد، ولي در حد زمهین  هاي انسان در زمین و در زندگي زمیني انجام مي است عمل و فعالیت
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العالمین اسهت، ههر  اي است براي تربیتي كه انتهايش مالقات ربّ ماند، بلكه زمین گهواره نمي

یديم به اين نكته بسیار مهم كهه اگهر شود. پس رس چند اين تربیت و شايستگي از زمین آغاز مي

 دهد.  انسان معني و فلسفة بودن در زمین را بشناسد، زندگي خود را درست شكل مي

 حكمت تسخير زمين براي انسان

 فرمايند: مي «عليه هللا  رمح »عالمه

خواههد بگويهد  همه را براي انسان خلق كهرديم، مهي «االرض جميع ما في»: وقتي فرمود»

كیست. يعني اين انسان كه در زمین مستقر است، چه موجودي اسهت و چهرا بهه او اين انسان 
 « اند؟ خلیفه خدا در زمین گفته

انسهان يهك پديهده  همه آنچه در زمین است را براي انسان خلق كهرديم. پهس معلهوم اسهت

هاي اين عالَم نیست، بلكه بر عكس، جايگاهش بسیار بلند مرتبهه اسهت، فكهر  عادي كنار پديده

تواند در زمین تصرف كند و زمین را هر طور خواست مطهابق  كند حاال كه به اذن الهي، مي مي

زمین تمامهاً خهود  بود میل خود در آورد، موفقیت بزرگي به دست آورده است. در حالي كه بنا

را در اختیار انسان قرار دهد تا انسان گرفتار چنین زمیني نباشد. آري كشهتي و كشهتیبان ههر دو، 

كنهد يها  هاي كشتي دارد دريا را طهي مهي كنند، ولي آيا كشتیبان در حدّ چوب يا را طي ميدر

اي  راند تا به كمك كشتي به مقصد برسد؟ درست است كه در يك مرحلهه بر كشتي حكم مي

نگهر اسهت  ي غايتكنند. اما يك توان گفت كشتي و كشتیبان هر دو مسافت دريا را طي مي مي

كنهد. رسهیدن كشهتي بهه  مي دريا را طي يگريد و احل برسداست تا به س و كشتي در اختیار او

 ساحل براي خودش نیست، براي كشتیبان است. 

هها اسهتفاده  آري؛ زمین و آنچه در آن است، در اختیار انسان است تا انسان به راحتهي از آن

در اختیهار مهن  كه تصور كند حاال كهه زمهین تر از زمین نظر كند، نه اين اي مهم كند و به نقطه

كهه  يكسه بینشمام كار من تغییر زمین بشود. است و امكان هر گونه تصرفي هم در آن دارم، ت

بها مطهابق ، كنهد كند، انسان هم در عرض درخت نموّ مهي د همان طور كه درخت نموّ ميبگوي

واقعیت انسان نیست. انسان در ابتدا در اين حهد خهود را پهايین آورد كهه خهودش را در عهرض 

هها داد. اگهر  هها و سسهتي بیعت دانست و به نقطه باالتر نظر نكرد و سپس تن بهه انهواع پهوچيط
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خهود را در  و فهمهدبودن خودش را ن اهللخليفةجايگاه را فوق اين عالم ببیند و كسي نتواند خود 

باني كهه بهه كشهتي گیهرد. كشهتی در خدمت عالم قرار ميناخودآگاه  ،دهد عرض عالم قرار مي

باني كهه بهه سهاحل فكهر كنهد تمهام اين است كه كشتي نپوسد، اما كشتیتمام تالش او فكر كند 

كه كشهتي را بهراي كشهتي بهودن حفهو  تالشش اين است كه كشتي را به ساحل برساند، نه اين

پوسد و بهاز كشهتي  بان است، ولي باألخره كشتي ميشتي را به ساحل رساندن، هنر كشتیكند. ك

رود و مها ههم بهدون  مان صرف دنیا شد، دنیا مي اگر همه زندگي شود. ولي ديگري ساخته مي

 كنیم. هیچ معنايي از دنیا به برز  سیر مي

 ناتمههههام يعاقبههههت تههههو رفههههت خههههواه

 

 ت ابتههههر و نههههان تههههو خههههاميههههكارها

 شود به همة كارها پرداخت، بلكه: يپس نم 

 ن مكههههوشيدر تمههههام كارههههها چنههههد

 

 ن مكههوشيههكههه بههود در د يجههز بههه كههار

 
 دميت؟آدم يا آ

بهودن آدم را مطهرح  اللههيخليفةكه مقهام  پس چنانچه مالحظه فرموديد خداوند قبل از اين

را بهراي او  «االرض جميع ما فني»فرمايد  كند و مي بفرمايد، جايگاه او را در هستي روشن مي

فرمايد و موضوع خلیفهه الههي بهودنِ آدم را در آيهه  خلق كرديم و سپس علت آن را مطرح مي

شهدن را دارد.  الهي ةكند كه چرا آدم ظرفیت خلیف شن ميكشد و رو بقره به میان مي سوره 31

مالئكه چنین ظرفیتي را ندارند و لذا شأن مالئكه آن است كه بر آدم سجده كنند، ولهي شهیطان 

كهرد و نكهرد و لهذا  بايد سهجده مهي هم كه در آن حال در مقام مالئكه بود 

 .گشتطان و آدم شروع شد و كار به زندگي زمیني آدم منجر دشمني بین شی

در اين مباحث بايد خوب دقت شود كه آيا آدم به عنوان يك شخص مطهرح اسهت؟ يها بهه 

شود، اوّلین آدم مورد بحث است يا آدمیهت بهه  عنوان يك شخصیت؟ يعني وقتي بحث آدم مي

تهوان گفهت بحهث روي  نمهيها؟ اگر بحث روي آدمیت است، ديگهر  عنوان حقیقت همه آدم

 اولین آدم است. چرا كه آدمیت، حقیقت همه آدم است و اول و آخر ندارد.

 فرمايند:  مي «عليه هللا  رمح »عالمه
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اِنّني » يعنهي همهان« خالفهت»آيد اين اسهت كهه  آنچه به خوبي از سیاق آيات به دست مي»

 «.و نه شخصیت حقیقيشخصیت حقوقي حضرت آدم است  «جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً

آدم ربهط  يعني هر كس كه آدم است، خلیفة خدا است، چون موضوع به شخصیت حقهوقي

است، يك وقت بحث روي شیريني  كه فرد خاصي از افراد انساني دارد، نه شخصیت حقیقي او

كر است، ديگر شكرهاي خانه ما و خانه شما در ايهن موضهوع فرقهي ندارنهد. حهقِ شهكر ايهن شِ

حق اين شكر و يا آن شكر باشد، شیريني منحصر به اين  ينيریكه ش نيانه  اشدیرين باست كه ش

توانیم بگويیم چون شكر شیرين است، پس شهكرهاي خانهه  شود، ولي مي خاص نمي يشكرها

 .  نه به اعتبار آن كه مربوط به خانة ما است كه شكر است به اعتبار آن يولما هم شیرين است، 

بهه عنهوان يهك شهخص خهاص  ،آدم در رابطه با خلیفه الههي« قیقيشخصیت ح»فرمايد  مي

 هها مهي همهة آدم لآدم مورد بحث اسهت كهه شهام« شخصیت حقوقي»مورد بحث نیست، بلكه 

توانید بگويید اگر مها در بهشهت بهوديم و بها  آيا مي ،شود. حال اگر اين نكته خوب روشن شود

كهه  كه فريب شیطان را نخوريم يا ايهن كرديم شديم، حواسمان را جمع مي رو مي شیطان روبه

اسهت؟  بوده شود، در بهشت ست و شامل همه ماها ميشخصیت حقوقي آدم كه همان آدمیت ا

ها مطرح اسهت و جهنس مها  ، يعني اصل همه ما آدم«آدمیت»يه مورد بحث اگر دقت كنید در آ

مهوطن بهشهت خهوردن از شهیطان در  است، فريب خورده و فريهب« آدمیت»ان ها كه هم انسان

هاست، از آن جهت كه آدم هستند. در واقع آدمیهت مسهاوي اسهت بها  اولیه مربوط به همة آدم

تان از بُعد آدمیت فريب خورنهدگان شهیطان  كه او فريب خورد. همه اين فريب خوردن، نه اين

شهود. از آن طهرف ههم مقهام خالفهت، مقهام  هستید كه در مباحهث آينهده بهه آن پرداختهه مهي

)صلي اهلل اكرمها است، پس پیامبر  وقي آدم است. يعني مربوط به بُعد آدمیتِ آدمشخصیت حق

ها اسهتعداد آن را دارنهد و كهم و زيهاد  داراي همان مقام خالفت هستند كه همة آدم علیه وآله(

انهد. پهس  به عنوان نمونه كامل خلیفهه الههي مطهرحآن حضرت اند، منتها  هم از آن بهره گرفته

ها، مقهام خالفهت الههي اسهت. حهاال فهردي آن را  انسان عنوان مقام حقوقي همة م آدمیت بهمقا

كند آن را به صهورت بالفعهل در آورد، و شخصهي ههم نمونهه عینهي و  بالقوه دارد و تالش نمي

 ؛ مي«اِنّي جاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَليفَةً»خواهد شد. چون با آوردن جمله  اللهيخليفةمطلق آن مقام 
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كهه امهروز نمونهه عینهي آن  نمكه ايجهاد مهياي بر روي زمین جَعل و  واره خلیفهفرمايد: من هم

بهه همهین جههت  ،باشد مي )عجل هللا تعالی فرجه الشررف((خلیفه، وجود مقهدس امهام زمهان

 فرمايند: مي «عليه هللا  رمح »عالمه طباطبايي

یفه است، منتهي خلیفه الهي بودن منحصر به حضرت آدم نیست، بلكه هر كه انسان است خل»
 «. شدت و ضعف دارد

گويد من ذريّهة آدم  يشیطان م: به همین جهت نديافرم مي «تعةايل هللا حفظةه»آملي جوادي اهلل آيت

كنم. پس شیطان با مقام آدمیت دشمن است. چهون خالفهت مربهوط بهه آدمیهت  را منحرف مي

دهد كهه  ها نشان مي دمو اين دشمني با همه آ .)علیه السالم(آدم است و نه شخص حضرت آدم

 05سجده نكرده است.شیطان به آدمیت 

است و آن عبارت است از  اللهيخليفةآري آن گوهري كه شیطان با آن دشمني كرد، مقام 

 هم يكي از مظاهر عالي اين گوهرند. )علیه السالم(حضرت آدم گوهر آدمیت. و

طان با آدمیهت دشهمن اسهت و بهه همهین جههت ههم بها فرزنهدان آدم كه شی در راستاي اين

 فرمايد:  دشمني ورزيد، قرآن مي

قالَ اَرَءَيْتَكَ هَذَاالَّذي َُ َّمْتَ عَلَيَّ لَئِ ْ اَخَّ ْتَ ِ اِلَي يَوْمِ الْقِيمَةِ لَاَحْتَتِكَ َّ ذُرِّيَّتَهُ »

 13«اِالّ قَلِيالً
ه بر من برتري دادي؟ اگر به من فرصهت است ك يشیطان گفت: آيا اين آدم همان

 ها را.  نم، مگر عده كمي از آن ز دهي تا روز قیامت، حتماً دهنه به فرزندان او مي

كهه همگهي در  فرمايید شیطان بهه فرزنهدان آدم نیهز از جههت ايهن چنانچه مالحظه مي پس

ن اسهماء را بهه آ»فرمايهد:  د. از طرفي تعلیم اسماء كهه مهيورز اند، دشمني مي مشترکآدمیت 

كهه شهامل فاطمهه  شهود، همچنهان هم مي )علیهاالسالم(حواءحضرت مسلّم شامل  «مآدم آموخت

 قهرار گرفتههتعلهیم اسهماء مهورد بايد گفت: آن آدمهي كهه  شود. پس هم مي )علیهاالسالم(زهرا

ها كهه زن و مهرد كثیهري از آن بهه  ها است. و در مورد حقیقت انسان است، حقیقت همه انسان

 فرمايد: توان توجه خود را به آيه اول سوره نساء انداخت كه مي ود آمدند، ميوج

                                                 
 رجوع شود. در ذيل همین آيه «تعايل هللا حفظه»اهلل جوادي آملي به كتاب تسنیم از آيت - 05

 .05آيه  ،ءسوره اسرا - 03
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يا اَيُّهَاالتَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِ ْ نَفْس، واحِدَة، وَ خَلَقَ مِتْهَا زَوْجَهَا وَ »

   «االً َُثِي اً وَ نِسَاءً،...بَثَّ مِتْهُمَا رِجَ
ارتان تقوا پیشه كنید، پروردگاري كهه شهما را از نَفْهس اي مردم نسبت به پروردگ

واحدي خلق كرد و از آن نفس، زوجش را نیز آفريد، و از آن دو، مردان و زنهان 

 كثیري را به وجود آورد.

زنان و مردان اسهت، همهان حقیقهت  در آيه فوق متذكر آن است و منشأ اين نَفْس واحد كه

 به همین جهت هم، چون آن حقیقت كه اصل همهه انسهان آدم، يا به تعبیر ديگر آدمیت است و

 از بهشت بیرون رانده شهدند، و اگهر انسهانها  منوعه نزديك شد، همه انسانها است به شجره م

ها بگويند: خداوندا ! پدر ما به شجره ممنوعه نزديك شد و حق آن بود كهه او از بهشهت بیهرون 

ه همه شما به شجره ممنوعه نزديهك شهديد و شنوند ك شود، چرا ما را بیرون كردي؟ جواب مي

اگر در زنهدگي »فرمايد:  سوره بقره مي 31لذا حق همه شما است كه زمیني شويد. منتها در آيه 

آورد،  زمیني از دين خدا تبعیت كنید، نه تنها زندگي زمیني براي شهما مشهكلي بهه وجهود نمهي

 ، كه بحث آن خواهد شد.«گرديد كه در آن شیطان نخواهد بود بلكه به بهشتي برمي

 تكامل آدم بايد از زمين شروع شود

فرمايند: آدم، اول در زمین بوده است و به همین جهت  مي «عليةه هللا  رمحة »مرحوم عالمه طباطبايي

كهه  قبل از ايهن آنگاهخواهم روي زمین خلیفه قرار بدهم.  هم خداوند به مالئكه فرمود: من مي

، او را به بهشت بردند تا او را امتحان كنند. هاي خودش نظر كند آدم به عیب

پس بهشهت آدم، بهشهت امتحهان اسهت و نهه بهشهت  

استراحت. براي همین هم شیطان در آن است. و بعد روي زمین هبوطش دادند تها بهه خهود آدم 

 ید و بايد از زمین شروع كنید. ثابت كنند باألخره شما زمیني هست

اول آدم روي زمین بوده است و براي زمهین ههم آفريهده  «عليةه هللا  رمحة »طبق نظر عالمه طباطبايي

هها را  آنهايشان نظر كنند،  كه به عیب ها تمام شد قبل از اين شده بود و چون خلقت زمیني آن

فهمنهد مقهام آدم يها  كهه مهي ايهندهند، يها  در آن بهشت خوب امتحان نميبرند.  يبه بهشت م

كننهد بهر زمهین، تها از  آدمیت چیست؟ مقامشان فريب خوردن از شیطان است. بعهد هبهوط مهي



 91 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

 مهي «عليةه هللا  رمحة »نیسهت. عالمهه طريق زمین شايسته بهشتي شوند كهه ديگهر شهیطان در آن بهشهت

خواهي كسي  آيا مي« يَسْفِكُ الدِّماءيُفْسِدُ فيها و  اَتَجْعَلُ فيها مَ ْ» كه مالئكه گفتند: اين فرمايد

را خلیفه خود در زمین قرار دهي كه در آن فساد خواهد كرد و خون خواهد ريخت؟ اين سخن 

 مالئكه اعتراض نیست، سؤال است. 

شهود كهه بحهث خلیفهه  دهم. يعني معلهوم مهي پس اوالً: خدا گفت در زمین خلیفه قرار مي

 بهشت. ثانیاً: بايد به آدم ثابت شهود بهياست و نه مربوط به الهي بودن آدم مربوط به زمین بوده 

هها بفهماننهد شهما بايهد از زمهین  كهه بهه آدم جهت او را در زمین قرار نداديم. و لهذا بهراي ايهن

كنید، پهس از خلقهت زمینهي  كماالت خود را شروع كنید، و اساساً خودتان زمین را انتخاب مي

مها در بهشهتي كهه امتحهان شهوند. و ايهن بهشهتي كهه در آن ها را در بهشت قرارشان دادند، ا آن

ها زمیني بودن خود را يافتند. يعني  شود، بايد شیطان داشته باشد. و باألخره آدم واقع مي امتحان

خهواهي كسهي را خلیفهه  كه مالئكه سؤال كردند آيا مي فهمیدند جايشان بايد كجا باشد. و اين

كند؟ عمالً متوجه بودند كه الزمه زنهدگي زمینهي  د ميريزد و فسا خود قرار دهي كه خون مي

 كه زندگي جمعي است، چنین حركاتي است.

 علت سؤال مالئكه

توانند به تنهايي و به صورت فردي زندگي كنند، چهون شهرايط زمهین  ها در زمین نمي آدم

، جمعهي خواههد خانهه بسهازد گیرد. مثالً مي طوري است كه به راحتي در اختیار افراد قرار نمي

بايد كمك كنند. حتي براي داشتن فرزند حداقل يك زن و يهك مهرد نیهاز اسهت. پهس مسهلّم 

زندگي زمیني به زندگي جمعي است. و طبیعي است وقتي كه جمعهي كنهار ههم   تحقق صحیح

خواهد، چون انسان كمال طلب اسهت. حهاال  ها را براي خودش مي آمدند، هر كس همه خوبي

 كهار انسهان را براي خودش خواست ها  كه هر كس همه خوبي

 انجامهد. مهثالً جهاي خنهك و سهرزمین سرسهبز را شهما مهي ها به تزاحم و حذف همهديگر مهي

خواهم، تمام زمین هم داراي اين خصوصیات نیست. پس طبق اين  ميهمان را خواهید، من هم 

گیريد و  هم همین جا باشید، چون جاي مرا ميخواهم، شما  جا كه من مي محدوديت نبايد اين

شود، ولي در قیامهت ايهن  آيیم و فساد و خونريزي شروع مي لذا درصدد حذف همديگر برمي
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داشهتن همهه  ظرفیهتِنیسهت و لهذا ت يو محهدودجهنس بُعهد و حهد طور نیست. جنس قیامهت، 

هها را در  شود همة خوبي دارد و نمي حدّ وزمین، بُعد  خود دارد، اما كماالت را در همة مراتب

ها را بهراي خهود مهي خواههد،  طلب است و همه خوبي همه زمین پیدا كرد و چون انسان كمال

شود، پهس دعهوا و خهونريزي جهزء طبیعهي زنهدگي  ها دعوا و خونريزي مي در زمین بین انسان

جهنسِ  دانستند. مالئكه اين قهدر بصهیرت دارنهد كهه بفهمنهد زمیني است. مالئكه هم اين را مي

كشد، خهدا  هاي قرار گرفته در زمین كارشان به فساد و خونريزي مي زمین، تزاحم است و آدم

در ! يآردانیهد.   دانهم كهه شهما نمهي ها را رد نفرمود، ولي گفت: من چیزي مهي هم حرف آن

 شود در يك لحظه همة ما يهك مطلهب را كهه اسهتاد مهي عالَم غیر ماده، تزاحم نیست. مثالً مي

شود كه همة ما در يك لحظه در يهك  همیم، و مزاحم فهم همديگر هم نباشیم. اما نميگويد بف

 :«عليه هللا  رمح »مكان باشیم، جنس عالَم ماده اين است. بنا به فرمايش عالمه طباطبايي
گهردد. لهذا مطهرح  آيهد و موجهب خهونريزي مهي در زندگي جمعي تزاحم منافع پیش مهي»

 «.دهد؟ زندگي زمیني اجازة بروز خالفت الهي را مي كردند با چنین شرايطي، چگونه

 توانهد خواهي خلیفه ايجهاد كنهي. زمهین كهه نمهي گويند: خدايا! روي زمین مي مالئكه مي

جايگاه خلیفه براي خداوند باشد. الزمة خلیفه بودن هر موجودي اين است كهه ههیچ ضهعفي در 

 شهوند. چگونهه مهي داراي ضعف مي او نباشد، زمین پر از ضعف است و اهل آن به طور طبیعي

خواهي در زمین خلیفه خود را رشد دهي؟ در حالي كه ما در عالَمي هسهتیم كهه اههل تسهبیح و 

بِّحُ بِحَمْندِك و »باشد و امكان خلیفه شدن، در اين عالَم هسهت تحمید و تقديس مي وَ نَحْن ُ نُسنَ

كنهیم. عالمهه  و را تقهديس مهيگهويیم و ته و مها بهه حمهد تهو تسهبیح تهو را مهي 09؛«نُقَدِّسُ لَك

 فرمايند: مياز زبان مالئكه در ذيل اين آيه  «عليه هللا  رمح »طباطبايي
تهوانیم چنهین خالفتهي را بهه عههده بگیهريم. و خهدا ههم  پس ما با تسبیح و تقديس تهو مهي»

 خونريزي و فساد آدم را كه فرشتگان مطرح كردند نفي نكرد، بلكه فرمهود: مهن چیهزي مهي

 «.قالَ اِنّي اَعْلَمُ مَا ال تَعْلَمُون»دانید شما نميدانم كه 
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شود خلیفه روي زمین تعیین كرد، خداوند حقیقهت آدمیهت را  وقتي كه مالئكه گفتند: نمي

همهة اسهماء را بهه آدم يها  «وَ عَلَّمَ ا َمَ الْاَسْمَاءَ ُُلَّهَنا»به مالئكه نشان داد كه عبارت بهود از اوالً: 

آدمیت در مقامي اسهت كهه اسهتعداد آمهوختن همهة اسهماء رساند  ن ميآدمیت آموخت، كه اي

، تها معلهوم عرضهه كهرد اسماء را بهه مالئكههآن آدم  «عَ َضَهُمْ عَلَي الْمَالئِكَةِ»الهي را دارد. ثانیاً:

هها را نیهز دارد و  توان ارائه و ظهور و عرضة آن ،شود كه آدم، عالوه بر توان گرفتن همة اسماء

و نهه سهیره حیهواني  ،میت نه سیره فرشتگان را دارد و در حدّ آنان متوقهف اسهتروشن شود آد

دارد و از پذيرش و ارائه اسماء ناتوان است، بلكه اقتضاي آدمیت او آن است كه در عین زمینهي 

 نما باشد و لذا به گفته حافو: تواند حق آباد دنیا مي گردان حق است و در خراب بودن، آينه

 شههه خرابههات اسههتمقههام اصههلي مهها گو

 

 كه اين عمارت كهرد خداش خیر دهاد آن

 
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»



 





 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَ   وَ»

نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ  نَحْ ُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ يَسْفِكُ الدِّمَاء وَ يهَا وَيُفْسِدُ فِ

هُمْ عَلَن *مَا الَ تَعْلَمُونَ الْمَالَئِكَنةِ فَقَنالَ  يوَعَلَّمَ ِ َمَ األَسْمَاء ُُلَّهَنا ثُنمَّ عَ َضنَ

قَالُواْ سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَتَنا إِالَّ مَنا  *أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُالء إِن ُُتتُمْ صَا ِقِي َ 

 1.«عَلَّمْتَتَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

خهواهم گماشهت  يو چون پروردگار تو به فرشتگان گفت مهن در زمهین جانشهین

هها  د و خونكنكه در آن فساد  يگماريرا م يكس نیزم]فرشتگان[ گفتند آيا در 

فرمود مهن  ، خداوندكنیميمس يح و حمد و تقدیتو را تسبما كه  بريزد و حال آن

 .دانیديدانم كه شما نميم يچیز

سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود [ نامها را به آدم آموختيو ]خدا[ همه ]معان

 .ها به من خبر دهید اين يگويید از اساميو فرمود اگر راست م

 ينیسهت تهوي يههیچ دانشه ياما آموختههتو ما را جز آنچه ]خود[ به  يگفتند منزه

  .حكیم يدانا

د باشهد، يهكهه مقصهد او كجها با نيهن بهود و ایانسان در زم يبحث در رابطه با فلسفة وجود

ن اسهت يهحاصل آن عبارت از ا دارند، يحث اساسيك ب يدر مورد ارزش هر موجود متفكران

انسهان مشهخص شهود،  و لهذا اگهر غايهت «ارزش هر موجودي به غايت آن موجهود اسهت»كه: 

بگهويم چهه ت و مقصد انسان چیست؟ تها يغا به من بگوحال شود.  مشخص ميز ینارزش انسان 

 چیسهتتو  تيغاكند كه اي انسان  خداوند به انسان تفهیم مين جهت ابتدا یبه همارزشي دارد. 
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ببهین ، يتيان شهأن و غهیبا توجه به چن باشد. حالالعالمین  شأن مالقات با ربتواند  يمشأن تو و 

 ارزش تو چه اندازه است.

ها براي حفو ارزش خود، بايد  خواهد بگويد كه انسان مي «هدف حیات زمیني آدم»بحث 

كهه متهذكر ريزي كننهد. آيهات الههي  را بشناسند و براي رسیدن به آن هدف برنامهخود هدف 

است و به كجها  آيات عجیبي است. چون اگر انسان بداند چرا در زمین آمده است، هدف انسان

 نمهي يدر هسهتخود را  گاهيكه مبنا و جا  خواهد سیر كند، معناي خود را يافته است. انساني مي

، يگهاه خهود در هسهتيبا توجه بهه غفلهت از مبنها و جاندارد، چون  خود يبرا ييداند، اصالً معنا

 يبهوني و فسهادمعنايي گذشت، به هر ز خودش را معنا كند و اگر زندگي انسان در بي  نتوانسته

ههر ت يهو غاآن پديده اسهت و ههدف ت يو غا، به هدف يا دهد. چون معني هر پديده تن مي

ت خود را گهم كهرد، يغا ي، حال اگر كسكند معني ميو حركات آن را آن را  است كه پديده

شناسهد كهه بخواههد آن را  يخهود نمه يبهرا يقتاً شهأنیكند و لذا حق يخود را گم م يحتماً معن

پرسند اين آجر براي چیست؟ اگر نتوانسهتي بگهويي ايهن آجهر  . مثالً وقتي از شما ميحفو كند

معني پديده به غايت و ههدف آن  ايد، چون نگفته براي ساختمان است، عمالً چیزي از اين آجر

د. حاال اگر هدف خودش را بشناس پديده است. انسان اگر معناي خودش را بخواهد، بايد هدف

 اند. معني كرده تمام وجود او را بيعمالً ي كنند، را غلط به او معرف

 فقط خالق انسان متذکر هدف انسان است

اند و در نتیجه  هاي دروغین معرفي كرده دقیقاً مشكل بشر امروز همین است كه به او هدف

اسهت كهه  يك قاعده اساسين يكه ا ياند. در حال ساقط نمودهاش  يقیحقاو را به كلي از معني 

 ياو مه يبهرا يموجب احسهاس پهوچ ييمعنا ين بياحقیقي بشر برايش مشخص نشود، تا معناي 

 بهرايش مشهخص ، و تا هدف اساسي بشر شود

جهز خهالق بشهر سهت یممكهن ن. و از طرفهي ههم كند يمن احساس ييمعناچ یهبراي خود نشود، 

 يچهه ههدف يداند برا يقتاً میئ است كه حقخالق شیچون فقط  كند. يو معن هدف بشر را تعیین

ها  انسان ت همةيموجود يآركند.  يمرا تعیین ئ یآن شهدف آن را خلق كرده و بر آن اساس 

راسهتاي ت ما در قبضهة خهالق مها اسهت و اوسهت كهه در يو موجودبودن شان است، و  به خالق
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ین كرده و اساساً براي همان هدف مرا خلق كردن مرا نیز براي من تعیاز ايجادخلقت من، هدف 

توانم معني بودن خود را تعیین كهنم؟ مگهر بهودن  ، آيا من مياست تا به كمال الزم برسم كرده

را خلهق  و آدم هها كهه عهالَم هدف اين بودن از خودم باشد؟ خهالق انسهانتا من از خودم است، 

 آن ، ووجهود آورده م را نیهز بهه، عالَ، در راستاي هدفي كه براي انسان در نظر گرفتهاست كرده

، و كمال انسان هم به همان هدفي است كه است را جهت به هدف رسیدن اين انسان خلق كرده

در خهدمت  ،خالق انسان براي او تعیین نموده است و جهان هستي براساس همان هدفِ مشخص

لَقَ لَكُنم منا فِني االَرْضِ خَ»تواند براي او مفید باشد و به همین جهت فرمود:  انسان است و مي

هها خودشهان بخواهنهد بهه   اگر انسان شما خلق كرد. ين هست را برایهمة آنچه در زم 5«جَميعا

كهه در اثهر به آنچهه  ،هدف خود را تعیین كنند ،ها تعیین كرده جاي هدفي كه خداوند براي آن

تهو تش خلقهت یربهوببر اساس كه خالق توست،  رسند. آن دست يابند، نميتوانستند  خلقت مي

گويهد:  شوي. او مهي كامل  يتوان ياو م يزير و با برنامهكند، پس در ارتباط با او  را كامل مي

بشناسهي، غیهر به عنوان هدف خهود ها را  غیر ايناگر ام،  من براي تو اين اهداف را تعیین كرده

  يگهذار د ههدفخهو يد بهرایبخواه ياله يها يياز راهنما يجدااي. اگر شما  خود را شناخته

 د. يشو يم ير واقعیو غ يوَهم يها د عموماً گرفتار هدفیكن

 يدر زنهدگگويهد، بشهر  مهيبشهر خالق  قاً روشن شود كهید دقيبامبناي بحث اين است كه 

از طريق تفسیر هدفي كه خهالق انسهان بهرايش تعیهین  ، و معناي انسانچه هدفي داردخود  ينیزم

ن مطلهب يهقاً به اید، دقيیبفرما يت كافيكه عرض شد عنا يا اگر به مقدمه چیست. ،كرده است

 د.ید رسیخواه

 معني خليفه خدا بودن 

 يهمهواره بهرامن بنا دارم بر روي زمهین  «اِنّي جاعِلٌ فِي االَرْضِ خَليفة»: خالق انسان گفت

اسهت. معهاون مدرسهه،  «نههعَ فٌسهتخلَمُ»جهاي بهه خلیفه تعیین كنم. خلیفه يعني كسي كهه خود 

همهة ايهن كهه  یارات مدير را دارد، تفهاوتش ايهن اسهت است. يعني همه اخت مدرسه لیفة مديرخ
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دارد. يعني مهدير كهه در مدرسهه نباشهد، معهاون همهه اختیهارات مهدير را « از مدير»اختیارات را 

گیرد و خالصه كلیهه حقهوقي كهه بهراي  ، حق امضاء دارد، تدبیر مدرسه را به دست مياستدار

و بهه  اسهتخداوند  ياسماء حسنانمايش  هم خلیفه خداوند .هست زینمعاون او اي مدير بود، بر

 . ، خدا استيين، مظهر خدایفة خداوند در زمیگر خليعبارت د

 يعنهي 3«وَ لِلّهِ الْاَسْماءُ الْحُسْتي فَا ْعُوهُ بِهنا»فرمايد:  و مي حسنا استي اسما يداراخداوند 

گهويیم خهدا  كه مهي بخوانید، مثل اينحسنا ا با آن اسماء براي خدا اسماء حُسنايي هست و او ر

خدا هم حامل همة آن اسماء است. بها ايهن  ةخلیفحال است. « حيّ»و يا « سمیع»است يا « رحیم»

 يسهتگيو انسهان چنانچهه شا تفاوت كه اين اسماء، ذاتاً از خداسهت، و بهالعرض از انسهان اسهت

ش اسهماء يشهود نمها يسراسر حركات و سهكناتش مهفة خدابودن را از خود نشان داد عمالً یخل

 9.«ي الحقفَقَدْ رَأ ينِٰ  مَ ْ رَا»كه رسول خدا در رابطه با آن فرمود:  ي، همان مقامياله

 فلسفة خلقت انسان

خواههد در زمهین  كه خدا مهي ،فلسفه خلقت آدم همین يك كلمه استحال كه روشن شد 

 يمعلهوم مهو محل ظهور اسهماء الههي اسهت.  جْليهم حتماً مَ خلیفه تعیین كند و خلیفه خداوند

ظهور اسماء الهي است و به همین جهت خلقت انسان به معنهي خلقهت  ،فلسفة خلقت انسان شود

هها، خهوب  خلقت خهوبيو  و خوب است اَحْسن و نیكواسماء الهي،  همةها است. چون  زيبايي

جلهوه كنهد، پهس اوالً: بايهد  نهدفة خداوید به طور كامل در خليبا ياست. و چون همة اسماء اله

انسان خلق شود كه ظرفیت پذيرش همه اسماء الهي را دارد 

تا بتواند آن اسهماء را بهه طهور كامهل  ،ثانیاً: بايد آن انسان، انسان كامل باشد

 اظهار كند و بروز دهد.

بهه صهفات الههي اسهت و خداونهد تمهام و عامل نمايش  «مستخلف عنه»، نمايش خلیفة خدا

خواهد اسماء خود را بنماياند و اين خلیفه خداست كه محل نمايانهدن  ميبودنش،  اضیجهت ف

خداوند خهودش را شود، و علت خلقت انسان هم بر همین اساس است كه چون  اسماء الهي مي
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را دوست داشتن خوب اسهت، و  هاي خود را نیز دوست دارد، و چون خوبي جلوهدوست دارد 

جلوة خوبي را هم دوست داشتن خوب است، پس در راسهتاي دوسهت داشهتن خهود و دوسهت 

 كند. داشتن نمايش اسماء حُسناي خود، انسان را خلق مي

ايد كه ما خودمان را دوسهت داشهته باشهیم، بهد اسهت. چهون مها در ذات خهود  حتماً متوجه

اهلل هسهتیم.  داسهت و جلهوة اسهماء او، مها فقیهران الهيچیزي نیستیم جز عدم، هر چهه هسهت، خ

خهدا خهود را و اسهماء خهود را دوسهت داشهته  اگر عدم و ظلمت، بد است. ولي دوست داشتنِ

هاي كمال مطلهق اسهت. و در راسهتاي چنهین دوسهت  باشد، دوست داشتن كمال مطلق و جلوه

 . ش بگذارديرا به نما يت الهو كماال شود گردد تا خلیفه خدا  انسان خلق ميداشتن است كه 

خود خواهد  يعني به آدم همة اسماء را آموخت و چون مي 2«عَلَّمَ ا َم االَسْماءَ ُُلَّها»فرمود: 

كنهد.  همه اسماء خودش را ببیند، انسهان را خلهق مهينة مخلوق، به نحو كامل بنگرد و يیرا در آ

خهدا كمهال مطلهق اسهت و دوسهت  چون كنم، دقت بفرمايید؛ باز تكرار مي كند؟ چرا خلق مي

ظههور  است پس خداوند خهودش را دوسهت دارد و در همهان راسهتاداشتنِ كمال مطلق، خوب 

بتوانهد اي اسهت كهه  به تعلیم اسماء به خلیفه ،كماالت خود را نیز دوست دارد و ظهور كماالت

ر خود نظهر ذات خداوند است، تا ب محل ظهور آن اسماء باشد. پس علت و انگیزه خلقت، خودِ

قهت مخلوقهات اسهت و بهه كند براي هدفي، بلكه خود خداونهد ههدف خل كند. يعني خلق نمي

كهه در  يذات حق است، بهه همهین جههت ههم شهعر خودانسان، خلقت  زةیاصطالح منشأ و انگ

 گويد: رابطه با خلقت مي

 مهههن نكهههردم خلهههق تههها سهههودي كهههنم

 

 بلكهههه تههها بهههر بنهههدگان جهههودي كهههنم

 شهود، زيهرا مهي ذات تفسیر مياز خلقت بیرون  ةن در اين شعر انگیزچو ست،ین يشعر كامل 

نظر بهه زة خلقت، یدر انگگويد: خلق كردم تا بر بندگان جود و بخشش كرده باشم. در اين شعر 

در  حد يعني فقط اوسهت.اَ ،نیست «اَحد»، «اَحَد»بیايد، ديگر « غیر»غیر هست. در حالي كه وقتي 

 :ن است كهيح ایواقع حرف صح

 رونیهههههههم بيچهههههههو آدم را فرسهههههههتاد

 

 ميش بههههر صههههحرا نهههههاديجمهههال خههههو
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در صحنه نیست، « غیر»به خودش نظر دارد،  چرا؟ چون فقط «عَلَّمَ ا َم االَسْماءَ ُُلَّها»فرمود: 

شهود خهدا بهه غیهر نظهر داشهته باشهد. بهه قهول  مگر ميخدا. است و ظهور كماالت  يالهاسماء 

. خدا فقط به خودش نظهر به سافل نظر ندارد هرگز يعال «اِلَي السَّافِل العالي ال يَلْتَفِتُ»فیلسوفان 

اند. پس اگر اسهماء را دوسهت دارد،  م شئونات حقعالَ نیست، همة در رابطه با خدا يدارد. غیر

خواسهت  آدم را خلهق كهرد، چهون مهي هاي خودش هسهتند. اسماء جلوهن است كه يبه خاطر ا

مخلهوق بیند، و آدم آينه حق شد تا خداونهد خهود را در آينهه بمخلوق اسماء خودش را در آينه 

 :حافو  به گفتهخود ببیند. به همین جهت 

 نظري كرد ببیند بهه جههان قامهت خهويش

 

 خیمههههه در مزرعههههه آب و گههههل آدم زد

پس آدم را بري خودش خلق كرد تا در واقع خود را نظاره كند. به همین جهت در حهديث  

همة عالم و اشیاء را بهراي  0«خَلَقْتُ الْاَشْياءَ لِاَجْلِكَ، وَ خَلَقْتُكَ لِاَجْلي» قدسي داريم كه اي آدم

 تو خلق كردم، و تو را براي خودم. 

 فة خدا باشد يد خليبا يچه کس

 د: چهرا مها را خلیفهةخواهي خلیفه تعیین كنهي، بلكهه گفتنه نپرسیدند چرا مياز خدا مالئكه 

 باشد، نمياو  ياسماء حسنااي كه مجالي  داوند بي خلیفهفهمیدند خ كني؟ چون مي نميخود 

 خلیفه كنیم، ما شأن ه تقديس و تسبیح ميما ك «نَحْ ُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ»شود. گفتند: 

 لوه و ظهور كني، اين ظههورات راخواهي در غیر ذات خود ج . يعني حاال كه ميميشدن را دار

س تهو، يم با تقدیتوان يم و میس تو هستيح و تقدیم، چون ما در مقام تسبیاشم داشته بیتوان يمما 

خداونهد در . ميش بگهذاريت را بهه نمهايهها ييبهايد تهو، زیهم و با تحمیتو باش ينقص يش بينما

تعلهیم لهذا و  دانیهد. نمهيدانم چیزي را كه شهما  من مي «اِنّي اَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُون» جواب فرمود:

ماءَ ُُلَّهنا » د:يفرما ين رابطه ميقرآن در ا به تمامه در آدم محقق كرد.اسماء را  وَ عَلَّمَ ا َم االَسنْ

بهر مالئكهه  اسهماء را م كرد و همانیرا بر آدم تعل يو همة اسماء اله 7«ثُمَّ عَ َضَهُمْ عَلَي الْمَالئِكَةِ
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فرمود: در مورد ايهن اسهماء و  «تْنتُمْ صا ِقِي فَقالَ اَنْبِئُونِي بِاَسْماءِ هَؤُالءِ اِنْ ُُ». عرضه داشتز ین

د و همهة يریقرار گ يفة الهید در مقام خلیتوان يد كه شما ميیگو ياگر راست م به من خبر دهید

قَالُوا سُبْحانَكَ الَ عِلْنمَ » مالئكه عذر خواهي كردنهد.د. يش بگذاريرا در خود به نما ياسماء اله

كه ما در مقابل تو سؤال و اعتراض داشته باشیم.  خدايا تو منزّهي از اينگفتند:  «لَتَا اِالَّ مَا عَلَّمْتَتَا

 .ميم عرضه بداریتوان يو م دانیم مي ايد ا تعلیم دادهكه به مرا ما فقط آنچه 

چهون « عَرَضَهُمْ»، بلكه فرمود «عَللمَهُم»ن جهت در مورد طرح اسماء به مالئكه نفرمود یبه هم

ت یهننهد اگهر ظرفیهها عرضهه داشهت تها خودشهان بب ا نداشتند و لذا بهه آنها ر م آنیت تعلیظرف

ماءِ هَنؤُالءِ اِنْ ُُتْننتُمْ »انند. لذا فرمود: يرند و سپس بنمایها را دارند، بگ رش آنيپذ اَنْبِئُونِي بِاَسنْ

ق مالئكهه متوجهه يهن طريهم دادم. و از این اسماء كه بهه آدم تعلهيد از ایبه من خبر ده «صا ِقِي 

 يست و لهذا نمهین يرش و ظهور همة اسماء الهيها در حدّ پذ ت آنیت خود شدند كه ظرفیرفظ

اسهت و  ياسهت كهه جهامع همهه كمهاالت الهه ياسهم« اسم اهلل»باشند، چون  «فة اويخل»توانند 

  باشد. يحامل همة اسماء اله ديباز یفة اهلل نیخل

 معني اسماء

زار نكته در اين قسمت نهفته هاست.  يفيار ظریم اسماء، موضوع بسیدر هر حال موضوع تعل

حهق سراسهر ؟ ذات ش آن را دارديرش و نمهايت پهذیكه فقط آدم ظرف اين اسماء چیست است.

ن ذاتِ سراسهر نهور و كمهال، حتمهاً يا. حاال مستغرق در خود است يذاتنور و كمال است، حقْ 

مقهام سهت، ین« جهواد»، مقام اوكردن، ذاتي حق است. اگر جلوه نكند  ن جلوهيكند و ا جلوه مي

سهت. او جُهود و فهیض ه بخهل نیسهت، در ذات كه در ذات كمهال مطلهق، يحالبُخل است، در 

. «واجب الوجود، واجب الوجود است، از جمیع جههات»لسوفان یبه گفتة فخداوند فیّاض است، 

ي شهود خهدا جلهوه نكنهد و يها فهیض نداشهته باشهد. از طرفه نمهي اسهت،ود و فیض جُپس عین 

 .يآن هم به دوگهانگ دوگانگي بین خدا و فیض او نیست كه يك فیض داشته باشیم و يك خدا

او » 1«مَعَ ُُلِّ شَيْء، ال بِمُقارَنَة،، وَ غَيْ ُ ُُلِّ شَيْء، ال بِمُزايَلَة»ند: يفرما يم )علیه السالم(امیرالمؤمنین
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نهه بهه  اي است اما  و غیر هر شیئ عین آن شیئ باشد، كه هست، اما نه به مقارنه و اين با هر شیئ

ههاي خهود  خداوند با همه اشیاء و با همهة فهیض! »يآر«. باشد دوگانگي، كه جداي از آن شیئ

براي تقريهب بهه ذههن، مثهل  «ها جدا است، اما نه به دوگانگي هست، اما نه به يگانگي، و از آن

 اي از ما است. عین ماست و نه جد يآن صور ذهنصُوَر ذهني ما و خود ما، كه نه 

كند، ولي نه آن فیض عین خودش اسهت و  پس گفتیم او فیاض است و فیض از او جلوه مي

يعنهي ايهن طهور نیسهت كهه  «لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ»گويیهد  نه غیر خودش. و به همین جهت هم مي

لهت يهك كند، تولید كند. چون در ايهن حا را مثل مادر كه فرزند را تولید ميخود خدا مخلوق 

نوع دوگانگي در كار است. در حالي كه رابطه مخلوق بها خهالق ايهن طهور نیسهت. خداونهد در 

 فرمايد: زند. مي ميمثال خوبي سوره نور 

بَاٌُ فِني » بَاٌٌ الْمِصنْ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ َُمِشْكَاة، فِيهَا مِصنْ

 9...« زُجَاجَة،
اسهت كهه در آن  يل نهور او چهون چراغهدانثَهمَ ،ا و زمین اسهته خدا نور آسمان

 .است ياو آن چراغ در شیشه يچراغ

اي باشهد  وسط حباب يك فتیلهه 01چراغي را در نظر بگیريد كه وسط آن يك حباب باشد،

بینید، در حالي كه آن روشهنايي از آن حبهاب  كه روشن است. شما ابتدا آن چراغ را روشن مي

اب به وسیله آن فتیله روشن است و آن فتیله به جهت آن روغن يا نفتي كه در است، تازه آن حب

باشد. يعني اصل همهة ايهن نهورِ حبهاب و فتیلهه را از جهاي ديگهر  چراغ هست روشن مي مخزنِ

توانید حباب را جدا و نور را جدا ببینیهد. و لهذا  بدانید ولي آن نور در همه جا ظاهر است و نمي

« اهلل»نور آسمان و زمین به جههت حضهور و ظههور و جلهوة  «رالسَّمواتِ وَ الْاَرْضاَوُ نُو»فرمود: 

بحث دوگانگي بهین اصهل نهور و مظهاهر آن نیسهت، همچنهان كهه رابطهه خورشهید بها  است، و

نهورِ قسهمت  تهوان گفهت: همین طور است. از طرفي ههم مهيشود  ورهايي كه از آن صادر مين

توان گفهت: نهور قسهمت پهايین  و هم مي  ستهمان نور بااليي ا دیپايین خورش
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نور كه از يك جهت  ولي با اين  نیست نور قسمت باال دیخورش

ظلمهت  ي، اين طور نیست كه نور پايین غیر نور باشد، يا يهك مقهدارپايین غیر نور بااليي است

لمت چیزي نیست كه بتواند داخهل نهور شهود. ظلمهت، داخل نور پايین شده باشد، چون اصالً ظ

همهه جها ظههور خهدا اسهت و شهويم كهه  متوجه مي عدم نور است. عدم كه چیزي نیست. حال

و نهه بهه ذات خداونهد، و از  چیزي جز خدا در صحنه نیست، ولي اين ظهور به اسماء الهي است

« سمیع و بصیر و لطیهف»ست، ا« قهديهر»، است «حهيّ»متفاوت است. خدا اسماء ظهورات  يطرف

. از طرفي همانند نور داراي يچ ظهوریاست. خدا وقتي در مقام ذات است، فقط اوست بدون ه

كند، منتهها بهه اسهماء خهود  خدا است كه ظهور مي ظهورات است، وقتي هم كه ظهور كرد باز

كنهد.  ظهور مهي« صَوِّرمُ»يهها « غفهور»يا « سمیهع»يا « قديهر»يا « حيّ»كند، يعني به اسم  ظهور مي

ر و يو قد يچون اسم ح« اسم خدا، همان ذات است به صفتي خاص»گويند:  به همین جهت مي

واقهع بها خهدا  در« يا حهيّ و يها قیّهوم»گويید:  ره، چیزي جز خدا نیست. پس وقتي هم كه ميیغ

 حهيّ و قیّهومياش. و خدا هم جواب شما را با جلهوة  زنید، منتها با جلوة حيّ و قیّومي حرف مي

 .دهد مياش 

خهود ذات كهه فقهط ذات اسهت،  .شهود مي« اسم» كند چون به صفتي جلوه  يالهپس ذات 

هر چه بها خهدا ارتبهاط داريهم، بها اسهماء  شود. ما مي« رحیم» ،«رحمان»، «حيّ»وقتي جلوه كرد 

 خهود ذات با ذات خدا، حدّ مخلهوق نیسهت،الهي مرتبط هستیم، نه با ذات. چرا كه اصالً ارتباط 

ن ی. بهه همهبا خودش ارتباط دارد، او بلندتر از آن است كه مخلوق بتواند با او ارتبهاط پیهدا كنهد

ن»د. يهبرو ياسماء الهه ارتباط با خدا به سراغ يشود برا يه میجهت توص ماءُ الْحُسهْ  يوَ لِلّههِ األسهْ

 گفت: 00«.فَادْعُوهُ بِها

 دگههههر نههههه يين دام در جههههايههههبههههرو ا

 

 نههههد اسههههت آشههههیانهكههههه عَنقهههها را بل

مثهل وجهود نهور زرد و  اند، ههیچ. ماند، همه در آن مقام هیچ چیزي نمي يذات الهمقام در  

 از خود ندارند. يتيچ موجودیره هیرنگ، كه نور زرد و سبز و غ ياست در نور ب يسبز و آب
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 كیلهومتر در 211هها گهاهي بادههايي بهه سهرعت  : كنهارة اقیهانوسبود كه اينما  تعبیر استاد

فروشهد؟ يها چیهزي بو جا بساط پههن كنهد  تواند برود در آن آيد. حاال آيا كسي مي ساعت مي

بماند. اصالً چیهزي در جا جايي نیست كه كسي بتواند  آناصالً  خودش و بساطش در هواست؟

مقام ذات نیست كه آن باشد و ذات هم باشد. حق است كه حق است. ولي وقتي كه حق جلهوه 

، بها «يا حهق»، يعني «يا شافي»گويید  اما به صفتي. پس در واقع وقتي كه ميكرد، باز حق است، 

 ظهور شافي بودنش. 

 مقام قلب انسان کامل 

 قهرآن مهيامیدواريم به آن دقت بفرمايید و فراموش نكنید كهه خهدا در اين مقدمات  بعد از

آن اسهماء نیهك  يي هست كه همهةبراي خدا اسما 05«وَلِلّهِ االَسْماء الحُسْتي فَا ْعُوهُ بِها»فرمايد: 

و فراموش نكنید كهه جهز خهدا در صهحنه نیسهت. ههر چهه هستند و خدا را با آن اسماء بخوانید. 

 است. « اسم»هست، حق است به صفتي خاص كه همان 

يعنهي تمهام اسهماء  «وَ عَلَّمَ ا َمَ الْاَسْماء ُُلَّها»فرمايد:  شويد چرا در قرآن مي حال متوجه مي

هاي حضرت حق اسهت، و از  آموخته است. يعني خلیفه خدا ظرف پذيرش تمام جلوه را به آدم

ز یهظهور تمام كمهاالت الههي ن محل است بلكه يرش تمام اسماء الهينه تنها ظرف پذآن طرف 

)عجهل قلب حضرت حجتشود  يكه گفته م نيامعني   معني خلیفه الهي واهلل شاء نهست كه إ

مقهام آن قلهب . چهون روشن خواههد شهد استكلیة اسماء الهي  حامل اهلل تعالي فرجه الشريف(

 است. يقیحقآدمیت 

تمامه دريافت كرد، از طرفي هم خداوند فرمود: من همهواره در زمهین ه آدم اسماء الهي را ب

 يفهه قهرار مهین خلیمن همواره در زمه «اِنِّي جاعِلٌ في االَرْضِ خليفة»فرمود: چون  ،خلیفه دارم

رش و اظههار بالفعهل يت پذیو ظرف يك انسان كامل هست كه خلیفه اوست همپس امروز م. ده

همههان امههام فههه یخلآن  كهه مالئكههه نتوانسههتند داشههته باشهند. يتههیرا دارد، ظرف يهمهة اسههماء الههه

 )صهلي اهلل علیهه وآلهه(هستند. و به همین جههت ههم پیامبر )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(زمان
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منظهور شهناخت مقهام  03«ا نشناسد، به مر  جاهلیت مرده استكس امام زمانش رهر»فرمودند: 

است، كه مقام حمل اسماء حضرت حق است بتمامهه.  )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(امام زمان

تواند ببهرد، چهون اصهالً فلسهفة  اي نمي كسي مقام خلیفه الهي را نشناسد، از دين بهره يعني اگر

 روشن شد. «عَلَّمَ ا َمَ االَسْماءَ ُُلَّها»معني  يا حدودجا ت نيتا افهمد. پس  وجود دين را نمي

وه كند، و مثالً اسهم مان جل مان كند و يكي از اسماء الهي به قلب يك روز خدا كمكاگر 

شود حهرم حهق بهه نهور  مي ما قلبدر آن صورت شود.  را حس كنیم، ببینید چه قلبي مي« حيّ»

یهد، و ايهن ديهن را داريد، چون آدمشما چنین ظرفیتي  اسم حيّ، همه بايد امیدوار باشیم. فرمود:

)عجهل اهلل تعهالي فرجهه م امام زمانيری. در نظر بگآمده است براي احیاء همین ظرفیتي كه داريد

كنهد و خداونهد را بها همهة  يمه يبه قلبشهان تجله يهستند كه همة اسماء اله يدر مقام الشريف(

د: يهفرما يخداوند به ما مه حاال كنند. ياش عبادت م شناسند و او را با همة اسماء ياش م اسماء

بهراي قلهب شهما را آمهاده خواههد  كه مهي يدينبه  چه شده است، «َُيْفَ تَكْفُ ُونَ» ها انسان يا

ورزيد؟ اگر يك اسم به قلب انسان تجلي كند و انسهان حهق  كفر مي دينما يات اسماء الهیتجل

شود. حاال چقدر شیرين است كه اين دين آمهده  مي حق تا ابد مست ،را در صفت آن اسم بیابد

تا انسان خلیفه خدا شود ولي ما به اين ديهن كهم بههاء  ،تا همة اسماء را در قلب انسان جلوه دهد

جلههوه كنههد و انسهان در مقههابل  ها بر قلب ياله «جالل»هم اسم  دهیم. اسالم آمده است تا مي

در اُنس با حق قهرار گیهرد، و ههم اسهم  انسان جلوه كند و« جمال»ق مبهوت شود، و هم اسم حه

 جلوه كنهد و حقهايق معنهويِ« باطن»سان همة عالم را حق ببیند، و هم اسم جلوه كند و ان« ظاهر»

آدمیهت  د.يهنما ياسهمي بعهد از اسهمي بهر قلهب او تجله عالم برايش آشكار شود، و همین طور

 الص از دين خدا استقبال كند.ظرفیت چنین كمالي را دارد، كافي است با تمام صدق و اخ

 ر تمام اسماءاظهاناتواني مالئكه در پذيرش و 

و از  تهو آشهنايیم بهودنِ سهبحانما با اسم  «نَحْ ُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَك»مالئكه گفتند: 

منزه  يو تو را از هر نقص شناسیم بودن تو را هم مي م و اسم قدوسیكن يق تو را حمد ميآن طر
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حامهل آن نفرمهود كهه  يهها را نفه سخن آنتوانیم خلیفة تو باشیم. خدا هم  ، و لذا ميميدار يم

اش بايد ظرفیت  خدايي كه جامع جمیع اسماء است، خلیفه داد كه  ها نشان به آنستید، یاسماء ن

 داد.نشهان ها  آن به يتین ظرفیپذيرش و ظهور جمیع اسماء را داشته باشد، و آدم را با داشتن چن

 :هنوز خلیفة خدا نیسهت، چهون فرمهود پس كسي كه بعضي از اسماء الهي بر جانش جلوه كند،

پس آدم جهامع همهة اسهماء الههي اسهت.  همه اسماء را به آدم آموخت. «عَلَّمَ ا َمَ االَسْماءَ ُُلَّها»

رض شهد؛ نفرمهود: قبالً عه «ثُمَّ عَ َضَهُمْ عَلَي الْمَالئِكَةِ»سپس آن اسماء را به مالئكه عرضه كرد: 

دههد  و ايهن نشهان مهي «عَ َضَ»ها آموخت، بلكه فرمود:  كه اسماء را به آن يبه آن معن «عَلَّمَ»

بعهد از ايهن عرضهه ماء را بگیرند. حهال اگهر توانستند همة اس كه مالئكه در مقام ذات خود نمي

شهأن  هها آنشأن گر شد، و ا جمیع اسماء را گرفته بودند، شأن آنها، شأن آدم مياسماء، مالئكه 

 يمهنداشهت. بهه همهین جههت قهرآن  يها معنه آن يبرابر آدم  كردن گر سجدهيد شد آدم مي

ن يهاز ا: بهه مهن ه فرمهودخداوند به مالئك «فَقَالَ اَنْبِئُونِي بِاَسْماءِ هؤُالَءِ اِنْ ُُتْتُمْ صَا ِقِي َ»د: يفرما

. يعني اگر شما اين اسهماء دیخدا باش فةید خلیتوان يد كه ميیگو ياگر راست م خبر دهیداسماء 

كهه شهأن  دیهو نشهان ده ظهور دهیدها را  پس آناسماء الهي متصل شد،  به  را گرفتید و جانتان

 شدن است. اهلل خليفةشما، شأن 

گويد تا آدم، آدمیت خودش را بشناسد، و بداند براي چه هدفي در  ها را مي همة اينقرآن 

دانیهد حامهل چهه  اصهالً مهي «َُيْفَ تَكْفُ وُنَ بِناو»: ها انسان يا پرسد . ميآمده استاين زمین 

ورزيهد. در حهالي كهه  كفهر مهيبه خداوند آمديد روي زمین؟ چگونه چه  يبرابوديد و  مقامي

همة اسماء الههي را بگیريهد و  د كهيت آن را داریو ظرف گوهر اصلي شما خلیفة خدا بودن است

رش و يد ظهرف پهذیهتوان ي، بلكهه مهسهر بَريهد بعضي از اسماء بهك نیستید كه با بروز دهید، مَلَ

. پس شأن شما، شهأن كفهر نیسهت. روي زمهین آمديهد تها حقیقهت دیباش يظهور همة اسماء اله

شهما آمديهد روي زمهین تها ت در آوريهد. یهبه فعل است «عَلَّمَ ا َمَ االَسْماءَ ُُلَّها»خودتان را كه: 

سهپس  «ثُنمَّ اِلَيْنهِ تُ ْجَعُنون»ن جلهوه كنهد. همة اسماء الهي بهر آ كنید كهآماده  را تماماً  قلبتان

ايهد و  در زمهین آشهنا شهده يردگارتان مالقات كنید. چون با همهة اسهماء الههبرگرديد و با پرو

 د.یهابيخود راه  يقید و به مقصد حقياو برگرد يد به سویتوان ي، مايد با حق يگانه شويد توانسته
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پهذيرش تمهام اسهماء الههي كنیهد و بعهد بها ايهن  تان را آمادة ة قلبزمین يرندايق دياز طربیايید 

دانید جايگاهتان در هسهتي كجاسهت و  ذخیره بزر  به سوي پروردگارتان برگرديد. اصالً مي

  تا كجا وسعت داريد؟

 تههههو ز چههههر  و اختههههران هههههم برتههههري

 

 گرچههههه بهههههر مصههههلحت در آخههههوري

اسهماء »ببیني، مقام تهو مقهام ظههور ن در آخور زمین اما نبايد جايگاه و حقیقت خود را، بود 

توانیهد بها انسهان رقابهت  كنید مهي و به مالئكه هم فرمود كه: اگر تصور ميالهي است « حُسناي

كنهم، بگیههريد و سپس از آنههها بهه مهن خبههر دهیههد.  كنیهد، من آن اسماء را به شما عرضه مي

خداونهدا! تهو از ههر نقهص منهزه گوينهد:  مالئكهه مهي «مَا عَلَّمْتَتَا قالوا سُبْحانَكَ الَ عِلْمَ لَتَا اِالَّ»

رنهد و یانهد بگ توانستهبعضي از اسماء را  چون دانیم. ا مياي ر ما فقط آنچه به ما ياد داده، يهست

همة اسماء را بهه در مرحلة بعد دانیم كه به ما آموختي. اما خدا  هايي را مي گويند: همان مي لذا

الَ عِلْنمَ لَتَنا اِالَّ مَنا »گوينهد:  ها نتوانستند بگیرند. براي همهین ههم مهي كرد و آن ها عرضه آن

اي و قبالً به ما آمهوختي،  توانیم بگیريم كه به ما ظرفیتش را داده يعني آن اسمائي را مي «عَلَّمْتَتَا

رفیهت مها تهوانیم بگیهريم. يعنهي ظ داني كه نمي اش را تو به ما عرضه كردي، مي همه حاال يول

تهو علهیم و حكهیم هسهتي، ههم از همهة  «اِنَّكَ اَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيم»هايي است كه گهرفتیم.  همان

مالئكهه بها قسهمت در واقهع  داني هر كدام را سر جاي خهود بگهذاري. اسماء با خبري و هم مي

تي گويند خدايا تو حكهیم هسه چون ميكنند. چرا؟  شان، حقانیت آدم را اثبات مي آخر حرف

تعلهیم دادي. يعنهي حهق را كلّ اسماء به آدم تو  

 :«عليه هللا رمح »طباطبايي اين بود كه كلّ اسماء به آدم آموخته شود. به گفتة عالمه
 هاي معمولي بود كه با آموختن مهي مالئكه به اسماء علم نداشتند و اگر اين علم، همان علم»
آموختنهد و  ها هم اسماء را مهي آن ،بر مالئكه از عرضه اسماء وان به دست آورد، بايد پست

گرفتند. و چون علم به اسماء موجب شرافت آدم شد، بايد آن  در حدّ و منزلت آدم قرار مي
اسماء، حقايقي اعلي و برتر از اسماء معمولي باشد، به طوري كه آن علهم بهراي مالئكهه ههم 

كهه  همین جهت ههم بعهد از آن ها بوده است، و به عة وجود آنعني خارج از سِپنهان بوده، ي
اسماء به  بعد از عرضةو  لم به آن نداريم...باز گفتند: ما ع آن اسماء را به مالئكه نشان دادند،

نین ها چ رساند كه در ظرفیت آن و اين مي «الَ عِلْمَ لَتَا اِالَّ مَا عَلَّمْتَتَا»گويند:  ميباز ها  آن
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خواههد آن  آن باشند، و سپس خداونهد از آدم مهي نبوده تا بتوانند مظهر ارائه علمي به اسماء
 «.اسماء را بنماياند و مظهر آن اسماء شود

سوره بقره متوجه شديم كه خداوند پس از تعلیم اسماء به آدم، آن اسماء  30با دقت در آيه 

توانید خلیفه خهدا باشهید از  عي هستید كه ميها گفت: اگر مد را به مالئكه عرضه كرد. و به آن

 فرمايد: مالئكه گفتند: ما غیر از آنچه تو به ما آموختهه مي 35آن اسماء به من خبر دهید. در آيه 

 نيه، مثهل اها نشهد ها موجب تعلیم آن و عرضة اسماء به آن نداريم...اي، قدرت ارائه چیزي را 

 ن جهت عالمهیشود و به هم يات نميقت آن آیموجب فهم حق ييات قرآن به تنهايكه عرضة آ

وري معلوم است آن اسماء، حقايق غیبي بسیار متعالي است، به طه ند:يفرما يم «عليةه هللا رمح »ييطباطبا

ق يار بهاالتر از حقهایآن اسماء بس يمرتبة وجود شود و معلوم مي كه براي مالئكه هم پنهان بود.

م نگهرفتن مالئكهه پهس از یم به علهت تعلهیفعالً بخواهكه  بوده است. حال بدون آن يعاد يبیغ

چطور بايهد خهود را  ميشو يتوجه مخوب دقت كنیم م اتين آيم، اگر به ايعرضة اسماء بپرداز

بهه نحهو خهاص اين اسماء رش يپذداشتن ظرفیت  ،شدن الهي  فةیخل تحلیل كنیم و بفهمیم الزمة

 ها است.  آنظهور و 

مْ بِاَسْمَائِهِمْ ، فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ قَالَ يَا ا َمُ اَنْبِئْهُ»

 14«نَ وَ مَا ُُتْتُمْ تَكْتُمُونَغَيْبَ السَّمواتِ والْاَرْضِ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدوُ
 ر آنخداوند به آدم فرمود: اي آدم خبر بده از اسماء و حقايق مالئكه، پس چون ب

هها و  نگفتم من به غیهب آسهمانآيا شان راآشكار كرد، خداوند فرمود:  ها حقايق

 ايد، آگاهي دارم؟  هستم و از آنچه شما آشكار كرده و پنهان نمودهعالِم زمین 

دانستند حقايق و اسمايي هست كه آنهها  دانستند. يعني نمي در واقع مالئكه حدّ خود را نمي

دانسهتند  نمي پنداشتند. ها را همة حقیقت مي آگاه بودند، ولي آن ماءاز اس ي. به بعضدانند نمي

ها  شان را به آن محدوديت تا آدم مأمور شده ين آيستند، طبق ایكامل نشدن،  الهي  خلیفةبراي 

دانهد و ايهن تهذكر  هسهتي را مهي عهالمحقهايق  ، همهةو معلوم شد آدم با تعلیم اسماء نشان دهد

كهه  برسهي ههاتهواني تها كجا مهيكه ببهین تها كجها وسهعت داري و  اه بزرگي است به ما انسان

تمهام  يعلم بهه مبهاد يعني ،يتو آشكار شود. چون علم به اسماء اله يز برایقت و باطن هرچیحق
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خسران  ،ي، نرسيد برسياست به ما كه اگر به آنچه با يموجودات عالم وجود، و در واقع تذكر

 . چون:يا كردهبزرگي 

 او ي مانهههههد بههههههشهههههیر را بچّهههههه همههههه

 

 یغمبهههر؟ بگهههوبهههه پ يمهههان يتهههو چهههه مههه

را  يتهیانهد و چنهان ظرف قرار گرفتهه يم اسماء الهیها در مقام تعل ت همة انسانیجهت آدم از 

، آن ههم ياسهماء الهه يكردن كفر، خود را از تجله شهیها با پ انسان يدارا هستند، حال چرا بعض

 كنند؟ يمحروم مهمة اسماء  يتجل

 و قلب پيامبر و جامعيت اسماءهماهنگي قرآن 

ز ام را ببینیهد. خداونهد بكنیهد آنگهاه عهالَنظر  به اسماء يعنيها ! به حقايق عالم  زاده اي آدم

بها  خداوند را بشناسهید. توانید با همة اسماء، زند. چون شما مي عالَم با شما حرف ميق همه يطر

را كه هستي چیزي جز ظهور اسماء الههي چ اند تمام هستي را به ما آموخته سرّ ،اسماءهمة تعلیم 

نیست، و آن اسماء نزد ما است. همچنان كه قرآن مقام كلّ اسماء الهي است. يعني قرآن متذكر 

. پس اگر انسان قلهبش، قلهب قهرآن است همان حقايق و اسمائي است كه خداوند به ما ياد داده

)صهلي اهلل علیهه ین ههم قلهب پیامبرگهردد، و بهراي همه شد، مقام تعلیم اسماء براي او بالفعل مي

نَنزَلَ بِنهِ النن ُّوٌُ » اين قلب عبارت است از است. و قصه «االَسْماءَ ُُلَّها عَلَّمَ»مقام كامل  وآله(

ن بر قلب تهو یاألم ق روحيخداوند آن قرآن را از طر 02«الْاَمين ُ، عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِ َ الْمُتْذِري َ

و او  انسهان كامهل نهازل شهدهبهر قلهب  . پس اين قرآنيانذاركنندگان باشنازل كرد تا از جملة 

كه نتواند بگیرد. پس اين قلب و ايهن قهرآن  است مثل مالئكه نبوده 00توانسته است آن را بگیرد.

                                                 
 .099ه يسوره شعراء، آ - 02

با اين كه جزء مالئكه هست و طبق آيهات قبهل  )علیه السرالم(االمین يعني حضرت جبرائیل اگر گفته شود روح - 00

)صرلی روشن شد كه مالئكه ظرفیت فهم همة اسماء را نداشتند، چگونه جبرائیل حامل قرآن براي نزول به قلب رسهول خهدا

كه مقام قرآن، مقام جامعیت همة اسماء است؟ بايد سؤال كننده عنايت داشته باشد. اوالً:  شود، در حالي مي هللا علیه وآلره(

 )علیره السرالم(كه مهورد تعلهیم جبرائیهل )صلی هللا علیه وآلره(آدم، مقامي است فوق مقام نفس پیامبر اللهي خليفةمقام 

آن  كهه حضهرتهمطهراز اسهت  علیره وآلره()صرلی هللا گیرد، بلكه آن مقام، مقامي است كه بها حقیقهت پیهامبر قرار مي

باشد و به مهدد حقیقهت محمهدي  ها به صورت بالقوه مي كه در بقیة انسان حقیقت را به صورت بالفعل دارا هستند. در حالي

الههي  اسهماء مقام جامعیهتفرمايد  مياالمین نازل  آيد. ثانیاً: آنچه روح آن جنبة بالقوه تا حدّ ممكن به صورت بالفعل در مي
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اسهت. و لهذا  )علیهم السالم(اند و منطبق بر همديگر و اين مقام همة ائمه معصومین يك حقیقت

يعني به خدا قسم، مائیم آن اسهماء حسهناي الههي. پهس  « ُ اَسْماءُ الْحُستيوَاو نَحْ»فرمايند:  مي

باشهند.  اند و لذا قابل تطبیق با همديگر مهي البیت داراي يك حقیقت قرآن و اسماء الهي و اهل

ندانیم و امهام را بدون باطن الفاظ  ز صرفاًین عمده آن است كه اسماء را، حقايق بدانیم و قرآن را

آن وقت امام يعني مقام ظهور كل قرآن در اعمال. امام، قرآن م. یبدان يض الهیاسطة فمقام وهم 

 ها است. انسان بقیة يبرا اللهي خليفةمجسم و خلیفه حقیقي خدا و متذكر ظرفیت مقام 

 ؟يگانه گشتيان بيچه شد زان آش

ه مالئكهه حامهل آن هسهتند از حقايق و اسمائي كه« اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ»خداوند به آدم فرمود: 

فَلَمَّنا »فرمايهد:  از عهدة آن برآمد و لذا مهي مالئكه كه نتوانستند، خبر بده، و آدم هم بر عكسِ

خبر داد، خداونهد فرمهود:  ها آنقت یحقها را نماياند و از  اسماء آنآدم چون  «اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ

 د و آنچه را پنهان مهينمايانی مین و آنچه شما ميها و ز اي مالئكه آيا نگفتم من به غیب آسمان

وقتي مالئكه عرض كردند: شايسهته اسهت مها سوره بقره  31چون در آخر آيه  هستم؟ كنید، دانا

 كنهد و خهون مهي كنیم، خلیفة تو باشیم، نه آدمهي كهه فسهاد مهي كه تسبیح و تقديس تو را مي

ید و حاال كهه دان دانم كه شما نمي من چیزي مي «لَمُونَاِنِّي اَعْلَمُ مَا الَ تَعْ»فرمود:  ريزد. خداوند

 فرمايد: نگفهتم كهه مهن چیهزي مهي ميخداوند و حقايق مالئكه را نشان داد، آدم حقايق اسماء 

                                                                                                                        
اي اسهت از آن حقیقهت كهه بهراي  د، بلكه نازلهحامل آن باشنتواند  )علیه السالم(كه جبرائیلنیست دفعي به نحو بالفعل و 

 )علیره السرالم(حكم تعلیم تدريجي را دارد، ولي حقیقت قرآن بدون واسطة جبرائیهل )صلی هللا علیه وآله(نفس پیامبر

نازل شده و از ايهن جههت مقهام  )صلی هللا علیه وآله(بر قلب پیامبر و با حالت دفعي در شب قدر يبه صورت غیر تدريج

باشهد. پهس بهه يهك اعتبهار وجهود اقهدس  مي )علیه السالم(باالتر از مقام حضرت جبرائیل )صلی هللا علیه وآله(پیامبر

است، و به يهك  «هُمْ بَأسْمائِهميا ِ مَ اَنْبِئْ»اند كه مربوط به مقام  معلم جبرائیل و عموم مالئكه )صلی هللا علیه وآلره(پیامبر

كهه است  )صلی هللا علیه وآله(پیامبرمعلم  -و نه جامعیت قرآني  -ي در مقام نزول تدريج )علیه السالم(اعتبار جبرائیل

ي نَزَلَ بِهِ ال ُّوٌُ األمني  عَلن»كه آيه ، كنند آيات الهیه را دريافت مي -و نه در حقیقت محمّديه  -مقام نفس آن حضرت در 

 باشد. حاكي از آن مي «قلبِكَ
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 دانم كه شما با وجهود خهود، آنهها را پنههان كهرده دانید، حتي چیزهايي را مي دانم كه شما نمي

 ايد.

هايي در عالَم بهاال از تهو سهر زده اسهت،  چه شیرين كاريخواهد بفرمايد: ببین اي آدم!  مي

شود كه به آن مقام نظر نكني و به آن حال و هوي دل نبنهدي. اگهر بهه آن عهالم  حاال چطور مي

اسهماء بهه نحهو عالَم  از ارتباط باخواهد تو را  را كه مي يعتيآن شرنظر داشته باشي، حتماً دامن 

ايستد،  ي. به همین جهت هم به كسي كه مقابل دين ميریگ  محكم ميبرخوردار كند، بالفعل، 

همهة گويند، چون حقايق متعالي وجود خودش را پنههان كهرده اسهت و متوجهه تعلهیم  كافر مي

نظهر كهرده و لهذا حقهايق ذات خهود را خهود به غیر حقهايق ذات اسماء در جان خودش نیست. 

 .  است نظر كرده ترين درجه وجود پوشانده است، چون به دنیا، يعني پايین

افتن حقیقهت يهاستعداد  شود معلوم مي ،اسماء را به آدم تعلیم داديم كل فرمايد: كه مي اين

 تواند با اعمال و افكار و اخهالق، آن را بهه نمهايش بگهذارد. كليِ جامعي نزد انسان است كه مي

يْء، اِالّ  اِنْ»يهد: فرما كرد كه مي سوره حجر روشن 50آيه توان به كمك  اين نكته را مي مِ ْ شنَ

كه خزائن و اصل آن چیهز  نیست مگر اين يهیچ چیز»، «عِتْدَنَا خَزائِتُهُ وَ ما نُتَزِّلُهُ اِالّ بِقَدَر، مَعْلُوم

شهود كهه  معلوم مهي«. اي معلوم و محدود نیم آن را مگر به اندازهك نزد ما است، و ما نازل نمي

اي و  وان، يهك وجهود خزينههیا حيا درخت يسان ن عالم نازل شده، مثل انياي كه در ا هر شیي

، و جههنس آن جههنس عنههداللهي اسههت، نههه عنههدالخلقي و كلههي دارد كههه آن پههیش خههدا اسههت

د؛ فرمهود ههر يیهاگهر دقهت بفرماعنداالرضي، يعني هر چیزي يك حقیقت جهامع متعهالي دارد. 

شهود.  ظهاهر مهيو  نهازل، و يك جلوة محدود و معلهومي از آن «خزائنُهُ» ها دارد چیزي، خزينه

. همهان طهور كهه اسهتغیبهي  قيحقها يداراكنیم  مالحظه مي ن عالميدر ا كهرا پس هر چیزي 

پهس  ،«اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ»حضرت حق به آدم فرمود: اي آدم ! از حقايق مالئكه خبر بده، فرمود: 

فرمود: هر شیئ يك شود كه حقیقت مالئكه همان مقام عنداللهي مالئكه است، چون  معلوم مي

مقام عنداللهي دارد كه آن نزد مااست، و حقیقت مالئكه هم مقام عنهداللهي خواههد بهود. حهاال 

شهود  . پهس معلهوم مهيموجودات عهالم ! به مقام عنداللهيالحظه كنید آدم به كجا دست يافتهم
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تهوان بهه ايهن نكتهه  . حهال مهييعني دانايي به مقام عنداللهي اشهیاء «عَلَّمَ ا َمَ االَسْماءَ ُُلَّها»مقام 

 :«عليه هللا رمح »طباطبايي فته عالمهرسید كه به گ

عَلَّنمَ ا َمَ »اند و خداوند به وسیله آدم ظهاهر كهرد و آدم بنها بهه آيهه  اين اسماء، غیب بوده»

مظهريت همة اسماء را دارد، در حالي كه حقیقت همة عالم نیهز اسهماء الههي  «االَسْماءَ ُُلَّها

  «.است

 يمهن نكات دقیق و عرفاني را با دقت در ايهن چنهد آيهه يد همة ايیفرما يچنانچه مالحظه م

تهر  . اگر اين حقايق از دل قرآن در آيد خیلهي بهراي انسهان اطمینهان بخهشآورددست  توان به

متوجهه است، تا يك عارفي براساس ظرايف كشف شخصي خودش بگويد. عمده آن است كه 

تهوان از  هها مهي آيد كه سال مندي به دست مي العاده ارزش فوق مطالبِبا تدبّر در قرآن م یباش

 تغذيه كرد و جلو رفت و به سلوک خود حرارت بخشید. ها آن

كه آدم متعلّم به كل اسهماء اسهت يعنهي چهه. بهه گفتهه  باالخره تا حدي معلوم شد معني اين

 مولوي:

 د او پهههیش پهههیشوَتههها ابهههد ههههر چهههه بُههه

 

 سهههماء خهههويشدرس كهههرد از عَللهههمَ اال

به همین جهت ما در قِ همة عالم گذاشته شده است، يها علم به حقا در جان همة انسان يعني 

كنیم كه از حقايق آن عالَم بیگانهه نیسهتیم، مگهر اينكهه از خهود بیگانهه شهده  عالمي زندگي مي

بهه بهاطن  ،باشیم. يعني خلیفة خدايي هستیم كه خالق همة هستي است و ما را با تعلیم كل اسهماء

همه عالم كه همان مقام خزينه عنداللهي همة اشیاء است، راه داده اسهت. آري عمهده آن اسهت 

 كه به خود آيیم و از خود بیگانه نباشیم و خودمان را به دنیا نفروشیم و به خود بگويیم:

 چهههه شهههد زان آشهههیان بیگانهههه گشهههتي

 

 چههو دونههان، مههرغ ايههن ويرانههه گشههتي

توان مظهريت همة اسماء الهي را دارد، آن هم اسماء حسنا را، چرا كه و فراموش نكنیم كه آدم  

براي خدا جز اسماء حسنا، اسمي نیست، و لذا همان اسماء حسنا را به آدم تعلیم فرمود. چنانچهه 

فرمايهد: همهة اسهماء حسهنا از آن  بهه همهین اسهماء اشهاره دارد كهه مهي 59آيهه  در سوره حشر

 انهد. مهي ات اسماء الهي هسهتند كهه حقیقهت ايهن موجهوداتين موجودخداست و پشت پردة ا

سْمَاءُ الْحُسْتَي، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ وَ االَهُوَ اوُ الْخالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ »فرمايد: 

ديدآورنهدة موجهودات و است كه آفريدگار عوالم وجود و پ «اهلل»او همان ؛ «هُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ
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همهة آنچهه در آسهمان و زمهین  ،«اسهماء حسهني»ها است، و براي اوست  تصوير كننده صورت

  جامع جمیع اسهماء اسهتاند و اوست عزيز و حكیم. هم او  و مشغولاست به تسبیح ا

بهي عهالَم غیعالَم است، و همة اسماء حسنا و حقايق  دهندة خالق و پديدآورنده و صورتهم او 

. حهال اوسهت كه همه و همهه از ندستهمه ظهور آن اسماء حُسنا ه تااوست و اين مخلوقآن از 

كنهد  يزنهدگ ين عهالم طهوريهتواند در ا يافتن و ارائه آن اسماء را داراست و ميت یانسان ظرف

 گانههیز بیهچ چیقت ههیز منتقل گردد و از حقیق آن چيشود به حقا يرو م ز كه روبهیكه با هر چ

 نباشد. 

مهان  گردي از معارف قرآني را بهر قلهب من و شما توفیق بدهد كه بتوانیم اهلل به شاء نخدا إ

جاي خودمان را در اين هستي بشناسهیم تها بتهوانیم معنهي خودمهان را آن ق ياز آن طربرسانیم و 

 خودمان را ضايع نگردانیم. ياستعدادهاطور كه خدا به ما تفهیم كرده است، بفهمیم و 

 «والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

قالَ يا ا َمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْ، فَلَمّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمائِهِمْ، قالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنّي اَعْلَنمُ »

 1«مَا ُُتْنتُمْ تَكْتُمُونَغَيْبَ السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدوُنَ وَ 
خبر  مالئكه اسماءاز خبر ده و چون آدم  مالئكه  يآدم از اسام يا :فرمودخداوند 

 دانهم ويها و زمین را م آسمان غیبآيا به شما نگفتم كه من  :فرمود، خداوند داد

 دانايم؟!داشتید يآنچه پنهان م به كنید ويآنچه آشكار م به

الَم اسهت، و : داستان آدم در قرآن، معني انسانیت انسهان در عهدر جلسات گذشته عرض شد

بحهث شهد كهه فقهط  كند. يماين نوع از آيات، انسانیت ما را براي ما معني  در واقع خداوند در

تواند انسان را معنا كند، چون حقیقت انسان نزد خالق اوست و بر اسهاس آن حقیقهت و  خدا مي

و به همهین جههت راه است گذارده م را هم در اختیار انسان ق كرده و عالَآن معني، انسان را خل

منطقي و روش حق در تبیین معناي انسان اين است كه ببینیم خالق انسان چگونه انسهان را معنهي 

 كند. و تبیین مي

 هیچ مرتبهه هر كس معناي خودش را نشناسد، هرگز بهروي اين جمله تأكید زياد داريم كه 

مثالً اگر يك مرغ خانگي، مرغ بودن خودش را ادامهه ندههد و بخواههد  رسد. اي از كمال نمي

، و رسد. چون كالغ بودن كه مربوط به مرغ نیست كالغ بودن را ادامه دهد، به هیچ كمالي نمي
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ل بودن را به دست آورد،شما هیچ ارزشي براي چنین مرغي قائهلذا اگر اين مرغ كماالت كالغ 

 هم قارقار كند.  يخوببه نیستید، هر چند اين مرغ، كالغ خوبي هم باشد و 

ظهور پیدا كند، چهون در آن كمهاالت واقهع شهديد، در آن  در شما اگر كماالت آدم بودن

براي شهما غیهر از كمهال مربهوط بهه آدم  يايد. هركمال ديگر حال خود شمايید كه كامل شده

ايهم و  نهاخود شهده ،ما هر چیهز ديگهر شهويم، از خودمهان نسبت به شما پوچي است. ،تان بودن

انسان است، همهین شدن، شأن  گويند انسان كامل راي همین هم ميمسلماً ناخودِ ما، ما نیستیم. ب

شدن، شأن مرغ است. بنابراين اگر كسي معنهي خهودش را ندانسهت، جههت  طور كه مرغ كامل

شهود. معنهي واژة  براي خودش گم مي شود، در نتیجه خودش ن نميیخودش برايش درست تبی

داند كجا بايد بهرود. يهك وقهت انسهان  هدف است و نمي همین است. يعني كسي كه بي «غَيّ»

دانهد ههدف  ، اين آدم، گمراه اسهت، يعنهي مهياست هدف را گم نكرده، بلكه راه را گم كرده

داند به كجا بايهد  نميكسي است كه اصالً  ازداند از چه راهي برود. اين غیر  چیست، منتها نمي

ايهن ديگهر دنبهال  5اسهت. يهدف يو ب «غَيّ»برود. انساني كه معني خودش را نشناسد، در حالت 

داند كجا بايد برود. انسهاني  هدف برساند، چون اصالً نمياي نیست كه او را به  دن جادهكرپیدا

است و با داشهتن  يانسان خوب ياتیچه خصوصداشتن با داند  كه معناي خودش را گم كند، نمي

دانهد  كند و ديگر نمهي خودش را گم مي هدفاين در واقع است.  يانسان بد ياتیچه خصوص

در بهشتِ قبل از هبوط و سپس  يات مربوط به زندگيكه آ يا ن نكتهیاول كه گمراهي چیست؟

 ق بتوانهدين طرياست تا از ا ينیزم يكند، هدف زندگ يها روشن م انسان يهبوط بعد از آن برا

 ت بههيو ههدا ياز گمراهه يل درسهتیهه و تحليهن خهود را بشناسهد و تجزيامروز يگاه و معنيجا

 دست آورد. 

 انسان کامل، اسير مقتضيات زمين نيست

فرماينهد:  راجع به آدم كه مهي «عليةه هللا رمحة »طباطبايي با اين مقدمه رسیديم به اين فرمايش عالمه

زنهدگي زمینهي نشهد. مالئكهه گفتنهد كهه الزمهة  آدم به عنوان انسان كامل، محكهوم مقتضهیات
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ولي آدمیت آدم كه همهان مقهام نه.  :فرمودزندگي زمیني خونريزي و قتل و فساد است، و خدا ن

باشد، طوري است كه در زمین محكوم مقتضیات زمین نیست. خداونهد  «عَلَّمَ ا َمَ االَسْماء ُُلَّها»

اِنّني اَعْلَنمُ مَنا الَ »ريزي نیسهت، بلكهه فرمهود: به مالئكه نفرمود كه الزمة زنهدگي زمینهي خهون

تهزاحم و  د. درست است كه جنس زندگي زمینهيیشناس ييعني شما آدمیت آدم را نم «تَعْلَمُون

ها  ن تزاحمي، و فوق اخونريزي است. اما انسان كامل يعني كسي كه اسیر مقتضیات زمین نیست

 فرمايند: مي «عليه  هللا  رمح».عالمه طباطباييردیگ يها قرار م يزيو خونر

يعني انسان « آدم»دِماء است. ولي  الزمة زندگي دنیايي، تزاحم و در نتیجه خونريزي وسَفكِ»
كامل اين طور نیست. انسان كامل مستقیماً از طرف خهدا خلهق شهده و خهدا همهة حقهايق را 

 .«است بدون واسطه به او تعلیم كرده

م تعلیم داد، چه كسي به آدم تعلیم داد؟ خدا او را تعلیم داد. ؛ به آد«عَلَّمَ ِ َمَ»آري؛ فرمود: 

اصالً بنا نیست انسان روي زمین محكوم زمین شهود، و اگهر محكهوم زمهین شهد، انسهان نیسهت، 

خلیفة الههي »خواهد نشان دهد كه؛  آدمیتِ خودش را فروخته است. و خدا در واقع همین را مي

چهون «. كند ي و فساد است، خونريزي و فساد نميآن است كه در شرايطي كه مقتضي خونريز

تهوانیم  د حدّ آدمیت را معلوم كن، مهييبه ما بگو ياست. پس اگر كس يعالم به مقام اسماء اله

دانهم  من چیهزي مهي «اِنّي اَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُون»كه خداوند به مالئكه فرمود:   يسخنبگويیم طبق 

داننهد. و ايهن مسهأله را  داند كه مالئكه نمي م چیزهايي ميدانید، پس خلیفة خدا ه كه شما نمي

ماءِ هنؤُالءِ اِنْ ُُتْنتُمْ »هها دسهتور داد؛  هم به خود مالئكه ثابت كهرد. چهون بهه آن اَنْبِئُنونِي بِاَسنْ

گويید كهه امكهان  ؛ به من خبر دهید از اين اسمايي كه به آدم آموختم، اگر راست مي«صا ِقِي 

بْحانَكَ الَ عِلْنمَ لَتَنا اِالّ مَنا عَلَّمْتَتَنا»ما هست. و مالئكه هم گفتنهد: خلیفه الهي شدن در ش ؛ «سنُ

دانیم كه خودت به مها  مي يجايي بكني، ما در همان حدّ خدايا تو منزه از آن هستي كه كار بي

ها آگاهي نداريم. پهس  تعلیم فرمودي، و مسلّم همة اسماء را به ما تعلیم نفرمودي و ما هم از آن

ر واقع خلیفة خدا است كه فقط صفات مستخلف عنه را به تمامه دارد. و لذا بعد از خطهاب بهه د

مائِهِمْ»به نحو جامع به آدم فرمود:  يها از ارائه اسمائ اله آن ييمالئكه و عدم توانا  «اَنْبِئْهُمْ بِاَسنْ
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، چهون مالئكهه در شان بده. فرمود: خبرشهان بهده ها خبر بده، نگفت تعلیم ها به آن از اسماء آن

 پذير نبودند. دانست تعلیم ها را مي مقام خودشان نسبت به آن اسمايي كه آدم آن

 فرمايند: در ادامه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي

من  مالئكه به طور ضمني گفتند: كه خلیفة شما اي خدا بايد اهل تسبیح باشد. و خدا فرمود:»
خداونهد  دانیهد. چیزي بداند كهه شهما نمهي و خلیفه هم بايد دانید دانم آنچه را شما نمي مي

دانهیم. و آدم همهة حقیقهت  ها نشان داد و گفت: چیستند؟ گفتند: نمي حقايق اشیاء را به آن
 .«دانست اشیاء را مي

 حضور دائمي خليفه خدا در زمين

 ايهن «عليةه هللا رمحة »اي است. به گفتة عالمه شناسي در منطق قرآن از چه زاويه پس معلوم شد آدم

 مهي و خلهق لجعه يا ؛ من همهواره در زمهین خلیفهه«فةًياألرْضِ خل ياِنِّي جاعِلٌ فِ»فرمود: كه 

نیسهت، بلكهه ههیچ روزي نیسهت  )علیه السالم(آدمحضرت كنم. پس حضور خلیفه، منحصر به 

اشهته اي به آن معنا كه مظهر و مجهالي همهة اسهماء الههي باشهد، ند كه خداوند در زمین، خلیفه

 باشند. مي )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(باشد. و امروز خلیفة خدا امام زمان حضرت مهدي

خلیفه كاري به پیغمبر بودن ندارد. پیامبري يك مأموريت اسهت توسهط خلیفهه خهدا. الزمهة 

كامل است كه ظرفیت پذيرش همهة اسهماء الههي را داشهته باشهد.  يخلیفه خدا بودن، داشتن قلب

هها  ، پس همة انساناست ناقص استعداد پذيرش همة اسماء را در خود ضايع كرده چرا كه قلب

نقص، يعني قلب معصوم، كهه  توانند خلیفه بالفعل خداوند باشند. قلب كامل، يعني قلب بي نمي

شود كه همیشهه در هسهتي بايهد يهك قلهب  ها است. و از اينجا معلوم مي  آن حقیقت همة قلب

اند، در حال سهجده  عالممدبّرات مین حاال مالئكه كه مبادي عالم و معصوم در صحنه باشد و ه

هستند. و از اين نكته هم نبايد غفلت  )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(و تسلیم در مقابل امام زمان

 أخواهم خلیفه قهرار دههم، بهه ايهن معنهي اسهت كهه مبهد فرمايد: در زمین مي كرد كه وقتي مي

انسهان ، ياز نظر سعة وجهوده بدن عنصري او، زمین است وگرنه انسان و جايگا يت فردیشخص

 است. او خليفةكامل، در همه عوالم غیب و شهود، 
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خداوند مقهام خلیفهه الههي را بهراي حقیقهت : »يآمل جوادي اهلل  تيآ شيچرا كه بنا به فرما

و دارد  انسان جعل نمود، و چون هم خالفت الهي تشكیكي است، يعني شهدت و ضهعف برمهي

اي از مراتهب  انساني درجات مختلفي دارد. هر مرتبه از خالفت براي مرتبه ويههه يها هم كمال

كه در حدّ استعداد انسهانیت هسهتند، تنهها از اسهتعداد  يكسانجعل شده است. پس  يهستيِ آدم

 3«.مندند خالفت بهره

 فرمايند: عنايت داشته باشید كه مي «عليه هللا رمح »حاال به جملة عالمه طباطبايي

كنم. پس  ؛ يعني همواره در زمین خلیفه جعل مي«فةًياألرْضِ خل يفِ اِنّي جاعِلٌ»طبق جمله »

 .«فقط از آدم شروع نشده و به او هم ختم شود، بلكه سنتي است جاري در طول حیات انسان

بحث جلسة گذشهته، وقتهي كهه بر اساس روي اين جمالت بايد تأمل كنیم تا نتیجه بگیريم. 

 ، خدا را در صفات مختلف نشان دادآدم

دانید اسماء، حقايقي است كه در قلب انسان كامل جاي  مالئكه سجده كردند. و حتماً هم مي 

كند. پس وقتي آدم، مظهر حق است در صفات الهي، آن هم بهه صهورت  گیرد و تجلي مي مي

 مالئكه را پیدا كرد. جامع، شأن سجده

 مالئكه به خدا سجده کردند

واقع بهر خهدا حاال اگر مالئكه به جهت ظهور اسماء به وسیلة آدم، بر آدم سجده كردند، در 

در شرايط تعلیم اسماء الهي و ظهور آن اسماء به وسیله آدم، خود خدا در  راياند. ز سجده كرده

 يعني: است. ي آن اسماء شدهصحنه است، اما به ظهورات اسمائي كه آدم مجال

 بههه پهههرده بهههود جمهههال جمیهههل عزّوجهههلّ

 

 شهههد آينهههه خیهههرُالْكاَلم قهههلّ و دَلّ علهههي

بینیهد، امها نهه ذات حهق را.  حق را مي )علیه السالم(پس شما در جمال پرجالل امیرالمؤمنین 

مطهرح نهد، ببینبما هو ذات ذات را  ،بخواهند در مظاهر عالیه عرفا ها كه چون اصالً از اين حرف

پیهدا شهد. بهه همهین معنهي  )علیهه السهالم(. اسهماء الهیهه در جمهال پهر جهالل امیرالمؤمنینستین

كسهي كهه مهن را ببینهد،  9؛«الْحَقّ يَمَ ْ رَانِي فَقَدْ رَأ» فرمودند: )صلی هللا علیه وآلره(پیامبرخدا
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ت و افعهال و . يعني اگر شما بخواهیهد حهق را ببینیهد، تمهام حركهات و سهكنااست خدا را ديده

خواهد حق  يكه معارف باهلل  مظهر همان اسماء الهي است.، )صلی هللا علیه وآلره(افكار پیامبر

اگهر كسهي گفهت  «.كه عنقا را بلند است آشیانه»چون؛  ،ببیند خواهد  مينذات حق را  را ببیند،

ها حهق  با چشم قلب لُوب؛بِمُعايَتَةِ الْقُ» :)علیه السالم(قلبِ ما با حق آشناست و به قول امام صادق

بینهد، وجهود مقهدس  مهيبما ههو ذات ست كه كسي ذات حق را یبه اين معني ن ،«شود ديده مي

 بینند.  هم ذات حق را نمي )صلی هللا علیه وآله(پیامبر

فرمايند: فقط  را مالحظه بفرمايید، امام مي «عليةه هللا رمحة »اگر اوايل كتاب تفسیر حمد امام خمیني

 «اهلل»بینند، اسهم  هم ذات را نمي )صلی هللا علیه وآله(اه به ذات خود است، پیامبرخود خدا آگ

يعني اسمي كه جامع جمیهع صهفات  «اهلل»اسم است و نه ذات.  «اهلل»ايد كه  بینند. و متوجه را مي

شهد. و لهذا  «اهلل»است. پس در قلب آدم همة اسماء ظهوركرد، يعنهي جهان او محهل ظههور اسهم

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه

سجده به آدم به امر خدا، چنین است كه مسهجود در حقیقهت خهدا اسهت و آدم آينهه حهق »
اند. و آدم يكهي از مصهاديق كامهل اولیهاء  فعل حق و مظاهر اسماء حق مظاهرِ ، و اولیاءْاست
 .«است

وسهط اولیهاء، اند، پهس در واقهع بها اظههار اسهماء الههي ت چون اولیاء الهي مظاهر اسماء الهي

درست است كه مالئكه به آدم سجده كردند، ولي در حقیقت به حق سهجده كردنهد، و شهیطان 

بهه حهق سهجده نكهرد،  هم كه سجده نكرد و در مقابل فرمان حق تمرد كرد، در واقهع در عمهلْ

نمهايش  طيآدم از آن جههت و در آن شهرا، آدمهها توسهط  و ارائه آن يم اسماء الهیبا تعلچون 

  حق شد.

 تيآدم ، مظهر تامّ)صلي اهلل عليه وآله(حضرت محمد

صهورت بالفعهل و كامهل در  را بهه اهلل خليفةهمواره عنايت داشته باشید كه بحث آدم، يعني 

بنگريد. پس هر وقهت بحهث آدم مطهرح اسهت، شهما  )صلی هللا علیه وآله(وجود اَقدس پیامبر

)علیهم البیت آن حضهرت و اهل آلره()صلی هللا علیه وپیامبرآخرالزمانمرتبت،  حضرت ختمي

اِنَّ اوَ تَبَارَكَ وَ تَعَنالَي »رمايند: ف مي )صلی هللا علیه وآله(پیامبر ،دیداشته باشر نظر درا  السالم(
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ند آدم را خلهق خداو 2؛«خَلَقَ ِ َمَ فَاَوْ َعَتَا صُلْبَهُ وَ اَمَ َ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُو ِ لَهُ تَعْظِيماً لَتَا وَ اُِْ َاماً...

او به وديعت قرار داد و به مالئكه دستور داد تا به خاطر تعظیم و تكريم به  كرد و ما را در صلب

 اسهت. )صلی هللا علیه وآله(آدمیت، پیامبرِ آخر حضرت محمدتامّ چون ظهور  او سجده كنند.

آدم اسهت. حهاال و اين نكته نیز در ذهن عزيزان باشد كه مقام ظهور اسماء به نحهو جهامع، قلهب 

)علیهم البیهت آن حضهرت در آخرالزمان و در آخرين پیامبر و اههلآن شرايط ظهور تامّ و تمام 

كند كهه شهرايط ظههور  شود. همین طور كه دين اسالم در شرايطي ظهور مي محقق مي السالم(

وَ اَتْمَمْتُ عَلَنيْكُمْ نِعْمَتِني وَ اَلْيَوْمَ أَُْمَلْتُ لَكُمْ  ِيتَكُمْ »...فرمهود: دين تامّ و كامل است. و خداوند 

اكنون در آخرين روزها كه بناسهت ديهن را بهه انتهها برسهانیم،  ... 0؛«رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ  ِيتًا،...

 راضي شديم كه اسالم دين شما باشد.

ظهورتامّ و تمام نداشت، و لذا با اسالم، همان اسالم است قبل از دين اسالم، دين حقیقي كه 

ديهن در نهزد خهدا  7؛«اِنَّ الدِّي َ عِتْدَاوِ الْاِسْلَام»: فرمودچرا كه ظهور تام و تمام دين، عملي شد. 

دين تامّ و تمام بهر قلبهي كهه آن قلهب د كه ینكته هم توجه داشته باش نيهمان اسالم است، و به ا

طريق جبرائیل بهر قلهب  فرمايد: قرآن را از شود. و لذا خداوند مي هم تامّ و تمام است، نازل مي

قلبهي  از طرفي قلب كامهل، يعنهي 1.«نَزَلَ بِهِ ال ُّوٌُ االَمِي  عَلي قَلْبِك»كرديم تو اي پیامبر نازل 

حقیقت آدم يا آدمیهت ه آدم همة اسماء را گرفت، ولي كه تمام اسماء را بگیرد. درست است ك

و تمام كرد. براي همین هم به ظهور تامّ  )صلی هللا علیه وآلره(در وجود مقدس حضرت محمّد

ما همهة انبیهاء و گويیم آدم همة اسماء را تعلیم گرفت، ش كند كه وقتي مي يك اعتبار فرق نمي

 )صرلی هللا علیره وآلره(پیامبرآخرالزمانبه بیاوريد، ولي به يك اعتبار هم بايد  اوصیاء را در نظر

كهه حقیقهت  ديالبته دقت داراست. و تمام آن حقیقت داشته باشید، چون ايشان صورت تامّ  نظر

چیهزي واقهع  بههنور ضعیف هم و تشكیكي است و داراي شدت و ضعف است، مثل نور است. 

يك از انبیاء  ذا در قلب هیچجز نور نیست، و آن طور نیست كه مقداري ظلمت در آن باشد و ل
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قهت مطلهق آدم تهامّ تمهام كهه حقی ،داريهم یست، ولي همین طور كهه نهور شهديدي جهل نا ذره

البیهت  پیامبر آخرالزمان و اههل و آنهم داريم را آدمیت است با همة آن كماالتي كه آدم دارد 

د و یهاز نظهر توحهها  پیهامبران، درجهات آن همة هستند، چون در عین عصمتِ )علیهم السالم(او

 9؛«بِيِّي َ عَلَي بَعْضوَ لَقَدْ فَضَّلْتَا بَعْضَ التَّ» ها فرمود: متفاوت است و خداوند در مورد آنمعرفت 

اء در مقهام عصهمت یهكهه همهة انب ني، با ابعضي ديگر برتري داديم محقّقاً ما بعضي از انبیاء را بر

 .  هستند

 فرمايند: در مورد آدم مي «عليه هللا رمح »و لذا عالمه
كهه مظههر كهل  هاي كامل و به وسیلة همین انسان و آدم يكي از مصاديق كامل اولیاء است»

 .«شود چه كسي چه كاره است اند، معلوم مي اءاسم

 برتري بیشتري دارد و در اين كار نقهش بیشهتري بهه عههده يكس، هشدحال طبق آية مطرح 

عمده آن است كه متوجه باشهیم  تر است. اء الهي به نحو اتمّ موفقدر نمايش اسمكه  ،اش هست

 )علیهم السالم(ي و ائمه معصومینگوهر آدمیت است كه اسماء الهي را آموخته است و انبیاء اله

 مصداق بالفعل آن مقام هستند و بقیه نسبت به آن مقام حالت بالقوّه دارند.

 مقياس ارزيابي آدميت خود

آدمیت، آدم هستید، آدمیت هم به تعلیم گرفتن اسهماء اسهت. آدم، به  يكينزدشما به اندازة 

قلهبش  اي كهه كس بهه انهدازهشهد و ههر اهلل خليفةسماً یت گرفتن همة اسماء را دارد، پس رظرف

سماً آدم خواهد بهود، و گرنهه اسهماً آدم اسهت ولهي رسهماً آدم محل جذب اسماء الهي باشد، ر

م است فاصله گرفته و عمالً با عهالَمي غیهر از عهالَ اللّهي خليفة نیست، و از حقیقت خود كه مقام

و در نتیجه  برد سر مي خود به« ناخودِ» با يعنيبرد،  به سر مي حقیقي خود 

است. انسان همواره بايدبا حقیقت خود، خود را مقايسه كنهد تها ببینهد اصهالً در مقهام  «خود بي»

. حقیقهت انسهاني، همهان انسهان اسهت بودن قرار دارد و يا از آدمیت خهارج شهده آدمیت وآدم

همان پیامبر و امامِ حيِّ حاضهر كه  كامل است و اگر حقیقت انسانیت يك ظهور بیروني نداشت
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شدند، چون مالک مقايسة عینهي و عملهي  ها در ارزيابي خود دچار سرگرداني مي انسانباشد، 

 براي ارزيابي آدمیت خود نداشتند.

 هاي كامل كه مظهر كل اسماء اين شد كه به وسیله همین انسان «عليةه هللا رمحة »پس صحبت عالمه

شهیطاني دارد و چهه انهدازه بهه  كهاره اسهت، چهه كسهي درونِ شود چه كسي چه اند، معلوم مي

رت مَلَكي دارد. و به همهین اندازه سیچه شیطان نزديك است، و چه كسي فرشته سیرت است و 

ما میزان اعمهال هسهتیم،  01؛«نَحْ ُ مِيزانُ الْاَعْمال»فرمودند:  )علیه السالم(جهت هم حضرت علي

دقیقهي اسهت، مها  شود. خیلي حهرف به ما سنجیده ميو دوري و نزديكي بندگان از حق نسبت 

دانیم نظام عهالم بهراي نمهايش  ايم، چون مي شیعیان بحمداهلل متوجه چنین فرهنگ و سنتي شده

توان حق را از باطل جدا كرد، و لذا اگر درسهت  ميها  حق و باطل، مالک دارد و با آن مالک

شويم كه بگهويیم  ها نمي گرفتار اين حرفخوريم و  استفاده كنیم، هر روز از چیزي بازي نمي

اند و  كساني است كه از شاخص دور شده  حرفها  نياها گذشته است،  ديگر دورِ اين حرف

 يا شاخص ندارند. 

است. آيا اگر ديوارهاي خشتي آجهري شهود،  دورِ انسانیت در همیشة تاريخ، به انسان كامل

ان كامل فاصله بگیهريم، از حقیقهت خهود و از شود؟ يا هر چه از انس دورِ انسانیت هم عوض مي

 گويند با قرآن زندگي كنید تا نجهات يابیهد. بهراي ايهن ايم؟ چرا مي انسانیت خود فاصله گرفته

اي  شود. اين چیز سهاده گم نميشان يبراها  كه در ارتباط با قرآن و با تذكرات قرآن، معني آدم

كهه  ايهن گیرنهد، در عهین از دين فاصله مهي كمي يايد كه وقت ما در بین دوستان ديدهنیست. ش

هها،  كنند. معني ما انسهان شوند! چون معني خودشان را گم مي بد مي خواهند خوب باشند، مي

شود كه انسانیت ما تغییهر كنهد  گذرد، چون يك روز نمي اش هم نمي انسان كامل است، دوره

م، حهاال میهزان ثالً گنجشهك شهديو غیر انسان شويم. بله! اگر ما از انسان بهودن در آمهديم و مه

تواند باشد، بلكه با حقیقت گنجشهكي بايهد  بر اساس كماالت انسان كامل نمي ارزيابي ما ديگر

فرمائید چقدر اين جملهه اساسهي اسهت  گنجشكي خود را تعیین كنیم. اين است كه مالحظه مي

قیقت موجهود در ايهن در واقع دارند از يك ح؛ «ما میزان اعمال هستیم» فرمايند: كه حضرت مي
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 مهي )علیهم السهالم(محمد دهند. براي همین هم وقتي شما صلوات بر محمد و آل عالم خبر مي

اصهلِ اصهیل  )علیهم السهالم(كنیهد. پیهامبر و ائمهه فرستید، داريد به جان اصیل خودتان نظر مهي

 خهود مهيیت جهت جانتان را به اصهل اصهیل انسهانها،  با صلوات بر آنانسانیت هستند. در واقع 

 دهید. شدن نجات مي كشانید، و افق جانتان را از ويران

 کند؟ چه کسي مصلحت را مصلحت مي

  :«عليه هللا رمح »پس به گفته عالمه طباطبايي
فرمايند: انسان كامهل  فرمودند: ما میزان اعمال هستیم، در واقع مي )علیه السالم(كه علي اين»

اِنّي جاعِلٌ »است و از آدم شروع شد ... و با جملة  ها وسیله ارزيابي شخصیت حقیقي انسان

 «.شود خبر داد كه خلیفة من به آدم محدود نمي «فةًياألرضِ خل يفِ

ههاي حهق و باطهل را رهها كنهد و عمهالً  شهود كهه مهالک جا شروع مهي سقوط بشر از اين

از نهین حهالتي در چديهده بگیهرد، نا مصلحت خود را 

، مصهلحت بشهر و )علیهم السالم(هاي امامان معصوم ايم راهنمايي گفتهن یق اعمال خود چنيطر

هاي خود را در سخنان ديگران بايد دنبهال كنهد. آيها ايهن درسهت  جامعه نیست و بشر مصلحت

ان چیزهايي را مالک قرار دهیم و حاال كه سهخن معصهوم وَهمیّات خودماست كه ما با جهل و 

 نيههها فعهالً مصهلحت نیسهت؟ ا ن حهرفدهد، بگهوئیم ايه آن وهمیات نظر ميو خالف قابل م

كهه  میكنه مي خود شرايطي فراهم يبراكند و بعد  جهل ما، ما را از انسانیت دور ميجاست كه 

تها د. حال به جاي آنكهه شهرايط را تغییهر دههیم وش يممان مشكل  در آن شرايط حفو انسانیت

بیايیم از انسانیت خود دست برداريم و در حهالي ت محفوظ بماند، یل انسانیمان با اصل اص رابطه

كه مصلحت ما هماني بود كه خالق ما از طريق خلیفه خود كه همهان امهام معصهوم باشهد بهه مها 

داريهم؟  به چه مصلحتي از مصلحت حقیقي خود دسهت برمهيم یپرس ياز خود نم ،گوشزد كرد

كهه ديگهر  اسهت درآوري را بهراي مها مصهلحت كهردهههاي مَهن  چه كسي اين مصلحتاصالً 

شهود. در صهورتي كهه مصهلحت مها آن  مصلحتي كه خدا تعیین كرده، مصلحت محسوب نمهي

 ههدف حیهات زمینهيبه او  يبه كمك تأسو  را از حقیقت انسانیت خود خارج نكنداست كه ما 

كامل يعني امهام و  يها نمان را گم نكنیم. شما به زندگي خودتان توجه بفرمائید، هر چه از انسا
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ايد. هر چهه بها دقهت بیشهتر بهه ايهن  فاصله بگیريد، از خودتان فاصله گرفته )علیهم السالم(پیامبر

فهمهیم كهه  مسأله توجه كنید، بیشتر قبول خواهید كرد كه مسأله به واقع همین است. بنابراين مي

آبهاد پهرت نكنهد، و آن وقهت  گي ما را به ناكجا دمان را حفو كنیم تا امواج روزمرّچگونه خو

ة انسهان كامهل، وسهیلو ها است.  شود داستان حضرت آدم، داستان معني كردن انسان روشن مي

 از خود غافل نشوند.  ها است تا ارزيابي شخصیت انسان

ايم كه آدم با اظهار اسماء روشن نمود خلیفهة خهدا اسهت و از طريهق همهین  فراموش نكرده

نشهان كه آدم، حقايقِ خود مالئكه را مالئكه را فرو نشاند. يعني وقتي  اعتراض ياظهار اسماء اله

آدم. زيهرا   اللّهي خليفةكردن مالئكه يعني قبول كردن مقام  الئكه سجده كردند و سجدهداد، م

. اين است كه عرض را دارد يواقعاً قدرت اظهار همة اسماء الهفقط ادعا نیست، بلكه دند يدكه 

جلهب نظهر امهام معصهوم نیسهت، خلیفهة الههي اء الهي در آن نتابد و محل مكنم قلبي كه اس مي

 اي كه به امام نزديك هستید، آدم هسهتید، و امهام ههم نیست. خودتان را ارزيابي كنید. به اندازه

 ايم. خودمان را بازي داده میاين هم باش از غیراگر است،  اهلل خليفة

 اش دام بههود حیلههه كههرد انسههان و حیلههه

 

 ان پنداشههت، خههون آشههام بههودآن كههه جهه

 هايي دسهت مهي يعني وقتي با خلیفة الهي در ارتباط نباشیم و او را امام خود نگیريم، به حیله 

خون آشهامي مها  در حالي كه وسیلة ها موجب حیات ما است، كنیم آن حیله زنیم كه گمان مي

ودتهان را جهان است. جانتان آن است كه شما را معني كنهد. حهاال اگهر چیهزي غیهر حقیقهت خ

گويید جان من بهه ايهن  ايد. يك وقت مي خودتان بگیريد، خون آشامي را كنار خودتان آورده

رود، روحم در اين فهرش  فرش است، من عاشق اين فرش هستم، يعني جانم براي اين فرش مي

كنهیم كهه  اي سهؤال مهي دانند. وقتي از عده شان را، معني خود مي افراد حقوق از است. بعضي

ام كه حقوقش اين اندازه است. يعني خود را با مقدار  گويند: من داراي شغلي ا كیستید؟ ميشم

اي اسهت. مثهل ايهن اسهت كهه مردهها،  شناسد. ايهن ارزيهابيِ كهامالً گمهراه كننهده حقوقش مي

ها، خودشان را به زن بودن خود بشناسند. در حهالي كهه  خودشان را به مرد بودن بشناسند، يا زن

 رد و يا زن است. همین طور است اگر ما خودمان را به محلي كهه در آن متولهد شهدهبدن شما م

در حالي كهه در و ديهوار و آجهر و زمهین كهه چیهزي  كنیم بشناسیم، زندگي ميدر آن ايم و يا 

 گويم من هیچ كس نیسهتم. ايهن نشهان مهي نیست كه مرا معرفي كند! پس در واقع من دارم مي
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خواهد با اين چیزها خودش را معرفي كند. اين  م كرده كه ميدهد كه آن شخص خودش را گ

چهون ايهن چیزهها را  «آشهام بهود آن كهه جهان پنداشهت، خهون» فرمايد: كه مي است معني اين

ها او را از خودش غافل كرد.كسي كه مهن را از  شخصیت و جان خود گرفت، در حالي كه اين

اگر ايهن فهرش ؟ بُرد نمي ن، سر من راآشام من است. مگر دشم خودم بگیرد دشمن من و خون

خواهد مرا بكُشد. دشمن تهنِ مهن،  مرا از خودم بگیرد، دشمن من است. دشمن آن است كه مي

 گیرد. اآلن اگهر كسهي كشد. از من، من را مي كشد. دشمن جانِ من، جان مرا مي تنِ من را مي

را از خهودم  مهن سهي مهنِگويیم دشمن مهن اسهت. حهاال اگهر ك مي من را ببُرد،بخواهد سرِ تن 

 تر از آن كهس اسهت كهه تهنِ مهرا مهي اين دشمن من نیست؟ يا هزار برابر خطرناکا يآبگیرد، 

برنهد و  هايي كه سخت با دشمن خودشان به سر مهي مولوي در ادامة همین بیت، قصة آن كشد.

 گويد: كشد. مي فهمند را به میان مي نمي

 در ببسهههت و دشهههمن انهههدر خانهههه بهههود

 

 عههههون از ايهههههن افسههههانه بههههودحیلههههة فر

را كهه  )علیه السالم(علت نابود شدن فرعون همین بود كه انسان كامل، يعني حضرت موسي 

متذكر آدمیت او بود تا او معني خود را بیابد، رها كرد و با او دشمني نمود. ولي كها  و قهدرت 

 علیهه السهالم()دوست گرفت، و لذا حضرت موسهيكرد  ه او را از آدمیت خارج ميو طال را ك

در ببست و دشمن اندر خانه »گرفتند به سر برد  هايي كه او را از خودش مي را رها كرد و با آن

تان نزديك هستید. جهان  اي كه به امام معصوم نزديك هستید، به من حقیقي پس به اندازه «.بود

د كهه مقهام انسان، آدمیتي است كه همة اسماء را گرفت و اظهار كرد. در جلسة گذشته بحث ش

شخصي آدم مطرح نیست، مقام حقوقي او مطرح است. براي همین هم شهیطان بها فرزنهدان آدم 

ها دشهمن  مثل آدم، دشمن است. چون شیطان در مقابل اسماء، سجده نكرد، معلوم است با آدم

 خواهد نگذارد.  توانند باشند و شیطان مي ها حامل اسماء مي است. يعني آدم

 کل اشياء انسان کامل، حقيقت

 فرمايند: در ادامه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي
ها بده تا برتري وجودي تو بهراي خالفهت  خداوند فرمود: اي آدم! خبر از حقايق اسماءِ آن»

من معلوم شود. و اين خبر دادن، خبر دادن لساني نیسهت، بلكهه ظههور اسهماء الههي اسهت از 
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ت اسهماء و حقیقهت كهل اشهیاء را در آدم ديدنهد و طريق وجود انسان كامل. و چون جامعیه
مالحظه كردند كه انسان كامل، خودْ حقیقت كهل اشهیاء اسهت، اسهتحقاق خالفهت او را در 

 .«زمین و بر جمیع مالئكه يافتند

مهم نبايد غفلت كرد كه آدم استحقاق خالفت بر جمیع عهالم، حتهي مالئكهه را  از اين نكتة

تهه ايهن دو انسان كامل يا آدم بالفعل، حقیقت كهل اشهیاء اسهت. و البدارد و نیز متوجه باشیم كه 

 :«عليه هللا رمح »اهلل مطرح خواهد شد. به گفتة عالمه شاء ننكته جاي بحث دارد كه إ

يعنهي مگهر نگفهتم  «وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدوُنَ وَ مَا ُُتْتُمْ تَكْتُمُونَ»فرمود:  در آخر آية مورد بحث»

 تهان از خالفهت آدم را نیهز مهي ايد، از جملهه تعجهب ا شما آشكار كردهدانم آنچه ر من مي
 .«دانم دانم، و آنچه را در آن مقام مَلَكي خود پنهان كرديد نیز مي

ن بینم كه شما در مقام خودتان يك چیزي را پنهان كرديد، و م من مي» فرمايد: خداوند مي

جهودي مقامي است كه از جهتهي، درجهة ويعني مقام مالئكه «. دانم چه چیز را پنهان كرديد مي

ظهور حقايق است و از جهتي ديگر حجاب حقايق برتر هستند، حقهايقي كهه خلیفهه  ها منشأ آن

اسهت و حیهات و طهراوت را بهه  حيّها را بنماياند، مثل درخت كه مظهر اسم  تواند آن خدا مي

فرمايد: شهما در  مه آيه ميلذا در ادا .گذارد و از طرفي حجاب بقیه اسماء الهي است نمايش مي

تهان، مقهام نمهايش آن حقهايق نیسهت و آن چیزهها،  كنید و مقهام عین حال حقايقي را پنهان مي

كه كفهر  بود، به طوري كه شیطان توانسته بود در كنار مالئكه باشد بدون آن «كفر شیطان»يكي 

ردن بهر آدمهي كهه او معلوم گردد و آدم وسیله شد تا آن كفر نمايان شود، چهون بها سهجده نكه

 39نمايش كل اسماء الهي است، معلوم شد كه شیطان كافر بود. به همین جهت هم در آخر آيه 

مالئكهه  تها نهزد ؛ ابلیس، كافر بود «َُانَ مِ َ الْكَافِ ِي »: فرمايد سوره بقره مي

 بود، كفرش ظاهر نبود. پس: 

 توانست پنهان باشد. جا مي ابلیسي آن مقام مالئكه طوري بود كه كفر 

آدمیت آدم با ظهور كل اسماء، كفرِ ابلیس را نماياند. چون خطاب خدا جههت سهجده  

پهس ههر كهس در آن مقهام  مالئكه به آدم، خطاب به مقام مالئكه بود 

كند. شیطان هم در اثهر عبهادات  قرار دارد جهت سجده به آدم، مورد خطاب است و بايد تبعیت
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ساله در آن مقام واقع شده بود، هر چند جنس مالئكه نبود، ولي در مقام مالئكهه بهود  شش هزار

 كرد. و لذا بايد سجده مي

 براي روشن شدن اين نكته به عنوان مثال مالحظه كنید كه قبل از انقهالب اسهالمي، مهذهبي

شاه و بعضي هم موافهق بودنهد و همهه در يهك ها يك گروه و جمعي بودند كه بعضي مخالف 

طبقه و تحت عنوان مذهبي و مسلمان جاي داشتند، حاال چه آن شخص مذهبي و انقالبهي باشهد 

اي از  به عنهوان جلهوه «عليةه هللا رمح »خمیني اي و اشرافي و طرفدار شاه. ولي امام و چه مذهبيِ حجتیه

هها معلهوم  اي نه آمد، انحراف امثال حجتیهكه به صح 0390كماالت جامع انسان كامل در سال 

در سخنراني تیرمهاه  «عليةه هللا رمحة »شد، به طوري كه اين جدايي آرام آرام به نهايت خود رسید و امام

يعني يك روز بعد از شههادت اعضهاي حهزب جمههوري اسهالمي، تعبیرشهان بهراي  0301 سال

يعني همهة همهت آنهها دنیها  «ان استش اي همّشان علف عده» اين بود كه: هیان انجمن حجتيجر

چه روحیة انحرافهي ها  يا هیانجمن حجتمآبي  كرد پشت اين مقدس است. اصالً كسي باور نمي

با ظهور حقايق الهي، نماياندنهد. حهاال حسهاب  «عليه هللا رمح »خمیني بزرگي پنهان است، و اين را امام

در آن اگهر ظههور كننهد،  ه الشهريف()عجهل اهلل تعهالي فرجهكنید انسان كامل، يعني امهام زمان

شود. اين يك مثال ساده و  اند، بر مال مي به اسم ايمان در صحنهامروز چه كفرهايي كه ط يشرا

تر است.شما بدانید كه اگر امهام  ملموس و اجتماعي بود، ولي در عالم تكوين مسأله خیلي دقیق

همه اسماء الهي بر قلهب شهما جلهوه به عنوان حامل بالفعل  )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(زمان

بهه آيها  .ديریگ يس قرار میابل يها لهیر حیدائم تحت تأث نكند تا كفر ابلیس برايتان روشن گردد

  تا با مالئكه همنشهین شهده و مبارزه با نفس كرده قدر رياضت كشید كفر ابلیسي كه اين يراحت

قهدر  ؟ كهدام عهارفي ايهنشهود عبادت كرده اسهت، بهراي مها روشهن مهيهم سال  شش هزار و

وضعش خوب بوده است كه با مالئكه همنشین باشد و در آن عالم، همراه مالئكه عبادت كنهد؟ 

مأنوس بود  بود و با بعضي از حقايق غیبي هم )علیه السالم(شود عارف منهاي امام زمان پس مي

  ياله اءهاسم ريت جامعهد. عارفي كه نظر به مظهولي باز شیطاني بو

كهه  نداشته باشد، بلكه به يك مجموعه عبادات و حاالت خوش معنوي راضي باشد غافل از اين

. بهه همهین جههت برد ي، سر به سالمت نممقام انسان، مقام ارتباط و تعلیم همه اسماء الهي است

 ي فرجهه الشهريف()عجهل اهلل تعهالدر روايات داريم كه ايمان و عرفان بدون واليهت امهام زمان
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رساند. اصالً اين قضیه يك تعصب ديني نیست، بلكهه مقهام انسهان كامهل  كسي را به جايي نمي

ها با انسان كامل ارتباط نداشهته باشهند،  دهد و اگر انسان مقامي است كه كفر انسان را بروز مي

در ادامهه  «عليةه هللا رمحة »شوند تا بخواهند آن را جبهران كننهد. عالمهه طباطبهايي متوجه كفر خود نمي

  :فرمايند بحث مي
در آن مقام چنهین موضهوعي  -ايد  مقام پنهان كرده دانم آنچه را در آن من ميخدا فرمود: »

فرمايد:  چون قرآن مي كه آن كفر ابلیس بود -قابل ظهور نبوده، و آدم موجب ظهور آن شد
با دستور سجده به آدم روشن ابلیس قبل از سجده نكردن، كافر بود ولي كفر آن پنهان بود و 

در  يعنهي «ُانَ مِ َ الكافِ ي »د: يفرما يكه م ني. اشد كه قبالً كفرش در آن مقام پنهان بود

 .«را به همه نسبت داد از باب رعايت ادب كردن پنهانواقع كفر ابلیس پنهان بود، ولي 

شهما پنههان  ؛«كْتُمنونُُتْتُم تَ: »چون اين سؤال مطرح است كه چرا خداوند به مالئكه فرمود

چنهین اسهت كه مالئكه در آن هسهتند همة اين مقام  د كهيآ ين طور ابتدا به ذهن ميو اكرديد، 

فرمايند: اين به جهت رعايت ادب است كه عمل يهك نفهر را  مي كند. كه آن كفر را پنهان مي

 ند.ده شان نیست، نسبت مي اند و امتیازي بین به جماعتي كه با آن يك نفر آمیخته

 معني سجده بر آدم

 فرمايد: مي 39سپس خداوند در آيه 

وَ اِذْ قُلْتا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِأ َمَ فَسَجَدُوا إِالّ إِبْلِيسَ أَبَي وَاسْتَكْبَ َ وَ ُانَ مِ َ »

 .  «الْكافِ ِي َ
آنگاه كه به مالئكه گفتیم به آدم سجده كنید، پس همه سجده كردند مگر ابلهیس 

 نجام اين دستور سر باز زد و كبر ورزيد و او كافر بود. كه از ا

كند كه اي آدم اگهر مقامهت مقهامي بشهود كهه  خداوند با طرح اين آيه دارد ما را معني مي

يعني بر آدم سجدة مالئكه چون اسماء الهي را در قلبت بگیري، تمام عالَم در خدمت تو هستند. 

)عجهل نزديك بهه قلهب امهام زمان اي كه قلب، به اندازه در مقابل انسان. البته ها بودن آن تسلیم

 مقامش مقام سجدة مالئكه است. از آن طرف ههم مهيآن قلبْ باشد،  اهلل تعالي فرجه الشريف(

خواهي خوب باش، ولي يهك دشهمن غیبهي داري. همهین  فهمیم كه اي انسان تو هر چه هم مي
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 زنند و جهان تهو را نهوازش مهي و حرف ميطور كه قواي مالئكه در اختیار تو هستند و دائم با ت

نمايند، يهك دشهمن غیبهي  كنند و حقايق را براي قلبت روشن مي دهند و روحت را نوراني مي

 واقع گردي.  اللّهي خليفةخواهد نگذارد تو در مقام  هم داري كه همواره مي

 شهد. گونه روشهن شهد و ايهن بهودن، از بهشهتِ آدم شهروع پس معني بودنِ ما در زمین اين

كه مالئكه با سجده بر آدم، كرامت او را پذيرفتند و با تمام قوا خود را در اختیار  رسیديم به اين

ا نكردن بناي دشمني ر آدم را نپذيرفت و با سجده ِِاللّهي خليفةمقام او قرار دادند و شیطان هم 

 !گذاشت. و خدا هم فرمود: اي آدم

انیاً: توانستي آن اسماء را نشان بدهي. ثالثاً: دشمن اوالً: تو توانستي ظرف اسماء الهي شوي. ث

 مهي سهوره بقهره 32تو هم مشخص شد. حاال با چنین شرايطي در اين بهشت بمهان. لهذا در آيهه 

 فرمايد: 

ئْتُمَا وَ الَ » وَ قُلْتا يا ا َمُ اسْكُ ْ أَنْتَ وَ زَوْجَكَ الْجَتَّةَ وَ ُُالَ مِتْهَا رَغَداً حَيْثُ شنِ

  .«هَذِهِ الشَّجَ َةَ فَتَكُونَا مِ َ الظَّالِمِي َ تَقْ َبَا
و گفتیم: اي آدم تو و همسرت در بهشت سكني گزينید و از آن با يهك فراوانهي، 

هر چه خواستید بخوريد و به اين درخت نزديك نشهويد و در آن تصهرف نكنیهد 

حروم كه از ظالمین خواهید شد و با اين كار به خود ظلم كرده و از رحمت خدا م

 شويد. مي

پس معلوم است آن بهشت از جهتي مثل دنیا بوده كه هم رحمت داشته و هم محل تزاحم و 

. يعني حیات بهشتي آدم و آدمیت چنین خصوصیاتي داشته و است محدوديت و ممنوعیت بوده

يد، و اين ؛ به اين درخت نزديك نشو«وَ الَ تَقْ َبا هذِهِ الشَّجَ ة»فرمايد:  ميدارد و به همین دلیل 

انهد و بايهد مواظهب  ، راحت نبهودهاند و در آن بهشت يك نوع محدوديتي داشته دهد نشان مي

گرفتهار تشهنگي و جهه آن یدر نتباشند ظالم نشهوند. و گفتهیم ايهن ظلهم، ظلهم بهه خهود اسهت و 

شدند كه نتیجة نزديكي به آن درخت بود. و آدمیهت ههم نتوانسهت ايهن  گرسنگي و عرياني مي

 :«عليه هللا رمح »را بپذيرد و از آن سر باز زد و به گفتة عالمه طباطباييمحدوديت 
 .«با اين امتحان براي خود او هم روشن شد بايد در زمین زندگي كند و در زمین بمیرد»
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تواند ايهن نههي را رعايهت كنهد و معلهوم  معلوم شد كه حقیقت آدم اين چنین است كه نمي

ماند، بلكه با انتخابِ نزديكي به شهجره ممنوعهه،  هشت نميشد آدمیت آنچنان است كه در آن ب

شود، ولهي بهه  كند. آري زندگي او از بهشت شروع مي زندگي زمیني را براي خود انتخاب مي

كهه مخصهوص شهخص آدم  ها اسهت نهه ايهن كند و اين قصة همه انسان زندگي زمیني سیر مي

 باشد. به گفته حافو:

 ولهي انهد و نظربهاز فيهصوفیان جمله حر

 

 زيههن میههان حههافو دل سههوخته بههدنام افتههاد

جايي است كهه بهه جههت نفهس حیهواني و  آدمیت آدم اقتضاي خرابات دارد و خرابات آن 

 جا شروع كنند. ها بايد كمال حقیقي خود را از آن زهد و ريا خراب است و انسان

 «والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ئْتُمَا وَ الَ  وَ قُلْتاَ يَا ا َمُ اسْكُ ْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَتَّةَ وَ ُُالَ مِتْهَا رَغَداً حَيْنثُ شنِ

 1تَقْ َباَ هَذِهِ الشَّجَ َةَ فَتَكُوناَ مِ َ الظَّالِمِي َ
بها همهراه د و بخوريهد از آن يگیر و گفتیم اي آدم تو و همسرت در بهشت جاي 

خواهیهد و نزديهك بهه ايهن درخهت نشهويد و در آن  طور كه مييك فراواني، هر

 تصرف نكنید كه از ظالمین خواهید شد. 

ز یهآدم! حاال كه خلیفة خدابودنت و دوسهت و دشهمنت و ن يخواهد بفرمايد؛ ا در واقع مي

وَ ُُالَ »سرت در بهشت باشید، تو وهم ؛«اُسْكُ ْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَتَّةَ» ،هايت مشخص شد لیاقت

توانید در بهشت تصرف كنید. خواسهت،  د ميیخواه يو هر طور كه م ؛«مِتْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا

در اين درخت تصرف نكنیهد كهه اگهر تصهرف  ؛«وَ الَ تَقْ َباَ هَذِهِ الشَّجَ َةَ»خواست شماست اما 

 شويد. ظالم مي «فَتَكُوناَ مِ َ الظَّالِمِي َ»كنید 

نهه بهه ايهن معنهي  «شويد ظالم مي»فرمايد: اگر در اين درخت تصرف كنید  كه مي البته اين

روشهن افتید. و بعداً  است كه به مشكالت ميشويد، بلكه به اين معني  است كه معصیت كار مي

شود كه اين نهي، نهي ارشادي است و نه نهي مولوي، همین قدر توجه داشته باشید كهه ايهن  مي

 است. ظلم به خود يمعنا به «مظل»

شهويد. حهاال ايهن  پس فرمود: به اين شجره نزديك نشويد و اگر نزديهك شهديد ظهالم مهي

 شويم؟ شويم، ظالم مي شجره چیست كه وقتي به آن نزديك مي

                                                 
 .32يهآ سوره بقره، - 0
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 معناي شجره ممنوعه

 :نديفرما يشجرة ممنوعه م يدر رابطه با معن «هيعل هللا رمح »ينیامام خم
است. چنانچهه اول مرتبهة آن توجهه بهه  يگان را مراتب و مظاهر زاد آدم آدم و ئهیپس خط»

 يآن، درخته ياست كه صهورت ملكهوت هیو آخر مظهر آن اَكْل از شجرة منه هیكثرات اسمائ
و شئون آن اسهت، و  عتیآن، طب ياست، و صورت مُلك هاست كه در آن انواع اثمار و فواك

 5 .«به شجره و اَكل آن است لیاست از شئون همان م هيذر نيو نفسْ كه اكنون در ا ایحبّ دن

 فرمايند: بعد مي
ن بود كه به كثرت اسماء متوجهه شهده و از كثهرت اسهماء متوجهه بهه لهوازم يا يآدم يخطا»

ن مكهروه یشهگاه سهالطیر، در پیهن توجه بهه غياسماء شده و از محبوب، نظر را قطع كرد، و ا
ت باشد. لذا شجره؛ شجرة كثرات بود و اصل خصوص كه خالف قانون حبّ و محب است، به

دا كهرده و یهنهات در آن اسهتقالل پیبهود كهه تع ياوله يوالیهعت و هین عالم طبيآن شجره، ا
از آنچهه  يان كرده، باعهث غفلهت وينماها خود را نما وجود آمده است و عدم ها به شرک
واقع شده  يشد كه مورد نهن بایه همید مراد از شجرة منهيد مدّ نظر قرار دهد شد. و شايكه با

ت كهرد و نظهر او را از محبهوب، انحهراف و يا ههدایهن كثهرت و دنيطان آدم را به ایبود و ش
ر كرده و بداند ین كثرات سيعت إهباط شد تا از ایفر نظر به عالم طبیبه ك دمانصراف داد ... آ

  3...«.ن جهنم است يق توجه نبوده و اين كثرات اليكه ا

 ند:يفرما يمگر يد يو در جا
« فرقت»گرفتار « يجمع»ن نظر، از ين مرتبة كثرت كرد و به مجازات اين بود كه نظر به ایهم»

  9.«ديا حاصل گردیشد تا هبوط از جنّت وصل، به دار فرقتِ دن

 د:يگو يم «هيعل هللا رمح »مالصدرا
عهت و ردّ یطب يارفع به ارض سفال يه و هبوط نفس از محل اعالیبینزول او ]آدم[ از نشئه غ»

اهلل و عروج بهه معهراج قهرب و  يال ياریسلوک اخت يم، براين از احسن تقویاو به اسفل سافل

                                                 
اند به طور كامل از نظرات ايشهان مطلهع شهوند بهه كتهاب  د. عزيزاني كه مايلخدمتتان عرض  شايشان خالصة نظر  - 5

 به بعد مراجعه فرمايند. 75صفحات  ةالصلوا آداب

 .527ص  ،«عليه هللا رمح »ينیشة امام خميدر اند يشناس ، انسان009، ص 3، ج فلسفه راتيتقر - 3

 .520، ص «عليه هللا رمح »ينیشة امام خميدر اند يشناس به بعد، نقل از انسان 15، ص 3رات فلسفه، ج يتقر - 9
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اهلل اسهت،  ت مقصهد اههليهت خلقهت و نهايهت است كهه غایاهلل و جناب ربوب وصول به فناء

 2.« َياَ ي َ وَ اِلياَ ي َ وَ فِيرَحِمَ او امْ َاً عَلِمَ مِ ْ اَ»
ردادن ییهر منظهر و تغییهك نحهوه تغيه، اوال: هبوط «هيةعل هللا رمحة »ينیامام خم ر حضرتیپس به تعب

 يبهه سهو ياریهسهلوک اخت سهمت و سهويا: یهكثهرت اسهت. ثان يجهت جان از وحدت به سو

ة يل شود و آن مقهام را سهرماياهلل نا يار خود به مقام فناء الیاخت يحضرت اهلل است، تا انسان با پا

 د.يخود نما يابد

ن جهت باطن كثرات دنیا در آن عالم، صورت شجره است. يعني اگر عالم كثرت در به همی

 عالم برز  بر ما ظهور كند، به صورت شجره است.

دارد و يهك  «عنهداللهي»دانید كه هر موجودي در عالم مُلك يا ناسوت يك وجهه  شما مي

ذِي بِيَندِهِ مَلَكُنوتُ ُُنلِّ فَسُبْحَانَ الَّن»فرمايد:  خداوند در آخر سوره يس مي «.عندالخلقي»وجه 

منزه است خدايي است كه ملكوت هر چیزي در دسهت اوسهت. ههر چیهزي كهه در ايهن  «شَيْء،

عالم هست جنبة ملكوتي و صورت ملكوتي آن در دست خدا است. مثهل مهن و شهما كهه يهك 

وَجهه  بینهیم، چهون ايهن جنبه مُلكي داريم كه همین بدن ما است و از اين طريق همديگر را مهي

خلقي ما است. ولي يك جنبه غیر مادي و مجرد داريم كه تمام حركات و سكنات اين بهدن مها 

ما اراده كند، دسهت « مَنِ»يا « نفس»تحت قبضه آن جنبة ملكوتي ما است، به طوري كه مثالً اگر

 آيد. حال آن جنبة ملكوتي ما، در قبضه خداوند است، و همین كه خواست بدن مها را ما باال مي

ه فهوق يهآيد. طبهق آ كند و بدن ما به حركت مي حركت دهد، يك میلي در نفس ما ايجاد مي

 بايد متوجه باشیم كه ملكوت تمام اشیاء در دست خدا است.

ن نكتهه كهه اشهیاء داراي جنبهه ملكهوتي هسهتند و آن جنبهة ملكهوتي، بهاطن و يهبا توجه به ا

داشته باشید كهه كهلّ عهالم مهاده نیهز يهك باشد، عنايت  هاي ناسوتي يا مُلكي مي حقیقت جنبه

اسهت. پهس اگهر كسهي بهه « شجره»وجود غیبي و ملكوتي دارد كه در عالم ملكوت به صورت 

شدن به شجره است كه عبارت بهود از  عالم ماده نزديك شود، صورت برزخي عمل او نزديك

، چهون از عالم كثرت. از طرفي اگر كسي به عالم كثرت نزديك شود، عمرش تلف خواهد شد
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بهه  «وَ الَ تَقْ َباَ هَذِهِ الشَّجَ َةَ»شود و لذا حضرت پروردگار به هر زن و مرد فرمود:  دور مي «اَحَد»

 ضهرت اَحهد دور مهيد، چهون از حيك نشهويعالم كثرت است نزد ين شجره كه جنبة ملكوتيا

 جهود مهين وجود است و بهه مخلوقهات وی، صفت خالق عالم است كه ع«اَحد»شويد. از طرفي 

بخشد. پس هر كس بهه كثهرت نزديهك شهود از هسهتي و وجهود فاصهله گرفتهه و بهه نیسهتي و 

ات امید بسته است. چون در برهان صديقین روشن شد كه خداونهد عهین وجهود اسهت. از یوَهم

گونه كثرت در ذاتش نیست. پس ههر چهه از  است و هیچ« اَحد»دانیم كه خداوند  طرفي هم مي

و بهه عهدم و   ها نزديهك شهويم، از عهین وجهود فاصهله گرفتهه م و به كثرتفاصله بگیري« اَحد»

 مهي« وجود»را « اَحد»و وَهمیاتمان، جدايي از   ايم. خیاالت نیستي و پوچي و بطالن گرفتار شده

ها يعني دل بستن بهه  بستن به آن  نماياند و به همان اندازه كه خیاالت است و حقیقت ندارد، دل

 شدن. پوچيسراب و گرفتار به 

 نزديكي به کثرات و شروع هبــوط

به ايهن شهجره نزديهك نشهويد.  «وَ الَ تَقْ َباَ هَذِهِ الشَّجَ َةَ»پس خداوند به آدم و حوا فرمود: 

فرمايد نزديك نشويد، يعني از آن نخوريد، و چون مقدمهة خهوردن، میهل اسهت در  كه مي اين

ثرات اي كه به ك را اين يك قاعده است به اندازهيواقع فرمود: میل به اين شجره نداشته باشید. ز

ن است كه نزديكي بهه یچن خواهد بفرمايد جنس نظام الهي اين مي افتید. نظر كنید به مشكل مي

به كثرت كه خروج از وحدت را بهه  يكيآن شجره، خروج از بهشت را به همراه دارد، مثل نزد

جَ َةَوَ الَ تَقْ َب»گويد:  كه مي همراه دارد. پس اين يعنهي اي آدم و حهوا و اي همهه  «اَ هَنذِهِ الشنَّ

نزديهك   ههاي ملكهوتي كثهرت انسان در بهشت به صورت يگر ايمردان و زنان! و به عبارت د

 افتي، در نتیجه در زمین قرار خواهي گرفت و زمیني مي نشو و اگر نزديك شدي به زحمت مي

يهك شهدي، ديگهر جايگاههت زمهین تهواني آسهماني بمهاني، و اگهر نزد كه مي شوي در حالي

 يمه «عليةه هللا رمحة »شهوي، بهه اعتبهار ظلهم بهه خهود. عالمهه طباطبهايي خواهد بود و در واقع ظالم مي

  ند:يفرما



 90  .............................................................................................................. ملكوتي آدمخصوصیات حیات 

اين ظلم، ظلم به خود است، مثهل تشهنگي و گرسهنگي و عريهاني، كهه همهه آنهها در نتیجهه »
آدم هم روشن شد كه بايد در  وجود آمد و با اين امتحان براي خودِ نزديكي به آن درخت به

  «.زمین زندگي كند و در زمین بمیرد

شهوي و بهه  در واقع به آدم و آدمیت فهمانده شد كه تو آنچناني كه به شهجره نزديهك مهي

كه مطهابق آن وجهه  يتو نزديكي به زمین است و وجهي دار  كني، يعني جنس زمین هبوط مي

 آدمیت به شجره نزديك شد.  كني و لذا آدم به عنوان زمین را انتخاب مي

 موطن ملكوتي و ارائه سرّ حيات آدمي 

 فرمايند:  در ادامه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي
 چیزي كه هست راه زمیني شدن آدم همین بوده كه نخست در بهشت منهزل كنهد و برتهري»

 .«اش بر مالئكه و لیاقتش براي خلیفة الهي بودن اثبات شود

باشد كه انسان بتواند اسماء الهي را بیاموزد و بنماياند.  و موطني  يك نشئه وبايد يك محلي 

هها  ست، حداقل اگر انسان از اولیاء خهدا ههم باشهد سهالیچرا كه در زمین چنین كاري ممكن ن

خواهد تا شرايط ارائه اسماء برايش فراهم شود. پس بايد براي ايهن كهار، يهك مهوطني  عمر مي

اي را داشته باشد. از طرفي بايهد آن مهوطن طهوري  د كه ظرفیت چنین ارائهغیر از اين زمین باش

ز در آن مهوطن یهباشد كه پس از ارائه اسماء، توسط آدم مالئكه بتواننهد بهه او سهجده كننهد و ن

امكان ظهور شیطان باشد و سجده نكردن او نمايهان گهردد، در يهك كلمهه بهراي ظههور چنهین 

 لكوتِ اين عالم يا باطن اين عالم مستقر شود.حقايقي الزم است آدم در موطن م

گونهه اسهت. ههر  دانید كه سرّ حیات زمیني، در عالم ملكهوت اسهت و همیشهه ايهن شما مي

چیزي يك سرّي دارد، سرّ هر چیز يعني آن مقامي كه همهه حقهايق آن چیهز در آن مقهام جمهع 

كنند، بهه همهین معنها  ا القاء مياند سرّي از اسرار ر كه اليق يكه عرفا به مريدان است، حتي اين

نمايند، كهه نمونهه كامهل آن از  است كه آنها را متوجه باطن يا حقیقت آن شئ يا آن حادثه مي

اتفهاق افتهاد  )علیهه السهالم(براي حضرت امیرالمؤمنین )صلي اهلل علیه وآله(طريق حضرت پیامبر

 )علیه السهالم(حضرت علي له()صلي اهلل علیه وآآنگاه كه در هنگام رحلت، وجود مقدس پیامبر
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فرمودند: سرّ اولین و آخهرين  )علیه السالم(حضرت عليسپس را مدتي طوالني در بغل گرفتند، 

 0را برايم فرمودند.

گونه معارفي كه اگر بخواهیم از طريق تعلیم حصولي و با گوش بشنويم و بها  يعني آن «سرّ»

 هرگهز آن  ن طريقههيهكشد و ثانیاً؛ از ا ول ميتفكر و تعقل آن را دنبال كنیم اوالً؛ صدها سال ط

توانیم بیابیم. حقايق در عهالم ديگهر همهه يهك حقیقهت واحدنهد. خهود  طور كه هست هم نمي

هها اگهر در  ا، حهاال همهة ايهنيهن، آسمان، دریهمین عالم ماده را نگاه كنید خیلي چیز است، زم

نس خهاص همهان عهالم شود، تازه جنس شهجره ههم جه عالم ملكوت جمع شود يك شجره مي

 است.

ههاي كثیهري  در عالم ملكوت، همة اين عالم ماده است با همة اين صهورت  صورت شجره

كه دارد و اگر كسي حقیقت آن شجره را بشناسد، حقیقت همه عالم ماده را شناخته است. حهاال 

م یطور تعلشود آن  ها و اسراري تعلیم بدهند كه در اين عالم نمي بناست به آدم و آدمیت قانون

اين عالم است مسئله را برايش روشهن كننهد، تها بهه جههت  سرّداد، پس بايد در عالمي كه مقام 

ك جا براي بشريت روشن شود. آمدند صهحنه ملكهوتي يت خاص آن عالم، همه چیز یخصوص

دادن  حیات آدمي را با همه ابعادش به او نماياندند، از تعلهیم همهه اسهماء الههي گرفتهه تها نشهان

 ت باطني عالم ماده. پس قصه آدم در قرآن شرح و تبیین حیات ملكوتي آدم است با نشهانصور

خواهند بگويند كه تو از جهت وجهه آدمیهت  هاي مربوطه. به آدم مي دادن همه فرازها و نشیب

 اين چنین هستي و بدون نزديكي به شجره نیستي.

 ند:فرماي جمله دقیقي است كه مي «عليه هللا رمح »جملة عالمه
 چیزي كه هست راه زمیني شدن آدم همین بوده كه نخست در بهشت منزل كنهد. و برتهري»

 -اش بر مالئكه و لیاقتش براي خلیفه الهي بودن اثبات شود. و بعد در بهشهت منهزلش دهنهد 
كه شرافت آدم از يك طرف و دشمني شیطان با آدم از طرف ديگر روشهن شهد،  بعد از اين

                                                 
حديثي شنیدم كه حل آن را نفهمیدم و آن را هم انكار نكردم؛ از  لیه السالم()ععباس منقول است كه از علي از ابن - 0

اش كلید هزار باب از علم را به من پنهاني آموخت كه از هر بابي  در بیماري )صلي اهلل علیه وآله(پیامبر»او شنیدم كه فرمود: 

 (.000، ارشاد مفید ص500ص 91حار ج. )ب«شود هزار باب باز مي
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اش كنند و بعد به  و از نزديكي به آن درخت نهي -«اَنْتَ وَ زَوْجك اُسك » گويد: يتازه م

 .«تحريك شیطان از آن بخورد و عورت آدم و همسرش ظاهر شود و به زمین هبوط كنند

پس موضوع اين بود كه بهه آدم بگوينهد تهو زمینهي هسهتي، بیها و زمینهي بهودن خهودت را، 

ر كرديم ولي جنبه آدمیت تو آنچنان اسهت خودت به خودت ثابت كن. ما تو را در بهشت مستق

كند و اساساً اقتضاي آدمیت هر انسان چنین اسهت كهه  بودن را براي خود انتخاب مي كه زمیني

جها  از اين خود را يتكامل يبايد از مقام برز  نزولي و بهشت اولیه به خرابات دنیا بیايد و زندگ

 شروع كند. 

 :«عليه هللا رمح »به گفتة عالمه

بلیس هم هدفي جز اين نداشته كه به هر وسیله شده عیب آن دو را ظاهر كند، زيرا آنچه و ا»
آيد اين است كه وقتي خلقت آدم و حهوا در زمهین  از آيات مربوط به آدم و همسرش برمي

داخهل بهشهت  شان پوشیده شد، هاي ه شوند، عیبكه متوج تمام شد، بالفاصله و قبل از اين
 .«شدند

شهان و توجهه روح بهه  ها در زمین خلق شدند، يعني جنبهة بهدني ند: اول اينفرماي ايشان مي

بدنشان در زمین واقع شد ولي خداوند نگذاشت در زمین بمانند. مثل بعضي از عرفا و اولیاء كهه 

شهود كهه اصهالً متوجهه بدنشهان  با جذبه الهي، آنچنان توجهشان به عالم ملكهوت معطهوف مهي

كننهد، ههر  هم كه در زمین هستند، در عهالم ملكهوت زنهدگي مهي نیستند و در واقع همان وقتي

چند در مورد عرفا موضوع شدت و ضعف دارد. ولي در مهورد مقهام آدم، يهك حقیقهت كلهي 

 شهود، كهه البتهه در آن مطرح است كه پس از خلقت در زمین به عالم برز  نزولي سیر داده مي

 مهي «عليةه هللا رمحة »طباطبهايي ودش. عالمههجا بدن زمیني جاي ندارد، عالمي است با بهدن خهاص خه

 فرمايند:
 كهه متوجهه شهوند، عیهب وقتي خلقت آدم و حوا در زمین تمام شد، بالفاصله و قبل از ايهن»

 .«اند هايشان پوشیده شد و داخل بهشت شده

يعني وارد يك موطن ديگر شدند و در يك مقام ديگر سیر داده شدند. آري در زمین خلهق 

هاسهت، حیهات زمینهي را شهروع  ي نماندند. جنس حیات زمیني توجهه بهه عیهبشدند ولي زمین
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كرديم، بهشهتي كهه  نكرده به عالم برز  نزولي كشیده شدند، همان بهشتي كه تا حال بحث مي

 شیطان هم دارد.

 زميني بودن انسان با وجود توبه آدم 

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »سپس عالمه طباطبايي
 .«دگي زمیني و نیز خوردن از آن درخت يكي از قضاهاي حتمي خدا بودهظهور عیب در زن»

االَرْضِ  اِنّي جاعِنلٌ فِني»بنا بود خدا آدم را زمیني قرار دهد، چون خود خدا از اول فرمود: 

الوجهود  اي قرار دهم. پس آنچهه خداونهد حتمهي خواهم در زمین همواره خلیفه من مي «خليفه

در زمین است و اراده كرده بود آدم زمیني باشهد. ولهي حقهايقي در  قرار داده بود، وجود خلیفه

آدم هست كه بايد ظهور كند و لذا ابتدا در عالم ملكوت سهرّ آدم را نمايانهد، چهون بايهد محهل 

 «عَلَّمّ ا َمَ الْاَسْماءَ ُُلَّهَا»جا باشد، مثل مقام تعلیم اسماء كه فرمود: تحقق و ظهور آن اسرار از آن

مائِهِم»ماياندن اسماء كه در اين رابطه به آدم فرمهود:يا مقام ن اِذْ قُلْتَنا لِلْمَالئِكَنةِ »يها  «اَنْبِئْهُمْ بِاَسنْ

هها مسهائلي بودنهد كهه در آن عهالم، امكهان  اين ؛«اسْجُدُوا لِاَ َمَ فَسَجَدُوا اِالّ اِبْلِيسَ اَبَي وَاسْتَكْبَ َ

ا به آدم نشهان دهنهد، چهون زمهین ظرفیهت تعهیّن و ظهور و تعیّن داشتند، در آنجا بايد سرّ آدم ر

 كشد تا يهك كلمهه از غیهب ها طول مي ها را نداشت، در زمین سال ظهور يك جا و كامل آن

ها يك جا به انسهان نشهان داده  ضعف  جا بايد همه جان انسان روشن شود، آن يانسان برا يها

 شود.

شهد و بنها بهه گفتهه  ايهد زمینهي مهيالوقوع اين بود كهه انسهان ب پس يكي از قضاهاي حتمي

 :«عليه هللا رمح »عالمه

 .«كه خطايشان را آمرزيد به بهشتشان برنگردانید و به همین جهت هم بعد از آن»

شان را قبهول كهرد،  و خدا هم توبه «ظَلَمْتَا اَنْفُسَتَا»كه آدم و حوا توبه كردند و گفتند: با اين

گنهاهي از ر حالي كه اين قانون خداست كهه اگهر انسهان ها را به بهشت باز نگردانید، د ولي آن

اَلتَّائِنبُ »فرمهود:  )صلي اهلل علیهه وآلهه(شود. رسول خدا توبه كند، مقامش، مقام قبل از گناه مي
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هركس از گناهي توبه كرد مانند كسي است كهه گنهاه نكهرده، در  7؛«مِ َ الذَّنْبِ َُمَ ْ الَ ذَنْبَ لَه

 ، همان مقام قرب قبلي را دارد. از طرفي قرآن در رابطه بها توبهه آدم مهينتیجه انسان پس از توبه

آدم توبه كرد و خدا هم توبه او را پذيرفت، ولي با  1؛«فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوّاب ال َّحيم» فرمايد:

كه انسان  جا باشد و اين قاعده اين همه به مقام قبلي برنگشت، زيرا اصالً بنا نبوده جايگاهش آن

گردد مربهوط بهه نظهام زمهین اسهت و گنهاه زمینهي. در حهالي كهه  اش برمي با توبه به مقام قبلي

خداوند با اين كار، يعني خلقت زمیني و سپس سیر به سوي ملكوت زمین و نوع انتخهاب آدم و 

نزديكي به شجره، خواست بفهماند كه شما زمیني هستید و انتخاب زمهین جهزء اقتضهائات شهما 

 ت.اس

 علت بيرون شدن از بهشت

 :«عليه هللا رمح »بنا به فرمايش عالمه طباطبايي

شان داد   كه خطايشان را آمرزيد به بهشتشان برنگردانید، بلكه به سوي دنیا هبوط بعد از آن»
جا زندگي كنند، و اگر اين قضا حتمي نبود بايد بعد از توبه و پذيرش آن، به جهاي  تا در آن

ند. پس علت بیرون شدن آدم از بهشت آن خطیئه نبود بلكه آشهكار شهدن گشت اولشان برمي
 .«عیب آن دو بود

خواهد بهه همهه مها ايهن  گشت. حضرت حق مي كرد به زمین برمي اگر اين خطا را هم نمي

 نكته را بفرمايد كه در عالم ملكوت هم كه باشید، ابعاد زمیني آن عالم را

د. يعني براي آدم و آدمیت روشن شد كه جايشهان آن بهشهت نیسهت، چهون بها كنی انتخاب مي

هايشان پیدا شد و در اين حال ديگر جايشان بهشت نبود. بها تصهرف در  خوردن آن شجره عیب

هها بايهد بهه زمهین برونهد و در  صورت باطني دنیا و خوردن از شهجره و در نتیجهه ظههور نقهص

ن موضهوع در يهات مربوط بهه اينند كه اين قسمت در آها را برطرف ك زندگي زمیني اين نقص

 شود. اهلل روشن مي شاء إن «سوره طه»

                                                 
 .932ص ،5ج ،«الكافي» - 7

 .37آيه ،سوره بقره - 1
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 بهشت، جاي ماندن آدم نبود

هايشهان  با نزديكي به شهجره و تصهرف در آن، عیهبآدم و حوا جا بحث اين بود كه  تا اين

ظهاهر شهود  رفتند. چون وقتي عیب انسهان در جهايي ظاهر شد و لذا بايد از آن بهشت بیرون مي

جا جاي ماندن او نیست. تا عیب و نقصمان ظهاهر نبهود، خهود  كه نتواند برطرف كند، ديگر آن

شهود مها را  بوديم و خداي خود، حاال كه عیب ظاهر شد بها عیهب و بها نظهر بهه عیهب كهه نمهي

گويند: بهرو روي زمهین، يهك فكهري  نگهدارند و اصالً اين لطفي به ما نیست، لذا است كه مي

ها بكن و بیا. پس از اين جهت كار خوبي شد كهه مها روي زمهین آمهديم، وقتهي  اين عیببراي 

« اَحهد»زندگي زمیني بد است كه ما روي زمین هم كه آمديم، توجهمان بهه كثهرات باشهد و از 

ها دلخوش باشیم. بله ايهن بهد اسهت. مهوقعي  هايمان، به همان نقص غافل باشیم و در كنار نقص

هايمهان را  ، نقهص مان خوب است كه در عین قرار گرفتن در عهالم كثهراتآمدن در زمین براي

هايمهان را برطهرف  نقص ببینیم و با توجه به خداوند واحد و انديشه توحیدي 

 نقصي ما است. عیبي و بي كنیم، تا بهشت جاودان مقصد نهايي ما باشد كه محل بي

 ها نزديكي به طبيعت و شروع سختي

 فرمايند: مي «عليه هللا مح ر »مه طباطباييعال
شد، درختي بوده كه نزديكهي بهدان مسهتلزم تَعَهب و  درختي كه نبايد آدم بدان نزديك مي»

كنهد و از مقهام او  كه پروردگار خود را فرامهوش مهي بدبختي در زندگي دنیا بوده و آن اين
 .«ورزد غفلت مي

ت دنیهايي آدم اسهت كهه اگهر آن اَسهرار التفات داشته باشید كه بحث در خصوص سرّ حیها

فرمايد: اگر بهه طبیعهت  خوب روشن شود، زندگي زمیني معني خود را پیدا خواهد كرد. لذا مي

نزديك شويد، يعني طوري در اين دنیا زندگي كنید كه طبیعت، مقصد انسهان شهود، بعهد از بهه 

خواهیهد،  از آن را مهي اي از اين طبیعت، باز جزء و شاخه ديگهري دست آوردن جزئي و شاخه

در  ييبخواهید كه جدا از پدر و مادر و به تنهها يشاخه است. اگر ابتدا خانة انحصار چون شاخه

دههد و  يهمه خانه را در خود جا نيخواهید كه ا مي يد، بعد از آن، شهر بزرگیكن يآن زندگ

ههاي بهزر  و  خانهه د دریخواهید تا بتوان مي ييها اگر شهر بزر  بخواهید، بعد از آن خیابان
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هها نزديهك  د. چهون وقتهي شههر كوچهك اسهت و خانههيهسر ببر گر بهيگسترده و دور از همد

اسهت كهه چنهدخانواده  ين وقتيكرد، ا توان رفت و آمد همديگر، با يك جاده معمولي هم مي

 دگويیه مهيد و زنی كنند و هر كدام در يك اطاق، لذا سر به اين اطاق مي در يك خانه زندگي 

برادر يا عمهه يها خالهه حالتهان  گويید ميو زنید  ر حال شما چطور است؟ به آن اطاق سر ميماد

ههم ي كنهي، پهس رفهت و آمهد زنهدگي مهي ها چطور است؟ خودت هم در يكي از اين اطاق

. اما وقتي بیشتر از يهك دكه اين همه وسیله نقلیه و اين همه جاده نیاز داشته باشید داشت ینخواه

هها  ههاي مسهتقل بهه وجهود آمهد، ديگهر انسهان ، يعني وقتهي خانههدیعت خواستیاطاق از اين طب

شوند، حاال بايد با تالش و زحمت بیشتر  نزديك هم و در يك خانه نیستند، از همديگر دور مي

دار همديگر برونهد. ايهن يهك مثهال سهاده بهود يهاي وسیع و طوالني بسازند تا بتوانند به د جاده

ه كه هر چه كمتر در طبیعت تصرف كنید، كمتهر بهه تعهب و سهختي براي روشن شدن اين قاعد

مان را در آنچهه نهزد خهدا اسهت قهرار نهدهیم و در آنچهه در  افتید، و برعكس، اگر نیازهاي مي

هايمهان در ايهن رابطهه  شود و نقهص ها و مشكالتمان شروع مي طبیعت است قرار دهیم، سختي

شهاخه برايمهان  است كه با نزديكي به شهجرة شهاخههايي  ها نقص نينمايانند، در واقع ا ر  مي

هها زيهاد شهد و نیازمهان بهه ماشهین سهواري ر   پیدا شد. وقتي با ساختن شهرهاي بزر  فاصله

خواهیم، پس قیهر و پااليشهگاه و وسهايل و ابزارههاي پااليشهگاه را  نمود، حاال جاده اسفالت مي

اي  از لوازم نزديكي بهه شهجره ممنوعهه ها خواهیم، هزار زحمت برايمان ظاهر شد، همة اين مي

كهه ههر  بود كه خداوند نزديكي به آن را نهي فرموده است. اين يك نمونه از آن مطلب اسهت 

ها و  شويد، آن وقت نقص افتید و از بهشت خارج مي چه به طبیعت نزديك بشويد، به تعب مي

 شود. ها ظاهر مي زشتي

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه
 هايشهان بهر مهال شهد: سوره اعراف دارد؛ همین كه از آن درخت چشیدند، عیب 55آيه در »

ها پیهدا  هاي آن علت نزديكي به طبیعت، نقصبه  «تُهُمَااَفَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَ َةَ بَدَتْ لَهُما سَوْء»

 مهي نیازشان بیشتر شود، حاال هر چه بیشتر به آن نزديك شوند مي
 .«شود



 91 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

پس اين قاعده را نبايد فراموش كنیم كه هركس به طبیعهت نزديهك شهود، نقهص او مرتفهع 

شود. حاال ماشین كه خريديم و جادة طوالني ههم كهه  شود، بلكه برعكس نقصش زياد مي نمي

 گیريم ادارة صدور شناسنامه كه در اولین خیابان بهود بهه يكهي از شههرک كشیديم، تصمیم مي

هها وسهیع اسهت و ههم ماشهین داريهم، و بهدين شهكل  نتقل شود، چون هم خیابانهاي اطراف م

ماشین تندرو و جاده وسیع، زحمت ما را بیشتر كرد، و فكر كرديم شههرها را گسهترده كنهیم تها 

دورتر قرار گرفهت و ايهن  يباشیم، در حالي كه منابع رفع نیاز ما از دسترس ما در محل تر راحت

تیم، چرا كه فراموش كرديم زندگي نزديهك نشهدن بهه ايهن شهجره ها را زندگي پنداش زحمت

هها آشهكار و افهزون شهد و بها  هها و عیهب شدن، و لذا مرتب ضهعف ممنوعه است و نه نزديك

تهر  تهر و متنهوع شاخه، به جاي برطرف شدن نیازهها، آن نیازهها افهزون عت شاخهینزديكي به طب

 آن نیازها وادار نمود.  كردن گشت و به عنوان عیب و نقص ما را به برطرف

 فرمايند: پس مشخص شد چرا مي
شد، درختي بهود كهه نزديكهي بهدان مسهتلزم تعهب  درختي كه نبايد آدم به آن نزديك مي» 

شود و موجب غفلت از پروردگهار  و موجب بدبختي در زندگي دنیايي مي )و نه گناه(است 
 .«گردد مي

كهه دينهداري  يشرايط ،شود كه در آن يچنان مشكل م با قرب به شجره ممنوعه شرايط آن

ههاي  رد. حهاال در نظهر بگیريهد در چنهین شههریهگ يدر تنگنا قرار م ،موجب قرب به خدا است

توان آرامهش در عبهادت را بهراي خهود حفهو كهرد و دائهم قلهب را آمهاده  گسترده چگونه مي

شهجره در آن كه كثرت در مقابهل وحهدت اسهت، و  تجلیات نور پروردگار قرار داد؟ در حالي

بهشت تمثّل كثرت است و نزديكي به آن به عنوان دوري از دستور خدا است و مساوي است با 

عین همین مسئله در زندگي زمیني با نزديكي بهه دنیها پهیش  .گرفتن از انوار حضرت اَحد فاصله

ايهم و نزديكهي بهه كثهرت  آيد، چون هر چه به دنیا نزديك شويم، به كثهرت نزديهك شهده مي

كهه مشهغول دنیها اسهت امكهان  يحضرت اَحد، به همین دلیل دلازگرفتن  وي است با فاصلهمسا

 شدن با حضرت اَحد برايش غیرممكن است. مأنوس
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 نهي ارشادي و ظلم به خود 

 فرمايند:  مي «عليه هللا رمح »عالمه
 .«ظلم آدم و همسرش با نزديكي به آن درخت، ظلم به خود بود»

 ههاي گسهترده و ماشهین م را سخت كرد. مثالً اآلن با امید به جادهنزديكي به طبیعت كار آد

هاي تندرو، خانه خودش اين طرف شهر است و خانه پدر و مادرش آن طرف شههر، حهاال اگهر 

هها بهه  توجهي كند، به دستور الهي پشت كرده است، اگر بخواههد بهه آن نسبت به والدينش بي

 طوالني را طي كند و زحمت زيادي را تحمل نمايد. د، مجبور است راه ينحو شايسته احسان نما

ظلم به خود بود، و نه نافرماني خدا. مثل تعب و سهختي »شاخه  عتِ شاخهیپس نزديكي به طب

 ها همه در اثهر نزديكهي آدم كه اين...« گرسنگي و تشنگي و عرياني و  در زندگي دنیا به جهت

ها كردنهد، حهاال گرسهنگي و  متوجه كثرت شجره را چشیدند، دل را .ها به شجره به وجود آمد

هايي است كه با نزديكي به دنیها بهراي انسهان پهیش  تشنگي و عرياني، كه حاكي از ظهور نقص

 آيد، ظاهر شد.  مي

 فرمايند: در ادامه مي «عليه هللا رمح »عالمه
 «مولويارشادي بود و نه و به همین جهت هم نهي خدا »

 دين و شريعتي را براي بشر فرستاده و در آن دين مهي دانید كه يك وقت است خداوند مي

ايهم، ايهن  گويد نماز بخوان، حال اگر ما نماز نخوانیم، در مقابل امر مشخص خدا عصیان كهرده

كه بندگي مها را تقويهت كنهد شهريعت  گويند. چون خداوند براي اين مي عصیانِ امر مولوي را

كام موجب تقويهت بنهدگي مها اسهت. چهرا كند، انجام آن اح آورد و در شريعت حكم مي مي

گیهري واليهت خهدا  كه خداوند فرموده است، و دقیقاً در اين موضع خوانیم؟ براي اين نماز مي

كنهد و تمهام دسهتور ديهن در ايهن راسهتا  شود و بندگي شما رشد مي بر شما محقق و شديد مي

و مها بهه « م خداستچون حك»مورد بررسي است. چرا بايد حجاب داشته باشیم؟ در يك كلمه 

كنیم تا بندگي خود را تقويت كنیم و اِعمال واليت خداوند را بر خود  احكام شريعت عمل مي

محقق و تشديد نمايیم. اما اگر هنوز شريعتي در كار نباشد، پس حكهم مولهوي مطهرح نخواههد 

تي بود و مشخص است كه به داليل آياتي كهه بعهداً خواههد آمهد، در بهشهتِ آدم، هنهوز شهريع

مطرح نبوده تا حكم نزديك نشدن به شجره، مولوي باشد و ترک آن، عصیان در مقابهل حكهم 
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اسهت ارشهادي، و رعايهت آن حكهم  يخدا محسوب شهود. پهس حكهم خهدا در بهشهت حكمه

 شده كه آنها به سختي و تعب نیفتند. به عنوان مثال : يك وقت بهه فرزنهد خهود مهي موجب مي

خواهید روحیهه فرمهانبرداري او  سوزي. شما در اينجا نمي ميگويیم دست به آتش نزن، وگرنه 

را نسبت به خودتان امتحان كنید، بلكه قصهد داريهد او را متوجهه خطهر سهوختن نمايیهد. حكهم 

خواهیهد بهر فرزنهد خهود اِعمهال  ارشادي شبیه همین دستور است، شما در اين نوع دسهتور نمهي

كنهد، بلكهه صهرفاً يهك دسهتور  و يها عصهیان مهيشهنود  واليت كنید تا ببینید دستور شما را مي

 ارشادي است تا با سوختن به سختي و تعب نیفتد و مجبور شود براي رفهع آن سهوختگي تهالش

 هايي را دنبال نمايد.

قبل از آمدن هر دين و شريعتي است. چون هنوز شهريعتي در میهان نیسهت كهه  داستان آدم،

اه محسوب شود و قرب الهيِ انسهان را از بهین حكم مولوي مطرح باشد و عصیان در برابرش گن

از مقولهه حكهم ارشهادي اسهت. يعنهي اگهر بهه طبیعهت  «ال تقْ َبا هذِهِ الشَّجَ َة»ببرد. پس فرمان 

روي شما است ولي بهه آن  افتید، درست است كه اين شجره روبه نزديك شويد، به زحمت مي

مشغول باشید، خیلي شبیه زندگي اولیاء  در كنار آن، در بهشت لقاء به خدابلكه نزديك نشويد، 

فرمايد: در زمین باش، ولي خدايي باش، و نه در زمین باش و زمینهي  خدا در زمین است كه مي

ید. هسهت  زمهینگويد اين شجره صورت زمین است، اگر به آن نزديك شويد محكوم  باش. مي

 هاي مربوط به آن گرفتار مهي زحمت افتید، به تنگنا كه افتاديد، به به زمین كه رفتید به تنگنا مي

كنید، حاال در زندگي زمیني بهراي جبهران ايهن نزديكهي بهه طبیعهت  شويد و بر زمین هبوط مي

 كه بحث آن خواهد آمد. پس يك مرحلهه ايهن بهود كهه بهه طبیعهت سخت بايد دينداري كنید،

ت مها اقتضهاي كنیم، كه نكرديم و آدمی ني زندگي یشويم و در عالمي فوق زندگي زمنزديك ن

زندگي طبیعي را به همراه داشت و لذا نزديكي به طبیعت را بر خالف حكم ارشاديِ پروردگهار 

 ، چیهزي كهه مهياسهتو فروافتادن در زندگي زمیني بعد از هبوط هم انتخاب كرد. يك مرحله 

 توانستیم انتخاب نكنیم ولي انتخاب كرديم، حال در اين مرحله چه بايد كهرد كهه جبهران شهود،
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بحثي است كه عرض خواهد شد، ولي هنوز موضوع چگونگي نزديكي به شهجره ممنوعهه بايهد 

 9تجزيه و تحلیل شود.

 فريب شيطان

شما حساب كنید در شرايطي كه بخواهید يك مسهجد بها خشهت بسهازيد، از خهاک همهان 

كنیهد، آن وقهت  زمین براي ساختن خشت و از چوب درختان هم براي سهقف آن اسهتفاده مهي

نه به كارخانه سیمان نیاز است و نه به كارخانه ذوب آهن. اما با نزديك شدن به ابعادي از  ديگر

ن عنهوان كهه يهشود، بها ا زندگي زمیني كه در آن سیمان و آهن، جزء نیازهاي آن محسوب مي

سختي بیشتهري  سازيم كه در ساختهن آن به م محكم و جاودانه باشد، مسجدي را ميیخواه يم

زنهدگي  نيها، نام گذاشت« الخلد ةشجر»شیطهان هم اسههم شجرة ممنوعه را شهويم. گرفتهار مي

گذارد و با اين خصوصهیات آن را  هاي غیرعادي را جاودانگي مي و وسعت  پر از شا  و بر 

دههد. طهوري  ها را يك نوع پیشرفت براي پايدار مانهدن نشهان مهي نماياند. اين در چشم ما مي

سقف چوبي و ديوار گلي داشته باشي، پیشرفت نیسهت و جهاودانگي كند كه اگر يك  القاء مي

                                                 
 يكهين است كهه نزديات مورد بحث ايدر آ «عليةه هللا رمحة »ييعالمه طباطبا يت داشته باشند كه سخن اصليزان عنايعز - 9

ن یدر زمه يها نشان دهد كه علهت زنهدگ خواسته به انساني ز میاست و خداوند ن يت هر انسانیآدم يبه شجرة ممنوعه اقتضا

 - اسهت ينهیزم يزنهدگ يبه شجرة ممنوعه كه صهورت مثهال يكيبا نزد -ت خود یبوده است كه بر اساس آدم يوع انتخاببه جهت ن

ات مذكور نشود و آدمِ در بهشت را همان حضرت ين سطح وارد بحث در آيدر ا ياند. منتها اگر كس ش آوردهیخود پ يبرا

د معصهوم باشهند چهرا يهامبران بایهكهه پ نيبا توجه به ا :»و سپس سؤال كند ردیبگدرنظر  -امبر ین پین انسان و اولیاول يعني - آدم

كهه  ين سؤال و در سطحيدر جواب ا «عليةه هللا رمح »ييعالمه طباطبا «ان كرد؟یدر مقابل امر خدا عص )علیه السالم(حضرت آدم

كهه بهه حضهرت  يكننهد حكمهي كشهند و روشهن مهي ش مهیرا په يو حكم مولهو يسؤال طرح شده، موضوع حكم ارشاد

 ياگهر موضهوع را در سهطح يگردد. ولي عصمت نم يبوده و تخلف از آن موجب نف يحكم ارشاد ،شده )علیه السالم(آدم

گهر يهها تعلهق گرفتهه. د ت انسهانیبه شجرة ممنوعه به جنبة آدم يكيدر عدم نزد يم امر الهیم و متوجه باشیتر مطرح كن قیدق

ا يهبهود  يد تا گفتهه شهود حكهم خهدا در آن مهوطن حكهم مولهويآي ش نمیحكم پبودن آن ي ا مولوي ياساساً بحث ارشاد

با عصمت آن حضرت نبود چرا حكم  يبود و لذا تخلف از آن مناف ياگر حكم به آدم ارشاد»رو آن سؤال شود یو پ يارشاد

 روشهن يخهدا بهراد اصهل حكهم یت داشته باشهيعنا« م؟یمحسوب نكن يطان را كه فرمود به آدم سجده كن ارشادیخدا به ش

ت یشخصه ينمهودن اقتضها ز جههت روشهنیهن راستا حكهم سهجده بهه آدم نیباشد و در همي ت آدم میشخص يكردن اقتضا

 ياسهت تها هركسه يست، بلكه حكمهیدر آن ساحت و سطح مطرح ن يو مولو يطان بود و اساساً موضوع ارشادیمالئكه و ش

 اند.يخود را بنما
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هاي آنچناني داشته باشي،  بري دهي، ولي اگر يك خانه سیماني و سنگي و گچ را از دست مي

 شهاخة س با خهدا، بهه شهجرة شهاخهجاودانه خواهي بود. تحت عنوان پیشرفت، ما را از حالت اُن

ه در تعهب دنیهاي ههزار شهاخه افتهادي، از خهدا دور كند، و به همان اندازه ك كثرت مشغول مي

خدا نشدي، بلكه خداداري برايت سخت شد. به همهین جههت ههم نفرمهود: اي  شدي. آري بي

 كند كه: طور ترسیم مي آدم برو كه كافري، گفت برو كه در سختي هستي. نقش شیطان را اين

  11«ا ُانَا فِيهِالشَّيْطانُ عَتْهَا فَاَخْ َجَهُمَا مِمَّ 10فَاَزَلَّهُمَا»

خواهیهد  ايد وقتي كه مهي . دقت كردهبه فرودشان كشاندشان داد و از صعود  شیطان فريب

بهودن  كند؟ اول عظمت و موقعیت خلیفة الههي اي به شما القاء مي گناه كنید، شیطان چه روحیه

ن در خهود بهود برد، بعد كه براي خود مسئولیتي بزر  در راستاي خلیفهه الههي را از يادتان مي

يْطانُ عَتْهَنا» فرمايهد: زنید، اين قاعده است. مي احساس نكرديد، دست به گناه مي  «فَاَزَلَّهُمَاالشنَّ

ها، غافلشان كرد و لذا از آن صعود فرو  دادن عظمتِ آن شیطان از آن نهي، از طريق پايین نشان

 ييایهدن يهها هها و نقهص كه گرفتهار عیهباز آن مقام بهشتي  «فَاَخْ َجَهُمَا مِمَّا ُانَا فِيهِ» افتادند.

 خود نبودند، خارج شدند. 

 ها هبوط و شروع دشمني

 فرمايد: ها مي پس از نزديكي به شجره ممنوعه و تصرف در آن و ظهور زشتي

 12«عَدُوٌّ تَااهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض،وَ قُلْ»
ديگر دشهمني گفتیم: از آن مقام فرو افتید و در شهرايطي قهرار گیريهد كهه بهه همه

 خواهید نمود.

فرمود: شمايي كه نظر به طبیعت داريهد، برويهد در طبیعهت و در شهرايطي قهرار گیريهد كهه 

كه قبالً عرض شد، جنس طبیعهت، جهنس  شرايط دشمني نسبت به همديگر است، زيرا همچنان

شهود  نميام شما هم بنشینید.  شود همین جا كه من نشسته ها است. در دنیا نمي تنگناها و تزاحم

                                                 
 ، پايین افتادند.مقاما كشید و از آن يعني زير پايشان ر« اَزَلل» - 01

 .30سوره بقره، آيه - 00

 .30سوره بقره، آيه - 05
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ا محهدوديت هسهت، درجهه یهخورم عیناً شما هم بخوريد، در دن اي كه من مي همان غذا يا میوه

ك خانهه اسهت چنهد يوجودي آن نازل است و لذا سعة وجودي الزم را ندارد. يك خانه، فقط 

است، چند گالبي نیست. بهرعكس عهالَم غیهب، كهه  يك گالبيخانه نیست، يك گالبي، فقط 

كهنم، همهه شهما از طريهق فكرتهان  یز است. اآلن كه من دارم صهحبت مهييك چیزش خیلي چ

 گر بههيكهديكهه بهراي گهرفتن آن معهاني تزاحمهي بهراي  گیريد، بدون آن معاني حرف مرا مي

 وجود آوريد. اين طور نیست كه يك نفر به ديگري بگويد صبر كن تا من فكهر كهنم و حهرف

یر. جنس غیب طوري است كه ظرفیت دارد، لذا ها را بگ ها را بگیرم و بعد تو فكر كن و حرف

تواننهد در يهك مقهام باشهند بهدون ههیچ تزاحمهي نسهبت بهه  آيد، همه مي تزاحم به وجود نمي

يكديگر، همة ما همة خدا را داريم و به واقع همة خدا نزديك به من است و همة خهدا نزديهك 

 مهاده، بهه طهوري كهه آن بهرعكس عهالم 03كه تقسیم در خدا ايجاد شود. به شماست، بدون آن

جا بنشیند، و لذا ذاتهاً يهك  تواند آن ايد، شخص ديگر در همین زمان نمي جايي كه شما نشسته

هها  ها براي تصهاحب كند و مقابله نحوه تزاحم در صحنه است و در نتیجه دشمني معني پیدا مي

یجه با دشهمني شود. يعني محال است كسي در طبیعت زندگي كند و با تزاحم و در نت شروع مي

كه طوري در طبیعت بینديشد كه عمالً گرفتار طبیعت نباشهد كهه بحهث  رو نشود، مگر اين روبه

برويد روي  «وَ قُلْتَااهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض، عَدُوٌّ» فرمايد: آن خواهد آمد. ولي در هر حال آيه مي

. اگهر دقهت كنیهد هنهوز دهیهد زمین كه بعضي از شما در مقابل بعضي ديگرتان دشمني سر مهي

انهد. گفهت: برويهد  بحث توبه نیست، اين هبوط قبل از توبه است، يعني هنوز روي زمین نیامهده

 فرمايد:  شود. بعد مي روي زمین كه جنگتان شروع مي

 «وَ لَكُمْ فِي الْاَرْض مُسْتَقَ ٌّ وَ مَتاعٌ اِلَي حِي ،»
ههاي زمهین  ا مهدتي از بههرهچنان شرايطي زمین محل استقرار شما شد، و ته و در 

 برخوردار هستید.

يعني يك حیات زمینيِ محدودي براي شما مقرر گرديد، چون شهما طبیعهت را خواسهتید و 

چیهزي كهه خواسهتید، يهك   هايي دارد، پس حاال برويد به طرف همهان طبیعت هم محدوديت

                                                 
رجهوع  7نكتهه « نكته از معرفت نفس ده»عالم مجردات به كتاب  «كامل و تمامِ»براي روشن شدن موضوع حضور  - 03

 فرمايید.
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یني جز اين زندگي پر از جنگ، و يك استقرار موقت و يك چريدن محدود،چراكه زندگي زم

نیست و چقدر خوب خداوند آن را براي ما ترسیم فرمود . و به همین جههت در ابتهداي مبحهث 

يعني چطور به خداوند كافريد و با انبیهاء  ؛«َُيْفَ تَكْفُ وُنَ بِاوِ» سوره بقره فرمود: 51آدم در آيه 

انبیهاء از مشهكالت  كنید، در حالي كه زندگي موقت زمینهيِ شهما از طريهق ايمهان بهه مقابله مي

ماند. خودتان با نزديكي به شجره ممنوعهه مصهیبتِ دوري از محفهل اُنهس بها  مربوطه مصون مي

هاي طبیعت كرديد و حاال كه دين آمده  خدا را بر سر خودتان آورديد و خود را گرفتار سختي

 رمز نجهات هاي طبیعت نجات دهد، با پیامبران كه حامالن اين است تا شما را در دل اين سختي

زمهین و در زمهین تها مهدتي محهدود  فرمايد: پس گفتیم برويهد كنید. باألخره مي اند، مقابله مي

 ها قرار گیريد. مستقر شويد و در چنگال دشمني

 : «عليه هللا رمح »بنا به فرمايش عالمه
ن رنج بود و نه از بیرون، اصالً تشنگي و گرسنگي نبهود كهه رودر آن بهشت برزخي نه از د»

 «.آب و نان بخواهي، در بهشت، بدون گرسنگي لذت سیري هست

برز  نزولي قبل از آمدن به زمین است و بهرز  صهعودي بعهد از مهوت اسهت و شهیطان در 

لغزاند تا به زمین فرود آيهد و در نتیجهه  گذارد آدم باال برود، زير پايش را مي برز  نزولي نمي

 آبرويش را ببرد.

 فرمايند: در ادامه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبائي
شیطان با فلسفه چیني، نهي خدا را توجیه كرد و آدم عداوت شیطان را »

فراموش كرد، زيرا شیطان در پوشش نصیحت و قسم سخن گفت. آدم نهي 
یطان را پهذيرفت شجره را فراموش نكرد، بلكه دشمني شیطان را فراموش كرد و لذا توجیه ش

 «.و با نزديكي به شجره از خدا غافل و به خود مشغول شد

جا علت آمدن انسان روي زمهین مشهخص شهد و روشهن شهد كهه اوالً: زنهدگي  پس تا اين

توان متوجه بود در اين زندگي موقت  هاست، ثانیاً: موقتي است و لذا مي زمیني همراه با دشمني

 ها چه بايد باشد. وظیفه انسان
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 مثال واقعي يك

 كنند كه: در يك نگاه كلي اصل داستان را چنین تفسیر مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبائي
اي باشهد كهه  منزل دادن آدم و همسرش در بهشت، به منزلة نمونهه رسد كه قصة به نظر مي»

 تعالي خواسته وضع آدمیان را قبل از نازل شدن به دنیا و كرامتي را كه در منزل قهرب خداي
اند كه انسان در مقابهل آن همهه نعمهت كهه در اختیهار يكند و نیز بنما مَثَل مجسّماند با  داشته

كه سعي كند خود را به همهان جهايي  كند و به جاي اين داشته، خستگي و آالم را اختیار مي
كند. خداوند خواست با اين مثالِ واقعهي  كه آمده برگرداند به حیات سرد دنیايي مشغول مي

نمايد كه هر انساني كه راه خطا را پیمود اگر برگردد و به پروردگار خود رجوع كند، روشن 
گرداند و برعكس؛ اگر چنگ به دامن زمین زد  خداوند او را به دار كرامت و سعادتش برمي

 «.گردد و از هوس پیروي كرد به جهنّم برمي

و اصل زندگي خهودش  كنید كه خداوند با اين واقعه خواست هر انساني گوهر مالحظه مي

فَتَلَقّني » فرمايهد: اش را بپروراند. بعهد مهي را در زمین بفهمد و با چنین بصیرتِ بزرگي زندگي

گوينهد ديگهر جايهت  كه آدم متوجه اشتباه خود شد، به او مهي بعد از آن 09«ِ َمُ مِ ْ رَبِّهِ َُلمات،

ه بالئي بر سهر خهود آورده زمین است، آن هم زمیني با آن خصوصیات، و بعد از آنكه فهمید چ

است، يك مرتبه از طرف پروردگارش حقايق و كلماتي را دريافت كرد. منظور از كلمه، لفهو 

يعني توجهه بهه حقیقتهي كهه طبهق آن حقیقهت، ههیچ  ال اِلهَ اِالّ اوگويیم كلمة  نیست، وقتي مي

فت كهرد، ديهد آدم از طرف پروردگارش حقیقتي را دريا معبودي جز حق در هستي نیست. لذا

تواني با توبه جبران كنهي ، آدم  كه خدا به او نظر دارد، خدا به او نظر كرد كه اين كارت را مي

 هم توبه كرد و خدا هم چون توبه پذير است، توبة آدم را قبول كرد. 

 «فَتَلَقّي ا َمُ مِ ْ رَبِّهِ َُلمات، فَتابَ عَلَيْهِ»
آن را داروي درد خهود يافهت و لهذا پس آدم به حقیقتِ سنّت توبهه آگهاه شهد و 

 سريعاً توبه كرد. 

  15«اِنَّنهُ هُنوَ التّنَوّابُ ال َّحيم»

                                                 
 .37ه يسوره بقره، آ - 09
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 است. يعني بهه بنهده «توّاب» كند، پس چون خدا كارش اين است كه به بندگانش توجه مي

كند، بلكه برگردند. توبه يعني برگشت. پس اول خدا به بنده خطاكهار  نظر مي هاي خطا كارش

و در قلب او میل به توبه را قرار داد، سهپس بنهده توفیهق پیهدا كهرد و از سهر توبهه و بها نظر كرد 

كننهده،  انگیزه جبران گذشته به خدا نظر نمود و پس از آن خداوند با توجه مجدد به بنهدة توبهه

توبة بنده را قبول كرد، ولي بعد از توبه باز فرمود روي زمین برگرديهد، در ادامهه آيهه و پهس از 

گفتهیم كهه  «قُلْتَنااهْبِطُوا مِتْهنا جَميعناً»: فرمايهد ، مهي«اِنَّنهُ هُنوَ التّنَوّابُ ال َّحيم»كه فرمود:  آن

 بر زمین فرود آيید، ولي حاال كه توبه كرديد ناراحت نشويد.  همگي

هُنمْ فَإِمّا يَأْتِيَتَّكُمْ مِتِّني هُنديً فَمَن ْ تَبِنعَ هُندَايَ فَنالَ خَنوْيٌ عَلَنيْهِمْ وَ الَ »

   16«يَحْزَنُونَ

 حاال كه بنا شد بر زمین فرود آيید و زندگي زمیني را شروع كنید، من براي شما هدايتي مي

هي خطهرات و مشهكالت اعمهال گذشهته و از انبهو فرستم كه اگر از آن پیروي كنید از نگرانهيِ

 د بود.یآزاد خواه  آينده

شد. قبهل از هبهوط اصهالً شهريعت با هبوط آدم بر زمین شروع « يشريعت اله»و بدين شكل 

هايش را جبران كند. پس انسهان اول  داد، چون شريعت براي اين است كه انسان نقص معنا نمي

 كارهايش عیب است، بعد بگويد: خهدايا چكهار كهنم؟ خداونهد مهيبايد توبه كند و بفهمد اين 

در  «يَ فَنالَ خَنوْيٌ عَلَنيْهِمْ وَ الَ هُنمْ يَحْزَنُنونَفَإِمّا يَأْتِيَتَّكُُِمْ مِتِّي هُديً فَمَ ْ تَبِعَ هُدَا»فرمايهد: 

مهرا  فرستم، اگر كسي هدايت گذارم و براي شما هدايت مي زندگي زمیني من شما را تنها نمي

نخواههد بهود، نهه خهوفي  اوها دارد براي  هايي كه زندگي زمیني براي انسان بپذيرد، آن نگراني

اسهت از غصهه و غهم از گناههان و اعمهال گذشهته، و  عبهارت« حزن»براي او هست و نه حزني. 

فرمايد: از طريق پیروي از شريعت از هر دوي ايهن  عبارت است از نگراني از آينده. مي« خوف»

كنیهد و ههم وارد  اليقِ بهشهت پیهدا مهي يكه هم شخصیت مانید، به طوري دو مشكل مصون مي

 رو نخواهید بود.  ان روبهكاري شیط شويد كه ديگر هر لحظه با خطر فريب بهشتي مي
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فرمايهد: بها  خداوند در آيه فوق در رابطه با جايگاه شريعت و نقش آن در زندگي زمیني مي

تهواني زنهدگي زمینهي را  هها اسهت، مهي پیروي از هدايت الهي در زمیني كه خاسهتگاه دشهمني

ست، يعني هم تر هم ه سرمايه بهشتي كني كه نه تنها كمتر از آن بهشت قبلي نیست، بلكه كامل

شود و ههم نگرانهي از آينهده و خطهر سهقوط دوبهاره، چهون از طريهق  ضعف گذشته جبران مي

ههايي كهه  ، ديگهر از انتخهابيو متحد نمودن قلب با دسهتورات الهه شدن با شريعت، هماهنگ

يابیم. پس فلسفه حیات زمیني ما،  شود ما از بهشت صعودي خارج شويم، نجات مي موجب مي

كهردنِ ايهن زنهدگي، از  یار دقیق و حساب شده است، كه در صورت صهحیح طهياي بس برنامه

طريق شريعت و هدايت الهي، به بهشتي برتر خواهیم رسید و لذا كفر و انكهار انبیهاء كهار بسهیار 

 شود.  ها صادر مي عجیبي است كه از بعضي انسان

عهالَم   معني در آنآري در بهشت نزولي گرسنگي و تشنگي نبود، چون اصالً طبیعت به اين 

نیست، عالَمي فوق طبیعت است، تا حدي مانند عالَمي است كهه بعضهي از اولیهاء وقتهي در دنیها 

برند، كهه در آن حالهت، گرسهنگي و تشهنگي برايشهان هیبهت و نمهود  هستند، در آن به سر مي

شان را  يكنید كه زندگ اند كه شديداً زمیني هستند، مالحظه مي ندارد و بر عكس آنها، افرادي

چرخاند. هر دو ممكن است حتي يك اندازه غذا بخورند، ولي اين يكهي  ترس از گرسنگي مي

كهه  تمام روز به فكر اين است كه فالن غذا را به دست بیاورد و بخورد و آن ديگري بدون ايهن

خورد. انسان به هر اندازه كهه بهه بهشهت  رسد و مي هايي داشته باشد، غذايش مي چنین دغدغه

شهود، چهون در بهشهت اصهالً گرسهنگي و  يك شود، هیبت گرسهنگي بهرايش ضهعیف مهينزد

 تشنگي نیست.

اِنّنا لِلّنه وَ اِنَّنا اِلَيْنهِ »دارند، و به همهین جههت ههم داريهم  ها يك نزول و يك صعود انسان

م. آن غیب روي يعني ما از عالَم غیب بر زمین آمديم و سپس از زمین به عالم غیب مي «راجِعُون

گويند، همان مقامي كه از آن به زمین هبهوط كهرديم. آدم در زنهدگي  لي را برز  نزولي مياو

دادن آن شهرايط  كه امكهان از دسهت در برز  نزولي هنوز نقص دارد و آن عبارت است از اين

برايش هست. درست است كه زندگي در زمین، نقصش بیشتر است، ولهي در مقايسهه بها بهرز  

راي يك نحوه نقص است، با استقرار آدم در برز  صعودي ديگهر آن صعودي، برز  نزولي دا

مرحله و آن كماالت برايش مقام شده است، چهون كمهالِ مخصهوص بهشهت صهعودي را پیهدا 
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كهه بهشهت صهعودي،  ينیست در حال« دارالخُلْد»شود، بهشت نزولي  كرده است و وارد آن مي

سهر  شهیطان آزاد شهده، شهیطان را پشهت پهذيراي د است، چون از شیطان و نفس امّهارةدارالخل

را انسهان در طهول حیهات زمینهي در اثهر يهگذارده است، و لذا آن مقام دارالخلد خواههد بهود. ز

تبعیت قلبي و فكري و عملي از شريعت، شیطان را از خود دور كرده و لذا عوامل خهروج از آن 

 ابتداي بحث خطهاب بهه انسهان مالحظه كنید كه چرا در ن برده است.یعالم الهي را در خود از ب

 ورزيهد و از پیهامبران تبعیهت نمهي ؛ چه شده است كه به خدا كفر مي«َُيْفَ تَكْفُ وُن»: ها فرمود

گهر ياند تا زمینه ورود شما را به بهشت صعودي فراهم كننهد د ؟ در حالي كه پیامبران آمدهكنید

 به ما نشان دادند و مها را در آن بهشت نزولي را ست؟یامبران چیدن به پيكفرورز يگاه و معنيجا

توانیم پیدا كنیم. يك نحهوه بهه  جا مستقر نمودند تا بفهمیم چه موقعیتي داريم و چه موقعیتي مي

بهاز نمودنهد آن ههم در  مها يخود نشان دادن خودمان بود و بعد مسیر كمال حقیقهي را در جلهو

 هايمان. ها و نقص عین توجه به ضعف

 ها انحراف أنشغفلت از دشمني شيطان، م

شوند كه شیطان دشمني خود را پنهان كرد و از ياد آدم  متذكر مي «عليةه هللا رمحة »عالمه طباطبايي

دانست كه نبايد به شجره نزديك شود، ولي شیطان به عنهوان ناصهح  كه آدم مي برد و لذا با اين

 گويهد: ايهن الً مهيو دلسوز آمد و دستور خدا را مبني بر نزديك نشدن به شجره توجیه كرد. مث

قهدر بخهوري تها مسهت شهوي، ولهي اگهر در  اند مشروب بد است، وقتي است كهه آن كه گفته

اگر ما شهیطان را بهه عنهوان دشهمن خهود نگیهريم و  حدي بخوري كه مست نشوي خوب است.

پهذيريم و عمهالً بهه  اش فراموش كنیم، توجیهاتش را مهي دشمني او را به جهت دوستي ظاهري

آدم دشهمني شهیطان را »فرماينهد:  ست نزنیم، دست خواهیم زد و اين است كهه مهيآنچه بايد د

شهیطان «. فراموش كرد و نه حكم خدا را، و شیطان بها فلسهفه چینهي، نههي خهدا را توجیهه كهرد

نگفت خدا اين حرف را نگفته است، بلكه به آدم گفت: اگر تو از اين درخهت بخهوري، مَلَهك 

يهك  خواهد تو جاودانه نشوي. يعنهي بها گردي و خداوند مي يجاودانه م شوي و در نتیجه مي

هم كه در اين راسهتا پیهدا شهد از اينجها بهود  يتوجیه ناحق، موضوع را عوض كرد و همه مشكل

كه آدم عداوت شیطان را كه قبالً خداوند براي او گفته بود فراموش كرد، علهتش ههم ايهن بهود 
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اساس كار شیطان اين است كهه  ا ارائه نمود.كه شیطان در پوشش نصیحت و قسم، سخن خود ر

گذارد كه ما نیاز به آن داريهم. بهه همهین  هايي از ما دست مي با ظاهري دلسوزانه روي گرايش

چهون شهیطان  ،بلكه دشمني شیطان را فراموش كردجهت هم آدم نهي شجره را فراموش نكرد، 

توانهد  دم فكر كرد شهیطان مهيروي نیاز به جاودانه شدن در بهشت دست گذاشت و در نتیجه آ

اين نیاز را برآورده سازد و لذا توجیه شیطان را پذيرفت و با نزديكي به شجره از خدا غافل و بهه 

 خواست از آن فرار كند.  خود مشغول شد و درست گرفتار همان چیزي شد كه مي

كهه  صرف اينبه »اگر ما تكلیف خود را با شیطان روشن نكنیم و نرسیم به اين نكته مهم كه 

بینید يك مرتبه گرفتار همهان چیهزي  مي« شوم. اين راه و رسم شیطاني است، من از آن جدا مي

م دروغ بد است ولي يك مرتبهه یدان يكه ما م خواستید از آن فرار كنید، مثل اين  شديد كه مي

 نمهيهاي خود ما را قهانع كنهد كهه ايهن دروغ آن نتهايج بهد را  كند با وسوسه شیطان شروع مي

 بینیم چه بالئي سر خود آورديم. دهد، و بعد كه عمل كرديم مي

پس اين آيه را به ذهنتان بسپاريد كه خدا فقط يك دشهمن بهه مها نهداد، بلكهه يهك دشهمن 

فرمايد: دشمن شما كهه شهیطان باشهد، عَهدُوّ  شناسي هم به ما داد. خیلي هم آسان است. خدا مي

بین است؟ خدا گفته است كه اين كهار را نكهن، ايهن مبین و دشمن آشكار است. چگونه عدوّ م

تواند بگويد من نفهمیدم كه شیطان دشهمن مهن اسهت،  گويد بكن. كسي نمي آمده است و مي

توانستي بفهمي، خداونهد حكهم خهود را در ههر مهوردي از  گويند تو خودت مي چون به او مي

دهد، شهیطان اسهت. پهس موارد زندگيِ زمیني روشن نمود. پس هر كس خالف آن حكم نظر ب

 شناسي داد و هم قدرت خداشناسي. هم به ما قدرت شیطان

كنهد. چهه موقهع  يكند؟ وقتهي كهه شهیطنت شهیطان را فرامهوش مه چه وقت آدم اشتباه مي

ههايش  كند؟ وقتي حكم خدا را طوري توجیه كند كهه بها ههوس شیطنت شیطان را فراموش مي

آورد،  و شهجره، غفلهت مهي  ايش بهه كثهراتكنهد؟ آري؛ گهر بسازد. چطوري اين كار را مهي

در ايهن حهال اسهت كهه . شهود غفلت كه آمد زمینه توجیه حكم خدا توسط شهیطان فهراهم مهي

 تواند موفق شود. شیطان مي

 خواهد. هايي كه حكم خدا را نمي پناه به خدا از میل «اَعَاذَنَا او مِ ْ شُ ورِ اَنْفُسِتَا»
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 «ركاتهوالسالم عليكم و رحمةهللا و ب»



 





 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

سَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِيسَ فَ لَقَدْ خَلَقْتَاُُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاُُمْ ثُمَّ قُلْتَا لِلْمآَلئِكَةِ اسْجُدُواْ آل َمَ»

 1«لَمْ يَكُ  مِّ َ السَّاجِدِي َ
شهما پهرداختیم آنگهاه بهه  يه صهورتگرشما را خلق كرديم سهپس به و در حقیقت

آدم سجده كنید پس ]همه[ سجده كردند جز ابلهیس كهه از  يبرا فرشتگان گفتیم

 .كنندگان نبودسجده

كنم كه اگر داسهتان آدم بها دقهت  مقدمتاً به عنوان نكته اول، بر روي اين موضوع تأكید مي

كهه در  يا همه ابعهاد و ظرائفهبررسي شود، نمايش كاملي است از معني زندگي زمیني، آن هم ب

اش را بتوانهد درسهت  است كه انسان معنهي حیهات زمینهي ين مطلب مهميآن هست و به واقع ا

فهمهد كهه راه  دههد. چهون مهي كشف كند. اگر حیات زمیني معنا شد، انسان تن به بیراهه نمهي

یر صهحیح كدام است و بیراهه كدام. عمدة مشكالت عملي انسان ريشهه در همهین نهاتواني تفسه

متوجهه  شناسد، و چهون اش دارد. زيرا از نظر تفكر جايگاه خود را در هستي نمي زندگي زمیني

خواهد اين  كند. حال با اين زاويه به داستان آدم بنگريدكه مي شود، بد عمل مي اين مسئله نمي

ر كه خهدا طو موضوع را براي انسان معنا كند كه اصالً يعني چه او در زمین آمده و چرا بايد آن

 گويد در زمین زندگي كند؟ مي

 تكوين و تشريع

ن مطلهب اسهت يهاست و احتیاج به بحث دارد، توجه به ا يز موضوع مهمینكته دوم كه آن ن

 كهه شهما كه حقايق همیشه تكويني است و ظهور آن حقايق ممكن است تشريعي باشد. مثل اين
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كار را انجام دهد. ايهن دسهتور شهما  دهید كه آن دانید به كسي دستور مي مطلبي را كه حق مي

دهید، يك امهر تشهريعي اسهت،  را در جهت خاصي قرار مي يكه در واقع اختیار انسان مشخص

 در عیني كه امر و دستور شما ريشه در واقعیتي دارد كه شما طبق آن واقعیت اين دسهتور را داده

مهین اسهت. داسهتان آدم يهك ه« تشريع ريشه در تكوين دارد»شود  كه گفته مي ايد و معني اين

حقیقت تكويني است كه ظهور تشريعي دارد و تمهام دسهتورات خداونهد بهه انسهان در زنهدگي 

زمیني، ريشه در انسانیت انسهان در نظهام تكهويني او دارد. شهايد بهه تفهاوت شهعرهاي حهافو بها 

امهر ايهد، شهعرهاي حهافو عمومهاً اشهاره بهه امهور تكهويني دارد و خودتهان  سعدي توجه كرده

گويهد و نهه  مهي «حقهايق»كنیهد، چهون بیشهتر از تشريعي و يا تكلیفي را از دل آن اسهتنباط مهي

آورد.  و در بعضي موارد از ظهور تشريعي آن حقايق تكويني هم سخن به میان مي ،«تكالیف»از

گوينهد:  راند، به اصهطالح مهي سخن مي «نبايد» و «بايد»و  «تكالیف»ولي جناب سعدي بیشتر از 

  ، شاعر اخالق است.سعدي

هاي متدين در ابتداي تفكر بیشتر تشريعي هسهتند و بهه بايهد و نبايهد ديهن نظهر دارنهد  انسان

كه سعي كنندبه ارتباط بین آن بايد و نبايدها با حقايق عالم توجهه كننهد، و خیلهي ههم  بدون آن

 خودشهان را مهي «تكلیهف»مردم متهدين  از اين حال بیرون بیايند. عموماً مشكل است كه بتوانند

خودشان را. به همین دلیل اگر براي چنین افرادي از حقايق عهالَم  «و تفسیر تفصیل»خواهند و نه 

شوند. ولي اگر بگويید اين چیهز خهوب اسهت و آن  و نحوة بودن هستي سخن بگويید خسته مي

ايهن « نبهود»و « بهود»فهمنهد، ولهي ريشهه  شوند، يعني خوب و بد را مهي چیز بد است خسته نمي

عالم را بفهمد، ايهن آدم راه  تكوينیّاتفهمند. اگر كسي توانست  خوب و بدها را به راحتي نمي

كند. اگر كسي فقط امر و نهي دين را فهمید و حقیقتهي كهه ايهن امهر و  حقیقت را دارد طي مي

گوينهد او هنهوز در ظهاهر ديهن متوقهف اسهت. بهه  نهي از آن ريشه گرفته است را نفهمیهد، مهي

در مرحله شريعت است و به مرحله حقیقت نرسیده اسهت. بهه ههر صهورت نكتهه  الحِ عرفا،اصط

مهم اين است كه متوجه شويم امر و نهي مطرح در دين مبتني بر حقیقتي است كهه آن حقیقهت 

 گیرد. ها قرار مي پايه و اساس اين امر و نهي

  «گرسهنگيِ»طوري كه  شدنِ تشريع از تكوين در نفس انسان هم جاري است به قاعده ناشي

ناشي از آن گرسنگي، يك « بايد غذا بخورم»شما در نفس شما يك حقیقت تكويني است ولي 
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« بايهد غهذا بخهورم»تكلیف است. حاال اگر كسي گرسنگي را احسهاس نكنهد و گرسهنه نباشهد، 

 كهه همهان گرسهنگي اسهت،« بايد غذا بخورم»  دهد، چون پايه تكوينيِ براي اين آدم معني نمي

بهه جههت نبهودن تكهوين يها واقعیهت گرسهنگي « تشريع»و « بايد»وجود ندارد، به عبارت ديگر؛ 

 مطرح نیست. 

ا تكوينیات انسان اسهت. اگهر ايهن مسهئله را بتهوانیم درسهت يها  داستان آدم كشف واقعیت

فهمهیم. خداونهد بها طهرح موضهوع بهشهت  بفهمیم، آن وقت جايگاه شريعت را هم درست مهي

خواهد جايگاه شريعت در زندگي زمیني را براي ما روشن كنهد تها معلهوم شهود  مينزوليِ آدم 

 گويند بندگي كن و عبادت كن. وقتي معنهاي وجهودي و تكهويني ايهن اعمهال روشهن  چرا مي

 نماياند.  اش را شريعت به ما مي شود، به تبع آن معناي تكلیفي

ريعي است. اما ايهن حكهم گويیم دروغ گفتن حرام است، اين يك معناي تش يك وقت مي

 يك معناي تكويني هم دارد، يعني بايد بدانیم دروغ گفتن در هستيِ انسان چه نقشهي ايفهاء مهي

در هستيِ انسهان چهه نقشهي دارد، ايهن بها « ريا»حرام است، اما اين « ريا»گويد  كند. شريعت مي

شهود  وجهه مهيشود و در آن صورت است كه انسهان مت اش روشن مي توجه به جايگاه تكويني

خواههد  چه اندازه اين دستورات عمیق و دقیق است، البته عظمت مسئله براي كسي است كه مي

خواهد معناي بهودن خهود را  ماوراء اين دستورات را هم بشناسد. داستان آدم براي كسي كه مي

بهه  ايهد وقتهي شد. شما ديهده با روي زمین بشناسد رازها و رمزها دارد، ولي گويا رزق همه نمي

پذيرد كه حرام اسهت و ريها ههم  گويید ريا حرام است، خیلي راحت مي انسان مؤمن عادي مي

كند. ولي اگر به او بگويیهد بیها تها جهاي  كند كه از شريعت تبعیت مي كند، كار خوبي مي نمي

ها را  تواند اين دهد و اصالً نمي ريا را در هستي خودت نشانت بدهم، تمايلي از خود نشان نمي

يرد، چون جاي ريا در هستيِ خودش يعني توجه بهه تكهوين كهه فهمیهدن آن مشهكل اسهت، بپذ

هاي وجودي احكهام نظهر كنهد، و داسهتان  هاي اعتباري، به جنبه را بايد به جاي توجه به جنبهيز

خواههد جهاي  ن داسهتان مهييهاسهت، ا آدم توجه به نحوه بودن و جنبه وجهودي آدم در هسهتي

ها تحمل فهم آن را ندارنهد، بهه عنهوان  نشان بدهد و عموماً هم ذهن ها حیات زمیني را به انسان

 ها بپرسید چطهور اشهیاء را مهي توانند از طريق نور، اشیاء را ببینند و اگر از آن ها مي مثال انسان

توانند بگوينهد  بینید، ديگر نمي گويند به وسیله نور. ولي اگر بپرسیم چگونه نور را مي بینید، مي
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نمايانهد، در  دهند، نور خهودش، خهودش را مهي بینند، نهايتاً جواب مي نور، نور را مي به وسیله

بیند، او متوجه نیسهت كهه نظهر بهه جنبهه  كه ما از او سؤال كرديم از چه طريقي نور را مي حالي

اش  شود، يعنهي نهور از جنبهه تكهويني يها وجهودي كند و متوجه وجود نور مي نور ميوجودي 

طور است كه بايد ماوراء حركهات و  ند. جنبه وجودي و تكويني آدم هم همیننمايا خود را مي

هها بايهد موضهوع را بهه نگهاه  جزئیات افراد، به جنبه وجودي آن در هستي نظر كرد و لذا انسهان

اعتباري محدود نكنند. به همین دلیل در جلسه اول عرض شد كه در اين بحث خیلي دنبهال ايهن 

خواهند سهريعاً ههر  هاي عادي مي را به دست آوريد و والسالم. آدمنباشید كه تكلیف خودتان 

خواهنهد  موضوعي را به بايد و نبايد تبديل كنند و ببینند حهرام اسهت، يها حهالل. يعنهي زود مهي

ههاي  پديده را به طور تشريعي مطرح كنند، در حالي كهه نتیجهه ايهن تكهالیف و حهرام و حهالل

 كند. ن معارف پیدا كنیم فرق ميشرعي با عمق معرفتي كه نسبت به اي

يك مقدار بايد زحمت كشید تا آدم بتواند تكوين و تشريع را به هم وصل كند. اگهر كسهي 

دانهد. كسهي كهه تمهام  گويند اسرار مهي بتواند اين كار را بكند، اين در واقع همان است كه مي

 وسهعت يا كهه معنهافهمد. چر از آيات قرآن را نمي ياریذهنش را تشريع گرفته است، عمق بس

تواننهد  اي در ايهن حهد و انهدازه و عمهق نمهي فهمهد. عهده يدادن ذهن از ظاهر به بهاطن را نمه

دربهارة آموز از خانواده ثروتمندي گفتنهد يهك انشهاء  به يك دانشگويند:  دينداري كنند. مي

، فقهرا خودشهان فقیرنهد فقراء بنويس. شما حساب كنید ذهن او چه ذهنهي اسهت. و لهذا نوشهت:

ذهن اين فرد كه در خهانوادة ثروتمنهد رشهد كهرده،  .ها ، و از اين حرففقیر استهم نوكرشان 

تواند بیرون از آن محدوده ذهني خود فكر كند. اين مسئله ههم كهه مها متوجهه شهويم  اصالً نمي

اش  ها، يك حقايق تكويني هست چهون الزمهه ها و تشريع و حالل  ماوراء اين تكالیف و حرام

هها  ف است، كار مشكلي است. به همین جهت ايهن بحهثیتكال يوجود يها به جنبهنظركردن 

 شود طرح كرد. نمي را عموماً در محافلي كه محور ذهنشان فقط بايد و نبايد دين است،

 دينداري، يعني سير به سوي باطن عالَم

هها  و نبايدن قدم بگذارند تا متوجه شوند اين بايد يكساني كه نتوانستند در حقايق تكويني د

را نشناختند، و لهذا بهه آنهها پشهت كردنهد، چهون  )علیهم السالم(البیت از كجاست جايگاه اهل
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يك شخص عهادي آن ركوع و سجود را فكر كردند دين همین ركوع و سجده است، حاال چه 

 طباطبايي را رحمت كند، مي اهلل عالمه شاء . خدا إن)علیه السالم(علي انجام دهد و چه حضرت

يد: شیعه از آن جهت كه به ائمه متصل اسهت، افتخهارش ايهن اسهت كهه متوجهه اسهت كهه فرما

به حقیقت وصل است. به تعبیر خود ايشان شیعه يك سهیر بهاطني در احكهام  اعتباريات شريعت،

بعداً بحث خواهیم كرد كه آفت بینشي كه اعتباريات را به خود اعتباريهات  5شريعت قائل است.

گردانهد، از  بركت بینشي كه اعتباريات را در شريعت به حقیقت برمهي گرداند كجاست و برمي

دهند، بلكهه تفنّنهي دينهداري  ها اعمال ديني را با مباني اعتقادي انجام نمي چیست. خیلي از آدم

  خوانهد. ايهن ههیچ بههره رود و ههم تفنّنهي قهرآن مهي بینید هم تفنّني كنار دريا مي كنند. مي مي

، چون با دينداري خود به دنبال سیري به سوي باطن نیست. مها در جههان برد حقیقي از دين نمي

كنند و براي دسهتورات ديهن  ها در عیني كه دينداري مي ها بسیار داريم. اين معاصر از اين آدم

اند، ولي معتقد نیستند دين و دستورات آن به حقايق عالیهه وصهل اسهت. اگهر دقهت  ارزش قائل

اش معني ندارد، چون يقین يعنهي توجهه  به معني واقعي« يقین»فراد كنید در روش دينداري اين ا

قلب به حقايق باطني شريعت و اتصال ظاهر دين به باطن دين. حرف اين نوع افراد اين است كه 

كهه دروغ بهراي  كه عبور كردن از چراغ قرمز بد است. ولهي ايهن آري دروغ بد است. مثل اين

اي در عهالم وجهود دارد، و بايهد بها  یهه، و حقهايق غیبیههقلب حجابي است در مقابل حقهايق غیب

 بهرد، با آن حقهايق از بهین مهييقین پیدا كرد و دروغ رابطة ما را  ها ها، به آن ارتباط قلبي با آن

شهان ههم  شناسند و اگر هم مطرح شود قبول ندارند، ولي در زنهدگي  مطالب را نمي  اصالً اين

اي واقعي شیعه نیستند، چون اصهالً تفهاوت مسهلمان شهیعه بها ها به آن معن گويند. اين نمي دروغ

مسلمان غیر شیعه در همین مطلب است كه عرض كرديم هر چنهد ممكهن اسهت آداب ديهن را 

 رعايت كنند و آزارشان هم به كسي نرسد.

به پیكر اسهالم زد، همهین  )علیهم السالم(البیت كردن اهل اي كه منزوي ترين ضربه بزر 

 بهاطن. ايهن ها حافو شريعت بودند، اما شريعت بي ساني را سركار آورد كه اينضربه بود كه ك

بهاطن بودنهد.  ها مخالف شريعت بودند؟ نه! مخالف شريعت نبودند، ولي معتقد بهه شهريعت بهي

                                                 
 رجوع شود. «عليه هللا رمح »طباطبايي به كتاب معنويت شیعه از عالمه - 5
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 داننهد چهرا دروغ نمهي گوينهد، امها نمهي دين سطحي اگر دين جامعه شد، دينداران دروغ نمهي

نهد. ايهن نهوع كن ينمه يحت عنوان دسهتور رسهمي زنهدگي دزدت كنند، اما گويند، دزدي نمي

گرفتن اصل دين ضرر دارد، اگهر انسهان بهه صهرف دسهتور  برخورد با دستورات دين در ناديده

داند كه خداوند به او تحمیهل  رسمي زندگي دزدي نكند حتي دزدي نكردن را يك تحمیل مي

ات زمیني تهو ايهن نبهود. تهو نیامهدي كرده است. حرف اين است كه اي انسان! اصالً داستان حی

طور باشي كه طبهق دسهتور رسهميِ ديهن دروغ نگهويي. تهو خهودت از يهك  روي زمین كه اين

ات را كشهف كنهي.  اي تها آن جنبهه بهاطني اي، آمهده جا آمده به اين باطني خارج از اين عالم

و در هسهتي  خواههد جايگهاه شهريعت را در عهالم هسهتي داستان آدم از اين مقوله است كه مهي

 انسان روشن كند و مالحظه كنید چرا در رابطه با داستان آدم در محافل ديني ما كمتر كهار مهي

شود، چون اولین شرطِ درست فهمیدن اين قضیه، سیر از ظاهر به بهاطن اسهت و بايهد از روحیهه 

فكهر داد ن، تغییر يشناختن دستور د ن به روحیة حقايق تكوينييپنداشتنِ دستور د قرارداد رسمي

ها مشكل است، هر چند دين آمده است كه انسان اين سیر را انجهام  و مسلّم اين كار براي انسان

شوند و در واقع  دهد. به همین جهت هم از داستان آدم تحت عنوان يك مسئله سمبلیك رد مي

كردن موضوع يعني ايهن قضهیه واقعهي  شكنند. سمبلیك معرفي با اين برخورد كمر قرآن را مي

فهمهم و  فهمد، انصاف آن اسهت كهه بگويهد نمهي را نمي يیست. در حالي كه اگر انسان مطلبن

خودش و بقیه را راحت كند. اگر بگويیم قضیه آدم واقعي نیسهت، پهس در واقهع بايهد بپهذيريم 

دستورات شريعت ريشه و پايه تكويني ندارد، يعني حهرام و حهالل خهدا ريشهه در حهق و باطهل 

لكه صرفاً تعدادي از دستورات و قراردادهايي است كه خداوند آنها را اعتبهار بودن آنها ندارد، ب

 است. كرده 

تواننهد بقیهه چیزهها  ها داستان بودن خودشان را در روي زمین نفهمند، چگونه مي اگر انسان

ههاي ايهن شههر را بدانیهد، امها  را درست بفهمند؟ مثل اين است كه شما تمام كوچه پس كوچه

ا در اين شهر هستید، عمالً آن همهه دانهايي بهراي شهما معنهي نخواههد داشهت. بلهه ندانید كه چر

 عكس آن ممكن است، آدم بداند چرا در اين شهر هست و حاال تعدادي از كوچه پهس كوچهه

 است. تواند زندگي كند، چون معني اصلي خود را در اين شهر گم نكرده ، باز مينداندها را 
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هاي زمین را بدانهد، جهنس  كاري كن زمین است، ولي تمام ريزهاگر آدم نداند چرا فعالً سا

ن هسهت؟ ايهن خیلهي یزمه يها را بداند، اسم و وزن كرات را بداند، اما نداند چهرا در رو سنگ

هها  داند چرا ايهن زندگي عجیبي است، چون هر چه بیشتر بداند، بیشتر پُر از هیچي است، و نمي

. اگهر دانهد داند و لذا جايگاه تكالیف ديني را هم نمهي نميداند، زيرا معني بودن خود را  را مي

ههدف و پهو   بهيك حركهت يه تان از ديد تكويني نتوانید به اعمال خود بنگريد، همة زندگي

حداقل بايهد جايگهاه تكهويني همهة بايهد و  ايد. بازي خورده و شما در آن صورت ،خواهد شد 

را اول خهوب بفهمهیم، در متهنش « ننبهود»و  «بهودن»را به صورت كلي پیهدا كنیم.اگهر  ها نبايد

آيد،  در نمي« بودن» ،«بايد و نبايد»آيد، اما عكس آن امكان ندارد. از  پیش مي، «نبايد»و « بايد»

  شود. يحاصل مبه طور طبیعي « بايد و نبايد»، «بودن و نبودن»ولي از 

 داستان آدم، يك مَثَل واقعي

 فرمايند: يم «عليه هللا رمح »طباطبائي عالمه
اي باشهد كهه  رسد كه قصه منزل دادن آدم و همسرش در بهشت، به منزلة نمونهه به نظر مي»

تعالي خواسته وضع آدمیان را قبل از نازل شدن به دنیا و كرامتهي كهه در منهزل قهرب  خداي
 .«مجسّم كند مَثَلاند با آن  داشته

ضهع آدمیهان قبهل از ايهن دنیها شهود: اوالً؛ و با توجه به اين مطلب اخیر سه نكتهه روشهن مهي

چگونه بوده است. ثانیاً؛ چرا آدم در اين دنیا آمده است؟ ثالثهاً؛ خداونهد خواسهت بها ايهن مثهال 

به شما بگويد مَثَل همهة شهما مَثَهل آدم اسهت، و مَثَهل آدم واقعي 

شن شدن اين نكتهه اخیهر بهه آيهه اش اين چنین است. براي رو يك واقعیت است و آدمیت قصه

 فرمايد: سوره اعراف توجه كنید كه مي 00

جَدُوا اِالّ » جُدُوا لِناَ َمَ فَسنَ وَ لَقَدْ خَلَقْتاُُمْ ثُمَّ صَوَّرْناُُمْ ثُمَّ قُلْتَنا لِلْمَالئِكَنةِ اسنْ

   «.إِبْليسَ لَمْ يَكُ ْ مِ َ السَّاجِدِي َ
انسهاني داديهم، سهپس بهه مالئكهه شما را خلق كرديم، سپس به همه شما صهورت 

 گفتیم به آدم سجده كنید، و همه سجده كردند مگر ابلیس كه از ساجدين نبود. 
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 خطاب قرار داده كهه معلهوم اسهت مها آنمورد فرمايید آيه طوري ما را  چنانچه مالحظه مي

بهه تهان را صهورت داديهم، سهپس  تان را خلق كرديم، و همه فرمايد: همه ايم چون مي جا بوده

 جا بوده مالئكه گفتیم به آدم سجده كنند. حال با توجه به اين آيه، آيا يك فردي به نام آدم آن

تهان  تان را خلق كرديم و سهپس همهه فرمايد: همه ؟ خدا ابتدا ميايم جا بوده يا همه آناست و 

 گويد: به مالئكه گفتیم به آدم سجده كن. رمزش چیست؟ يعني همهه را صورت داديم، بعد مي

جا هستند، اما يك حقیقت بیشتر ندارنهد و آن آدمیهت اسهت و سهجده مالئكهه بهه  ها آن انسان

آدم، به معني سجده به همه است، چون بحث خلقت همه شهما و صهورت انسهاني دادن بهه همهه 

جا نبوديم، اصالً من و شهما كهه هنهوز بهه  ان است. از طرفي مسلّم است كه همه ما آنیشما در م

تهان را  همهه»فرمايد:  با دقت در اين آيه كه خدا مي «عليةه هللا رمحة »بوديم. عالمه طباطبايي دنیا نیامده 

ن طهور يها« گويد به مالئكهه گفتهیم بهه آدم سهجده كهن خلق كرديم و صورت داديم و بعد مي

ها است  گیرد، صورت همة انسان كنند كه اين آدم كه مسجود مالئكه قرار مي يم يریگ جهینت

خواهد انسان را براي خودش قبل از دنیها، و در دنیها تفسهیر كنهد و بهه  ستان آدم ميو با طرح دا

شود كه توجه اصلي ما را بهه سهوي حقیقتهي  واقع اين نكته، نكته ارزشمندي است و موجب مي

باشد، حتهي فهوق جنبهه  هركس مي ياز خودمان بیندازد كه آن حقیقت نه تنها فوق جنبه شخص

 د. بودن ما قرار دار زمیني

 آدميت و انتخاب خستگي

 فرمايند: در ادامه مي «عليه هللا رمح »ييطباطبا عالمه

و نیز ]با طرح اين موضوع واقعي[ بنمايد كه انسان در مقابهل آن همهه نعمهت كهه در اختیهار »
 .«كند داشته، خستگي و آالم را اختیار مي

ه در بهشهت ايهن همهه است، با اين ك يطور طوري است، همین حاال هم اين آري؛ آدم اين

توانست دست يابد و فقط به او گفته شد بهه ايهن شهجره نزديهك  ها مي نعمت بود و به همة آن

ها را رها كرد و به شجره نزديك شد، جهنس آدم و آدمیهت ايهن اسهت.  نشود، ولي همه نعمت

سهت با خدا بهترين آرامش ا  دانید كه آرامش طور هستیم. شما خودتان مي من و شما هم همین

ولي با توجه به اين موضوع بهه مهن بگويیهد چهه تعهداد آدم سهراغ  و آرامش با دنیا محال است.
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كننهد، ولهي بهه امیهد  ها مسلّم با دنیا آرامش پیهدا نمهي داريد كه با خدا آرامش پیدا كنند؟ آدم

شهدن  كنند، اين همان قصه نزديهك طور دنیا و امكانات آن را انتخاب مي يافتن، همین آرامش

 ها چرا خودتان را نمي كردن شجره ممنوعه است و قصه همة ماها است، پس اي آدم انتخابو 

 شناسید؟

خواهیهد بخوريهد،  ههر چهه مهي 3«ُُلَا مِتْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما»خداوند فرمود: از اين بهشت 

فقط به ايهن شهجره نزديهك نشهويد  9«وَ الَ تَقْ َبَا هَذِهِ الشَّجَ َة فَتَكُونَا مِ َ الظّالِمي »گواراتان باد 

كه از ظالمین خواهید شد، اما همه را رها كردند و به همان چیزي نزديك شدند كهه بنها بهود بهه 

ها قرار داده بود تا اسهتفاده كننهد غافهل  ها كه براي آن آن نزديك نشوند و از بسیاري از نعمت

وش باشید و از تجلیهات انهوار الههي ها خ توانید با اسماء الهي و اُنس با آن شدند. شما چقدر مي

ها با آن اسهماء خوشهند و از انهوار الههي اسهتفاده  جان خود را منور كنید؟ ولي چه تعداد از آدم

 كنند؟ پس در واقع با طرح نزديكي آدم بهه شهجره ممنوعهه، قصهه خهود آدم را بهه آدم مهي مي

م و از يجره نزديهك شهدطور كه در بهشهت بهه شه شود كه همان اش اين مي گويد. حاال نتیجه

م، در اين دنیا هم هرچه ما به اطاعت خدا پشت كنیم، از كمهاالت واقعهي یهمه چیز محروم گشت

ها آبهي نیسهت  گويد كه اين زحمت افتیم. البته بعد مي شويم و در نتیجه به زحمت مي دور مي

ه از بهشهت كه از كاسه بريزد و برنگردد و لهذا آدم بیهرون رانهده شهده از بهشهت، محهروم شهد

 نیست.

 اي از کل زندگي زندگي زميني، حادثه

فرمودند؛ خدا با طرح ايهن داسهتانِ  «عليةه هللا رمحة »طور كه مالحظه فرموديد عالمه طباطبايي همان

اند كه انسان در مقابل آن همه نعمت كه در اختیار داشته اسهت، خسهتگي و يواقعي خواست بنما

جا كهه آمهده برگردانهد بهه  كه سعي كند خود را به همان ينكند، و به جاي ا آالم را اختیار مي

 شود. حیات سرد دنیايي مشغول مي

                                                 
 .30سوره بقره، آيه - 3

 همان. - 9
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 بشر فراموش كرده است كه جنسش چیست و جايش كجاست و كجا بايد برود؟ همهه ايهن

ها را از ياد برده است. در نتیجه دنیا كه يك پديدة محدودي از كهل وجهود انسهان اسهت، همهة 

ساعت شما خراب شود و در تمام طول هفتهه ذهنتهان متمركهز خهراب مقصد او شده است. اگر 

شدن ساعت شود، عمالً يك حادثه كوچك نسبت به گسترة حیاتتان، همه حیات شما را اشهغال 

ت گسترده است، اشغال كند ياست. حادثه حیات زمیني هم اگر همة حیات ما را كه تا ابد كرده

 بینهیم، بلكهه همهه واقعیهت زنهدگي خهود مهي نمين جهت است كه حیات زمیني را حادثه يبه ا

شهود،  ها مهي ترين انتخاب پنداريم، و اين واقعاً فاجعه بزرگي است براي انسان و منجر به پست

كنهد، اگهر  شناسد، اجهزاء زنهدگي را انتخهاب مهي چون انسان بر اساس افقي كه براي خود مي

ديگهر حیهات سهرد دنیهايي  انسهتتر از محدوده زندگي زمیني د وسعت زندگي را خیلي بیرون

ي دنیايي، يك حادثه موقت در كل زندگي مها اسهت. فهمد زندگ كند. چون مي مشغولش نمي

 روي خود داريم و زندگي گهنج نهفتهه تر از آن است كه در دنیا روبه اصل زندگي بسیار عمیق

ود و شه اي است در اعماق جان ما كهه مقهدار بسهیار كمهي از آن در زنهدگي زمینهي ديهده مهي

 رويش ما رويشي است تا ابديت، نبايد اين رويیدن را تا سقف زندگي دنیايي محدود پنداشت. 

 فرمايند: در ادامه مي «عليه هللا رمح »و عالمه

ههر انسهاني كهه راه خطها را پیمهود، اگهر  خداوند خواست با اين مثال واقعهي روشهن نمايهد»
 را بهه دار كرامهت و سهعادتش برمهيبرگردد و به پروردگار خهود رجهوع كنهد، خداونهد او 

گرداند، و برعكس؛ اگر چنگ به دامن زمین زد و از هوس پیروي كرد، به جاي دار كرامت 
 .«گردد يعني بهشت، به جهنم برمي

 اش را از كنتهرل او بیهرون مهي سهازان زنهدگي اگر بشر از باال به زندگي نگاه نكند، حادثهه

دنیا و در غرب جغرافیايي به نام حادثة رنسانس اتفهاق برند. شما حساب كنید يك حادثه در اين 

ن يك واقعهه تهاريخي اسهت كهه نهه قهبالً مثهل آن در يكه منجر به فرهنگ مدرنیته شد، ا  افتاده

كند. ولي شما ببینید  خواهد بود و به طور حتم سقوط ميفرهنگ بشر بوده است و نه مسلّم بعداً 

ماوراء اين نوع  كنند ها فكر مي رد، در حدّي كه آدمها را در اشغال خود دا چقدر زندگي آدم

اي نیست. اگر به يك نفر ايراني بگويید  زندگي كه چهارصدسال است پیدا شده، اصالً زندگي

شد همان شهلوار  ايد، مي ها به پا كرده لید از غربيبه جاي اين شلوار كه در صد ساله اخیر به تق
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كهه  تر است پوشید، اآلن برايش مشكل است. با اين بگشاد را كه با زندگي كويري ايران مناس

و با طبیعت ايران ههم بهتهر همهاهنگي است تر  زندگي به آن شكل قبلي براي جسم انسان طبیعي

فرمايید كه يك حادثة تاريخي به نام فرهنگ غرب را اگر كسي از بهاال نگهاه  دارد. مالحظه مي

كه عمر خود را فهداي يهك حادثهه كنهد و آن بیند و لذا ديگر الزم نیست  كند، يك حادثه مي

حادثه دنیايي تمام افق روح او را اشغال نمايد و آن را همه زندگي خود بپندارد. در حال حاضهر 

با توجه به تبلیغي كه زندگي غربي براي اثبات خود انجام داده است، اين مشكل براي بعضهي از 

شهود زنهدگي كهرد، چهون  ن زندگي هم ميدانند ماوراء اي افراد پیش آمده است كه اصالً نمي

 كه آن را از افقي باالتر نگاه كنند و تجزيه و تحلیل نمايند. اند بدون آن داخل اين زندگي شده

دههد، داسهتان  اگر كسي به كمك بصیرتي كه خالق هستي از طريق وَحهي انبیهاء بهه او مهي

ههاي  ، چهه رسهد بهه برهههداند حیاتش را بشناسد؛ زندگي زمین را يك حادثه از كل حیات مي

فهمد كه تمدن امهوي  هاي كوچكي از يك حادثه است. او مي زندگي زمیني كه خودش قطعه

اي در يهك حادثهه اسهت و جهنس  و يا عباسي و يا تمدن غرب محال است بمانهد، چهون قطعهه

كنهد،  زمیني دارند، نه جنس قیامتي و ابدي، و با چنین بینشي در عیني كه در زمین زنهدگي مهي

 گوينهد: مهي مهي «عليةه هللا رمحة »ييطباطبها عالمههپهردازد.  خیلي راحت به زنهدگي اصهلي خهود مهي

خواستند به آدم بگويند سنت برگشت به دار كرامت به طور دائم در كل زنهدگي جريهان دارد. 

كه به او بفهمانند چگونه دار كرامهت را  پس داستان آدم، داستان كلي حیات انساني است و اين

 نمايد.  كند و خستگي و آالم را انتخاب مي رها مي

العالمین بهه آدم  در راستاي وسوسه شیطان و نزديكي به شجره ممنوعه و اعالن حضرت رب

 بقره مي 37و حوا كه بايد از بهشت خارج شويد، قبل از خروج عملي از بهشت خداوند در آيه 

 فرمايد:

 «عَلَيْهِ، اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ ال َّحِيمفَتَلَقَّي ِ َمُ مِ ْ رَبِّهِ َُلِمات، فَتابَ »
را از طهرف پروردگهارش دريافهت كهرد، پهس بهه  ييها پس آدم كلمات و سنت

 پذير و مهربان است. نظر كرده، توبه كرد، خداوند بس توبهربّ  حضرتِ

ات را به كار برد كه به معنهي مالقه «تَلَقّي»قرآن در رابطه با فهم سنّت توبه توسط آدم، واژة 

رو ديهد  كردن است، يعني آدم كلمات و حقايقي را مالقات كرد. حقايقي را با قلب خود روبهه
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بهه سهوي پروردگهارش برگشهت. بهه  «فَتابَ عَلَيْهِ»ه ن شد كيكه نتیجه رويارويي با آن حقايق ا

رش كهه بهه طهرف پروردگها را مالقات كهرد. از ايهن« اسم توّاب» «عليةه هللا رمحة »طباطبايي قول عالمه

 است كه موجب شده توبه كند. برگشته است، معلوم است پروردگار را در جلوة توّابي ديده

شهد كهه فهمیهد بهراي جبهران    پس اوالً: حقیقتي را مالقات كرد، ثانیا: اين مالقات موجهب

چهون اسهیر زمهین هسهتیم  يرسد ول مشكلش چه بايد بكند. گاهي حقايق روحاني به قلبمان مي

م. هرچهه از يبهر يها نمه از آن يرسد و لذا بهرة كاف رنگ به قلبمان مي حالتي بياين حقايق، با 

كنهیم. گهاهي حتهي آن  تهر درک مهي ق را بهتهر و روشهنيزندگي زمیني آزادتر شويم نور حقا

كند و در نتیجه يك مالقات كامل بها همهه ابعهادش حقايق به شكل و صورت ملك ظهور مي

ود، گاهي فقهط آن خطهورات در حهدّ يهك خطهور قلبهيِ زالل ش واقع مي 

فَتَلَقَّي ِ َمُ مِن ْ »فرمايهد:  كه مي بدون صورت معنوي. پس ايناست، آن هم مالقات است ولي 

سنت ههاي غیبهي پروردگهار  با يكي از يمعنو ييرو روبهو يعني يك نوع مالقات  «رَبِّهِ َُلِمات،

مثل خود مها كهه گهاهي پس سنت توبه را يافت وتوبه كرد. بود و منجر به آن شد كه توبه كرد. 

دانیم توبه يعني چه. كسي كهه بهه  اسم توّاب مي يتوبه يعني چه؟ گاهي به جهت تجلدانیم  نمي

 فهمد و توبه او اساسي است.  قلبش قانون و نور سنت توبه رسید، توبه كردن را مي

غیبي از طهرف پروردگهارش بها او كه در زمین هبوط كند يك حقیقت  پس آدم قبل از اين

اِنَّنهُ هُنوَ »م برخورد كرد كه منجر شد از كار خود پشیمان شود و به خدا نظركند و از طرفهي هه

 اش او را و در اين نظر به بنهدهخودش نظر دارد   كه به بندهخدا را توّاب يافت،  «التَّوّابُ ال َّحِيم

كنهد،  ست، پس فقط نظهر بهه بنهده نمهيا« رحیم»كند چون  ياش برخوردار م از رحمت خاصه

 دهد. بلكه او را در رحمت خاص قرار مي

چنانچه مالحظه فرمايید، توبه سه مرحله دارد؛ يك توبه و توجه از طرف خدا داريهم بهه نهام 

توبنة عَن ِ »كند. و يك توبه داريهم بهه نهام  اش نظر مي كه پروردگار بر بنده «عَلَي الْعبد ةٌتوب»

كنهد.  شود و به پروردگارش روي مهي س از توجه پروردگارش به او، بیدار ميكه بنده پ «العبد

دگهارش دريافهت رآدم كلماتي را از پرو «فَتَلَقَّي ا َمُ مِ ْ رَبِّهِ َُلِمات،»گويد:  كه مي ستجا اين

كردن را در قلب او القاء  و نظر دارد و پروردگارش سنت توبهكرد. يعني متوجه شد كه خدا به ا
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پس آدم هم به سوي خدا نظر كرد. حاال كه آدم به  «فَتابَ عَلَيْهِ» گويد: د ادامه آيه ميكرد. بع

كند كه اين مرحله سوم توبه است. پس در هر  سوي خدا نظر كرد، خدا هم دوباره به او نظر مي

 يك توبه از طرف بنده. مرحله اول توبهه، مرحلهه اي دو توبه و توجه از طرف خدا هست و توبه

كند به خدا و پشیماني از كردة  ت كه ابتدا خدا نظر كند به بنده، مرحله دوم، بنده نظر مياي اس

 كند تا آن توبه را بپذيرد. كند. مرحله سوم، دوباره خدا نظر به بنده مي خود را اعالم مي

 هبوط، مقدمه رسيدن به بهشت حقيقي

 فرمايند:  مي ،اند قیقي را باز كردهشده، باب د با استفاده از آيات مطرح «عليه هللا رمح »عالمه
راستي اگر چه آدم به خود ستم كرد و خود را به زندگي دنیايي كه همراه با سختي و تعهب »

است افكند، و درست است كه اگر در اين زمین باقي بماند 
عادت اولي برگردد، باز به همان شود. ولي به نظر شما اگر به همان س هالک مي 

 ها برنگشته و به واقع از پرتگاه رهیده است؟ يها ايهن اول كار و همراه با آن خطرات و لغزش
كه بايد در همین زمین با عمل و عقیده خود مسیري از سعادت را بپیمايد و جاده و منزلهي را 

او را تهديهد نكنهد؟  طي كند كه سعادت ابدي و حقیقي در آن باشد تا هرلحظه خطر سقوط
توانستند متوجه فقر و قصهور  آمدند، چه موقع مي اگر پدر بشر همراه با مادرش بر زمین نمي

العهالمین در  خود شوند؟ و چگونه بدون برخورد با سختي و رنجِ زندگي زمیني به جوار رب
راي اي شد تها راه ههدايت به گرفتند؟ اين توبه همان است كه وسیله بهشت جاودان جاي مي

بشر بسته نشود و همواره بتواند در مسیر خود قرار گیرد و منهزل اصهلي خهود را بها آب توبهه 
سنت توبه در هستي جاري  گیرد معذّب نباشد و لذا ميشستشو دهد تا آنگاه كه در آن جاي 

 .«گشت و آدم آن را دريافت و در همین راستا در هر عصري، ديني براي بشر تشريع شد

ر بهشت بوديم و به شجره نزديك شديم و از بهشت خهارج شهديم. خهوب كه ما د پس اين

شود سريعاً جواب داد. راستي اگهر  بود يا بد؟ سؤالي است كه بايد بر روي آن تأمل كرد و نمي

توانسهت سهرماية  ما در زمین براي خودمان بهشت ابدي خود را نسازيم، آيا آن بهشت اولیه مهي

ههاي خهود بهه دسهت  با اعمال خود نساختیم و به كمك انتخابما باشد؟ در حالي كه ما آن را 

كهه بهشهتي را كهه بعهداً بهه  نیاورديم. آن بهشتي كه به آدم دادند در اثر فعالیت نبهود، در حهالي

ُُلُّ نَفْنس، بِمنا » كنند و لذا فرمهود: دهند، در اثر فعالیتي است كه مي اولیاء و انبیاء و مؤمنین مي
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دسهت آورده  گیرد كه خودش با تالش بهه هركس در رهن آن چیزي قرار مي 2؛«َُسَبَتْ رَهيتَةٌ

 يپاداشه 0،«عْمَلُنونيُانوا جَزاءً بِمَا »فرمايهد:  باز در قرآن در رابطه با بهشت و نعم آن مي است.

فَذُوقُوا الْعَذابَ » :فرمايهد . يا در مورد جهنم و عذاب آن ميكردند يمآنچه عمل  ياست بر مبنا

ايهد و  شويد هماني است كه عمل كهرده رو مي آنچه در قیامت با آن روبه 7؛«تُمْ تَكْسِبُونبِمَا ُُتْ

پس با توجه به اين نكته اگر انسان برگردد به بهشتي كهه از  ايد. هماني است كه به دست آورده

است. چون احتمال دوباره فرو افتهادن از آن و خهارج شهدن از  آن بیرون آمده است ضرر كرده

بود تا جزء شخصیت انسهان شهود. از طرفهي  را آن بهشت را خودش كسب نكرده ي، زآن هست

شويد، پس دوباره نزديكي بهه شهجره ممنوعهه و در نتیجهه هبهوط  شما از آدمیت كه خارج نمي

 شود.  براي همه محقق مي

توان گفت بهشت واقعي آن است كه در آن دائماً به سهقوط تهديهد  با توجه به اين نكته مي

 خواهیم برگرديم. مها بهشهتي را مهي م، در نتیجه به آن بهشت كه از آن هبوط كرديم، نمينشوي

خواهیم كه خطر سهقوط و هبهوط در آن نباشهد. خداونهد مها را آورد بهرزمین تها بها دعهوت بهه 

 دينههداري آن بهشههتي را كههه سههقوط در آن نیسههت برايمههان تهیههه كنههد. ايههن اسههت كههه عالمههه

 شود كه از طريق شريعت خهدا، ضهعف زندگي زمیني باعث مي فرمايند: مي «عليةه هللا رمحة »ييطباطبا

هاي انسان مشخص شود و همت كند آنها را مرتفع نمايد، چرا كه زندگي خوب آن  ها و نقص

ها در آن معلوم شود و ما آنها را برطهرف كنهیم. مثهل معلهم  ها و ضعف زندگي است كه نقص

 هايي كند كه مانع آينهده سهعادتمند آن وجه ضعفآموزان را مت كند دانش خوبي كه سعي مي

 دهد. مثالً به انسان نشان مي هاي انسان را به او نشان مي ها است، زندگي زمیني قصور و ضعف

شهود كهه فكهري  ا متكبر است و شريعت الهي او را متهذكر مهييا خودخواه و يدهد كه حسود 

خواهد فكري بكند يها نكنهد. اگهر ها بكن. اين ديگر دست خود آدم است كه ب براي آن ضعف

هها را جبهران  هايش فكري بكند، شهريعت را فرسهتادند كهه بتوانهد آن بخواهد براي اين ضعف

                                                 
 .31، آيهمدثرسوره  - 2

 .59سوره واقعه، آيه - 0

 .39سوره اعراف، آيه - 7
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هاي خهود را پسهنديدند و نخواسهتند آنهها را  اي ضعف بینید اگر عده نمايد. براي همین هم مي

اگر كسي در زنهدگي  برند. آري برطرف كنند، اگر همه پیامبران هم بیايند، كاري از پیش نمي

ها را برطرف  هايش شد و دست به دامن شريعت الهي زد تا آن ضعف اش متوجه ضعف زمیني

العهالمین را پیهدا خواههد كهرد. پهس اصهل زنهدگي زمینهي،  جواري بها رب كند، صالحیت هم

زندگي خوبي است. البته اگر هدفش مشخص باشد. اآلن شما ببینید چه كساني روي ايهن زمهین 

انهد كهه روي زمهین بهر اسهاس  شوند، آيا جهز آنههايي یر و دار زندگي زمیني اذيت نميو در گ

خلیفة  ؟و چه كار بايد بكننداند  آمده دانند چرا روي زمین مي و كنند شريعت الهي زندگي مي

)علیهه توانسهت امامنايجهاد كهرد،   )علیه السهالم(امام كاظم با آن همه تنگناهايي كه براي عباسي

آري مها اذيهت شهديم كهه اماممهان را  .از كمالي كه به دنبال آن بودند، محروم نمايد را السالم(

دانند كهه كسهي  زنداني كردند، ولي امام در آن خلوت تنهايي به عبادتشان رسیدند و خوب مي

آن مهدتي كهه در زنهدان  )علیه السهالم(امام ايآ اي بزند. تواند به انسان مؤمن صدمه به واقع نمي

كار دارند در عین آزادي از زنهدان،  يلیكه خ ياز كسان ياریاربودند؟ يابرعكس؛ بسبودند، بیك

وقهت  اند در اين دنیها. پهس ههیچ فهمند براي چه آمده مي )علیه السالم(بیكار هستند. چون امام

 آيد. مشكلي برايشان پیش نمي

مشكل نیست، بودن در اين دنیا به خودي خود برايش  ،دببیارا   معني حیات زمینيكه كسي 

 ش شرايط ساختن بهشت ابدي خواهد بود. يبلكه از طريق دين خدا، زندگي در اين دنیا برا

 هبوط و امكان صعود برتر

 فرمايد:  سوره بقره خداوند مي 31سپس در آيه 

يٌ قُلْتَااهْبِطُوا مِتْها جَميعاً فَاِمّا يَأْتِيَتَّكُمْ مِتّي هُدًي فَمَ ْ تَبِعَ هُندايَ فَنالَ خَنوْ»

   «.عَلَيْهِمْ وَ الَ هُمْ يَحْزَنُون
گفتیم همه از بهشت خارج شويد، پس هرگاه از طرف من براي شما هدايتي آمد، 

 آن كس كه هدايت مرا بپذيرد و از آن پیروي كند او را خوف و حزني نیست. 

را تهان  رفتن توبهه، بايهد زنهدگي زمینهيين پهذیبه شجره و در عه يكيفرمود: حاال بعد از نزد

هايتهان را كشهف  شروع كنید. ولي اگر روي زمین بیايید در زمین از طريق شريعت الههي نقهص



 051 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

هیچ مشكلي  «فَالَ خَوْيٌ عَلَيْهِمْ وَ الَ هُمْ يَحْزَنُون»آيید كه  كنید و در صدد جبران آنها برمي مي

ها در زمهین نده، نخواهید داشت. ولي تأكید فرمود كه همه شهمايآ ينه به جهت گذشته و نه برا

همه شهما جمیعهاً زمینهي شهدن خهود را شهروع  همه بشريت و اي آدمیت، هبوط كنید، يعني اي

لَم بیابد، خود را در كه خود را در آن عا كنید و عمالً خود را در زمین يافتید و نفس به جاي آن

رو شهد و هبهوط بهه همهین معنهي اسهت. در ايهن زنهدگي  و با زندگي جديدي روبه زمین يافت

دههد كهه بهر  ديد كه با هبوط بر زمین شروع شد، ساز و كارهايي را در اختیار انسان قرار مهيج

 شود، بلكه انسهان مهي اساس آن ساز و كارها در زندگي جديد شرايط بندگي انسان مختل نمي

تواند در اين شرايط جديد به شكوفايي خاصي نیز نائل شود، آن ساز و كار اينچنین شهروع شهد 

چون از طرف من هدايتي به سوي شما آمد  «فَاِمّا يَأْتِيَتَّكُمْ مِتّي هُدًي» كه فرمود:

تهان جبهران  گذشهته  اين هدايت را اگر محكم بگیريد، هم ضهعف 

 آيد و هم در آينده خوفي نخواهید داشت.  شود و حزني برايتان پیش نمي مي

قبل از هبوط شريعت مطهرح نبهود و لهذا در  ،داشته باشید كه طبق اين آيه به اين نكته عنايت

بهشتي كه آدمیت قرار داشت، شريعت نبوده و لذا وقتي دستور شرعي در میان نباشهد، مقابلهه بها 

 شود تا معصیت در میان آيد، چون ديني نبهوده تها دينهداري و بهي آن هم عصیان محسوب نمي

است، آنچه خداوند در بهشت به آدم دسهتور داده، يهك  ي نبوده ديني معني بدهد. پس اگر دين

دستور شرعي و ديني نبوده است تا مخالفت با آن دستور، معصیت محسوب شود و بگويیم آدم 

است! با توجه به مباحهث   است و در نتیجه از عصمت در آمده در مقابل دين خدا عصیان كرده

 ولي و نشناختن مقام آدمیت است. به جهت نشناختن بهشت نز  قبلي اين اشكال

ههم بهه  )علیره السرالم(انهد و حضهرت آدم اند و به واقع ههم معصهوم آري پیامبران معصوم

دههد كهه  كردن وقتي معني مي است. چون گناه  عنوان اولین انسان و اولین پیامبر گناهي نكرده

عصهیان كنهد. در  شريعتي باشد و آن شريعت حكمي را اظهار كند؛ و كسي در مقابل آن حكم،

)علیهه در آن بهشهت نزولهي، حضهرت آدمكه اگر به مطالب گذشته دقهت كهرده باشهید،  حالي

امبر نبود، بلكه به عنهوان آدمیهت بهود. و عصهیان آدم در ین پین انسان و اولیبه عنوان اول السالم(

ه نههي ها است و نه شدن به شجره ممنوعه، قصه همه انسان نزديك بهشت در مقابل نهي الهي از

شرعي، چراكه نهي شرعي با زندگي زمیني و با آمدن شريعت شروع شد و در رابطه بها زنهدگي 
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آورم پیهروي كنیهد، امهر و نههي  فرمايد از هدايتي كه برايتان مهي كه مي زمیني و با توجه به اين

خَوْيٌ فَالَ »هركس از هدايت من پیروي كند  «فَمَ ْ تَبِعَ هُدايَ» شرعي شروع شد. آري؛ فرمود:

توانهد جبهران كنهد و ههم  اش را مهي ديگر مشكلي ندارد، هم گذشهته «عَلَيْهِمْ وَ الَ هُمْ يَحْزَنُون

 اش را به سعادت برساند. چون به زمین هبوط كرده و بايهد بهر اسهاس سهنت توبهه ي آيندهزندگ

انهي از عمهل ، يعني نگر«حزن»دهد.  اي براي جبران اين نقیصه ارائه  العالمین برنامه پذيري رب

 گذشته. اگر كسي ديني زندگي نكند، همواره از گذشته خود ناراضي است، حتي اگر ثروتمنهد

يعنهي در حیهات زمینهي اگهر توانستم ثروتمنهدتر شهوم.  گويد مي ها هم باشد، باز مي ترين آدم

 خهورد، همراه است و انسان دائم غصه گذشهته را مهي« حزن»در میان نباشد، همواره با  دينداري

 بینهد. امهام برعكس زندگي ديني كه در هر حال انسان خود را در آينده خود به ثمر رسیده مهي

خرداد با آن همه فشاري  02و جريان  0395و  0390هاي نسبت به زندگي سال «عليةه هللا رمحة » خمیني

كردند، چون در فضهاي  يها افتخار م كه از طرف نظام شاهنشاهي به ايشان وارد شد به آن سال

فرمايد: اگر در شرايط هبهوط سهعي در  كردند. حاال در آيه فوق مي انجام وظیفه ديني عمل مي

  كنیهد، بلكهه از آن انجام زندگي ديني داشته باشهید، تمهام گذشهته خهود را نهه تنهها جبهران مهي

« خهوف»كه حزن عبارت بود از غم نسهبت بهه گذشهته،  سازيد. همچنان نردباني براي صعود مي

بینید از آينهده  نگراني از آينده. شما هر انسان غیر ديني را مدّنظر قرار دهید، مي زعبارت است ا

اش خوب اسهت، ولهي دائهم  بینید از نظر ظاهر، وضع زندگي كه مي خود مضطرب است، با آن

نگران است كه اگر وضعم به هم ريخت، چكار كنم؟ جنس زندگي زمیني اگر شهريعت در آن 

فرمايد: اگر در شرايط هبوط در زمین بها چنهگ زدن  آيه فوق مينباشد، جنس اضطراب است. 

الت گذشهته را مرتفهع خواهیهد كهرد به هدايت الهي، زندگي را ادامه داديد، نه تنها همه مشك

 د داشت.یخطرات آينده را نیز از جلو راه خود برخواه

ههايم را دارم، واقعهاً از سهر  ن غصهه آينهده بچههگويهد مه كنید كسي كهه مهي شما فكر مي

اش را  دينهي چوب بهي يا بیند و واقعاً جاي نگراني هست ميهوشیاري دارد آينده فرزندانش را 

در حاالت خودتان دقت كنیهد؛ اگهر ديديهد نسهبت بهه آينهده خهود اضهطراب  خورد؟ دارد مي

د و اگهر ديديهد كهه نسهبت بهه داريد، بدانید به جهت آن است كه وصل به صاحب آينده نیسهتی

هستید، بدانید كهه بهه صهاحب آينهده كهه تمهام ابعهاد جههان در قبضهه  يقیآينده در آرامش حق
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ها تالش كرده تا ايهن زنهدگي را بهه دسهت آورده  بینید سال اوست، وصل هستید. طرف را مي

 كهه رسهیده است و قبالً هم نگران بود كه نكند عمرم بگذرد و به چنین زندگي نرسم، ولي حاال

 اش است، منتها فعالً آن را در نگراني از آينهده فرزنهدانش مطهرح مهي بیند باز نگران آينده مي

ارتباط با دين خدا در خهودش بهه وجهود آورد،  ق عدم يكند. مطمئن باشید اين مشكل را از طر

آينهده خهود كرد، وگرنه هر روز به بهانه نگرانهي از  ها بهانه است. بايد اصل كار را حل مي اين

 اندازد، هر روز با همان بهانه بیشتر از قبل از ديهن خهدا فاصهله مهي اي از هالكت مي را به ورطه

آينده خواهد شد، چون راه حل نگهران  شتر بيین خدا فاصله گرفت، بيگیرد و هر چه بیشتر از د

ا یهههل دناست، و چهون ا و متصل شدن به صاحب آينده« تبعیت از هدايت الهي»نبودن از آينده 

فقط او غنهيّ اسهت. عكهس آن را  «هو الغتيّ»كنند،  به غنيّ مطلق وصل نیستند احساس فقر مي

شان خوب نیسهت، ولهي اصهالً احسهاس فقهر  مالي  اي خیلي به ظاهر وضع ايد كه عده هم ديده

طور نیست كه  اند. اين كران او متصل كنند، چون به غني مطلق وصل هستند و به خزانه بي نمي

س خیلي پول داشته باشد، احساس غنا كنهد، بلكهه فقهط كسهي كهه بهه غنهي وصهل اسهت، هرك

ها التّاس اَنْتُمُ الْفُقَ اءُ اِلَي يا اَي» كند و بقیه با تمام وجود در فقرند. خداوند فرمود: احساس غنا مي

یقهي شهما در رابطهه بها ها به سوي خهدا فقیريهد، و فقهر حق شما انسان «اوِ، وَاوُ هُوَ الْغَتِيُّ الْحَميد

خدايي شما است و فقط و فقط هم خداوند غني حقیقهي  خداست و فقر حقیقي شما در واقع بي

تواند اين فقر حقیقي را جبران كند. يعني مردمي كهه بهه غیهر خهدا  داشتني است و مي و دوست

غني نیستند، و  ها اند كه حقیقتاً آن كنند، عمالً به خدايان دروغیني گرفتار شده احساس نیاز مي

 شود.  لذا با ارتباط با آنها فقر آنها برطرف نمي

قُلْتَااهْبِطُوا مِتْها جَميعاً فَاِمّا يَأْتِيَتَّكُمْ مِتّي هُدًي فَمَ ْ تَبِعَ هُدايَ فَالَ »به هر حال خداوند فرمود: 

آدمیت شما آنچنان اسهت كهه ها! حاال كه معلوم شد  اي انسان 1؛«خَوْيٌ عَلَيْهِمْ وَ الَ هُمْ يَحْزَنُون

كنید و اقتضاي اين انتخاب هبوط بر زمین است، در زندگي زمیني  زندگي زمیني را انتخاب مي

ايم كه بتوانید به زيباترين نحو زنهدگي كنیهد،  شرايط و ساز و كارهايي را براي شما طرح كرده
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ر امان باشید و آن تبعیهت هاي آينده د تا هم غم و حزن گذشته را جبران نمايید و هم از نگراني

 از شريعت الهي است. آري؛

 ر صومعه بازم بینيآن شد اي خواجه كه د

 

 كههار مهها بهها ر  سههاقي و لههب جههام افتههاد

 ن بود.یچن نيشدن ما ا  ينیو قصة زم 

 «والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ميعاً فَاِمّا يَأْتِيَتَّكُمْ مِتّي هُدًي فَمَ ْ تَبِعَ هُندايَ فَنال خَنوْيٌ قُلْتَااهْبِطُوا مِتْها جَ»

 1«عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ
پس گفتیم همه شما از بهشت هبوط كرده و فرود آيید، پس چون از طرف من بهه 

تي آمد، پس هركس آن را پذيرفت و از آن پیهروي كهرد بهراي او يسوي شما هدا

 نیست.  خوف و حزني

در مباحث گذشته روشن شد كه قرآن در آيات مربوط به بهشت اولیه چنهد نكتهه را مطهرح 

كه انسان را در شرايطي كهه  كند، ديگر اين فرمايد. اول خود انسان را براي خودش معنا مي مي

دانهیم  د. مثالً يك وقت است كه مها مهيينما فعالً قرار دارد و در موقعیتي كه هست، تحلیل مي

جا كه قرار داريم، چهه مهوقعیتي دارد و تها تههران چقهدر  دانیم اين يد به تهران برويم؛ اما نميبا

روشهن كنهد. قهرآن در  را مان تیموقعكسي كه احاطه كامل به همه جا دارد بايد و فاصله دارد 

 نمايد. اين نوع از آيات موقعیت كنوني ما را نسبت به هدفي كه بايد به آن برسیم، روشن مي

؟ و جريهان بهودن تهو روي زمهین يسهتیده بحث همین دو نكته اسهت كهه اي آدم! تهو كعم

سهوره بقهره خهدا  31اسهت. در آيهه  چیست؟ و چه اهدافي در راستاي بودن تو در زمین مطرح 

فرمود: ما بعد از آن ماجراها كه آدم را به خودش شناسانديم، به او فهمانديم بايد زنهدگي خهود 

شهدن بهه  كيهنسهبت بهه نزد يد الههيشد يجا كه آدم با وجود نه از آن را از زمین شروع كند.

گهرا بهودن آدم نشهان  د كه هويت او اين است. شجرهیشجره باز به سراغ شجره رفت، خود فهم

 طلبد.  كثرت را مي يدهد آدم، دنیاي دارا يم
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 درست است كه گرايش به شجره از جهتي كار خوبي نبود، ولي آدم هم جز ايهن نبهود كهه

شود و چون آن شجره در عالم برز  نزولي، بهاطن دنیاسهت، پهس  يبه شجره ممنوعه نزديك م

كنهد و از  شهود و لهذا بهه دنیها هبهوط مهي است كه حتماً وارد دنیا مي يطور يتيآدم از نظر هو

طرفي در برز  صعودي، باطن دنیا جهنم است و بر اساس همان ههويتي كهه بهه شهجره نزديهك 

شود. و لذا قرآن اين موضوع را و وارد شدن همهه  صعودي به جهنم وارد ميشد حتماً در برز  

وَ اِنْ مِتْكُمْ »فرمايد:  كند و مي تأيید مي )علیهاالسالم(سوره مريم 70ها به جهنم را در آيه  انسان

جههنم  كهه وارد يك از شما نیست مگر ايهن يعني هیچ «اِالّ وارِ ُها، ُانَ عَلي رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً

م جههنم بهاطن یمتوجهه باشه يخواهد شد و اين يك قضاي حتمهي پروردگهار تهو اسهت. و وقته

كس بدون ورود در دنیا بهه بهشهت  شود كه هیچ از اين مي نیاست، پس معني آية فوق عبارتد

 يگذرد حته خواهد به بهشت برسد حتماً اين را بداند كه از جهنم مي رسد. هركس كه مي ينم

سهوزند و  يتنهها نمه ن عبهور از جههنم نههیاست كه در ح ين طوریمان مؤمنيور ان، منتها نیمؤمن

شود كه آتش جهنم خاموش هم بشهود  يها سبب م رند، بلكه وجود آنیگ ير قرار نمیتحت تأث

مُنؤْمِ ُ  يَقُولُ التَّارُ لِلْمُؤْمِتِي َ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُزْ يَا» ند:يفرما يم )صلي اهلل علیه وآله(و لذا رسول خدا

مؤمن! بگذر كه نهور تهو شهعله  يد: ايگو ين میامت آتش به مؤمنیدر ق 5«.فَقَدْ أَطْفَأَ نُورُكَ لَهَبِي

 كند. يرا خاموش مم

گفتیم كه جهنم باطن اين دنیاست. پس اگر كسي خواست به كمهاالت الزم انسهاني برسهد، 

را  يين اقتضهایت انسان چنید، و آدمحتماً بايد از دنیا شروع كند و از دنیا به كمك دين عبور كن

د يهایا بیهد به دنيك شد بايكه به شجره نزد يا دارد و لذا انسان جز اين نیست كه در همان رابطه

امت و بهشت خود برسد. پس انسان اين چنین است كه بدون ورود در دنیها، یق يا به سویو از دن

وَ : »ي. درست است كه خهدا فرمهودرسد؛ و آدمیت يعني چنین هويت طلبد نمي به بهشتي كه مي

اي زنان و مردانِ هستي! به اين شهجره نزديهك نشهويد. ولهي ديديهد كهه  ؛«ال تَقْ َبا هذِهِ الشَّج ة

ش را از دنیها مسهیر كمهال گراست و لذا بايد گرا و كثرت نزديك شدند. يعني جنس آدم شجره
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ات معني بودن ما در اين دنیها ي شجره است، شروع كند. حاال با اين مقدمكه همان صورت دنیاي

 مشخص شد.

فرمايد: حاال كه آمدند در اين دنیها، رهها  سوره بقره كه ابتداي بحث عرض شد، مي 31آيه 

ها در اين دنیا چنانچه بخواهند بهه بهشهت  بودن انسان يخواهد چگونگ نشدند، بلكه اين آيه مي

ها مشهخص شهد كهه ايهن  انسان بودن ت و آدمید. در آيات قبل معناي آدموبرگردند، روشن ش

گرا بودن او دنیا اسهت، بايهد  گرايي و كثرت گرا است و چون جواب اين شجره موجود شجره

روح  ين دنیا زندگي بدي است و بها ابعهاد متعهاليدر ا در دنیا بیايد. اما از طرفي ماندن همیشگي

تَقَ»ندارد و لذا فرمود:  يانسان هماهنگ مهدتي در  3« ٌ وَ مَتَناعٌ اِلَني حِني وَ لَكُمْ فِي االَرْضِ مُسنْ

كهه در  د، نهه آنیهدست آوريد، فراهم كن توانید در آن فرصت به اي كه مي زمین باشید و بهره

ن يدنیا بودن، هويت اصلي شما شود. اگر در فرصت زمیني رعايت آنچه بايد بكنند را بكنند از ا

دگاري خود را در دنیا قرار دادند، ها بد نیست، ولي اگر محل مان آن يبرا ينیزم يجهت زندگ

يعنهي اگهر  «فَال خَوْيٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُون»فرمايهد:  سوره بقره مي 31بد است. در آخر آيه 

ا نسپارند و در دنیا نگاه به حق داشته باشند، نگراني برايشهان نیسهت. یدر دنیا باشند، ولي دل به دن

خواهم زمیني بمانید، بلكه هدايت من  در زمین نمي «تَّكُمْ مِتّي هُديًفَإِمّا يَأْتِي» فرمايد: چون مي

فَمَن ْ »؛ يعني هدايتي كه به سوي مهن اسهت، «هدايت من»فرمايد:  به سوي شما خواهد آمد. مي

يعني در دنیا باشد، اما دنیايي نباشد، براي او نگرانهي  كسي كه هدايت مرا عمل كند. «تَبِعَ هُدايَ

 اين است: «عليه هللا رمح »طباطبايي  مهنیست. جملة عال
در زمین تركیبي خاص از زندگي زمینهي و آسهماني فهراهم آورد تها ايهن زمینهي، آسهماني »

 .«بودنش را فراموش نكند

اي است كه معني انسان در زمین از چه قرار است و مشهكل بشهر ههم  اين نكته بسیار ارزنده

 اش كجاسهت و چهرا فعهالً ايهن ياصهل يانهد جهاد داند كیست، و نهه مهي همین است كه نه مي

داند كجاست. بنا بود خودش را با يك برنامه آسماني به آسمان  جاست، بشر امروز به واقع نمي

 است. برساند، حاال با يك غفلت، زمیني شده
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گويد: انسان در زمین يك حیات زمینهي دارد، امها نهه يهك  اگر به آية فوق دقت كنید؛ مي

آيیهد،  تان روي زمین مهي از آن بهشت همه «اِهْبِطُوا مِتْها»: برويد روي زمین نگاه زمیني. گفت

اما در زمین نگاهتان به هدايت من باشد. هدايت آن چیزي است كه متذكر مقصهد اسهت، مها را 

كنند تا به آن مقصد برسیم.  مان مي ند و كمكينما كند. يعني متوجه مقصدمان مي هدايت مي

 فرمايند: در اين رابطه مي «عليه هللا رمح »طباطبايي عالمه
شود و اين هبهوط موجهب  از اين به بعد يعني با هبوط بر زمین، تكلیف و شريعت شروع مي»

 .«تعب و كشف ضعف و نیز موجب هدايت گرديد

در رابطه با اين آيه دو نوع انسان با دو نوع بینش وجود دارد؛ يك بینش كه معتقد اسهت مها 

كنیم و ههر قسهمت از ايهن زنهدگي ههم كهه  ا هم داريم به خوبي زندگي ميخوبیم و در اين دنی

م. يعني يك بینش اين است كه معتقهد یده ير مییريزي خودمان، آن را تغ خوب نیست با برنامه

و ما هم زمیني هستیم. براي همین هم اگر به او بگويي اي انسان  است زمین محل استقرار ماست

 تواند تحمهل كنهد، مهي نمي 9«خُلِقَ االِنْسانَ ضَعيفاً»فرمايد:  ياي و خدا م خلق شدهتو ضعیف 

سهتم و همهة یديگهر ضهعیف ن گويد: من قدرت اين را دارم كه بر زمین استیال داشته باشم، پهس

 اجزاء عالم هم بايد در خدمت من باشد.

ههاي خهود را  هست كه معتقد اسهت انسهان در زمهین آمهده تها ضهعفهم يك بینش ديگر 

فهراهم كنهد. آدم روي  خهود يها، زمینه برگشت به عالم معنويهت را بهرا و با جبران آنبشناسد 

نمايي و استیال بر طبیعت، از توجهه  نمايي كند و از طريق اين قدرت زمین نیامده است تا قدرت

 هاي اساسي خود غافل شود. به ضعف

 فلسفة هبوط در زمين

ه داشتن دنیايي بیشتر نمود، ضعف انسهان اگر انسان دنیا دوست شد و در خود احساس نیاز ب

شود، پس تا حاال مطلب اين است كه در زنهدگي  براي خودش در اين زندگي دنیايي ظاهر مي

شود، اما ممكن است براي آزادشدن از اين ضعف تصمیم بگیرد،  يدنیايي ضعف انسان ظاهر م
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ق اتصهال بهه غنهي يهطر دنیاي بیشتر به دست آورد، تا اين ضعف جبران شود، و ممكن اسهت از

مطلق يعني خداوند متوجه شود كه اين ضعفِ دنیادوستي يك ضعف عقیدتي و قلبي است و نه 

فرمايند: از طريق هبوط در دنیا، متوجهه  مي «عليه هللا رمح »طباطبايي يك ضعف مادي و دنیايي. عالمه

ن همهان آيهي، چهو شوي و از طريق برنامه شهريعت در صهدد رفهع آن برمهي ضعف خودت مي

ضهعف مها  يد و شريعت الهيبود، همان عامل كشف ضعف گرد يكه عامل تعب و سخت يكار

كند، آن ههم از طريهق جهايگزيني بها حقهايق  ميكنیم به دنیا نیاز داريم، برطرف  را كه فكر مي

يعنهي شهروع « تعهب»دريچة صهعود انسهان اسهت، و موجهب « هبوط»معنوي. پس به يك اعتبار 

ها روشهن شهود، و لهذا افتهادن در تعهب بها كشهف  ها ضعف يق اين سختياز طر سختي است تا

ن موضهوع موجهب ايجهاد یضعف همراه است و اگر انسان درست با موضوع برخورد كند، همه

 كهه مهي «عليةه هللا رمحة »طباطبهايي گردد. پس جا دارد به جملهه عالمهه زمینة پذيرش هدايت الهي مي

 شود. دقت بیشتر « عف و موجب هدايت گرديد.اين هبوط موجب تعب و كشف ض»فرمايند: 

 هها مهي اي را كهه موجهب رههايي شهما از ضهعف هايي داريد، برنامه وقتي فهمیديد ضعف

 پذيريد خوبي مي شود، به

هاي انسان حسادت است و بايد در  يكي از ضعف 

كنهد، بپهذيرد.  اي را كه اين ضعف را مرتفع مهي دنیا اوالً: متوجه اين حسادت بشود. ثانیاً: برنامه

ا داريد حسادت ورزيد، از نظر خودش وقتي اين لبهاس شهما حاال اگر كسي به اين لباس كه شم

شود، ولي مسلّم است كه اين حسادت مانده است و فهردا بهه  گم شد يا آتش گرفت راحت مي

اي  گیرد. پس راه حل اين نیست كه بهراي نجهات از ايهن ضهعف، برنامهه چیز ديگري تعلق مي

ت كه كاري بكند كهه بها ديهدن لبهاس شهما بريزد تا لباس شما از بین برود، بلكه راه حل اين اس

ناراحت نشود. يعني بفهمد كه در زندگي زمیني وقتي متوجه ضعف حسادت خهود شهد، راههي 

دهد، پیدا كند و اين راه همان پهذيرش ههدايت الههي اسهت و  كه او را از اين ضعف نجات مي

 ها را پنهان مهي ايد، ضعفنم به ظاهر آسان مي چه ها اگر البته با تعب همراه است، ولي بقیه راه

ها مشكل حل نخواهد شهد، حهال روش آسهاني كهه مشهكل را   كنند و عمالً با پیروي از آن راه

 حل نكند، كجايش آسان است، يك تشفّي و راحتي كاذب است.
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كهردن  ر از پنههانیهن غيهشهود و ا پس در زندگي زمیني هدايت الهي موجب رفع نقص مي

فلسفة هبوط عبهارت شهد از  كنند و يشنهاد میها پ به انسان يبشر يها ها است كه مكتب نقص

 توانهد موجهب صهعود انسهان  يكه م  ،شرايطي همراه با تعب روشدن با آمدن روي زمین و روبه

 شود.

 شدن  يامتيق يچگونگ

فرمايند: يكي از ابعاد دين و شريعت، خوف از خداست، تها در  مي «عليةه هللا رمحة »طباطبايي عالمه

 ني در بهشت جاودان، حزن و خوف، انسان را آزار ندهد و تهديد نكند.قیامت يع

د و یهنیتهر بب ا گسهتردهیههها! خودتهان را از محهدودة دن يعني دين آمهده اسهت بگويهد : آدم

گیهريم، خهود را  كه وقتي در ابهديت قهرار مهي نينه ا ت خود را در ابديت كشف كنید،یشخص

ديت خود كشف كنیم و بنگريم. هنر ايهن اسهت كهه ن حاال خود را در ابیكشف كنیم، بلكه هم

 انسان بتواند هم اكنون خودش را عريان از خیاالت و تعلقات دنیهايي ارزيهابي كنهد. ديهن آمهده 

ار مهم را انجهام دههد. جايگهاه ديهن در یاست كه به انسان كمك كند تا انسان بتواند اين كار بس

ها  كه انسان ييها ها و مكتب حل  از راهك ي پروراندن زندگي زمیني خیلي عجیب است، هیچ

گیرد. يك وقت است من دارم همین حاال خودم را همراه بها  كنند جاي دين را نمي يشنهاد میپ

 يشما صحبت مه يام و برا جا نشسته كنم كه اآلن من اين خیاالت و تعلقات اطرافم ارزيابي مي

اش  هها همهه مهم هسهتم. ايهن يلیدهید پس من خ ايد و گوش مي جا نشسته كنم و شما هم اين

وقهت اسهت خهودم را آزاد از ايهن خیهاالت در مهتن قیامهت و  نسبت و خیاالت است. ولي يك

فقهط  جها خهودم هسهتم و خهودم. كهنم، آن ها، بررسي مهي ابديتي مافوق زمان و مكان و نسبت

ك الْيَنوْمَ عَلَيْنكَ اِقْ َءْ ُِتابَنكَ، َُفني بِتَفْ:»آيهد با خودم هستم و به همین جهت ندا مي خودم سنِ

خودت از طريق خودت كتاب و حاصل حیات خود را بخوان. پهس اگهر همهین حهاال  2«حَسيباً

ها و تعلقهات  بین پیدا كنیم، خود را در آن شرايط كه اين نسبت ن، چشم حقيق ديم از طریبتوان

یهر حهق در كه در آن شرايط با نیّهات غ يدر صورتو  بینیم نیست و فقط حق در صحنه است مي
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م، درسهت در شهرايطي يشهو رو مهي كه ناحق است روبه يم، با يك خودیر كرده باشیجا س آن

است.  0«وَالْأمْ ُ يَوْمَئِذ، لِلّهِ»فرمايد:  ط مييف آن شرایكه حق ظهور كامل كرده و قرآن در توص

د با خودي باشد كه آن خود حق نیست. شريعت آمده اسهت بگويه يطين شرایحال انسان در چن

خودت را در يك موطني ارزيابي كن كه در آن موطن اين خیاالت گونهاگون حاضهر نیسهت و 

توانهد انجهام دههد،  يعت مهيخودت هستي و خودت، و اين ارزيابي كهه انسهان بهه كمهك شهر

ق در دنیها قیهامتي هسهتند و ايهن هنهر ين طریاي از هم حقیقتاً ارزيابي قیامتي است. و به واقع عده

 كه در قیامت همه قیامتي هستند.بزرگي است، چرا 

 سهههر پیهههري جهههوان شهههدن عشهههق اسهههت

 

 ايههن جهههان، آن جهههان شههدن عشههق اسههت

هها و  هنر اين است كه انسان تا در آن جهان نرفته، در اين جههان آن جههاني شهود، و دروغ 

 خیاالت اين جهاني را بشناسد و اين كار فقط به كمك شريعت عملي است. 

 آدم شروع شخص

 فرمايد: مي «عليه هللا رمح »باييطباط عالمه

: فرمايهد كهه مهي رو شدن با شريعت و در همان بهشت طبهق ايهن آدم و آدمیت قبل از روبه»

توبه كرد، يعني سهنت توبهه جهاري شهد و آدم و  ؛«فَتَلَقّي ِ َمُ مِ ْ رَبَّه َُلِمات، فَتابَ عَلَيْهِ»

هشت بیهرون شهد تها زنهدگي زمینهي را كه توبه كرد باز هم از ب ت هم توبه كرد و با اينیآدم
شروع كند و مشخص است كه قبل از هبوط و نزول شريعت توبه كهرد، ولهي حهاال بايهد در 
زمین به عنوان يك انسان، مثل من و شما زنهدگي زمینهي را شهروع كنهد، آدمیهت كهه يهك 
حقیقت كلي در بهشت بود، حاال پس از هبوط يك انسان جزيي و فردي و متعیّن و مشخص 

هدايت نباشد و سهريان  است و اين اولین انسان، اولین پیامبر نیز هست تا يك لحظه انسان بي
 .«واليت تشريعي الهي متوقف نشود

كه آدم در اين دنیا بیايد قصة او قصةآدمیت است و آن داستان همة ماست. براي  قبل از اين

ست، پیغمبر اسهت و بهرايش ا  باشید آدم از وقتي كه روي زمین آمده همین هم اگر دقت كرده

كه انساني روي زمهین  گويند: اين هدايت ما را بگیر، قبل از اين است، و به او مي شريعت آمده
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نَفْنس، »طور كه انسان بهه معنهاي مهن و شهما مطهرح نبهود. بحهث  باشد، پیغمبري هم نبود، همان

ما در بهشت بوديم و  ذات و حقیقت من و شما مطرح بود كه همان آدمیت باشد. يعني 7«وَاحِدَة

خدايا! ما را ببخش و بعد  «ظَلَمْنا اَنْفُسَنا» خورديم و بعد هر زن و مردي گفت: دقیقاً از آن شجره 

ايهن  ازشريعت برايش آمد. حهاال  هم توبه كرديم. و در واقع؛ آدمیت توبه كرد، و بعد از هبوط،

دههد. اآلن مهن  رضا معني مي هبوط به بعد هركس خودش است، از اين به بعد حسن و فاطمه و

 هللا رمحة »طباطبايي و شما بعد از هبوط روي زمین در مقابل شريعت، هركدام خودمان هستیم. عالمه

 فرمايد: مي «عليه

رانده شود و آن حكم دوم ايهن بهود كهه  بعد از توبه باعث شد حكم دومي »
دگي، احترام كند و آبِ از جوي رفتة او را دادن مسیر بن اش را با هدايت و نشان آدم و ذريه

 .«باز به جوي او برگرداند

اين كار از طريق شريعت عملي است، يعنهي آمهدن آدم روي زمهین و نهزول شهريعت خهود 

 يكي از قضاهاي الهي بود كه واقع شد.

 ت يبرکات توبه آدم و آدم

 :«عليه هللا رمح »طباطبايي به گفتة عالمه

هايش. ولي  ها و گرفتاري شد، فقط زندگي در زمین بود با همة سختيقضايي كه اول رانده »
يعنهي ههدايت بهه سهوي  اي كه آدم كرد خداوند همان زندگي را طیّب و طاهر نمود. با توبه

عبوديت را با آن زندگي تركیب نمود و در زمین، تركیبي خاص از زندگي زمیني و آسماني 
 .«فراهم كرد

اش باقي بمانهد، چهون  ي است براي انسان آسماني، تا پاكيپس شريعت قاعدة زندگي زمین

هاي زمیني نگردد و به واقع اگهر شهريعت در زنهدگي  قبل از هبوط توبه كرد تا گرفتار آلودگي

هها پرخواههد شهد و  ها و حهرص ها و وسوسه ها وارد نشود، زندگي زمیني با همان جدال انسان

ههاي زنهدگي زمینهي او  ها و سختي همان تعببه همین جهت كسي كه شريعت خدا را نپذيرد، 

رود.  هاي دنیايي بهه قیامهت مهي ها و حرص ها و جدال كند و تازه با همین سختي را احاطه مي
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جه انسان متهدين یشريعت هدايت به سوي عبوديت را با اين زندگي زمیني تركیب نمود، و در نت

كنهد  گي خدا است غفلت نمهيبه دين الهي در زندگي زمیني از گوهر وجودي خودش كه بند

يعنهي : »فرمايند مي «عليةه هللا رمحة »طباطبايي شود. اين است كه عالمه و لذا آن گوهر برايش حفو مي

در آن حهال انسهان در  «آورد. در زمین تركیبي خاص از زنهدگي زمینهي و آسهماني فهراهم مهي

ت و هدايت و حضور طرف هم با عباد ها، ولي از يك زمین است و با كثرات و شجره و غفلت

دارد، آن هم در شرايطي كه شرايط كثهرت و  در محضر حق، جنبه آسماني خود را محفوظ مي

ايهن زمینهي » ؛«عليةه هللا رمحة »طباطبهايي غفلت است. بشر را در اين جدال انداختند تها بهه گفتهه عالمهه

ي شهده، جههت انساني كه فعالً در زمهین مقهیم اسهت و زمینه «.آسماني بودنش را فراموش نكند

: «عليةه هللا رمحة »طباطبايي دارد و به گفته عالمه آسماني خود را از طريق تبعیت از شريعت محفوظ مي

اش بكند، منتهي مقامي كه ديگر سهقوط تهديهدش  خود را شايسته براي برگشت به مقام اصلي»

بهه كمهك زيرا وقتي كه در بهشتِ اعمال صالح يعني در بهشت شريعت رفت، ديگر  «.كند نمي

جا نیست. به گفتهة  هاي خودش رفته و شیطان را پشت سرگذاشته است و لذا شیطان آن انتخاب

وقتهي  «.چون ديگر آن مقام را با معرفت و عمل به دست آورده است» :«عليةه هللا رمحة »طباطبايي عالمه

 يدگدست آورده است، يعني عمالً در طهول زنه انسان بهشت خود را با معرفت و عمل صالح به

است و لهذا آن بهشهت  عت، شیطان را پشت سرگذاشته يو عمل مطابق شر يبا نظر به معارف اله

سرمايه خود اوست و عین وجودش شده، ديگر اين بهشت، آن بهشتي نیست كه بدون عمهل بهه 

شريعت در زندگي دنیايي، شخصهیت خهود   دست آمده است و بايد حفو كند، بلكه با انتخاب

 ت. را بهشتي كرده اس

زندگي دنیايي از هدايت فرمايد: كساني كه در اين  كه مالحظه فرموديد، قرآن مي همچنان

چنهین كسهاني نگهران گذشهته و  ؛ ديگهر«فَال خَوْيٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُون»خدا پیروي كردند 

 مضطرب از آينده خود نیستند.
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 ايعت در دنيگاه شريغفلت از جا

 هها مهي كه هدايت الهي را نپذيرفتند، افرادي هستند كه درباره آنو در طرف مقابل افرادي 

هايي كهه بهه  آن 1؛«وَ الَّذي َ َُفَ ُوا وَ َُذَّبُوا بِاياتِتا اوُلئِكَ اَصْحابُ التّارِ هُمْ فِيهَا خالِدوُنَ»مايد: فر

اين شريعت و هدايت مهن كفهر ورزيدنهد و حقانیهت ديهن را پنههان نمودنهد، و آيهات الههي را 

تواننهد از آن  اند و نمهي اند، بلكه اصحاب آتش ها نه تنها در آتش تكذيب و انكار كردند، اين

 جدا شوند. 

  ورزنهد، ايهن شوند و بدان كفر مهي ها آن را عمالً منكر مي هاي دين كه اين يكي از حرف

زنهدگي دنیهايي يهك جهزء از   است كه دنیا و زندگي دنیايي يك زندگي موقهت اسهت و ايهن

طور كه امروز، يك روز از تهاريخ ابهدي ماسهت كهه آن يهك حیهات  خ انسان است. همانتاري

ورزند به طوري كه گويا تا ابد در اين دنیا هسهتند و  دائمي است. اهل كفر به اين تذكر كفر مي

اي اسهت كهه ديهن  دنیاي ديگري هم وجود ندارد. موضوعِ توجه جدّي به زندگي ابهدي، نكتهه

غفلت نكنهیم. انسهان وقتهي وارد  ت در منظر ما باشد و از حضور آنيماً ابدشود تا دائ متذكر مي

بهودن خهود را در  آرام اين ابهدي حوزه دين شد و دينداري را جزء زندگي خود قرار داد، آرام

وقهت بها تمهام وجهود  كند. وقتي كه خوب دينداري كرد، آن احساس مي ينیزم ين زندگیهم

 ات او است.ابد دنیا قسمتي از تاريخ حیي يم

كهه بايهد در ايهن دنیها از  كننهد؟ ايهن عالوه بر امر فوق ديگر چه چیز را كفار تكهذيب مهي

كه تكذيب كردند بايد تمام اين شريعت را عمهل كننهد و  گرايش به دنیا توبه كنند. و ديگر اين

در دنیها هها را  رند. اگر كسي بفهمد كه دنیا يعني چه؛ حادثههیهاي دنیا قرار نگ تحت تأثیر حادثه

مرتبهه وسهط اتوبهوس  رويد يهك كه به تهران مي يتواند معنا كند. مثالً اگر شما در اتوبوس مي

 ار كوچهك مهيیيكي با ديگري دعوا كند، شما جاي اين دعوا را در گسهتره زنهدگي خهود بسه

رود. حهاال ايهن  شوند و هركس دنبال كار خودش مهي يبعد مسافران پیاده م يبینید، چون اندك

كند و اندازه آن در زندگي شهما تها كجها  ر اين اتوبوس چقدر زندگي شما را اشغال ميدعوا د

قدر كهه در زنهدگي شهما جهاي دارد  بینید و لذا خودتان را همان است؟ مطمئناً آن را ابدي نمي

                                                 
 .39سوره بقره، آيه - 1



 092  ..................................................................................................................................................... هبوط

د و مشخص است كه جاي آن خیلي كم است. حاال برگرديد به دنیا و آن را یكن يگرفتار آن م

بینید؟ آيا جز ايهن  بینانه چقدر مي د مقايسه كنید، كل دنیا را با يك نگاه واقعبا حیات ابدي خو

اي است از كل حیات شهما، حیهاتي كهه تها  است كه اين دنیا با تمام طول و عرضش يك حادثه

كنهد و  ما را متوجه محدودبودن زندگي دنیايي مهي ،ابديت وسعت دارد. و قرآن به زيبايي تمام

ن یو بهراي شماسهت مهدتي در زمه 9؛«مْ فِي االَرْضِ مُسْتَقَ ٌّ وَ مَتَاعٌ اِلَني حِني وَ لَكُ» فرمايد: مي

بردن تا زماني محدود. تكذيب آيات الهي اين اسهت كهه ايهن نكتهه را انكهار  مستقرشدن و بهره

 كنیم. آيا بهترين نگاه به دنیا همان نگهاهي نیسهت كهه خهالق دنیها بهه آن انداختهه اسهت؟ و مهي

انسان تو موقتاً در اين دنیايِ موقتي بايد به كمهك ديهن خهدا، خهود را شايسهتة عهالم فرمايد: اي 

تواند درسهت زنهدگي كنهد و  ا مييقرب نمايي؟ اگر كسي اين نكات را تكذيب و انكار كند آ

شهود كهه اصهالً  خود را در اين دنیا درست درک كنهد؟ مسهلم انكهار ايهن نكهات موجهب مهي

شهود، و  اش غفلهت مهي پیدا نكنهد و در نتیجهه تمهام زنهدگي زندگي خود يبراي معن يگاهيپا

شود. مگر جههنم ههم  كسي كه تماماً وجودش غفلت است، تماماً وجودش حرص و غضب مي

ها كنار رفت، جهنم كه صهورت حهرص و  فرمايد: فردا كه پرده جز حرص و غضب است؟ مي

آتشهي كهه  01؛«الْأَفْئِندَةِ يالَّتِي تَطَّلِعُ عَلَننَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ : »كند غضب است، از قلبش ظهور مي

پوشاند و تمهام اطهراف كفهار را  ها را مي شود و آن خدا آن را افروخته، از قلب كفار ظاهر مي

 :فرمايهد شهوند، سراسهر غضهب اسهت. مهي گیرد. جهنمي كه وقتهي كفهار بها او روبهرو مهي مي

بهراي  00؛«اِذا رَأَتْهُمْ مِ ْ مَكان، بَعيد، سَمِعُوا لَها تَغَيُّظناً وَ زَفين اً ، ًاوَأَعْتَدْنَا لِمَ  َُذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِي»

منكران قیامت، جهنم را آماده كرديم، كه چون آن جهنم را از مكاني دور بنگرند، از آن خشهم 

هها اسهت و حهرص و  و خروشي شديد بشنوند. اين جهنم صورت حرص و غضب دنیايي انسان

 آورد.  ان انسان غضب ميهوس دنیايي در ج
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سوره بقره شخصهیت منكهران ههدايت الههي را توصهیف كهرد، در  39كه در آيه  بعد از آن

هها يگانهه  اند، يعني آتهش بها آن ها اصحاب آتش ؛ اين«اُولئِكَ اَصْحابُ التّار»فرمايد:  ميآخر 

ه حهرص و گهردد، چهون دنیها را مقصهد گرفتنهد و در نتیجه ها جدا نمي شود و ديگر از آن مي

هها در آتهش  ؛ آن«هُنمْ فِيْهنا خالِندُون»دار كردند و لهذا فرمهود:  غضب را در جان خود ريشه

گهذاري  طهور پايهه ابدي خودشان را اين ها در زمین سرنوشت مانند. يعني اين آدم جاودانه مي

كردند كه براي همیشه در عذاب باشند. علتش ههم ايهن اسهت كهه نتوانسهتند زنهدگي زمینهي را 

اش را  ت تفسیر كنند، ندانستند زندگي زمیني يعني چه و كسهي كهه نتوانهد زنهدگي زمینهيدرس

رد، حتمهاً جهنس قلهبش، جهنس غضهب و یهگجه دنیها را مقصهد خهود بیدرست معنا كند و در نت

ها كنار رفت، تمام اين غضب و حهرص بهه صهورت كامهل  شود و لذا وقتي كه پرده حرص مي

 كند به ظهور آنچه در درون داشهت، بهه طهوري و شروع ميشود. پس قلب ا در قلبش ظاهر مي

توانهد از آن خهارج  گیهرد و ديگهر ههم نمهي اش اطراف وجودش را مي كه همان حاالت قلبي

نیهايي كند، چون در دنیا ههر چهه فكهر كهرده د كند، جهنمي فكر مي شود. چون هرچه فكر مي

وقت الهي فكر نكهرده و بهه  او هیچو زندگي دنیايي را همه حقیقت خود گرفته بود.   فكر كرده

 است. ماوراء زندگي دنیايي نظر نداشته 

 هاي آسماني هاي زميني و روح جسم

گرفتهار جسهم شهود و جههت جهان را بهه جسهمي كهه در م كهه روح یكن يهبوط يعني كار

ههاي جسهم مشهغول شهود. آري جسهم را در  مان بهه نقهص دنیاست معطوف داريم و همه توجه

جا مستقر كردنهد و در آن  خلق كردند، ولي جان را به عالم باال بردند و در آنزمین و از خاک 

هاي بهشهت برگردانهد  و نعمت  همه كرامت ما توجهش را از آن بهشت جا دادند، ولي آدمیتِ

اي كه بیشتر عامل رفهع نقهص جسهم اسهت. وجههي از آدمیهتِ آدم  و به شجره انداخت، شجره

شتر معطوف داشت و در نتیجه گرفتار جسم شد و هبهوط كهرد. اش بی جهتش را به نیاز جسماني

بودنهد بیهرون كردنهد و در ايهن هبهوط، او  جا سوق داده  لذا از منزلي كه جانش را به سوي آن

 نقص و سختي است. همة رو ديد و اين دنیاي مادي روبهخود را با جسم و 
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جهانش را در بهشهت  او روي زمهین بهود، منتهها پهس از خلقهت زمینهي، ياز اول جسم مهاد

برزخي بردند و با جسم مخصوص آن عالم او را در عالم كرامت و نعمت قهرار دادنهد و گفتنهد 

جا به شجره گرايش پیدا كرد و جهاي خهود را بهه  فقط به آن شجره نزديك نشو، ولي او در آن

ن و سوي عالم كثرات انتخاب كهرد و در نتیجهه او را متوجهه دنیها كردنهد و ايهن توجهه بهه زمهی

ان هبهوط اگهر بهه شهريعت گويند و سپس به ما فرمودند: در دور مي« هبوط»حضور در زمین را 

مجهز كنید، جهت زمیني و هبهوطي  يد و اعمال شرعيد و خود را بر اساس عقايشو الهي مؤمن 

شهود  نهد؛ مهييخواهنهد بفرما يدهید. در واقع م خود را به جهت بهشتي و غیر هبوطي سوق مي

شهود در عینهي  هاي شريعت مي كاري بوط رهانید و صعود كرد و با تبعیت از ريزهخود را از ه

اش است، جان انسان گرفتار زمهین و نیازههاي  هاي دنیايي كه جسم زمیني است و گرفتار نقص

 زمیني نباشد و در عالم معني سیر كند.

 پرسد: ميت قیام در، است كه به يقین رسیدهاي  بنده از ؛ خداوندداريمدر حديث معراج 

جها، چهه خبهر، در چهه  نيهدنیايي كه پشت سر گذاشتي و آمهدي ااز ؛ «َُيْفَ تَ َُْتَ الدُّنْيا؟»

الهي وَ عِزَّتِنكَ وَ جَاللِنكَ، »د: گوي ؟ در جواب مييبود آن موقع كه آن را ترک كرد يوضع

عزت و جاللت سهوگند كهه مهن ههیچ  ؛ خدايا به«ال عِلْمَ لي بالدُّنْيا، اَنَا مُتْذُ خَلَقْتَتِي خائِفٌ مِتْكَ

محلهي  اطالعي از دنیا ندارم، من از زماني كه خلقم كردي از تو خائف بودم، كه نكنهد مهرا بهي

: فرمايهد پهس خهدا مهي «الدنيا وَ روحِكَ مَعِي اوُ صَدَقْتَ عَبْدِي ُُتْتَ بِجَسَدِكَ فِي فَيَقُول»كني 

 وحت با من بود.نیا بود و ردبندة من راست گفتي، تو جسدت در 

ههاي عهالم دنیها و  انهد و دغدغهه چنین بندگاني در دنیا خود را از شرايط هبوط آزاد كهرده

الههي ! دنیها را آب » :«تعةايل هللا حفظةه»آملهي زاده حسن اهلل ها نیست. به قول آيت شرايط هبوط در آن

ته معلوم اسهت ايهن ؛ يعني من چكار دارم كه دنیا چه خبر است؟ و الب«ببرد، حسن را خواب ببرد

شهود  ا زندگي نداشته باشد. منظور اين است كه ميیها به اين معني نیست كه انسان در دن حرف

شود جان را در عالمي فوق اين عالم برد، چهون اصهالً  قلب را به دنیا نسپرد، مي يدر دنیا بود ول

انهد كهه حالهت معنهوي  گفتهه «عليةه هللا رمحة »طباطبهايي ايم. در بارة آخهر عمهر عالمهه جا آمده از آن

كردنهد در ايهن دنیها  ايشان غلبه كرده بود، به طوري كه احساس نمي  بر زندگي زمیني يديشد
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گرفتند كه آب بخورند، يهك مرتبهه بهاز  شد، لیوان را مي هستند، لبانشان از تشنگي خشك مي

خوردنهد.  يوقهت آب مه آقا آب بخوريهد، آن گفتند: حاج رفتند در آن عالم. به ايشان مي مي

خواهد بپرد. بدن كمي هنهوز قهدرت جهذب دارد، ولهي  اء خدا ميیچون در آخر عمر روح اول

 كند.  ها بیشتر در آن دنیا زندگي مي روح آن

شان  داريم كه ايشان را هم در آخر عمر بايد توجه «عليهةا هللا رمحة »امین خانم در شرح حال حاجیه

واالت و رفتهار ايشهان غلبهه داشهت. وقتهي كهه كسهي در دادند به دنیا، وگرنه آن دنیا بر احه مي

رفتنهد در همهان عهالم  شان بدههد، مهي توجه شان كنارشان نبود كه به امورات و نیازهاي دنیايي

كننهد، ولهي شهرايط  غیب. بله وقتي كه بدن اين افراد گرسنه شود، يك كمي توجه به دنیها مهي

مراه آورده بود. به هر حال مهم ايهن اسهت كهه ها بیشتر جنبة غلبه غیب را به ه آن يتكويني برا

 انسان مرتب به خودش توجه دهد كه آخرش دنیا را بايد درست ببیند.

 كه هبوط يك نوع تغییر منظر است و نه يك جابجايي مكاني، امهام در رابطه با هبوط و اين

 «05ايز نیست.چون نفس مجرد از مكان است تنزل براي او ج»فرمايند: مي «عليه هللا رمح »خمیني

 انسان در خدمت دنيا، يا دنيا در خدمت انسان

حال در ادامه مباحث گذشته در رابطه با موضوع بهشت آدم و آدمیت بهه سهوره اعهراف در 

كنهد و  آن سوره بحث را با يك تذكر اخالقي شروع مي 01كنیم. در آيه  همین مورد توجه مي

 فرمايد:  مي

 «عايِشَ، قَليالً ما تَشْكُ وُنَرْضِ وَ جَعَلْتا لَكُمْ فِيها مَاالَ وَ لَقَدْ مَكَّتّاُُمْ فِي»
ما شما را در زمین جاي داديم و در زمین براي شما زندگي قهرار داديهم، چهه كهم 

 هايي كه شكر كنند. هستند از شما آن

فرمايد: ما شما  مي يكي اين كه دهد؛ فرمايید دو نكته را مدّنظر قرار مي چنانچه مالحظه مي

در زمین جاي داديم، كه اين همان معني هبوط است، يعني روحتان را متوجهه دنیها كهرديم و  را

د، جهواب داديهم. و يهشهجره نشهان داد يسواز اين طريق گرايش به دنیاي شما را كه با رفتن به 
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 وَ جَعَلْتا لَكُمْ فِيهنا»زمین را براي شما فراهم كرديم فرمايد: شرايط زندگي در  كه مي ديگر اين

تا به مشكل نیفتید و بتوانید به اههداف خهود دسهت يابیهد و در يهك كلمهه بسهتر يهك  «مَعايِشَ

اند از شهما كهه شهكر كننهد و بههره  دگي واقعي را براي شما فراهم كرديم، هر چند بسیار كمزن

 الزم را از چنین شرايطي ببرند. 

خواسهت بگويهد كهه  سوره بقره هم بهه نحهوي همهین نكتهه را مهي 59اگر نظرتان باشد آيه 

؛ زمهین و همهه «االَرْضِ جَميعناً خَلَنقَ لَكُنمْ منا فِني»فرمود: چه جاي كفر است در حالي كهه 

وَ جَعَلْتنا لَكُنمْ فِيهنا »فرمايهد:  مهيامكانات آن را براي شما خلق كهرديم. حهاال در ايهن سهوره 

د آورديهم تها زنهدگي هم كرديم و امكاناتي به وجو؛ براي شما در اين زمین زندگي فرا«مَعايِشَ

گويد: شما براي زمین نیستید، بلكه زمین بهراي شهما اسهت، مواظهب  كنید. اين آيه هم دارد مي

باشید خودتان را خرج زمین نكنید، بلكه زمین را خرج خود كنید و از آن استفاده نمايیهد بهراي 

 هدفي باالتر از زندگي زمیني.

ر صورتي كه بنا بود زمهین و امكانهات آن كنند در خدمت زمین باشند. د اي تالش مي عده

دهند، زيرا زمین ذاتاً كثرت است، و كثرت بدون  يدر خدمت انسان باشد و خود را رشد و تعال

نايهافتني اسهت،  ارتباط با وحدت، چیز پابرجايي نیست كه بتواند هدف انسان بشود و لذا دسهت

ههاي  رود و فرصهت ن مهيشها خواهند زمین را هدف خهود بگیرنهد، وقهت كه مي يپس كسان

كه چیزي بهه دسهت آورده باشهند. مهثالً عصهرهاي جمعهه را  كنند بدون آن زندگي را تمام مي

هها نهايهت اسهتفاده  ن فرصتيسر و صدا از ا اند تا در يك شرايطي آرام و بي براي ما قرار داده

م بهه در و را بكنیم و آسماني شويم، حاال اگر ما در خدمت عصر جمعهه قهرار بگیهريم مجبهوري

ديوار دنیا برسیم، در حالي كه اين در و ديوار را گذاشتند تا ما آسماني شويم، حاال من و شماي 

ايهم متأسهفانه مشهغول در و  آسماني كه مربوط به جاي ديگر هستیم و از جاي ديگهر ههم آمهده

تَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِنيالً مَّنا وَلَقَدْ مَكَّتَّاُُمْ فِي األَرْضِ وَجَعَلْ: »فرمايد كه مي ديوار شديم، با اين

ن و هر آنچه در آن است را براي شما قهرار داديهم یما در زندگي زمیني شما، زم 03؛«تَشْكُ ُونَِْ

زمینهي شهود. آري؛ سربردن با زمین و امكانهات  تان همین به كه زندگي تا زندگي كنید، نه اين
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د گوشزد بفرمايید تها موضهوع بهراي رتب اين نكته را به خو. م«االَرْضِ جَميعاً خَلَقَ لَكُمْ ما فِي»

تهوانیم از زنهدگي خهود نتیجهه  مسئله درست براي ما حل نشود نمي  قلبتان روشن شود. اگر اين

كنهیم و از بودمهان  بگیريم، و اگر اين نكته به خوبي روشن شود راحت در اين دنیا زنهدگي مهي

كنهیم.  د هم راحت به سوي قیامت و ابديت خود سیر ميبريم و بع در اين دنیا نهايت بهره را مي

گیهرد  شود كه فلسفة حیات زمیني را نشناسد و لذا در خدمت دنیا قرار مي كسي در دنیا گم مي

در صورتي كه اگر انسان متوجه شد كه دنیا در  شود، مي تغییر دنیا و كارش به جاي تغییر خود،

آورد، بلكهه دائهم  ود را در حهدّ دنیها پهايین نمهيخدمت اوست و نه او در خدمت دنیا، ديگر خ

متوجه است كه خود را فوق دنیا نگهدارد و قیمت خود را دنیا نداند. همه ايهن نكهات در وقتهي 

 گويد:  د دنیا در خدمت اوست و نه او در خدمت دنیا. به خود ميبفهماست كه انسان 

 دره نشهههیناي بلنهههد نظهههر شهههاهباز سههه

 

 آبهاد اسهت حنهتكهنج م  ايننشیمن تو نه 

 زننههد صههفیر عههرش مههي تههو را ز كنگههرة 

 

 ندانمت كه در اين دامگه چه افتهاده اسهت

شهود، بلكهه در دنیها مشهغول خهدا  وقتي فهمید دنیا در خدمت اوست ديگر مشغول دنیا نمي 

است، خدايي كه اين دنیا را براي او آفريد و او را در اين دنیا قرار داد تا از طريهق شهريعتي كهه 

 گويد: را پیشه كند. به خود مي اويش آمده بندگي برا

 انهههد قدسهههیان يكسهههر سهههجودت كهههرده

 

 دهههنا ودت كردهههرق وجهغ ،لهوك زءههج
 ظههاهرت جههزو اسههت و بههاطن كههلّ كههل

 

 خههههويش را قاصههههر مبههههین در عههههین ذُل

اي بخوابیهد و  بنها داريهد در مهمانخانههامشهب موقعیت ما در اين دنیا مثل اين است كه شما  

گذارند كه خدمتگزار شما باشد و كارهاي شما را انجام دهد. آيها آن خهدمتكار  نفر را مي يك

كه مها كارهايمهان را رهها كنهیم و  بايد در خدمت ما باشد تا ما كارهايمان را انجام دهیم، يا اين

ايم، اگهر مها  مستخدم اين خدمتكار بشويم؟! در حالت دوم ما از كار و وظیفه خود غفلت كرده

 هاي ذهني خهود درآوريهم، آن ب دنیا را آرايش كنیم و تالش كنیم آن را به صورت آرزومرت

ايم، در حالي كه بنا بود دنیا در خدمت ما باشد و مها در دنیها  وقت ما در خدمت دنیا قرار گرفته

خودمان يعني جان و قلبمهان را آراسهته و وارسهته كنهیم تها صهیقل پیهدا كنهد و آمهاده پهذيرش 

 اند: ي شود و به ما گفتهتجلیات اله

 ر عَلَههههمیگههههر رقههههص كنههههد آن شهههه

 

 رقصههههش نبههههود جههههز رقههههص هههههوا
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ترين مرتبه از مخلوقات خهدا كهه خداونهد  وقتي فهمیديم كلّ دنیا هیچ چیز نیست جز پايین

خلقش كرده تا در خدمت انسان باشد، تمامش هم براي همین است و ما هم بايد كهل دنیها را از 

ترين كها  باشهید يها در زيهر  كند شما در مجلل آن صورت هیچ فرقي نميدر  ،اين زاويه ببینیم

ها براي اين است كه در خدمت شما باشهند و  گنبد خشتي مسجدي در يك روستا؛ هردوي اين

هها را بهه كهار گیريهد تها  توانند در خدمت شما باشند كه شهما بخواهیهد آن مي ها وقتي اين آن

هها  بینیهد شهما در خهدمت آن موضوع غفلت كنید، مهين يآسماني شويد و اگر يك لحظه از ا

تهر  هاي هوشیار زندگي دنیايي را هر چهه سهاده قرار گرفتید، با توجه به اين نكته است كه انسان

 يكننهد، چهون در شهرايط تجمله دهند و از هرگونه تجمل خود را جدا مي براي خود شكل مي

اد، بلكه حتمي است. دنیا را خداوند بها ، خطر در خدمت دنیا قرار گرفتن بسیار زييكردن زندگ

را   همة ساز و كارهايش طوري آفريد كه در خدمت انسان باشد، ولي اگر ما غفلهت كنهیم، آن

گیهريم. در حالهت اول كهه بنها نیسهت شهما در  دهیم كه در خدمتش قهرار مهي طوري تغییر مي

قدر هم كه نگاه كنیهد، بها فروشي افتاد، هرچ تان به يك مغازة طال خدمت دنیا باشید، اگر چشم

ها، با سنگ و كلو  ههیچ  ها و مدل همه نقش توجه به هدف بزرگي كه داريد، بین طالها با آن

هها مههم اسهت،  بابا اين گذاريد و هرچقدر هم بخواهید به خودتان تلقین كنید كه اي فرقي نمي

كنید، چون دنیا  ا نگاه مياي ندارد. اصالً شما از زاوية ديگر به آنه گران است؛ هیچ فايده يلیخ

ا بها ايهن كارشهان دنیها را یهاهل دن شدة دنیا است.  هاي آرايش ها همه جلوه ايد و اين را شناخته

ام در اين دنیا كه به كمك شريعت الهي، خودم را صهیقل  اند، در حالي كه من آمده صیقل زده

فرمايیهد كهه  مالحظهه مهياسهت.  بدهم و خدا دنیا را براي من در راستاي اين هدف خلق كرده 

اش  دهنهده ههاي فريهب اگر دنیا را در خدمت خودتان ببینید چشمتان نسبت به آن، با همة جلوه

شود. يك لحظه توجه كنید كه امروز و امشب تمام اين دنیا در خدمت شماسهت، ببینیهد  باز مي

جهان شهما تها دههد و افهق  بايد چكار كنید. مالحظه كنید يك مرتبه چه حالتي به شما دست مي

 رود، ولي اگر از اين موضوع غفلت كنید، تمام وجود شما در خدمت دنیها قهرار مهي كجاها مي

 گیرد و هر اندازه هم به دنیا بپردازيم، باز بايد همان كارها را ادامه دهیم و در آخر هم هیچ!

وري دهید، ولهي طه عجیب است، اگر شما در خدمت دنیا باشید، با اين كه دنیا را صیقل مي

دنیا در خدمت ماست. اگهر مهن بها ديهد دنیهايي بهه  گذاريد خوريد كه اسم آن را مي فريب مي
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سواري رفتم، اسماً ماشین در خدمت من است، ولهي رسهماً  سراغ ساختن خانه و يا خريد ماشین

شهود رعايهت مهدل و زينهت  گیرم و همه فكر و ذكرم مي من در خدمت ماشین و خانه قرار مي

در آن حهدي كهه مهن بتهوانم خهود را  لي كه دنیا را ماشین، در حا

 صیقل بدهم، خدا برايم آماده كرده بود. 

وَ  وَ أُحَذِّرُُُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَنا مَتْنزِلُ قُلْعَنة،،»فرماينهد:  مي )علیه السالم(الموحدين حضرت مولي

اي مردم! شما را از هدف قهرار دادن  09...« وَ غَ َّتْ بِزِيتَتِهَا تَتْ بِغُ ُورِهَا،قَدْ تَزَيَّ لَيْسَتْ بِدَارِ نُجْعَة،،

اي براي ماندن، با انواع  كردن، نه مزرعه دهم، زيراكه آن منزلي است براي ترک  دنیا حذر مي

 فريبد.  يهايش م دهد و شما را با زينت ها خود را آرايش مي فريب كاري

هیم ساختماني بسازيم تها آن سهاختمان در خهدمت مها باشهد و بهه خوا گويیم مي گاهي مي

ههاي  كنهیم، مرتهب بهه آن سهاختمان و چههره اهداف عالیه خود دست يهابیم، ولهي شهروع مهي

كهه بفهمهیم، خهدمتگزار  شهود كهه بهدون آن رسیم، نتیجهه ايهن مهي متفاوت در و ديوار آن مي

رسهد، زيهرا فرامهوش  يري بهه انتهها مهايم، و عمرمان در راستاي همین خدمتگزا شده ساختمان

كرديم بنا بر اين بود كه اين ساختمان در خدمت ما باشد و ما با اسهتفاده از آن بايهد بهه اههداف 

در و ديوارها ههم كمهي   اي چشم بدوزيم، ولي اگر دنیا در خدمت ما باشد، چنانچه رنگ عالیه

آن زندگي كرد، مثل ايهن اسهت كهه  طور باشد و باز در شود همان  بینیم كه مي تغییر كرد، مي

آورد، كمهي رنهگ لباسهش رفتهه باشهد، بهاز در  كه غذا ميخدمتگزاري در يك كافه بین راه، 

آيهد، ولهي اگهر ههدف را فرامهوش كنهیم و  ما مشكلي به وجهود نمهي يراستاي غذا آوردن برا

ار او زمتگوقهت مهن خهد ار بخهرم، آنزشود، من بايد لباس نو براي ايهن خهدمتگ بگويیم نه نمي

طوري دنیا  ه قرآن يكيها از بین مي رود. طبق آ شود و فرصت ام و همه چیز فراموش مي شده

 د كه آن در خدمت شماست.یرا ببین
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 يرت در زندگيشة بصير

 وَ لَقَدْ مَكّتّناُُمْ فِني»فرمايد:  ولي خیلي حرف دارد. مياست  يآية كوتاهمالحظه كنید دو 

يخ حیات شهما اسهتقرار در زمهین اسهت و مها شهما را بهراي مهدتي ؛ يعني قسمتي از تار«االَرض

قدر گسهترده  خواهد كه انسان كل حیات را آن در زمین قرار داديم. خیلي چشم باز ميمحدود 

 و باز ببیند كه تمام زندگي زمیني با تمام طول و عرضش يك قسمت آن باشد. در قیامت كه إن

 02؛«الْناَرْض َُمْ لَبِثْنتُمْ فِني» پرسند: وقت از ما مي ناهلل به خوبي و خوشي خواهیم رفت، آ شاء

لَبِثْتَنا » :گويیهد رسند شما مهي يرت كامل میها به بص جا كه انسان چقدر در دنیا بوديد؟ در آن

مواظهب بهود ايهن قسهمت بايهد يهك روز، يها بعضهي از يهك روز. حهاال  00؛«يَوْماً اَوْ بَعْضَ يَوْم،

ايهد كهه  اي كه هست، لحاظ نشهود. شهنیده بیش از اندازه كوچك از يك زندگي ابدي جايش

 عارف بزرگي و سرّي به مها داد كهه بهه كمهك آن سهرّ مهي گويند رفتیم نزد ي از افراد ميبعض

تهرين عهارف  برويد نزد بهزر داند اگر  هاي دنیا نجات يابیم، خدا مي توانیم از بسیاري از فتنه

وَ لَقَندْ مَكّتّناُُمْ »گويد كهه  بگويد سخن خدا را مي ترين سخن را به شما دنیا كه بخواهد سرّي

شما را در زمین قرار داديم تها زنهدگي  «االَرض وَ جَعَلْتا لَكُمْ فيها مَعايِشَ، قَليالً ما تَشْكُ وُن فِي

خواههد بفرمايهد  كنید. اين آيه مي كنید و تعداد كمي از شما درست از اين زندگي استفاده مي

كنهد؟  است چه كار مهي جايي كه غريبه ريبه هستید. آري غريبه! غريبه در آنشما در اين دنیا غ

كند، اگر كسي به چنین مقامي رسید كه متوجه بود در اين دنیا غريبه اسهت بهه  مسلّم غريبي مي

 نگرد، ديگر بود و نبود امكانات دنیايي ذهن او را مشهغول نمهي عنوان غريبه به همه چیز دنیا مي

هاي آن هم به اندازه خود دنیها  كند، محرومیت گونه برخورد مي نیا هم همینكند، با حوادث د

محرومیت است. اصالً چیزي نیست كه اسم آن را بتوان محرومیت گذارد. شما در يك شههري 

كه به صورت غريبه بناست نصهف روز بمانیهد، حهاال اگهر بهه جهاي كها  در كهو  اسهتراحت 

هاي دنیايي از اين هم كمتر اسهت. ولهي اگهر از  یتكرديد، چقدر برايتان مشكل است؟ محروم
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 معني زندگيِ دنیايي خود غافل شديم و غريبه بودن خود را در اين دنیا فراموش كرديم، چه مي

 شود. شود؟ ببینید چه مي

اند، وقتي يهك  شما ببینید اآلن در اين زمانه كه اكثر مردم از معني زندگي زمیني خود غافل

كند اصالً ديگر بهودن نهدارد، ههیچ چیهزي  غل مناسب ندارد، احساس ميجوان شغل ندارد يا ش

توانهد جهاي  براي خهود قائهل نیسهت. در حهالي كهه ايهن يهك نهوع بیمهاري اسهت، چهون نمهي

 ا محرومیت از دنیا را در كل زندگي خود معني كند.يبرخورداري از دنیا و 

 چههو آن كرمههي كههه در پیلههه نهههان اسههت

 

 سههههتاو، همههههان ازمههههین و آسههههمان 

گهردد، و بها  انسان اگر معني بودن در دنیا را درست نبیند، با برخورداري از دنیا مغهرور مهي 

هها بهه دردش  شود. در حالي كه با اين نحهوه تفكهر نهه آن داشهتن محرومیت از دنیا مأيوس مي

ها برايش سودي خواههد داشهت. ولهي اگهر بها درسهت فهمیهدن  خواهد خورد، و نه آن نداشتن

ا نسبت به حیات ابهدي نصهف روز و يها يهك یديد كه كل دن شد و مي يي بیدار ميزندگي دنیا

 دانهد چهه داشهتن خدا ميانداخت.  ها او را به زحمت نمي ها و نداشتن روز بیشتر نیست، داشتن

پندارنهد. بهه همهین  ولي مردم عكس اين را مي تر شده، هايي است كه موجب ضررهاي بزر 

ههايي كهه بتواننهد شهكر ايهن  انهد آن چقدر كم «يالً ما تَنشْكُ وُنقَل»د: جهت در آخر آيه فرمو

 ، يعنهي نعمهت«كشف مُنْعِم در نعمهت»چون شكر يعني  دن موقت زمیني را درست اداء كنند.بو

دهنده را در نعمت، ببینیم كه بر اساس چه حكمت و مصهلحتي مها را در ايهن شهرايط قهرار داده 

 خواهد مورد استفاده قرار دهیم. او ميكه  يا است و اين شرايط را به گونه

 قت؛ ماوراء فهم عموم يحق

 سوره اعراف كهه مهورد بحهث اسهت مهي 01در رابطه با معني آيه  «عليةه هللا رمحة »طباطبايي عالمه

 فرمايند:

فرمايد: ما منزل شما را در زمین قرار داديم و براي شما در آن امكانهات زنهدگي را  خدا مي»
شهان را بشناسهند و بهر اسهاس آن،  اند كه فلسفة حضور زمینهي سیار كمفراهم كرديم، ولي ب

 هستندها به زندگي زمیني دلخوش  هدف و غايت زندگي زمیني را طي كنند و عموماً انسان
 .«ورزند و از بهشتي كه بايد خود را براي آن آماده نمايند، غفلت مي
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 مهان، مها را نجهات مهي زمیني مالحظه كنید؛ قرآن چگونه از طريق توجه به جايگاه زندگي

ما واقعاً نبايد خجالت بكشیم كه با قرآن همنشین باشیم ولي مثل كساني فكر كنهیم كهه  ايدهد. آ

توجه باشیم!؟ چرا ما جهزء  هاي روشنگرانه بي همه هدايت هیچ ارتباطي با قرآن ندارند و به اين 

اسهت زنهدگي  ا براي ما تعیهین كهردهنباشیم كه براساس هدفي كه خد «قَليالً ما تَنشْكُ وُن»آن 

كنیم؟ مگر ما را مفتخر به تدبر در اين آيات مربوط به هدف حیات زمیني نكهرد؟ پهس بايهد تها 

كنند، بلكهه زنهدگي  حال متوجه شده باشیم زندگي چیزي است غیر آنچه عموم مردم عمل مي

قَلنيالً مننا » د:فرمايه انهد. چهون مههي آن اسهت كهه عهدة كمهي از انبههوه مهردم در آن وارد شهده

هها  لي و فكهري كهه از انبهوه انسهانن است؛ آن گوهرهاي عميه اين فراز از آيام ایپ «تَنشْكُ وُن

 د.یابیخود را ب ينیزم يزندگ يد تا معنیپنهان است را دنبال كن

 فرمايد:  سپس مي

جُد» جَدوُا اِالّ وَ لَقَدْ خَلَقْتاُُمْ ثُمَّ صَوَّرْناُُم،ْ ثُمَّ قُلْتا لِلْمَالئِكَنةِ اسنْ وُا لِنا َمَ فَسنَ

 17«اِبْليسَ لَمْ يَكُ ْ مِ َ السّاجِدِي 
تان داديم، پس آنگاه بهه مالئكهه گفتهیم بهر آدم  شما را خلق نموديم، سپس شكل

 سجده كنید، پس همه سجده كردند مگر ابلیس، زيرا كه ابلیس از ساجدين نبود.

 سهفة وجهود انسهان در زمهین سهخن مهيآيه در مورد خلقت انسان و فل 02در ادامه آية فوق 

فرمايهد: اي  راند كه چه ياران و چه دشمناني در اين حیات زمیني دارد. در واقع در آيه فوق مي

كه فكهر  ها موقعیت خودتان را بشناسید، شما هر كدامتان يك وجود گسترده داريد، نه اين آدم

و بهه صهورت  صهورت گرفتیهدكنید يك حادثه منقطع هستید. ابتدا خلقت شما شروع شد، بعهد 

ده شد و شايستة سجده شديد و بعد سهجده بهر شهما را اآدم درآمديد و بعد مقام اسماء به شما د

به مالئكه امر كرديم، همه پذيرفتند ولي شیطان هم كه به جههت قهرار گهرفتن در مقهام مالئكهه 

 كرد، نپذيرفت.  پذيرفت و سجده مي د مييبا

را خلق كرديم و صورت آدمي داديم و بعد به مالئكه گفتیم در آيه مورد بحث فرمود: شما 

ههايي كهه در شههرها و روسهتاها در حهال  خواههد بگويهد: اي آدم به اين آدم سجده كنید. مهي
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ايهد! قضهیة زنهدگي زمینهي شهما  فعالیت هستید! اي شمايي كه فعالً در محفهل دنیها قهرار گرفتهه

 جاها جلو آمده است. ينه، كار تا ایداستاني دارد و در راستاي آن قض

حاال از اين به بعد با اين ديد به خودتان نگاه كنید كه شما میهمان زمین هستید و با توجهه بهه 

 اند و با تمام صفا انوار وجودي خود را به جان شما مهي كه همة مالئكه به شما سجده كرده نيا

 فرستند كه اي آدم! شما پیام ميد، در واقع مددهاي غیبيِ آسماني به یكن يابيتابانند خود را ارز

 عاشهههههق آن عاشهههههقان غیهههههب بهههههاش

 

 عاشهههههقان چنهههههد روزه كهههههم تهههههراش

 عاشهههههقانت در پهههههس پهههههرده كهههههرم 

 

 زنهههان بهههین دم بهههه دم بههههر خهههود نعهههره

ها شدند و به تعبیر ديگر عشق به انسان ورزيدند.  مالئكه از طريق سجده بر آدم تسلیم انسان 

طور ببینهد كهه مالئكهه همهه در خهدمت او  خودش را اين انسان با توجه به اين آيات الزم است

است و اشهكال ههم نهدارد كهه تمهام لهوازم زنهدگي  هستند و از طرفي در اين زمین موقت آمده

زمیني را داشته باشد، يعني هم غذا بخورد، هم همسر بگیرد و هم با فرزنهدانش بهازي كنهد و ... 

 نكند.ولي جهت و موقعیت خود را در اين زمین فراموش 

در آخر آيه و پس از طرح سجدة مالئكه و امیدوار كهردن انسهان بهراي صهعود در زنهدگي 

فرمايد: ولي شیطان سجده نكرد و لذا نه تنها محبتي به انسان نورزيد بلكه دشهمني بها  زمیني، مي

انسان را پیشه كرد، پس انسان در زندگي زمیني بايد با يك هوشیاري صعود خود را دنبال كند، 

كنهد و او را بهه  رنه دشمني در مقابل او هست كه دائماً در صدد است زيهر پهاي او را خهالي وگ

 سقوط بكشاند. ولي گفت: 

 اسههتدر جهههان جنههگ ايههن شههادي بههس 

 

 دم شكسههتكههه بههر آري بههر عههدو هههر

اهلل به لطف خود قلوب ما را ظرف معارف قرآني بگرداند و ما را متوجهه معنهي  شاء خدا إن 

 . اين زندگي زمیني بسازدمان در  بودن

 «والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»



 





 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 1«لَقَدْ مَكَّتّاُُمْ فِي االَرْضِ وَ جَعَلْتا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ، قَليالً مّا تَشْكُ وُن»
ي زمیني را برايتان ها شما را در اين زمین مستقر كرديم و امكانات زندگ اي انسان

گیهري صهحیح داشهته  فراهم نموديم تا از اين حیات زمیني نتیجه بگیريد و جههت

را درسهت  زنهدگي زمینهي و معنهي هگرفتهباشید، ولي تعداد كمهي از شهما نتیجهه 

 دريافتید.

جُدوُا » جَدُوا لِنآ َمَ فَوَ لَقَدْ خَلَقْتاُُمْ ثُمَّ صّوَّرْناُُمْ ثُمَّ قُلْتنا لِلْمَالئِكَنةِ اسنْ اِالّ سنَ

   2«مْ يَكُ ْ مِ َ السّاجِدي َاِبْليسَ لَ

كهرديم و   است كه شهما را اول خلهق قرار بوده   كه سیر جريان حیات شما از اين در حالي

د درآورديم و بعد كه صورت انساني پیهدا كرديهد یسپس به اين شكل و صورت كه در آن هست

سهجده كردنهد   به آدم سجده كنید، همة مالئكه و مظهر كماالت انساني شديد به مالئكه گفتیم

 كنندگان نبود. مگر ابلیس كه جزء سجده

 دههد و مهي اين آيات، جايگاه حیات زمیني ما، همراه با دوستان و دشهمنانمان را نشهان مهي

 فرمايد داستان حقیقي شما از اين قرار است.

 ت يع بشريخالفت آدم، خالفت جم

 فرمايند: در ذيل همین آيات مي «هعلي هللا رمح »طباطبايي عالمه
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خالفت آدم در حقیقت خالفت جمیع بشريت بوده و سجده و خضوع مالئكه هم براي عالم »
 هها بهه شود و آدم نمونه كامل انسانیت بود و در واقع نماينهده انسهان بشريت واقع شده و مي

 .«آيد شمار مي

ولي فرمايش ايشان را در ذهنتان نگهه قبالً بحمداهلل روي اين مسأله به اندازة كافي بحث شد 

آدم در تمهام معنهي؛  ، بهدين«آدم در آن مرحله نمونة كامل انسانیت بهود»فرمايند:  داريد كه مي

نه به عنهوان قصهة شهخص آدم در  ابعادش كه در واقعْ همة ماها باشیم در آن صحنه مطرح است

كهه  ايهن قهرار اسهت. مثهل ايهن كه قبالً عرض شد داستان آدمیت از ابتداي تاريخ. پس همچنان

سوزد، اما حاال اگر ما گفتیم گوشت انساني صدهزارسال پهیش  ها با آتش مي گوشت همة آدم

گهويیم كهه  به وسیله آتش سوخت، يعني در واقع داريم قصة خودمان را در رابطه بها آتهش مهي

امها ذات  كند، كه آن بهه اقتضهاء زمهان اسهت، ها فرق مي سوزد. نوع سوختن گوشت ما هم مي

گوشت و سوختن آن توسط آتش، كاري به شخص خاص و يا زمان خاص و يها آتهش خهاص 

كند بهه همهین  گويند قرآن انسان را حكیم مي كه مي ندارد. ما بايد اصل مطلب را بشناسیم. اين

 جهت است كه انسان از طريق تدبر در قرآن از موارد خاص به حقیقت موضوع سهوق داده مهي

را فهوق زمهان و   هها شناسهد، حادثهه كسي كه اصل و ريشة يك ماجرا را مي شود. حكیم يعني

گويیم شما به اين فرد ظلم كرديد و نظام  كند. مثالً ما مي مكان و فوق مورد خاص، بررسي مي

كند. اگر شما در جواب ما بفرمايید: او برادرم بهود؛ مها  گونه است كه ظالم را تنبیه مي الهي اين

كنیهد،  ظلهم مهي اوو شما را هم متوجه كنیم كه نسبت شما با شخصي كهه بهه  بايد متوجه باشیم

كنهد. شهما اگهر بهه حهقِّ كسهي  بهودن خهارج نمهي كند و ظلم را از ظلم موضوع را عوض نمي

دههد.  را تغییر نميظلم ا خودي، جزاي دنیايي و آخرتي آن يد آن كس غريبه باشد يتجاوزكرد

ب بخورنهد و قاعهده و حكهم را در زيهر پوشهش مهوارد جا فريه هاي ساده ممكن است اين آدم

هها بهه اصهل موضهوع توجهه دارد. قهرآن  جزيي ناديده بگیرند، ولي انسان حكیم مهافوق نسهبت

ههاي سهاده حقیقهت خهود و بقیهه را بهه  بیابیم. آدم  كند كه ما به حقیقت مسأله دست كاري مي

توانند فكر كنند، چهون  ت هم نميكنند و به همین جه ها متصل مي زمان و مكان و ساير نسبت

اولین شرط فكر كردن، آزادكردن موضوعِ مورد تفكهر اسهت از عوامهل زائهدي كهه نقشهي در 

همهه وسهايل پیشهرفته بها انسهانِ هزارسهال  حقیقت شئ ندارند. آيا انسان قرن بیست و يكم با اين
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كنهد؟  يا عوض مهگذشته از جهت انسانیت فرقي دارد؟ آيا پیشرفت تكنولوژي حقیقت انسان ر

را حقیقهت ههر انسهاني همهان آدمیهت يدهد، ز ير نمییقت انسان را تغی، حقيمسلّم عوامل خارج

ههايي كهه از طريهق  هها و دشهمني نمايد، آن هم با همهان دوسهتي است كه خدا به ما معرفي مي

ار و ها، براساس ابز ها و دشمني مالئكه و شیطان در كنار ما است. حال در هر زماني آن دوستي

بیند و نه شهرايط را، در  كند. انسان حكیم اصل آن را مي شرايط خاص زمان و مكان، ظهور مي

مسأله قصه آدم، قبل از هبوط بايد به حقیقت انسان توجه داشهت كهه آن حقیقهت آدمیهتِ فهوق 

 زمان و مكانِ خاص است.

 فرمايند: در ادامه مي «عليه هللا رمح »طباطبايي عالمه
اسهت و « قدس»كه: ابلیس و مالئكه همه در يك مقام بودند و آن مقامِ  ه ايننكتة قابل توج»

 «.يك افراد خطاب هم به آن مقام بود و نه به يك

خطاب خداوند در رابطه با سجده به آدم، خطاب به آن مقام بود كه مالئكه باالصهاله در آن 

صهوص، خهود را در حهدّ توانست با عبهادات مخ مقام قرار داشتند، هرچند موجود ديگر هم مي

مالئكه صعود دهد و در آن مقام قرار گیرد. لذا بهه مقهام مالئكهه فرمهود: بهه آدم سهجده كنیهد. 

مالئكه هم كه به طور طبیعي در آن مقام بودند، سجده كردند. ابلیس هم به جههت عبهادتش بهه 

هم خطاب شهد توانست در آن مقام جاي گیرد و لذا عمالً به او  بود كه مي يك قداستي رسیده

شهد و  به آدم سجده كند، هرچند مقام، مقام مالئكه است. پس در واقع به آن مقهام دسهتور داده

گفته شد: اي مالئكه به آدم سجده كنید و همه سجده كردندمگر ابلیس. يعنهي بايهد ابلهیس ههم 

 كرد چون در آن مقام قرار داشت، ولي سجده نكرد. سجده مي

 :«عليه هللا رمح »بنا به فرمايش عالمه

  3.«فَاهْبِط مِتْها فَما يَكُون لَكَ اَنْ تَتَكَبَّ َ فِيْها»: و به همین جهت به ابلیس خطاب شد
جا جاي تكبّر نیست. تو تكبّر كهردي  جا باشي، آن از آن مقام خارج شو؛ جاي تو نیست آن

بهه آدم سهجده  پس بايد از مقام مالئكه هبوط كني. زيرا در واقع مقام مالئكه، مقامي اسهت كهه

 كند. كند. به عبارت ديگر مقام قدس به مقام آدم سجده مي مي
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آيهد كهه آدم اگهر در  از طرح اين حادثه توسط قرآن اين نكته ارزنهده فعهالً بهه دسهت مهي

آدمیت خودش محفوظ باشد و تحت تأثیر شیطان قرار نگیرد، تمام مالئكه بر او سجده كهرده و 

را سجدة مالئكه به آدم بدان معني است كه آن ذوات غیبهي نظهر دهند. زي دائم بر قلبش نور مي

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »رسانند. سپس عالمه به آدم دارند و به او مدد مي

وَإِذْ قُلْتَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآ َمَ » و ابلیس با تمرّدش از پوست خود بیرون آمد و فاسق شد»

فرمايهد: شهیطان بهر عكهس  مهي 9«َُانَ مِ َ الْجِ ِّ فَفَسَقَ عَ ْ أَمْ ِ رَبِّنهِ إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِالّ

مالئكه به آدم سجده نكرد، او از جن بود، پس به جهت تمردش از امر پروردگهارش خهارج 
 «.شد و فسق ورزيد

امر پروردگارش اين بود كه به شیطان دستور داده بود به آدم سجهده كهن، و او سهر بهاز زد. 

اش كهه  پوسهته آمهدن، و شهیطان بها تمهرد از امهر پروردگهارش از يعني از پوست بیهرون «سَقَفَ»

 قداست و تعبّد بود، بیرون آمد و نتوانست آن پوسته و شخصیت را براي خود حفو كند.

 بودن امر به سجده ينيتكو

ايند كه هم براي فرم بعد از طرح اين مسأله نكته دقیقي را مطرح مي «عليةه رمحة هللا»طباطبايي عالمه

. مهم اسهت شدن اين آيات و هم براي روشن شدن سراسر بحث فلسفة حیات زمیني آدم روشن

 فرمايند: مي
و همچنین امتثال و پهذيرفتن آن « به آدم سجده كنید»ي كه در اين آيه هست كه فرمود: امر»

 .«، همه امور تكويني هستندامر توسط مالئكه و حتي تمرّدي كه شیطان كرد

كهه بايهد  جلسات قبل تا حدي در تفاوت امر تكويني و امر تشريعي بحث شد، ولهي ايهن در

دائماً مواظب باشیم بین امر تكويني و امر تشريعي خلط نشهود، چیهزي اسهت بسهیار مههم و چهه 

كهه فهالن نكتهه  فههم ايهن دانسهت ديهبااند و  بزرگاني كه با خلط اين دو مبحث به لغزش افتاده

خداونهد »گهويیم  طلبد. مثالً مي شريعي، مواظبت و حضور مستمر فكري ميتكويني است و نه ت

ت؟ چهون نهه خهدا زبهان شود بگويیم اين حرف غلط اسه آيا مي ،«به آب گفته است جاري شو

به معناي يك امر تكويني درست است. يعني با گفتن اين جملهه؛  يول. دارد اراده دارد و نه آبْ
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كند. امر تكويني يعني قصة بودن هر چیز.  خنانش تفسیر ميبودن و تكوين شئ را خداوند در س

قصة بودن آب چیست؟ جريان. پس اگر خدا گفت به آب گفتهیم جهاري بهاش، آيها مثهل ايهن 

طور نیسهت. لیهوان آب را  است كه بنده به جنابعالي بگويم اين لیوان آب را به من بده؟ ابداً اين

 امر تشهريعيشود. اين را  اده و اختیار شما مربوط ميبه من بده، عین بودن شما نیست، بلكه به ار

اختیارِ شهما مهورد خطهاب قهرار  يعيكه مالحظه فرموديد؛ در امر تشر گويند، چون همچنان مي

 فرمايند:  عنايت كنید كه مي «عليه هللا رمح ». حال با اين توضیح باز به جملة عالمه ردیگ مي
چنین امتثال و پذيرفتن مالئكهه آن  كنید، و هم دستورخدا كه به مالئكه گفت به آدم سجده»

 «. امر را، و نیز تمردي كه شیطان انجام داد، همه امور تكويني هستند

پس در اين آيات قصة بودن مالئكه و شیطان مطرح است و خداوند آن قصه و فلسفة بهودن 

 فرمايند:  فرمايد. بعد در ادامه مي آنها را به زبان بشري نقل مي
ست كه ابلیس تمهرد كهرد، مقصهود از تمهردِ وي، خاضهع نبهودن اوسهت در مقابهل و اگر ه»

 «.حقیقت انسان

 فرمايند: چنان است كه بود شیطان ضد اوست. دو نوع بودن است. و مي يعني بود انسان آن

و امر به سجده، هم به ابلیس و هم به مالئكه، امر واحدي بود و چون امر به مالئكه به جهت »
تواند امري مولوي باشد، پس امر به ابلیس ههم  براي مالئكه معني ندارد نمي كه معصیت آن

 .«مولوي نیست

خواهد واليت خود را بر معبودش اِعمال كند. مثهل  يعني امري كه خداوند مي« مولوي» امر

 مهي «عليةه هللا رمحة »گويند نماز بخوانیهد. ايهن امهرِ مولهوي اسهت. عالمهه امر شرع است، وقتي كه مي

شود كرد، چون امر مولوي مقابلش عصهیان اسهت، امهري  يند: به مالئكه كه امر مولوي نميفرما

شهود بهه  چنان اسهت كهه نمهي است. و بودن مالئكه آن است كه اگر انجام ندهد عصیان كرده 

آنها امري كرد كه امكان تمرد و عصیان در آن باشد. پس حاال كه امهر بهه مالئكهه در رابطهه بها 

مر مولوي نیست و تكويني است ، و از طرفي هم امر بهه مالئكهه و شهیطان يهك سجده به آدم، ا

 امر واحد بوده، پس امر به شیطان هم همان امر به مالئكه، يعنهي امهر تكهويني خواههد بهود. مهي

 فرمايند:
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انهد،  پس امر به ابلیس هم مولوي نیست و ابلیس در مقابل مالئكه كهه ذاتهاً در مقهام طاعهت»
 «. م معصیت استبنیاناً در مقا

اين قسمت از بحث، مخ بحث است كه متوجه شويم ذوات مقدسي بهه نهام مالئكهه در ايهن 

گهزاري بهه  ها عین سجده بهه آدم و خهدمت عالم هستند كه بنیاناً در اطاعت از خداوندند و اين

مه عال 2اند، و شیطاني هم هست كه بنیاناً در مقام عصیان است و عین ضديت با انسان است. آدم

 دهند كه:  ادامه مي «عليه هللا رمح »ييطباطبا
و قبل از خلقت آدم، هر دو در يهك مرتبهه بودنهد و بعهد يكهي راه سهعادت، و ديگهري راه »

 «.شقاوت را گرفت

فرمايند كهه انسهان بفهمهد بها دو بنیهان در  در اين قسمت نكته بسیار ارزشمندي را مطرح مي

عین بندگي خدا است و يكي هم بنیاني كهه عهین تمهرّد روست. يكي بنیاني كه  مقابل خود روبه

در مقابل خدا و عین ضديت با انسان اسهت، و اگهر مها انسهان را در ايهن روابهط ارزيهابي كنهیم، 

 يشكل مه يخوب ها در او به كند و شوق انجام آن دستورات دين به خوبي برايش معني پیدا مي

 تفسیر كردن احواالت او. رد. مشكل، درست تفسیركردن انسان است و درست یگ

كنند  انحراف اروپا، انحراف در تفسیر انسان است. وگرنه از بعضي جهات تالش زيادي مي

جهت كه دانشمند است بهد نیسهت. امها  و هیچ علمي هم كه بد نیست. هیچ دانشمندي هم از آن

سد، اين ر بست مي گاهي يك تمدن به جهت تفسیر غلطي كه از انسان دارد تمام تالشش به بن

كنهد. اآلن ايهن تمهدن طهوري اسهت كهه زحمهت  علماء را ههم ضهايع مهي  تمدنِ غلط زحمت

كهه نهه دانشهمندان  كنهد. در صهورتي دانشمندان رياضي و فیزيك و شهیمي را ههم خهراب مهي

رسیدن اين تمهدن در تفسهیر  بست خود فاسد است. علت به بن خودي فاسدند و نه خود علم به 

شناسهد  دارد، عبوديت را به عنوان يكي از ابعاد اساسي براي انسان نمي غلطي است كه از انسان

است. در اسالم انسهان بنهدة خهدا اسهت.  انسان را جاي خدا نشانده « اُمانیسم»و در نتیجه با طرح 

شناسي و روانشناسي و يا هر علمي از علوم فرهنگ غرب را نگاه كنید، در ايهن  ولي شما جامعه
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انسان اصالً بندگي ندارد و بندگي براي انسان معنا ندارد. قبهول دارنهد كهه  علوم و در اين تمدن

دهد كه حقیقت انسان عبوديت اسهت. حهاال چنهد  خالق انسان خدا است، ولي برايشان معنا نمي

ها به كلیسا بروند و دعا بخوانند، مشكل اساسي؛ فرهنگي اسهت كهه تفسهیرش از  نفر هم يكشنبه

 نیست. «عبوديت» انسان،

هها بهه  آن يهها يریهگ محور هستي، انسان است و نه خدا. لذا همة جهت يفرهنگ غرب در

ههاي مربهوط بهه  خصوص در اسهالم و قهرآن بحهث به ينيد يها در بحث يافتد، ول يمشكل م

 يا سهتهيرا بهه نحهو شا يقضیة آدم و شیطان و مالئكه، مسائل زيربنايي زنهدگي همهراه بها بنهدگ

اند. قرآن جاي انسهان را در هسهتي تبیهین و ينما ين را در كل هستي مكند و جاي انسا ين مییتب

طور است كه هم دشمن دارد كه به عنهوان ذات ضهد  فرمايد: مقام انسان اين كند. مي تعیین مي

دمهد.  يكنهد و ههم دوسهت دارد و روح تعبهد را بهر او مه ية تمرد را در او القاء میروح يبندگ

ات خاص، و ههم تحهت یتهاجم شیطان است با آن خصوصچنین است كه هم تحت  بودنش اين

 .يرحمت و محبّت مالئكه است و آن امكانات متعال

 يطانيمنطق ش

سوره اعراف، خداوند با دشمن انسان يعنهي شهیطان صهحبت  05در ادامة بحث يعني در آيه 

  فرمايد: كند، مي مي

ا خَيْ ٌ مِتْهُ خَلَقْتَتِي مِ ْ نار، وَ خَلَقْتَهُ قالَ مَا مَتَعَكَ اَالّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَ ْتُكَ قالَ اَنَ»

 «مِ ْ طِي ،
سهجده كنهي، سهجده  تهي بهه تهو امهر كهردمچیز مانع تو شد كه وق اي شیطان! چه

نكردي؟ شیطان در جواب گفت: من از او بهترم، مرا از آتش خلق كهردي و او را 

 از گِل.

د كهه گرد دشمن انسانیت مشخص مي منطق شود؛ و اي فهمیده مي نكات ارزندهاز اين آيه 

به زعم خود چون خدا او را از آتش خلق كرده پهس بهتهر از آدم اسهت و نبايهد بهه آدم سهجده 

 برتهر از بقیهه مهي ييهها ن مهالکیكند! هر جا ديديد گروهي پیدا شدند كه خودشهان را بها چنه

 ههاي مَهن خهود ارزشها زبانشان، زبان شیطاني است. هر وقت تمدني يا قومي بهراي  دانند، اين
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زنهد و راه شهیطان را در  درآوري مطرح كرد، بدانید اين قهوم دارد بها زبهان شهیطان حهرف مهي

گفتن ضد بشري است و راه جنگ  گفتن، سخن گونه سخن است. و اين زندگي خود باز كرده

با بشريت را در پیش خواهد گرفت، حتي جنگ با خودش را نیز با چنین منطقهي پهیش خواههد 

چون در پشت چنین منطقي شیطان در صحنه است، شیطان، هم خودش را جهنمي كهرد  گرفت.

 و هم بقیه دوستدارانش را. همیشه منطق دشمنان بشريت اين است كه خهود را بهتهر از بقیهه مهي

اش در  دانند. يعني روحیه تكبّر و خودبرتربیني دارند. پريشاني جامعه و خهانواده و جههان ريشهه

است كه يك چیز بیهوده و لغو را بهه عنهوان ارزش عَلَهم  گونه اين شكل كاراين روحیه است و 

گويد: چهون مهن از آتشهم و طهرف مقابهل  ورزند. شیطان مي كنند و براساس آن، تكبّر مي مي

 ازخاک است، پس من بهتر از او هستم.

ز شهما گويند: چون ما تكنیك داريم، بهتر ا امروز دنیا گرفتار همین منطق شیطاني است. مي

هستیم. حاال چه شما اهل بندگي خدا باشید، چه نباشید. در فرهنگ امروز دنیا ظهور اسماء الهي 

مالک نیست، مالک؛ تكنیك داشتن يا سفیدپوست بودن اسهت. يعنهي چیهزي را كهه او دارد و 

كه هر ارزشي غیر از ارزشي كه خهدا آن  گیرد. در حالي بقیه ندارند، مالک برتري خودش مي

هها پهیش  درآوري را در بین انسهان هاي من زش قرار داده، ارزش نیست ولي شیطان ارزشرا ار

هها ايجهاد كنهد.  وجود آورد و جهدال بهین آن نسبت به همديگر بهرا ها  كشد تا تكبّر انسان مي

گرفتهه  پذيرند. چون مردمِ فاصهله مسلّم اگر يك ارزش دروغین را چندبار تكراركرد، عوام مي

چیز را ارزيابي كنند. مهثالً اگهر  شناسند تا با آن مالک همه برتري حقیقي را نمياز دينْ مالک 

ههاي مختلهف تكهرار  اند؛ و اين حرفِ شهیطاني را بهه نحهوه چند بار بگويند: مردها بهتر از زنان

هايي هم بهراي ايهن بهاورش پیهدا  گردد تا مصداق آيد و مي آرام جامعه باورش مي كنند، آرام

 ههاي عهادي اثهر مهي را هم اگر چندبار تكرار كننهد، بهاز در باورههاي انسهانكند. و عكس آن 

هها، راه ورود  شهود. چهون همهة ايهن هها فهراهم مهي گذارد و ريشة تكبّر و دوگانگي و دشهمني

كنهد. راه  ها عملهي مهي ها دشمني خود را دربین انسان شیطان است و شیطان از طريق همین راه

وجهودآوردن آن بايهد  ها از بهین بهرود و بهراي بهه ر بین انساندرست آن است كه زمینة تكبّر د

خهدا از  يك طهرف و بنهدگيهدرآوري را بهانه قرار نداد. هرچیزي جز حهق از  هاي مَن مالک

 يخهود را بهاز مه يجها يطانیها شد، فكر و فرهنهگ شه انسان يابیگر اگر مالک ارزشيطرف د
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 مهن يهها ، ايهن فكهر و فرهنهگيزندگ يانحراف از مقصد اصل يكند. در واقع دشمن شما برا

است، پس شما با اين روش ريشهة  است. از طرفي پاي جان شما ايستاده را به شما داده يدرآور

مهن از ايهن طايفهه هسهتم، پهس  شهدكَنید، هرچند در ظاهر خوشحالید كه خوب  خودتان را مي

 دههاتي هسهتم. همهین  ديگرم. يا خوب شد من شهري هستم، پهس بهتهر از آن  بهتر از آن طايفه

تهان  كه اين ارزيابي را پذيرفتید، زمینة ورود شیطان را كه دشهمن جهان شهما اسهت در زنهدگي

 شود. سّر كرديد و بقیه را خودتان حساب كنید چه ميیم

.  كنهد پس به پیام اين آيه زياد دقت كنید كه شیطان در مقابل خداوند دوچیز را مطرح مهي

من بهتر از او هسهتم. قسهمت دوم حهرفش ههم كهه دلیهل  «خَيْ ٌ مِتْهُاَنَا »گويد:  كه مي يكي اين

ابتدا تصور كهرده بهتهر از آدم اسهت و بعهد «. من از آتش هستم»كه  است  قسمت اول است اين

كه مهن از »كند  درآوري را دست وپا مي كند كه دلیل آن را پیدا كند، يك نمونة مَن دنبال مي

شهي دارم، يهك چیهزي ههم او دارد كهه مهن نهدارم و آن گويد اگر من خلقهت آت ، نمي«آتشم

گويهد، چهون اگهر بگويهد كهه در انصهاف قهرار دارد و نهه در  خلقت خاكي است، اين را نمهي

مالحظهه كرديهد كهه اول بنها را  گويد: چون من از آتهش هسهتم پهس مهن بهتهرم. گمراهي! مي

شود. ولي اگر از اول بنها  طقي ميمن گذاشته كه خود را برتر از آدم بپندارد و لذا گرفتار اين بي

را براين گذارده بود كه هر دو بنده خدايیم و هرچه خدا براي ما تعیین كند همان براي ما خوب 

 كشید! جا نمي است؛ كه كار به اين

 سرگردان يآرزوها

هها  هايي داريد. اين فضیلت فرمايد: اي زنان و اي مردان هر كدامتان يك فضیلت قرآن مي

ههايي  زنهان ههم فضهیلت ههايي دارنهد و و در كنار هم زندگي كنید. مردان فضهیلت را بشناسید

دارند، نه آنچه كه مردان دارند همة فضیلت است و نه آنچه كه زنان دارند همة فضهیلت اسهت، 

ههم هسهت كهه زنهان  يهها را دارنهد و كمهاالت بلكه كماالتي هست كه مردان استعداد اَخهذ آن

كهه داشهتند كمهاالت مربوطهه را  ند. هركدام بهر اسهاس آن ظرفیتهيها را دار ظرفیت گرفتن آن

كند تها كمهاالت در  شان مي آنها كمك  هاي متقابل گرفتند. اما در كنار هم كه آمدند فضیلت

نتیجهه  اي پیدا شد كه دست روي كماالت مردهها گذاشهت و هردو جمع شود. حاال اگر جامعه
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دسهت اگر به همان اندازه شیطاني است كه  شود. يبدترند، اين جامعه شیطاني مزنان  گرفت كه

 مردان بدترند. كه  دروي كماالت زنان بگذارد و نتیجه بگیر

 فرمايد:  قرآن مي

بُواْ  يوَالَ تَتَمَتَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَ» يبٌ مِّمَّنا اُْتَسنَ بَعْض، لِّل ِّجَالِ نَصنِ

يْء، وَلِلتِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا  اُْتَسَبْ َ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِ  فَضْلِهِ إِنَّ اللّنهَ َُنانَ بِكُنلِّ شنَ

 6.«عَلِيمًا
شود،  جهت موجب برتري او مي آنچه را به يكي از زنان يا مردان داديم كه از آن

ديگري آن را آرزو نكند و آن را نخواهد، براي مرد نصیبي است از آنچهه كسهب 

است از آنچه كسب كرده، هركدام از شما از خداوند  كرده و براي زن هم نصیبي

است بخواهد و بدانید كه خداونهد بهر هرچیهزي  كمال هماني را كه نصیبش كرده

 .عالم است

چیهزي بدههد  داند به چه موجهودي چهه چون خداوند به هر چیزي عالم است، در نتیجه مي

زن داده و كمهاالتي را بهه كماالتي را خدا به جنس  پس طبق آية فوق كه موجب كمالش شود.

فرمايد: آنچه را كه خداوند به ديگري داده،آرزو نكنید و كمهاالت يكهي  جنس مرد داده و مي

را ارزش بگیريد و آرزوي آن را بكنید و آن ديگري هم نبايد كماالت بقیهه را ناديهده بگیهرد و 

 سهوره نسهاء مهي 39آيهة پها دارد. بعهد در ادامهه يعنهي در  ها را به كبر پیشه كند و ريشة دشمني

كماالت ديگري را داديهم، بهه  گريد فرمايد: در راستاي همین كه به بعضي كماالتي و به بعضي

كه خرج همسرش را بدهد، مسهئول و  مردان كمالي داديم كه به جهت آن كمال و به جهت آن

انهد. بهه  گيقوام خانه باشد. قوام و مسئول زناني باشد كه صالح و فروتن و حافو اسهرار خهانواد

ق خداونهد حقهوق يهن طريهاين جهت خداوند مردان را قوام خانوادة چنین زناني قهرار داد و از ا

هُمْ عَلَن يال ِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ»فرمايد:  زنان را حفو كرده است. مي  يالتِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّنهُ بَعْضنَ

الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالالَّتِني تَخَنافُونَ بَعْض، وَبِمَا أَنفَقُواْ مِ ْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّ
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بِيالً إِنَّ نُشُوزَهُ َّ فَعِظُوهُ َّ وَاهْجُ ُوهُ َّ  فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْ ِبُوهُ َّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَالَ تَبْغُواْ عَلَنيْهِ َّ سنَ 

   7«.اللّهَ َُانَ عَلِيًّا َُبِي ًا

انهد، بهه همهان  اي پیدا شد و گفت زنان بهتر از مردان حاال با توجه به اين آيات، اگر جامعه

انهد و منشهأ كبهر و دشهمني ههم از همهین  اندازه شیطاني است كه گفته شود مردان بهتر از زنهان

ها نیست، بلكه هركس كمال خود را دارد و آن كمهال  آيد. اصالً اين حرف وجود مي افكار به

است تا از آن طريق وظايفي را كه به عهده دارد بتواند درست انجهام دههد  ا هم خدا به او دادهر

 يخهود را گرفتهار آرزوهها ،گريكهه بها طلهب كمهاالت همهد نيهو به بندگي خهدا برسهد، نهه ا

 م.یسرگردان كن

 ا به روح؟يسجده به خاک 

خود را كه از آتش بود ديد   كه شیطان جنس اين

جهاد كهرد. يبودن آدم ديد، مشكل ا بودن خودش را بهتر از خاک ولي بدون دلیل آتش 

اصالً بنا نبود كه مالئكهه و  :«عليةه هللا رمحة »طباطبايي كه مسأله چیز ديگري بود. به قول عالمه يدر حال

اسهت سهجده كننهد كهه  «وحر»اي از  شیطان به خاک سجده كنند، بنا بود به روح آدم كه جلوه

اسهت و  ترين مخلوق خدا است و از آن حقیقهت متعهالي در آدم جلهوه كهرده آن روح، مقرب

من در كالبد آدم از روح خودم دمیدم و به مالئكهه  «وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِ ْ روُحِي»فرمايد:  قرآن مي

 د.یبه اين مقام سجده كن مو شیطان گفت

 فرمايند: مي «هعلي هللا رمح »طباطبايي عالمه
استدالل شیطان غلط بود، زيرا درست است كه او از آتش است، ولي درسهت نیسهت كهه او 

نَفَخْنتُ فينهِ مِن ْ »فرمايهد:  سوره صاد در مهورد آدم مهي 70بهتر از آدم است. زيرا در آيه 

 .«روُحي فَقَعوُا لَهُ ساجِدي 
كهه مخلهوقي اسهت از  خهواهم خلهق كهنم و از روحهم يعني اي مالئكه من يك آدمهي مهي

مالئكه هم باالتر؛ در آن بدمم، بعد كه از روحم در او دمیدم، شما بايد به او سهجده كنیهد. چهرا 
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پس در واقع بهه مقهام آدم بنها شهد سهجده  «نَفَخْتُ فيهِ مِ ْ روُحي»بايد به او سجده كنید؟ چون 

 كنند و نه به گِل. 

من بهترم، يك اَنانیّت و معصیت اسهت.  گويد پس معلوم شد اوالً: اين حرف كه شیطان مي

 ، ايهن يهك چیهز مَهنكنهد بهودن مطهرح مهي كه علت برتري خهود را از جهنس آتهش ثانیاً: اين

 و ناشي از همان روحیة شیطاني و متكبّربهودن او اسهت و همهین منجهر بهه رجهیم درآوري است

ههم بربهاد داد. و اش را  شدن او از درگاه خداوند و موجب هالكتش شد و تمام زحمات عبادي

 آدم. يبود كه منسوب به خدا است نه جسم خاك يثالثاً: موضوع مورد سجده روح

انهد، اسهیر  امروز؛ جوامع بشري چون جايگاه زمیني انسان و ههدف خلقهت او را گهم كهرده

كنهد. چهون  درآوري حتماً هالكشان مي هاي من درآوري هستند، و اين ارزش هاي من ارزش

شان يعني شیطان است. دشمني كه به قهول  تیجه و دستگیره تحريك دشمناين فكر و فرهنگ ن

چیز از مها بهاقي نگهذارد.  خورده و پاي هالكت ما ايستاده، بنا دارد هیچ قرآن دشمني است قسم

ثمر باشیم، و بعهد آبهروي مها را  در اول كار، برنامه دارد ايمان ما را بگیرد تا در قیامت كامالً بي

كنهد تها حتهي  باشیم و بعد هم در جسم ما تصرف مي ا در دنیا هم عزت نداشتهبرد ت در دنیا مي

بنهدگي »كنهد، اگهر مها از  بدن سالم هم نداشته باشیم. منتها برنامه دارد و با حساب كارش را مي

غافل شويم و چیزي جز بندگي خدا را مقصد و مالک ارزش قرار دهیم، به همهان انهدازه  «خدا

 ههاي مَهن هايش را پیاده كند. اگر بندگي خدا اصل نباشد، ارزش تا نقشه كند او میدان پیدا مي

دههد.  آموزش كهافي بهراي نهابودي شهما مهي به دشمنان شماآيد. شیطان  درآوري به میدان مي

رسهد كهه شهما  بینید كه يك چیزهايي به فكر دشمن شما مهي براي همین بعضي اوقات شما مي

فكر داشهته باشهند. آري اگهر خودشهان بودنهد و خودشهان،  قدر ها اين كنید آن اصالً باور نمي

هها نیسهتند، دشهمن شهما  بیني شما درست بود. ولي يادتان باشهد كهه دشهمن شهما آن آدم پیش

يْطَانَ »شیطان است. خداوند در مورد او به ما گفهت:  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَتِي ِ َمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشنَّ

زيهرا فرزندان آدم مگر با شما عهد نكرده بودم كهه شهیطان را مپرسهتید  يا 1«مْ عَدُوٌّ مُّبِي ٌإِنَّهُ لَكُ

هها را بهراي  ريزد و ريزتهرين نقشهه طان است كه برنامه ميیو لذا ش .آشكار شماست دشمن يو
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د كه يك دشمن زرنگ به نام شیطان داريد. اگهر از یكشد. بنابراين فراموش نكن نابودي آدم مي

خوريهد و  د، ضهربه مهييهاوریتر از او نشويد و خدا را به كمك ن خدا شما زرنگ يق بندگيطر

كنهد،  ها را خنثي كنید بايد از همان حربه كه شیطان استفاده مهي شما هم اگر خواستید آن نقشه

 داند، بیايید از مالئكه استفاده كنید كه غیب شیطان را مهي استفاده كنید. شیطان غیب شما را مي

ها داريد. مالئكه دوستان شما هستند. پس اگر ما  د. چون شما در عین داشتن دشمن، دوستدانن

ههاي دشهمنِ  م، حتمهاً حیلههیامید به عالم باال و دين و شريعت پیدا كنیم و بر اساس آن عمل كن

كنیم. اما اگر به خودمان اعتماد كنیم حتماً در دام شهیطان هسهتیم.  خوردة خود را خنثي مي قسم

 شناسد.  خوب خیاالت شما را مي يلیاو خیلي وارد است و خ چون

هها را در تسهخیر  كشد. شیطان بعضي از آدم اين را بدانید كه هیچ آدمي ضد آدم نقشه نمي

رو هسهتید و نهه  ها قیام كنند. پس در واقع شما با شیطان روبه دهد كه ضد آدم خودش قرار مي

خهود  كند. افكار عمیقي كه شما بهه خهودي ق فكر ميها. حاال شیطان به ظاهر خیلي عمی با آدم

گهذارد وسهعت  اش را بفهمیم و نهه مهي گذارد عمق دشمني فهمید. نه مي آن را نمي يضررها

است متوجه شويم. اگر دشمن اُبهت خودش را نشان ما بدههد،  هايي را كه براي ما كشیده نقشه

طهوري بها مها برخهورد  شويم. يك ل ميكنیم و به عالم باال متوس ما خودمان را جمع و جور مي

شويم. ولي انحراف عمیهق اسهت.  گذارد نمي كند كه متوجه انحراف عمیقي كه جلو ما مي مي

كنهد و كهار خهود را  يدرآوري، يك ارزش بیجا مطرح م همچنان كه عرض شد، يك كار من

است، ديگر از ايهن  تر از تلفن همراه فالني كه تلفن همراه شما گران نيبرد. مثالً طرح ا يجلو م

تر اسهت،  همراه فالني گران همراه من از تلفن شود؟ همین كه فكر كنید چون تلفن تر مي ساده

ن انحهراف يهم ایفهمه خود نمهي  يپس من بهترم، اين يعني افتادن در قعر انحراف. ولي به خود

كهه  يدر حهالشود،  ق است و نتیجة اين دامي كه شیطان براي ما پهن كرد چه ميیچه اندازه عم

شهود. خهدا دشهمن شهما را  گیري انسان عوض مي ف تمام جهتيار ظرین نكتة بسيرفتن ايبا پذ

 كنهي؟ مهي گهويیم چهرا سهجده نمهي فرمايد: به شیطان مي خیلي خوب به شما معرفي كرد. مي

منطق كه من از آتش هستم. قرآن با طرح  من بهترم. چرا بهتري؟ براي اين« اَنَا خَيْ ٌ مِتْهُ»گويد: 

ن منطهق خهود يها يدارد و چگونه با القا يد: ببینید دشمن شما چه منطقيخواهد بفرما يطان میش

 برد. يرد و تا هالكتتان جلو میگ يدست م بهدهد و عنانتان را  ينشان م يرا به شما خود
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 طانين انسان و مالئكه و شيب يقيرابطة حق

 فرمايند:  مي «عليه هللا رمح »ييطباطبا عالمه

وَّ: »فرمايد سوره صاد در مورد آدم مي 70اوند در آيه خد» تُهُ وَ نَفَخْنتُ فِيْنهِ مِن ْ يفَاِذا سنَ

ه و يكه منسوب بهه مهن اسهت بهر آن بهدن تسهو يچون از روح» «روُحي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِي 

مالئكه؛ مأمور به سهجده بهر  هين آيطبق ا« كنان ش سجدهيد برایفتیدم، پس بیمتعادل شده دم
جهت  به تر از گِل است، بلكه كرامت انسانطان بتواند بگويد آتش بهیگلِ نشدند تا ش آب و

در واقهع ابلهیس بهر خهدا تكبهر پهس  «مِ ْ روُحني»بودن آن است. فرمود:  جلوة روح الهي

 .«ورزيد

 فرمايند: سپس در ادامه مي
ل از يهك كه تشهريعي بهوده، در عهین حها جريان پذيرش مالئكه و تمرد ابلیس در عین اين»

 جريان تكويني و روابط حقیقي كه بین انسان و مالئكه و بین انسان و ابلیس هست، خبر مهي
 «.دهد

كهه در سهخنان قبهل فرمودنهد:  آيد و آن ايهن جا يك سؤال پیش مي اگر مالحظه كنید اين

گوينهد در عهین  جها مهي جريان دستور خدا و امتثال مالئكه و تمهرد شهیطان تكهويني بهود. ايهن

 ي، تكويني است، اين تفاوت اعتبار به چه علت است؟ تشريع

هها نیهز از نظهر  براي روشن شدن فرمايش ايشان اين نكته را در نظر بگیريهد كهه شهما انسهان

ايهد، بلكهه  اختیارتان از يك جهت تكويناً مختاريد، يعني با اراده و اختیار خودتان مختهار نشهده

ار باشید و هیچ اختیهاري ههم در مختهاربودن خهود است كه شما مخت خداوند تكويناً اراده كرده

 كنید با آزادي تمهام انتخهاب نداريد. از طرفي با همین اختیارِ تكويني، همه چیزها را انتخاب مي

ههاي شهما  دهید، چون مختاريد، ولي همین اختیار شما كه منشأ همة انتخهاب هايتان را انجام مي

از يك جهت تكويني است است، به اختیار شما نیست. پس اختیار شما 

ههاي  و از يهك طهرف ههم همهین اختیهار شهما منشهأ انتخهاب

كهه تكهويني  توان گفت: اختیهار انسهان در عهین ايهن اختیاري و تشريعي شما است، در واقع مي

 دهید.  اندازيد و دو حكم مي است، تشريعي است، يعني نظر به دو جنبة اختیار مي
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در مورد دستور خداوند به مالئكه و بهه شهیطان نیهز دو نكتهه مطهرح اسهت. يهك نكتهه امهر 

خداوند است كه امر تكويني است، و يك مسأله ديگر موجودي است كه مورد خطاب آن امهر 

تیهار گیرد. آري چون مقام مورد خطاب، مقهام مالئكهه اسهت و در آن مقهام اخ تكويني قرار مي

شهود، مقهامي  مطرح نیست، آن حكم تكويني اسهت و بهه مقهامي ههم كهه آن دسهتور داده مهي

شهود، چهون  تكويني است، ولي همین حكم تكويني چنانچه در شخصیت موجود مختار جاري 

اي از اختیار در شخصیت خود دارد، آن حكهم تكهويني، صهورتي تشهريعي بهه  آن موجود جنبه

يعنهي گیرد  خود مي

 مَلهك، مهياز طهرف  يار و انتخابیچ اختیرسد بدون ه چون به ملك مي ييك فرمان است، ول

خورد كه موجودي اسهت مختهار،  همان فرمان به جان شیطان مي شود تابعیت و اطاعت محض؛

توانهد عمهل  تواند عمهل كنهد و مهي طان ميیرد و لذا شگی آن فرمان ظهور تشريعي به خود مي

نكند، هرچند خداوند نیز تكويناً همین را خواسهته كهه شهیطان و انسهان، مختهار باشهند و بتواننهد 

نكهردنش  ناً دستوري را عمل كنند و بتوانند عمل نكنند و اگر عمل نكردند مسئولیت عمليتكو

شهیطان   گويهد قصهه تمرّد نكند؟ بله. ولهي قهرآن مهيتواند  حاال آيا شیطان مي 9را هم بپذيرند.

تمرّد است و او بنیاد عصیان است، يعني جريهانش در ايهن هسهتي تمهرد اسهت و دشهمن انسهان، 

بودنش را كه به آدم سجده نكند و دشمني بورزد، خودش انتخاب كرد، ولهي  هرچند اين نحوه

معرض وسوسهه شهیطاني هسهتید و از ايهن كه در  ها! اين را بدانید كه شما در عین اين انسان اي 

 واقعیههت نبايههد غافههل شههويد، در معههرض الهههام مالئكههه نیههز قههرار داريههد. ايههن اسههت كههه عالمههه

 فرمايند:  مي «عليه هللا رمح »طباطبايي
 پس در واقع ابلیس بر خدا تكبّر ورزيد و جريان پذيرش مالئكه و تمرّد ابلیس در عهین ايهن»

و مالئكه   ل از يك جريان تكويني و روابط حقیقي كه بین انسانكه تشريعي بود، در عین حا
 «.دهد و بین انسان و ابلیس هست، خبر مي

                                                 
-اسهت  ينيتكو ايباشد چون در آن حالت  يقیحق تواند يمعتقدند؛ امر به سجده نم «تعةايل هللا حفظةه»يجواد اهلل تيآ» - 9

حمهل  لیهامر بهه سهجده را بهر تمث ديپس با -ستندین فیچون فرشتگان اهل تكل - يعيتشر ايو  - ستین انیقابل عص گريكه د

قهرآن  ریتفسه ،میتسهن«)صورت محسوس و مشهود بهازگو شهده اسهت. به يبیغ يمعقول و معرفت يقتیكه حق يمعن نيكرد، بد

 .(519تا  510، ص 3ج  م،يكر
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فرمايند: يك رابطة حقیقي بین انسان با مالئكه و بین انسان با ابلهیس هسهت. يعنهي يهك  مي

م ها ابلهیس اسهت، و از آن طهرف هه واقعیت است و در اين واقعیت حقیقتاً مبناي همة گمراهي

تواننهد باشهند. رابطهة حقیقهي  ها مي هاي بندگي انسان اي هستند كه مبناي همة صورت مالئكه

يعني رابطه به اين معنا نیست كه بنده انتخاب كنم كه شیطان مرا گمراه كند. واقعاً در ايهن عهالَم 

ها است. اساسهاً  هاست، مثل آب كه مبناي همة تري يك شیطاني هست كه مبناي همة گمراهي

كه شیطان برنامه دارد اين مقام را تخريب كند و آدم موظف  مقامي به نام خلیفة الهي است يك

است آن مقام را براي خود حفو كند و ملك موظف است كه بهه آدم در حفهو آن مقهام مهدد 

فرمايهد: آري شههیطان هسههت و چنههین  در عهالم مطههرح اسههت. مههي يا كنهد. يههك چنههین برنامههه

ههايي نشهده  اي از وجودش وارد چنین فتنهه طان در مرحلهیمان ششخصیتي هم دارد. هر چند ه

اش مشخص شهد و لهذا  بود، ولي از طريق آدم در معرض امتحان قرار گرفت و شخصیت اصلي

قَالَ فَاهْبِطْ مِتْهَا فَمَا يَكُونُ لَنكَ »از همنشیني با مالئكه كه حقیقتاً مقامش نبود، خارج شد. و لذا 

سهت ین نی، چنهيخداوند فرمود: از آن مقام فرود آ 01«ا فَاخْ ُجْ إِنَّكَ مِ َ الصَّاغِ ِي َأَن تَتَكَبَّ َ فِيهَ

، خهارج شهو كهه تهو از خوارشهدگان يو نسبت به حكم خهدا تكبهر بهورز ين مقام باشيكه در ا

 .يهست

منشيِ غیر منطقي شیطان فرمود: چون هیچ موجودي از ناحیهة خهود داراي  در جواب بزر 

باشهد، و لهذا تكبهر در مقابهل خهدا و  كه خدا او را به شرافتي نايل كرده مگر آن كرامتي نیست،

گهزاريِ بیجها و  درآوري مذموم است، پس بهه جهرم همهین ارزش قائل شدن به يك ارزش مَن

رو آن تمرد در مقابل حكم خدا، بايد از آن مقام فرود آيي یپ

 و از ذلیالن و فرومايگان خواهي بود.پس ت

  يو هبوطِ کل ييهبوطِ جز

يعني محروم شدن « هبوط»طان باعث شد كه ديگر نتواند نسیم عالم قدس را بچشد. یتكبر ش

به يك نحوه هبوط گرفتار از حضور در عالم معنا. ما گاهي با عصیان 

                                                 
 .03ه يسوره اعراف، آ - 01
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يك نگاه به خود و خود را پسنديدن و خود را خواستن، عامهل  يحت يتنها گناهِ علن ايم، نه شده

شود، و ديگر از آن ارتباطِ راحتي كه بها خهدا داشهتیم  شدن نور دريچة غیب بر قلب ما مي بسته

ك تكبر جزيي، به همهان انهدازه يبا  شويم  محروم مي

يا با يك نگهاه بهه نهامحرم، بهه همهان  دهند، ه عالم معنا را به انسان نميكه تكبر واقع شود، نظر ب

كه نگاه بهه نهامحرم بكنیهد،  اندازه دريچة غیب را به روي خود بستید. در صورتي كه قبل از اين

جا بوديد. حاال بايد دوباره چقدر تالش كنیهد تها بتوانیهد  در توجه به عالم غیب بوديد، اصالً آن

كنید، آن توجه به عالم معني برگشته است. اين مثال براي هبوط جزيهي اسهت. در نماز احساس 

مرتبهه آدم و حهوا  ، آدم و شیطان را از حضور در عالم قدس خارج كردند. يهكيدر هبوط كل

طهور كهه شهما  اند، در اثر آن هبوط، خود را در دنیا حس كردند. همین كه اولین ظهور آدمیت

كنید، چون مها ههم بهه شهجره نزديهك شهديم و در آن هبهوطِ  ميخودتان را فعالً در دنیا حس 

طور نیست كه ما نتهوانیم نظهر  خاصِ كلي قرار گرفتیم، ولي اين هبوط، ذاتي ما نیست. يعني اين

 به غیب كنیم. 

: ايشان ثابت كردنهد كنم يادآوري مينمونه را به عنوان  «عليةه هللا رمحة »طباطبايي شرح حال عالمه

شان هبوط نیست. درسهت اسهت كهه او ههم آدم اسهت، ولهي بهه قهول استادشهان در اين دنیا حق

سالگي برزخي بودند. برزخي بودن يعنهي چهه؟ يعنهي بیشهتر  51از همان  «عليةه هللا رمحة »قاضي مرحوم

از عالم  اننظرش هم كه در زمین بودند يداشتند، و ديديد در اين مدت ها نظر به عالم غیب  وقت

كردنهد. در اواخهر عمهر اصهالً  فهمیدند و معنا مهي عموماً غیب را مي گشت. غیب خیلي برنمي

دند كهه بدنشهان گرسهنه شدند، متوجه نبو مي تي وقتي كه گرسنهطرفي شده بودند، ح ديگر آن

خوردن  خوردند، و با دو لقمه كردند كه غذا بخورند، دو لقمه مي است، به ايشان يادآوري مي

گشهتند، و  دوباره به همان عالم غیب برمهي يد ولمآ يش میشان پيا برایك نحوه حضور در دني

 ديدند كه ايشان ديگر حواسشان به ادامة غذاخوردن نیست، حتي آب دستشان مهي اطرافیان مي

خوردنهد  گفتند آب را بخوريد، كمي از آب را مي دادند و مي

 خوردن را ادامه دهند.  رفت آب ان ميوقت دوباره يادش آن 
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طور بود، شهیطاني كهه بها عهالم  دارد؛ هبوط شیطان هم همین يبیآري هبوط آدمیت راز عج

توانست با مالئكه همنشین شهود،  را كه مي يطيقدس ارتباط داشت، چون تكبر ورزيد، آن شرا

 از او گرفتند. 

 طانيورود ش يها راه

كهه از جهنس  داشته كه توانسته خودش را با اين يار خوبك طان اراده و پشتیمعلوم است ش

نكهردن  شدن با آدم و سجده آتش است، در اثر عبادات به مقام قدس برساند، ولي بعد از مقابل

ها صرف كند، با  كند در جهت گمراهي آدم كار را سعي مي بر او، آن انرژي و قدرت و پشت

دانهد. حهاال او در  پیچ و خهم ايهن راه را مهي اهلل دارد و خودش علمي كه از ظرائف سلوک الي

ههم در بیشترسهوزاندن.  گیرد، آن سوزاند قوت مي ط هبوط مثل آتشي است كه هرچه مييشرا

انهدازد. درسهت اسهت  يعني هرچه در خانة قلب كسي بیشتر وارد شود، بیشتر فتنه و فساد راه مي

اسهت.  وز همة وجودمان نهور نشهدهتواند نور را بسوزاند، ولي ما كه هن وقت آتش نمي كه هیچ

بهره داريم. يعنهي  يو خودپسند ينیخصوص از كبر و خودب هنوز از زمین و تعلّقات عالم دنیا به

ايم و لذا طمع  يك نوع سنخیّتي با شیطان داريم و چیزهاي سوزاندني را با قلب خود يكي كرده

 ايم. شیطان را برانگیزانده

ههاي رفهتن بهه  كنهد ولهي راه ذا ديگر قدسي فكهر نمهيشیطان از عالم قدس خارج شده و ل

ها بنشیند و رهروان عالم قهدس را  است كه در آن راه داند و اراده كرده سوي عالم قدس را مي

هايي در رهروان عالَم قدس پیدا كرد كه سنخیّتي با دنیها و زمهین  از آن منصرف كند و اگر میل

 كند و از يافتن نتايج بزر  محهروم مهي تحريك ميها آنها را  و كبر دارد، از طريق همین میل

 گرداند.

تواند در  اول بفهمیم شیطان در چه شرايطي است تا خود را ارزيابي كنیم ببینیم چقدر او مي

گر ين فرمان، ديگر با اييعني خداوند فرمود: پايین بیا، به اعتبار د «قالَ فَاهْبِط مِتْها»ما نفوذ كند. 

تو در جهايي بهودي كهه جهاي تكبهر  «فَما يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّ َ فِيْها» ت،طان آسماني نیسینظر ش

جا نیست. طبق اين آيه شیطان همسهنخي خهود  نبود، حاال كه تكبر كردي، پس ديگر جايت آن

كند، هرچقدر بندگي ما در مقابهل حهق ضهعیف  كه درون ما هست، پیدا مي يق تكبريرا از طر
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اِنَّنكَ مِن َ »جا و به همان اندازه قوي است و آخر آيه هم فرمود:  نباشد، حضور شیطان در هما

به يهك حیهات  يوجود آورد تو در ازاء اين زندگي جديد كه به جهت كبر خود به «الصّاغِ ِي 

ا و چهه در یهاسهت، چهه در دن ين سرنوشت ههر متكبّهريشوي و ا اي گرفتار مي پست و فرومايه

 آخرت.

 برکات امر به سجده

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »باطباييط عالمه
خداوند ابلیس را امر به سجده كرد تا بها پهذيرفتنش صهفت عبهوديتش كامهل شهود و يها بها »

تمردش، استكبارش تكمیل گردد. يعني خداوند با اين كار، كار تكمیل بندگان را انجهام داد 
اين كار اين بود كهه  هرچند ابلیس با اختیار خود در جهت شقاوت تكامل يافت. فايده ديگر

 .«مشي آدم و فرزندانش هم معلوم شد و دوست همراه و دشمن رهزن خود را شناخت خط

د، هرموجهودي یهامر واحهد كهه فرمهود بهه آدم سهجده كن كيكنید كه با  مي پس مالحظه

از طهرف ديگهر آدم ههم دوسهت و دشهمن  حقیقت خودش را پیدا كرد 

است كهه دوسهت و دشهمنش  كي از مشكالت بشر در طول تاريخ همین بودهخود را شناخت. ي

 ها حرف دشمن را مهي است كه ما بسیاري وقت است. مگر امروز طوري نشده كرده را گم مي

بحهث سیاسهي كنهیم، بلكهه طلهب و تمنهاي مها، همهان طلهب و تمنهاي  میبخواه كه زنیم. نه اين

طهور  آنو پوشهش لبهاس موضهوع است، مثالً به طرفداران شیطان و طلب و تمناي دشمنان خدا 

دههیم، بهه  گهران قهرار مهيينگهريم و لبهاس را وسهیلة فخهر بهر د نگرند مي كه دشمنان خدا مي

و آن را  نگهريم مهي نگرنهد، طور كه دشمنان خدا، يعني يهاران شهیطان مهي طبیعت آنموضوع 

كهردن آن را، و صهرفاً  ايعبینیم، بلكه اراده هرچه بیشتر ض آيت خداوند و وسیلة لطف حق نمي

عهت چهه یطور برخهورد بها طب دانیم اين پرورانیم و نمي استفاده هوسناكانه از آن را، در خود مي

ايم عمیقاً فكهر و  آورد. تمام اين مشكالت به جهت آن است كه نتوانسته بار مي اندازه فاجعه به

 فرهنگ دشمن خود را بشناسیم.

 ياسهاس بنهدگ ما يك زنهدگي جديهدي بهر به د كهباشاين  انقالب اسالمي بايدانتظار ما از 

 مهان بهیش از پهیش بنهد مهي نه يك رفاه شیطاني. ما در كالف رفاه شیطاني تنفس خدا عطا كند
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خواهید خیلي مهم شويد و كبرتان برايتهان بمانهد و  ها چنانچه مي آيد. اگر به ما بگويند اي آدم

 سهیلة لهوكس آمريكهايي را داشهته باشهید متأسهفانه مهيبتوانید بربقیه فخر بفروشید، بايد فهالن و

خهود از ارتبهاط بها طبیعهت  يها هوس يپذيريم. حاال مالحظه كنید چقدر مجبوريم براي ارضا

شهیطاني خهود نايهل شهويم.  يها فاصله بگیريم و چقدر بايد طبیعت را تخريب كنیم تا به هوس

شهود، چهون آنچهه را  فسمان قطع مهيشود ما در كالف رفاه شیطاني تن جاست كه گفته مي اين

گذارد براي جان ما گوارا است، ولهي بهراي ههوس مها  خداوند از طريق طبیعت در اختیار ما مي

، به میرفتيپذ يو ما هم م شما بايد با خدا ارتباط داشته باشیدند يبگوناگوارا است. حاال اگر به ما 

خراش دههیم بهتهرين اسهتفاده  آن را كه چهرة آمديم و بدون آن راحتي با طبیعت خدا كنار مي

رفت، متوجهه  «عليةه هللا رمح »سبزواري شاه به ديدن مالهادي كرديم. وقتي كه ناصرالدين از آن ميرا 

از اين اطاق گويد چرا  است. به او مي گِل هم نكرده اش را كاه شد حتي ديوارهاي اتاق خشتي

 يگويد به من بگهو چهرا بهه صهورت مي؟ مالهادي يكن يماستفاده بدون كاهگل  به همین شكلِ

گهويم  اي، من مهي نت نكردهيوار اطاقت را زيگويي چرا د غیر از اين استفاده كنم، يعني تو مي

اي؟ كسي كه با دوست خودش يعني خهدا ارتبهاط دارد خیلهي دلهش  نت كردهيچرا تو آن را ز

مانهد كهه بها  يش نمهيسي برافَگیر استفاده كند، چون در آن صورت نَ آيد از زندگي نفس نمي

كهه  اين .نديدر آ ها از اين ورطه د انسانمي بايد كمك كنخدا ارتباط پیدا كند. جمهوري اسال

را بكنیهد، بهراي  )عجل اهلل تعالي فرجه الشهريف(گويند واقعاً آرزوي ظهور حضرت حجّت مي

انسهاني  يك زندگي سراسهر )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(كه زير پرتو نور هدايت مهدي اين

سهت. ی، فعالً موضوع بحث مها نستا اسالمي چقدر جمهوريو توان وسع حاال شود.  محقق مي

وقت از آن اهداف برين غافل نشويد، الاقل نگذاريم حاال كهه خانهة مها  بحث اين است كه هیچ

 م از مهدرنینخهواه ؛ك دشمنانمان بكنهدیاز، ما را كمتر گرفتار تكنین نيدارد ا يكار از به گچین

ها هدف برين بهراي مها شهود. ههدف بهرين ايهن  كیتكن  ها استفاده كنیم، و اين رين كارخانهت

مان از دستمان نرود. ايهن يهك  است كه راه ارتباط با دوست را پیدا كنیم تا معني زندگي زمیني

 اصل است.
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 يطانيش يآرزوها

 .«اِلي يَوْمِ يُبْعَثُون قالَ اَنْظِ ْنِي»گويد:  سوره اعراف هست كه شیطان مي 09در ادامه آيه 

خهوار و پسهت و فرومايهه ز یهو ن، هاز عالم قدس خارج شد من كهندارد  ياشكالخدايا يعني 

 گمراه كنم. در حدّ توانم بده تا فرزندان آدم را  فرصتشدم،به من تا روز قیامت 

شهود  رفوزه شهديم، بگهذار هرچهه مهيدر مدرسه گويند حاال كه  بدبختي اين است كه مي

 گار بكشیم. چطور شد كه رفوزه شديد؟ مگر دوست ناباب و سیگار اين كار را با تهو نكهردهسی

 كنید، سیگار را از من نگیريهد. يعنهي مرا از مدرسه بیرونخواهید  گويد: حاال كه مي ؟ مياست

ه يهن آيهدر اخواهد  ميخداوند كه باعث سقوطش شده است. خواهد  يمهمان چیزي را  تداوم

كند؟ نگفت خدايا غلط كهردم. آدم و حهوّا گفتنهد:  كه دشمن شما چطور فكر ميبگويد ببینید 

خدايا! غلط كرديم، به خودمهان ظلهم كهرديم كهه حهرف تهو را نشهنیديم. ولهي  «ظَلَمْتا اَنْفُسَتَا»

بهده تها ايهن روحیهة  فرصهت تها روز قیامهت بهه مهن «اَنْظِ ْنِي اِلي يَوْمِ يُبْعَثُون»گويد:  شیطان مي

د از درخواستش معلوم است كه تها روز محشهر ههم يیودم را ادامه دهم. مالحظه بفرماشیطاني خ

هها  گويد: در برز  هم به من فرصت بده تها آدم خواهد. مي ها فرصت مي انسان يگمراه يبرا

 كني. فرصت بده تا روزي كه مردم را مبعوث ميمن گويد: به  را منحرف كنم چون مي

هها  شهده داده بسهیار خهوب؛ تهو از منظَهرين و فرصهت «الْمُتْظَ ِي  اِنَّكَ مِ َ»خداوند فرمود: 

اي هسهتند كهه در ايهن دنیها فرصهت بهودن و  دهم. يعني يك عهده هستي و به تو نیز فرصت مي

اي  و يها يهك عهده )علیه السهالم(خضهر . مثل حضهرتباش ها فعالیت دارند، تو هم يكي از آن

تها يهك روز  «اِلي يَوْم، مَعْلُوم»و روز قیامت، بلكهه  «يُبْعَثُون يَوْمِ»دانیم. اما نه تا  ديگر كه ما نمي

سهكرات  .ا و برز  باشدین دنیب ينینابیا حالت بي، كه همان وقت سكرات است كه مشخص شده

 طان امكهان گمهراهیجاهها ههم شه نيهتا ا .بین اين دنیا و برز  حالت انسان در حال مر  است،

 نيهست مگر ایكس ن چیه»ند: يفرما ين رابطه ميدر ا م()علیه السالكردن دارد و حضرت صادق

گمهارد تها او را بهه  ينش را بهر او مهیاطیاز ش يكيس یكه چون در آستانة مر  قرار گرفت، ابل

ر او قهرار یثاكس كه به واقع مؤمن است تحت ته جاد كند، آنيمانش شك ايكفر بكشاند و در ا
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عهالم بهرز  شهد، ديگهر شهیطان بهه او دسترسهي كه انسان وارد  ولي به مجرد اين 00«.ردیگ ينم

 ندارد.

 طان يت شيفعال يگاه اصليجا

 «قالَ فَبِما اَغْوَيْتَتِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِ اطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»سوره اعراف هست  00در آيه 

كه گمراهم كردي، حتماً با تمام وجود برسهر راه راسهت تهو كهه  شیطان گفت: به سبب اين

كهنم.  نشینم و هر كه را در اين راه ببیهنم وسوسهه مهي رساند، مي را به درگاهت ميرهروان آن 

 لذا در صراط مستقیم تالش شیطان براي انحراف رهروان آن راه بسیار زياد است.

است كه اگر ما  خورده اراده كرده  كنید كه اوالً: يك دشمن كاردانِ قسم پس مالحظه مي

يعنهي  «لَهُمْ»گويهد:  ید كه ميي، مانع شود. ثانیاً: مالحظه بفرماخواستیم در راه خدا قدم بگذاريم

انهدازم. پهس منظهور فرزنهدان  چنین باليي مي ا درگذارند ر هايي كه در راه تو قدم مي همة آن

گويد: هر كهه را در راه تهو قهدم  كنم كه مي آدم است و نه صرفاً آدم و حوّا. ثالثاً: باز تأكید مي

رسهند. يعنهي راه  درد سر، و حتماً به تهو مهي صراط تو مستقیم است و بيكه « صراطَكَ»ارد گذ

رابعاً: منطق شیطان هم ايهن  05واقعي خدا حتماً دشمن دارد

                                                 
 فصل اول به نقل از فروع كافي. ،«عليه هللا رمح »طباطبايي ، عالمه«حیات پس از مر » - 00

)علیه السالم( - 12

يا عَبْدَ اوِ! لَقَدْ نَصَبَ إبْليسُ حَبائِلَهُ في  ارِ الْغُ ُورِ، فَما يَقْصُدُ فيها إالَّ أوْلياءَنا، وَ لَقَندْ » 

قُلُوب، حُشِيَتْ نوراً، وَ إنَّما ُانَتِ الدُّنْيا عِتْدَهُمْ بِمَتْزِلَةِ  ٰ  يما يُ يدونَ بِها بَدَالً. ثُمَّ قالَ: ِهْ ِهْ عَل ٰ  تّيجَلَّتِ الْآخِ َةُ في أعْيُتِهِمْ حَ

أَوْليائي حَقّاً وَ بِهِمْ تُكْشَفُ ُُلُّ فِتْتَنة،، الشُّجاعِ األرْقَمِ وَ العَدُوِّ الْأعْجَمِ. أنَسُوا بِاوِ وَ اسْتَوْحَشُوا مِمّا بِهِ اسْتَأْنَسَ الْمُتْ َفونَ، اُولئكَ 

 «.تَ ْفَعُ ُُلُّ بَليَّة، وَ

اي عبداهلل! همانا شهیطان بهه طهور مسهّلم دام ههاي خهود را در منزلگهاه فريهب )پههن( كهرده اسهت و قصهد شهكار ههیچ         

بزر  مي نمايد تا جايي كه هیچ جايگزيني كس جز پیروانِ ما را ندارد، در حالي كه آخرت در چشمان پیروان ما به شدت 

 براي آن نمي خواهند.

مهاري بهي بهاک، خهوش »سپس فرمودند: آه آه برآن قلبهايي كه آكنده از نور است و دنیا نزد آنها به منزلة چیهزي جهز 

ط به دنبهال آن با خداي خود انس گرفته و از آنچه مرفهّینِ خوشگذران فق نیست.« خط و خال و بد ذات و دشمني زبان نفهم

رفته اند، متنفرند. آنهايند پیروان حقیقي من و به واسطة ايشان است كه هر فتنه  اي برطرف گشته ]واقعیت نمايان شده[ و ههر 

 (59، ص 72نوار، ج )بحاراال« باليي رفع مي گردد.
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يعني خودش را از هر عیب و نقصي پهاک  «فَبِما اَغْوَيْتَتِي»است كه خدايا تو مرا گمراه كردي؛ 

داند كه حرف خدا را نپذيرد و به آدم سجده نكنهد، و بهه زعهم او خهدا  خود ميداند و حق  مي

او را از عالَم قدس بیرون كرد. اين منطق شیطان است. اگهر ديديهد كهه مهردم اآلن ههم  لیدل بي

وجهود آورد  شهان بههيد باطلشان برايكه اعمال و افكار و عقا ييها كه سختياست منطقشان اين 

وجود آمده مدّ نظر قهرار  ارند، و نقش خودشان را در همة اين مشكالتِ بهگذ را به پاي بقیه مي

كنند. ولي اگر به مقام انصهاف رسهیديد و بهیش از  دهند؛ بدانید با منطق شیطان زندگي مي ينم

، بحمداهلل دیكنهاي بقیه را توجیه  و كوتاهي ها د ضعفیهاي خود را ديديد و توانست همه نقص

فرمايند: شیطان شهرّ را بهه خهدا نسهبت  شويد. عرفا مي داريد رها مي يانطیة شیاز شیطان و روح

 يو سالك تا وقت «اَنَا خَيْ ٌ مِتْهُ»و خیر را به خود نسبت داد و گفت:  «بِما اَغْوَيْتَتِي»داد و گفت: 

 يهمهدان ينقلیاهلل حسه تيش آيگرفتار اين صفات است در تحت واليت شیطان است و به فرما

 «.يمند شو بهره يد حالتْ اصالح شود تا از دستورات شرعيتو با: »يزيتبر يملك اهلل تيبه آ

توانهد كهار  توانست كار كند و ناراحهت بهود كهه نمهي يكي از جانبازان عزيز كه ديگر نمي

است كه بروم بهراي جانبهازيم  دانم چه گناهي كردم كه خدا گرفتارم كرده گفت: نمي كند مي

، خجالهت اسهت ريباً همة بدنش را در راه خدا و براي ايهن ملهت دادهكه تق حقوق بگیرم. با اين

گويهد: خهدايا تهو  مهي يكشید از پول دولت حقوق بگیرد. ولي شهیطان بها تمهام خودخهواه مي

گذارد. ببینید كه دشمن شما چطور فكر  گمراهم كردي. انحراف خودش را هم به پاي خدا مي

كنید؛ بدانید همفكر با دشمن خودتان هستید و لذا  كند. اگر ديديد كه به اين شكل فكر مي مي

 يهها د برنامههيهداركهه د یهكن يد و احساس هم نمیكن ينة تصرف او را در خودتان فراهم میزم

د. شیطان با ايهن یزن يق به خودتان ضربه مين طريو از ا ديینما ياده میتان پ يان را در زندگطیش

است، چشمتان را بهاز  اين شما  ر ديديد منطقدشمن بقیه شد. اگمنطق، هم دشمن خودش و هم 

هجهرت كهرد تها  ينید از خهودبیرسه ييكنید، راه انحرافات را در خودتان ببینید. هركس بهه جها

 ن شد. به گفته حافو:یخداب

 ديهند بیهجز ع يا رب آن زاهد خودبین كه به

 ديههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههند

 

 نههههه ادراک انههههدازیش در آئیدود آههههه
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م، يها دهیرا نچشه يبندگ ييبايم و زيان داریرا در م ينبه ظاهر عقال يها يگر ن حسابيتا ا

 رمحة »ينهیبه گفتة امهام خم م.یان هستیان باشد خودمان در میكه خدا در م آن يبه جا يدر هر كار

 :«عليه هللا

جملهه ز عقهل اسهت و عقهال  ين ما و منيا

 اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

 ييهسهت و نهه مها يدر خلوت مستان نه من

 ب مهردم همهواره تهالش مهيیهدن عيهدبها  هلل علیه وآلهه()صلي امالحظه كنید كه پیامبرخدا 

 ههاي بهد نمهي كردنهد كهه چهرا آدم وقت هم گِله نمهي ها خوب شوند و هیچ كردند كه انسان

گفتند چرا من نرسیدم بقیهه  ها نبود. به خودشان مي گذارند ما كارمان را بكنیم. اصالً اين حرف

طهور  ديدند. اين بصیرت واقعي اسهت، همهان هاي خودشان را مي كارها را بكنم، دائم كوتاهي

را ديدنهد از خانهة زنِ  )علیره السرالم(عیسي كه منطق شیطان يك حجاب واقعي است. حضرت

آيد، درست است كه به حضرت مظنون نبودند ولي باالخره برايشان سؤال  بیرون مي يا بدكاره

 افهراد فاسهد و فرومايهه انهد سهراغ چنهین خدا با اين همه پاكي و خوبي رفتهه شد كه چرا رسول

هها برويهد!  شهأن شهما نیسهت كهه سهراغ ايهن اي؟!! از ايشان سؤال كردند كه شما و اين افراد؟!

 يكننهد! حته ببینید چگونهه بهه مسهائل نگهاه مهي«. است به عیادت مريض طبیب آمده»فرمودند: 

اء و یراه و رسم انب ديم بايآزاد شو يطانیة شیم از روحیدانند. ما اگر خواست يمار میگمراهان را ب

 م. به گفتة حافو:یاء را دنبال كنیاول

 دل ور نههه يمههدد از خههاطر رنههدان طلههب ا

 

 يبكنه ييكار صعب است، مبادا كهه خطها

كه به او  كنم. با اين كه تو مرا گمراه كردي من هم مقابله مي گويد به جهت اين شیطان مي 

ه سهجده كنهد، ولهي بهانهه آورد و شهد يامر شد؛ به آدمي كه ظهرف پهذيرش كلیهة اسهماء الهه

گويهد: خهدايا تهو  شد. حاال مهي ان آورد و لذا از آن مقام، بايد رانده ميیفكرهاي نامربوط به م

خودش، برنامة گمراهي بنهدگان  يوَهم گیرد در مقابل اين تفكرِ مرا گمراه كردي و تصمیم مي

كهه خهدا را سهاخته اسهت  ن تهوهّميهاخدا را بريزد. مالحظه كنید كه اول خودش براي خودش 

 خهورد بنهده قسم ميدر مقابل خداوند خواهد مقابله به مثل كند و  گمراهش كرده، بعد هم مي

ه ههم يهن زاوين رابطه با ايخواهند به طرف تو بیايند گمراه خواهم كرد. باز در ا هايي را كه مي

فكهر كنیهد و  كنم؛ اين روحیه؛ روحیة دشمن شماست. اگر شما ههم بهه همهین شهكل يد میتأك

 يد و لهذا او را از خودتهان مهيا دا كردهیبا دشمن خود پ يگانگيك نحوه يتصمیم بگیريد اوالً: 
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كهرد، شهما ههم دشهمن  يطان بر سهر خهود آورد و بها خهود دشهمنیكه ش يياً: مثل بالید. ثانیدان

 ايهنشهما ههم  يايد. اگر رفقها كه با دشمن خودتان همخانه شده يد شد، در حالیخودتان خواه

د و یهها هم دشمن شما هسهتند و بخواه د آنیكند، بدان يطان فكر میكنند كه ش طوري فكر مي

دوسهتان  ،ههاي منصهف تواننهد دنبهال كننهد. فقهط انسهان يبا شما را نم يد جز راه دشمنینخواه

يد: در اين دنیا دشمن خهودت را فرما وند ميخودشان و دوستان بقیه و دوستان خدا هستند. خدا

ههايي كهه رنهگ  حاال شما ببینید اگر يك تمدني مثل شیطان فكر كرد، يعني تمهام آدم بشناس.

 كارند. اند، دشمن خودشان خواهند شد و همه از هم طلب آن تمدن را پذيرفته

اش  يد سراسهر تمهدن غهرب از نظهر نهوع بیهنش و سهاختار فرهنگهيیهبفرما يشما اگر بررس

گر يگر، رقابت با همهديكديمه به جاي رفاقت با كارند و ه است، همه از يكديگر طلب يطانیش

بشهر مهدرن  يسراسر زنهدگ ييل شده و خودنماية تكبر و فخر تبدیة تواضع به روحیدارند، روح

ش رفتهه اسهت. و یب آن پيعت خدا و تخریگر تا خشم بر طبيرا نابود كرده است و خشم با همد

 يه در او ظهاهر مهیهن روحیهمه ك شد،ينزد يكه به فرهنگ غرب يروشن است هر ملت يبه خوب

ن طلبكهار يتواضهع در مقابهل والهد يرود، فرزنهدان بهه جها ين مین همسران از بیب يشود، صفا

اي كهه بهه ايهن تمهدن  بینیم بهه انهدازه خواهند شد. ما اگر بخواهیم خودمان را ارزيابي كنیم مي

 ينهة صهفايد آيهها كه باايم تا رفیق هم، و خواهر و برادر ايم، بیشتر رقیب هم شده نزديك شده

شناسهي غلطهي كهه بهه  ها را در انسهان شوند. ريشة اين واقعه يگر ميكديب یگر باشند، رقيكدي

گرفتنهد و وام  ها سهود كمتهر مهي كه اگر بانكست یطور ن  اين ها افتاده است ببینید. جان ملت

لب آن ملت خود را در ق يجا يطانیشد، بلكه چون روح ش دادند كارها درست مي بیشتري مي

 ها ظاهر شد. ن بحرانيباز كرد همة ا

 يطان در چهار جهت زندگيحضور ش

 فرمايد كه شیطان گفت:  سوره اعراف، خداوند مي 07در ادامه بحث در آيه 

ثُمَّ آلتِيَتَّهُم مِّ  بَيْ ِ أَيْدِيهِمْ وَمِ ْ خَلْفِهِمْ وَعَ ْ أَيْمَانِهِمْ وَعَ  شَمَآئِلِهِمْ وَالَ تَجِدُ »

 «.أَُْثَ َهُمْ شَاُِ ِي َ



 019 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

آيهم و ههم  ها مي كنم، هم از جلو آن من از چهار طرف بندگانت را محاصره مي

هها  ها با آن ها و هم از طرف چَّ آن ها و هم از طرف راست آن از پشت سرآن

 بیني. ها را شاكر نمي كنم و در نتیجه اكثر آن برخورد مي

و  يههاي آينهدة وَهمه جلو يعنهي انهداختن انسهان در افهقآمدن از طرف  ؛«مِّ  بَيْ ِ أَيْدِيهِمْ»

 كند.  ها را گمراه مي ، انسانيوَهم ي. شیطان از طريق آرزوهايالیبلند خ يآرزو

آينهد، مثهل فرزنهدان.  طرف پشت، يعني توجه به آنهايي كه جاي شهما مهي ؛«وَمِ ْ خَلْفِهِمْ»

 د. بر كار مي اش را به پس شیطان از طريق فرزندان، گمراهي

كنهد و ديهن  ز، مهردم را منحهرف مهيیه؛ از طرف راست، او از طريق ديهن ن«وَعَ ْ أَيْمَانِهِمْ»

 كند.  داري به انسان القاء مي ظاهري را، به عنوان همة دين

 ها. ها و هوس گیرم، كه عبارت باشد از گناه ؛ از طرف چَّ آنها را مي«وَعَ  شَمَآئِلِهِمْ»

شهود  اش ايهن مهي كنم. نتیجه سان را به ضد خودش تجهیز ميگويد خدايا تمام ابعاد ان مي

 يبینهد مه بیند. شاكر يعني كسي كه خدا را در نعمت مهي بیند، خود را مي كه تو را در دنیا نمي

بیني. كه البته جها دارد نسهبت  ها را شاكر نمي يعني اكثر آن «وَ ال تَجِدُ اَُْثَ َهُم شاُِ ِي »د: يگو

 م.یشتر بحث كنیكشد ب يها م انسان يطان از جوانب مختلف برایكه ش ييها ه و نقشهين آيبه ا

 از طريق آياتِ مطرح شده فهمیديم كه با چهه روش و چگونهه مهي يبند ك جمعيحال در 

م یم، و متوجهه باشهيهكه دشمني هم در كنار خهود دار يم، در حالیكن يتوانیم در اين دنیا زندگ

ن یدر چنه خواههد شهد، يانسهان يعهال ير اسهتعدادهاكه منجر به ظههو ين شكل زندگيتر يعال

كه ما بايهد آدمیهت خهود را از  روشن شدكه معني خودمان هم  نيگر ايممكن است. د يطيشرا

 طريق دوري از شیطان حفو كنیم. منطق شیطان هم مشخص شد.

ايم و بايد طوري ديگر زندگي كنیم كهه از مقصهد بهزر  خهود بهاز  !در اين دنیا آمدهيآر

ح يتشهر تهاآخر عمهرم. حاال كه خداوند، شیطان و واقعیت او را، و نحوة برخوردش را با ما نمانی

د: اگر دشهمنيِ شهیطان را خهوب بشناسهید يفرما يماو  يها كردن نقشه يخنث يدر راستا فرمود،

كنهیم، ايهن اولهین بصهیرت  بینید كه خودمان با دست شیطان داريم به خودمان ظلم مي بعضاً مي

ههاي دشهمن را  الاقهل دشهمن خهود نباشهیم و نقشهه تها ن رابطهه متوجهه شهويميدر ااست كه ما 

خودمان براي خودمان اجرا نكنیم، آرزوهاي دنیايي را دامن نزنیم، فرزنهدان را قبلهة جهان خهود 
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ن را نگیريم تا از حقیقهت ديهن بهاز م، از گناهان بپرهیزيم و در دينداري، فقط ظاهر ديیقرار نده

 مانیم.ن

مهان يعنهي خهدا را و  اهلل به من و شما توفیق بدهد كه هم بتوانیم دوست حقیقهي شاء خدا إن

 م.يهاي آن گرفتار نشو را بشناسیم و در وسوسه مان هم دشمن

 «والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وَلَقَدْ * ا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيالً مَّا تَشْكُ ُونَ وَلَقَدْ مَكَّتَّاُُمْ فِي األَرْضِ وَجَعَلْتَ»

خَلَقْتَاُُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاُُمْ ثُمَّ قُلْتَا لِلْمآَلئِكَةِ اسْجُدُواْ آل َمَ فَسَجَدُواْ إِالَّ إِبْلِنيسَ لَنمْ 

قَالَ أَنَاْ خَيْن ٌ مِّتْنهُ  الَ مَا مَتَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَ ْتُكَق * يَكُ  مِّ َ السَّاجِدِي َ

قَالَ فَاهْبِطْ مِتْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّن َ  *خَلَقْتَتِي مِ  نَّار، وَخَلَقْتَهُ مِ  طِي ، 

قَالَ إِنَّكَ  *يَوْمِ يُبْعَثُونَ  يقَالَ فَأَنظِ ْنِي إِلَ *فِيهَا فَاخْ ُجْ إِنَّكَ مِ َ الصَّاغِ ِي َ 

تَقِيمَ  *ي َمِ َ المُتظَ ِ ثُنمَّ  *قَالَ فَبِمَا أَغْنوَيْتَتِي ألَقْعُندَنَّ لَهُنمْ صنِ َاطَكَ الْمُسنْ

مَآئِلِهِمْ وَالَ تَجِندُ  آلتِيَتَّهُم مِّ  بَيْ ِ أَيْدِيهِمْ وَمِ ْ خَلْفِهِمْ وَعَ ْ أَيْمَنانِهِمْ وَعَن  شنَ

   1«أَُْثَ َهُمْ شَاُِ ِي َ
شما در آن وسايل معیشهت  يداديم و براب و انتخاو شما را در زمین قدرت عمل 

سهپس بهه  ،شهما را خلهق كهرديمو  *كنیهديمه ينهاديم ]اما[ چه كهم سپاسهگزار

آدم سجده  يآنگاه به فرشتگان گفتیم برا ميد در آوردیكه هم اكنون هست يصورت

خداونهد  *كننهدگان نبهودكنید پس ]همه[ سجده كردند جز ابلیس كهه از سهجده

كهه سهجده  به سجده امر كردم چه چیز تو را باز داشهت از ايهن چون تو را ؛فرمود

 *يو او را از گهل آفريهد يآفريهد مهرا از آتهش ،مهن از او بهتهرم :گفهت ؟يكنن
پس بیرون  ياز آن ]مقام[ فرو شو تو را نرسد كه در آن ]جايگاه[ تكبر نماي :رمودف

ه خواهند شد كه ]مردم[ برانگیخت يگفت مرا تا روز *يشو كه تو از خوارشدگان

گمهراه كهه مهرا  گفت پس بهه سهبب آن *ييافتگانفرمود تو از مهلت *مهلت ده
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 *تهو خهواهم نشسهت میبهر صهراط مسهتق ]فريفتن[ آنان حتماً يمن هم برا يكرد
هها  سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بهر آنآنگاه از پیش رو و از پشت

 «.فتيا يم و بیشترشان را شكرگزار نخواهشويموارد 

 چگونهه مهيو روشهن شهد در رابطه با بینش شیطان در جلسة گذشهته تها حهدي بحهث شهد 

 يانحرافه ياش موجب شد نتواند بر آدم سجده كند. و در راسهتا كه همین انديشه نيانديشد و ا

چهون منحهرفم  5«قالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَتِي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِ اطَكَ الْمُسْتَقِيمَ»كه خود سبب آن بود گفت: 

 نشینم. شود، مي يسوي تو ختم م كردي حتماً در راهي كه به طور مستقیم به

پروردگارا! به آن جهت كه مرا  «فَبِمَا اَغْوَيْتَتِي»گويد:  د؛ مييیفرما يكه مالحظه م همچنان

 أَنَناْ»ر را به خود نسبت داد و گفت: یو خ شَرّ و انحراف را به خدا ؛ن حرفيو با ا يگمراه كرد

طان یت شهيهطهور عمهل كنهد تحهت وال نيهركس ا اين يك بینش شیطاني است، و. «خَيْ ٌ مِّتْهُ

كند. حهال چهه بگهويیم آمريكها مها را گمهراه  ير خودش مربوط میرا به غ ي. چون گمراهاست

چه بگويیم ماهواره ما را گمراه كرد؛ چه بگويیم محیط يا وراثت عامل گمراههي مها شهد؛  كرد؛

دههد و روش  يك فكر مشترک است كه گمراههي را بهه غیهر نسهبت مهيه در ها هم ن حرفيا

كهه آمهده پايگهاه شهريعت نقهش و شیطاني است و در واقع اگر التفات بفرمايید در ايهن بیهنش، 

 شود. برچیده ميت را انتخاب كنند، يهدا يها ها راه است تا خود انسان

 مبناي گمراهي گمراهان

 اي د:يهفرما يها م خطاب به انسان معني است كه ا بدينه زندگي انسان جايگاه شريعت در

شهما د؛ یهرا انجام ده ها توانید خوبي و بدي را بشناسید، و با اختیار خود خوبي هايي كه مي آدم

شهدن خهود قهدم  در خهوب ،دسهتورات شهريعتعمل به با  ،با اختیار خود م تایكن يرا دعوت م

ردن من به خهودم مربهوط نیسهت و بهه عوامهل ك كردن و بدي برداريد. اگر كسي بگويد خوبي

انتظهار نهدارد بهه  يا دهیهن عقیبراسهاس چنه و معتقد به جبر شهود، ،خارج از خودم بستگي دارد

در چنین بینشهي قیامهت بهه عنهوان محهل و لذا ببیند، عذاب دهد،  يكه انجام م ييها يجهت بد

                                                 
 .00ه يسوره اعراف، آ - 5



 090  .......................................................................................................................................... روش شیطان

 و بهدي فهرد بهه خهودش بهردهد. چون قیامت يعني شرايطي كه خهوبي  عقاب و ثواب معنا نمي

لغزد  اش مي پايهبه عنوان محل پاداش و عذاب، ة اختیار انسان لرزيد، قیامت ياگر پاپس گردد. 

 ييهها شريعت يعني دستورات و راه و روش رايلغزد. ز امت لغزيد، پاية شريعت ميو اگر پاية قی

خهود  يهها يگر انسان بدايعني  .كه انسان با انجام آن دستورات در ابديت خود سعادتمند باشد

 است.  عت كردهيشر يو بالتبع نف ،معاد ينفنسبت داد عمالً ر خود یرا به غ

ار خطرنهاک و یاسهت بسه ينشهیبدههد،  بینش شیطان كه انحراف خود را به خدا نسهبت مهي

ه ، و بقیهش آمهد كشهاندیش پهيكه بهرا ياو، او را به مشكالت يها بار و عمالً در انتخاب هالكت

 وجود آمد.  برايش به نشیهايش هم از همین ب گیري موضع

هم دارم،  ييها ييعني من خودم خوبم و نگفت خدايا اگر خوب «اَنَا خَيْ ٌ مِتْهُ»جا گفت:  آن

تو مرا گمراه كردي. يعنهي خهوبي را بهه « فَبِمَا اَغْوَيْتَتِي» گويد: جا مي اين يلطف كردي ول تو

شما از اين مسئله ساده نگذريد؛ متوجه باشید اصل  دهد و گمراهي را به خدا. خودش نسبت مي

شود تا ما خطرات بزرگي را كه ممكهن  و مبناي گمراهي شیطان را خداوند در قرآن متذكر مي

 ر عرض شهد و آن ايهنیاست در مقابلمان باشد، بشناسیم. خطر اصلي همین است كه در نكتة اخ

 صدد اصالح آن برنیايیم.  هاي خودمان را به غیر برگردانیم، و لذا در كه بدي

 ابزارهاي شيطان

مهن در صهراط و مسهیري  «لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِ اطَكَ الْمُسْتَقِيم»فرمايد: شیطان گفت  خداوند مي

رود  نشینم. يعني شیطان در راهي كه به سوي خدا مهي شود، مي كه مستقیم به سوي تو ختم مي

پس حرف شهیطان «. مقام وحدت مطلقه»يعني ، «توحید محض»نشسته است. از طرفي خدا يعني 

نشهینم كهه  بندم. در جايي از زندگي بشر مهي شدن بندگان را مي اين است كه من راه توحیدي

خواهد نظهر كنهد ولهي بهه خهدا نظهر نكنهد، جههتش  مي بشر نتواند به خدا نظر بكند، به هركس

ن بهه يگهانگي برسهد، قلهب شود كه قلب انسها ياو مانع مخواهد باشد.  توحید نباشد، هرچه مي

خواههد باشهد، ديگهر اَحهد  ، چرا كه كثرت هرچه مهيكند ها مي انسان را محل توجه به كثرت

كنهد. بهراي  فرقي نمي هايمان باشد كتاب و يا انيا فرزند ها،تعداد دالر ؛كثرت حال اگر نیست.

سهت از همهة نباشهد. چهون اگهر قلهب انسهان توان« اَحهد»شیطان مهم اين است كه توجه قلب بهه 
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اصهلي  اسهت، چهون مقصهد كثرات بگذرد و تمام توجه خود را به خدا بیندازد، به مقصد رسیده

 است.« اَحد» همه

شهیطاني  يهها حیلهه قيهدورشهدن از مقهام توحیهدي را از طر ونةسوره اعراف نم 07در آيه 

   طان گفت:ید: شيفرما يو م كند مطرح مي

دِيهِمْ وَمِ ْ خَلْفِهِمْ وَعَ ْ أَيْمَانِهِمْ وَعَ  شَمَآئِلِهِمْ وَالَ تَجِدُ آتِيَتَّهُم مِّ  بَيْ ِ أَيْثُمَّ لَ»

 .«أَُْثَ َهُمْ شَاُِ ِي َ

 طهوري منحهرف مهي گیري به سوي تو منحرف كهنم، ايهن حاال كه بنا شد آنها را از جهت

آيهم. يعنهي  جلهو مهياز  «بَيْ ِ أَيْدِيهِمْ  ْمِ» كشم، يكي يراهه میكنم كه از چهار طرف او را به ب

كنم كه از خدا باز شوند. چهون اصهل قضهیه ايهن  ها آنچنان بزر  مي هاي آينده را برآدم افق

كه آينده را بسیار بزر   نيا يكيتواند از خدا غافل كند.  بود كه انسان را از هر طريقي كه مي

نهده يا آيفكر كند و گر نتواند به خدا ينده شود و ديكند تا تمام توجه او مشغول آ و پرهیبت مي

 ريهزي طوري كه انسان فكر كند با برنامه به دهد؛ يانسان، اَمن نشان م يبرا يرا به صورت وَهم

كند تا  رسد و هیچ خطري هم او را تهديد نمي است مي هاي خودش حتماً به آنچه آرزو كرده

القهاء رزوههاي بلنهد به انسان آ شیطان تالش داردرد. در هرحال یبه خدا فكر كند و از او مدد بگ

برود خهدايي در  قدر دراز و پربرنامه ببیند كه اصالً يادش  طوري كه انسان، آينده را آن د. بهكن

 يا نهدهيدراز در آ يشدن به آرزوها با مشغول .سر برد و نه با آينده صحنه است و بايد با خدا به

 .رود يبدهیم از صحنة قلهب مهمان را  كه بايد جواب اعمال يطيامت و معاد و شرایمبهم عمالً ق

كنهیم آينهدة مها رسهیدن بهه  دهد به طوري كه فكر مي ما زيبا جلوه مي طان اعمالمان را برايیش

كند چیزي باالتر از ايهن ظهواهر دينهي  همین ظواهراعمال بايد باشد و از آن طرف به ما القاء مي

بینیهد شهیطان چقهدر  كهه مهيجاسهت  خواهند و از تو انتظار چیز باالتري نیست، ايهن از تو نمي

 گیرد.  راحت زندگي ما را در دست خودش مي

اي  خهورده اگر انسان خودش را در دنیا اَمن حسّ كرد و متوجه نبهود همهواره دشهمن قسهم

سهازي دنیهايي اسهت؛ نگهران مكهر  ها هم آرمان كشد و يكي از نقشه دارد كه براي او نقشه مي

 از مكر شیطان است.  بودن شیطان نیست و خطر اصلي همین اَمن
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 فرمايند: مي «ةالصلو آداب»در كتاب  «عليه هللا رمح »خمیني امام

در دنیا و در ظاهر عبادات متوقف نشهود، ، سالك بايد حظوظ قلبیة عباداتش را حاصل كند»
اهلل  كه اين خارِ راه سلوک است و هركس ما را به ظاهر مشغول كنهد از شهیاطین طريهق الهي

  «.است

سهت آورد و از د عاً قلب انسان بايد با سجده و ركوع و قیهام، ارتبهاط بها اَحهد را بههيعني واق

كه ما را به ظهاهر متوقهف كنهد  كسيو ها منصرف شود  كثرت

 شیطان است.   آن 

وف بلي؛ بايد ظاهر را رعايت كرد ولي در ظاهر عبادات متوقف نشد. بهاالخره مخهارج حهر

شهیطان اسهت. يعنهي  لهةیحبايد در نماز درست اَداء شود؛ اما در مخارج حروف متوقهف شهدن، 

 كند.  قلبي عبادت باز ميتوجه انسان را از نعمت 

كهه را  كهه مهثالً همهین چهارركعهت نمهاز ظههركنهد  شیطان ما را مشغول به آيندة اَمهن مهي

اش غفلهت از خهدا اسهت و  اَمن، نتیجههات را انجام دادي. و اين آيندة پر خواندي، ديگر وظیفه

كنیم كه بنا بود با اين چهارركعت نماز، خدايِ اَحد را بیهابیم و نهه چهارركعهت نمهاز  غفلت مي

 را. 

شود، به همهین جههت  طان خنثي ميیهاي ش اگر آينده خود را قیامت تعیین كنیم، همة حیله

بهودن خهود  سهباني و بهه خهاکهفت موضع را به زمهین بچ گويند: در سجده سعي كن به ما مي

فكر كن و به بقیه چیزها فكر نكن، و از اين طريهق تمهام آرزو سهازي شهیطان را در قلهب خهود 

اسهت و ارزش « اعلهي»نمايیم كه  كنیم و قلب را متوجه مقام سبحاني پروردگاري مي خاک مي

بودن از قههر  منگرفتاري در آرزوهاي دنیا و اَر آن حال دارد. درا بستن  به او  حمدكردن و دل

 البه و گريه و الهي العفهو مهي ،يت از قهر الهیو امن ييایدن يرزوهارود و جاي آ خدا از بین مي

 رهد. گونه از نقشة شیطان مي آيد و انسان اين
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 آتية فرزندان و حيلة شيطان

وَ مِ ْ »م؛ يآ يها م ها به طرف آن طان گفت از طرف پشت سر آنیدهد كه ش آيه ادامه مي

را وسهیله قهرار  سیدن به اَحد، توجه بهه فرزنهدانها از ر يعني شیطان براي انحراف انسان «فِهِمخَلْ

 مانند و به اصطالح خَلْفِ انسان هستند. دهد كه بعد از انسان در دنیا مي مي

گیرد، يعنهي از طريهق  ها را مي انسان« خَلْف»فرمايند: از طريق  مي «عليةه هللا رمحة »طباطبايي عالمه

هرحال  است. به« خلف»اوالد يك نمونة مشخص از «. كند براي انسان نگراني ايجاد مي« الداو»

رويد، از توحید و توجه بهه اَحَهد  گذاريد و مي هايي كه مي شیطان شما را از طريق توجه به آن

كه به خدا باشهد، بهه خَلْهفِ خودتهان باشهد. مهثالً  تان به جاي اين دارد تا شما توجه قلبي باز مي

 انهد، آيها مهي مهردم متوجهه ايم انجام دادهدر گذشته را آيا آنچه  م كهيشو يكر من فيمشغول ا

كنهد.  خالصه؛ دائم ما را گرفتار پشت سهرمان مهي پسندند، نكند اشتباهات گذشتة ما را بفهمند!

هايمان فقیر نشوند، خهود  كه بچه شود. مثالً براي اين مي فرزندانمان طور كه همة فكرمان همان

كهه خودتهان  يشهويم. در حهال كنیم، درنتیجه از خهدا بهاز مهي شتر ميیرا مشغول ذخیرة دنیاي ب

 زنند كه مها بهراي فرزنهدانمان كهار مهي ها نمي ايد عموماً بزرگان دين از اين حرف دقت كرده

بهه فكهر آتیهة  ،كنهد كنیم و نگران فقر آنها هستیم. اين شیطان اسهت كهه بهه قلهب مها القهاء مهي

خهود  يمعنهو يمان را خرج آتیة فرزنهدانمان كهرديم و از تعهال ن باشید. اگر ما زندگيفرزندانتا

وجهود  اي را بهه م زندگيیكن يجاد ميه و فكر و فرهنگي كه در خود ایم، با چنین روحيبازماند

اي كه مها برايشهان تهیهه  حتي در خانه توانند از آن استفاده كنند. آوريم كه فرزندانمان نمي مي

كننهد، چهون در فضهاي  ما الهي نباشد، به همان خانه هم پشت مي اگر فضاي زندگي  كنیم، مي

غیرالهي، اگر آن فرزندان هم غیرالهي باشند، براي خود سلیقه و هدفي دارند غیرِ هدف و سلیقة 

كهه اگهر شهرايط و ههدف  يبمانند. در حهال ير الهیغ يتوانند در فضا يباشند نم يو اگر اله ما.

 ر بین من و فرزندانم چندهدفي نیست تا نتوانند با هدف من كنار بیايند.الهي شد، ديگ

از طرفي اصل قضیه را هم نبايد فراموش كرد و فكر كنیم ما خالق فرزندانمان هستیم و بايهد 

هها ههم رزقهي  آنو كه شما رزقتان را از خهدا گرفتیهد،  تمام آيندة آنها را تأمین كنیم. در حالي

جهه از یكنهد و در نت ما را مشغول آتیة فرزندانمان مي خود يها با وسوسه ننزد خدا دارند. شیطا
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خهواهیم امكانهات  گذاريم كه براي آيندة فرزندانمان مهي مانیم و اسمش را هم مي خدا باز مي

 كند و در افقِ قلب خود، خدا را از دست مي ذخیره كنیم، و به همین دنیاي گذرا مشغولمان مي

 دهیم.

 شود ن ميوقتي عبادت رهز

آيهم و  هها مهي طان گفت: از طرف راست انسهانی، كه ش«وَ عَ ْ اَيْمانِهِمْ»دهد:  يمه ادامه يآ

 فرمايند: تفسیر مي «عليه هللا رمح » ييطباطبا دارم. عالمه توجه به اَحد باز مي ها را از آن

  «.كشاند به گمراهي مي داري از راه دين يعني انسان را»

دههد. اگهر  ها را برايشان زينت مهي كه عبادات و اعمال انسان نيان اطیش يها لهیگر حياز د

ماند، ديگر متوجه خدا نیست، متوجه  دلپسند شود و نه خدا، از خدا باز مي كسي عباداتش يبرا

خواهي بكهن،  گويد: هركاري مي نشیند و مي عباداتش است. شیطان در صراط مستقیم خدا مي

ها مشهغولمان  به كثرتگیرد،  توجه به توحید را از ما ميخواهي عبادت كن، ولي  هرچقدر مي

طور كهه آدم را بهه شهجره مشهغول كهرد. حهاال  كند. همان هايش فرق مي شكل حیله كند. مي

شدن آدم بهه درخهت، همهین توجهه بهه ظهاهر عبهادات و  دهد: كه يك نمونه نزديك نمونه مي

ود من در عبادات قصهة دوري خهود از كثرت عبادات است و از خداي اَحد باز ماندن. آخر بنا ب

 خدا را با خدا در میان بگذارم.

 مههراد مههن زنمههاز ايههن بههود كههه در خلههوت

 

 حديث درد و فهههراق تههو بها تههو بگهذارم

نمهاز  3«ياَقِمِ الصالة لِذُِْ »بنا نبود مشغول خود نماز شوم، بنا بود مشغول خدا شوم و فرمود:  

كنهد. در ايهن  يطان ما را مشغول خود عبهادات مهیش يبماند، ولاد من در قلب تو يام كن تا یرا ق

كه بايد راهي بینديشیم كهه دائمهاً توجهه  آيد و آن اين دست مي قسمت از آيه رهنمود خوبي به

یم. يحفهو نمهاحق باشد و اين درس را در نماز تمرين كنیم و در بیرون از نمهاز  يقلب ما به سو

ا از طريق كلمات نماز در قلب خود نگهداريم و قلهب را در دائم سعي كنیم توجه خود به اَحد ر

                                                 
 .09ه يسوره طه، آ - 3
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صورت اَسهرار عهالَمِ وجهود در قلهب  كه در اين نگهداريمدر يك حالت وحداني  ،رابطه با حق

 ظاهر شود. گفت: 

 از درون خهههههههويش ايهههههههن آوازهههههههها

 

 منهههع كهههن تههها كشهههف گهههردد رازهههها

اي دارد، همهة همهت خهود  العاده اگر بفهمیم حفو قلب در حالت وَحداني چه بركات فوق 

اهر عبهادات كنیم و كار شیطان هم بیش از اين نیست كه مها را مشهغول ظه را براي آن خرج مي

 يطان رهها مهیكنهد و از دام شه كلمات خود نماز، ما را متوجه اَحهد مهي كند، ولي اگر بخواهیم

 م. يشو

 آن يهها بهه سهو رف چَّ آنطان گفت: و از طیش «وَ عَ ْ شَمَائِلِهِمْ» دهد: يه ادامه ميبعد آ

دارد، ايهن اسهت كهه  هاي شیطان كه شما را از توجه به اَحد باز مي يكي از راه يعنيم. يآ يها م

، يعنهي «گیهرد از چَّ او را مهي»اند:  كند كه فرموده شخصیت شما را از طرف چَّ مشغول مي

ابعادي دارد كه اگهر كند. چون انسان  ديني و فحشاء او را از صراط مستقیم گمراه مي از راه بي

انسهان شهود. آري  به شیطان اجازه بدهد آنها را تحريك كند، كار انسان به معصیت كشیده مهي

، ولهي بايهد هها نيهو امثهال ادنیايي دارد، كه عبارت باشد از شههوت، نیهاز بهه خانهه و غهذا  ابعاد

حهدودة و در م باشهد مواظب باشد اين نیازها دسهت شهیطان نیفتهد، بلكهه تحهت حكهم شهريعت

 ها را برآورده كند. شريعت آن

گويهد: بها  شیطان به خداونهد مهي «وَ ال تَجِدُ اَُْثَ َهُمْ شاُِ ِي » ه هست كه:يسپس در ادامة آ

يهابي. مشهي و  برم كه اكثر بندگانت را شهاكر نمهي اين چهار روش طوري كار خود را جلو مي

كهه در  را ببیند. شاكر يعنهي كسهي گذارد انسان در نعمت، مُنعِم روش شیطان اين است كه نمي

 هها مهي را به نعمت ها گذارم چشمشان به خدا باشد، چشم گويد: نمي نعمت، منعم را ببیند. مي

خوبي كه ما را سهیر كهرد، ايهن ديگهر  ياگر گفتید عجب غذا و اين حیلة عجیبي است.اندازد، 

ق ما بود كه امروز رز انداختن به نعمت است. اگر انسان گفت لطف خدا شكر نیست. اين چشم

به خدا است، و اگر كسي تماماً در نعمهت، مهنعم را ديهد  انداختن طور رسانید، اين چشم را اين

 يهها مه انسهان يكه بهرا ييها ن نقشهياين مخلَص است. پس در واقع شیطان گفت: اي خدا! با ا

 يابي.  نمي« مخلَص»اكثر بندگانت را  كنم و يها را اشغال م ت آنیچهار طرفِ شخص  ،كشم

 فرمايند:  مي «عليه هللا رمح »ييعالمه طباطبا
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كند كه نشان دهد از ناحیه خهدا اسهت و  كه با هر نعمتي طوري برخورد مي شاكر يعني آن»
گذارد، بلكه همهة خوديهت را  همواره بايد به ياد خدا باشد و در نتیجه براي خود چیزي نمي

 «. است كرده« مخلَص»خود  در خود فرو نشانده و لذا خدا او را براي

هها  فهمد همة نعمهت است، مي را براي خدا خالص كردهخود انسان مخلَص چون همه چیز 

اسهت. در ابتهدا او قلهب خهود را  لطف خدا است و خدا هم او را بهراي خهودش خهالص كهرده

ت از صهفكند تا در همه چیز خدا را ببیند، يعني توجهه بهه خهودش را نخواههد،  متوجه منعِم مي

شهود،  ، فقط خدا و حكهم خهدا را بخواههد يعنهي مخلِهص مهيردیگ يفاصله ماش  خودخواهي

خداوند يهك لطهف و نظهر  دهد. آنگاه خداوند اين انسان را مخصوص بارگاه خودش قرار مي

چون او همه چیهز را بهه خهدا گیرد،  اندازد، و تمام امور او را به عهده مي ياو م خاص نسبت به 

ید و يك امتحهاني ههم بكنیهد، يهك يقاعده دقت بفرمااين به  ذار كرده است.ديد و به خدا واگ

 آمريكايي هم كه بنشیند و به سمت دشمن شلیك كند، هیچ  مخلص پشت تانك جوان بسیجيِ

گويهد الحمهدهلل كهه  گويد چه آمريكهاي خهوبي، مهي له نميیآن وسمجهزبودن وقت به جهت 

نساني كه اهل دنیاست اگر شیر آب را باز كند تا آب توانستیم بر دشمن خدا پیروز شويم. ولي ا

عمومهاً اههل شهديم.  ما بهدبخت مهي ها نبودند يگويد زنده باد تمدن غرب، اگر غرب بردارد مي

 بینند.  ها را مي فقط حادثه بینند و برعكس، عموماً اهل كفر ها مي ايمان خدا را در حادثه

طان و نقهش یشه يح ابزارههایدر توضهه یمكّفتوحات  مدر باب شانزده يعرب ابن نيالد يمح

 د: يگو يمن یر و سلوک چنین جهات چهارگانه در سيا
هسهتند و  يفلشود جهات سهِ  يطان از آن جهات به انسان وارد میكه ش يا جهات چهارگانه»

توانهد  يطان تناسب دارد نمهیكه با ش يق منازليفل است و انسان را جز از طرانسان از عالم سِ
ن يهن جهات چهارگانهه بها او مقابلهه كنهد و اياق يطرو انسان دستور دارد كه از  گمراه كند،

طان یكند تا شه يریگونه كه شرع به او دستور داده سنگرگ و آن ،كرده يجهات را سنگربند
ت از يه، برايتو آمهد و او را رانهد يطان از جلویابد. پس اگر شیدخول بر انسان ن يبرا يراه

ل خهود، حكهم خهدا را یهن لطف خدا است چون در مقابهل ميو ا گردد يعلوم نور آشكار م
كننهده  ق شهبهات گمهراهين طرياز او  يا برهاني دارد و يا حالت كشفي، و علوم نور يرفتيپذ

د، و يهایطان از پشت سر بیشود. و اگر ش يد او و اسماء و افعالش دفع میدر وجود حق و توح
 يو ادعها يبه خدا نسبت دهه يدان يآنچه را نمخواند تا  ياست كه تو را بدان م يآن هنگام
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ن يهدهد كه ا يكرده فرمان م ينه يعت الهيو باالخره تو را به آنچه شر ينبوت و رسالت كن
طان را یخواند، حال اگهر شه يعت ميعمل بر عكس عمل فرشته است كه تو را به عمل به شر

همان مقعد صدق است شود كه  يت آشكار مي، علوم صدق و منازلش براياز پشت سر راند
اسهت و  يقهو يرا اقتدار با صدق مناسبت دارد چون صهدق بهه معنهيز 9كٍ مقتدر.یدر نزد مل
ن صادق است، ي. و چون قوت، صفت ايو قو محكم زهین يعني، «رُمْحٌ صَدق»شود:  يگفته م

 كند و خود را به دروغ يدا نمینت پيگشته و به آنچه ندارد ز يش قوين انسان بر نفس خويا
قت است، خداوند او را نهزد یحقدهد و در كردار و گفتارش ملتزم حق و  يش نميبه آن آرا

هها بهه جههت  نيسازد و همة ا يآگاه م ياله يرویاو را بر قوه و ن يعنيد، یاه مقتدر نشانپادش
فتهد و یوَههم در او مهؤثر ن يرویهگهر نيكهه د يبه طهور ،ة پشتیطان است از ناحیمخالفت ش
 شهده و دفهع يطان از جانب راستت آمد، بر او قهویدگارش باشد. و اگر شپرور يخالص برا
د، او يهاین جهت كه موصوف بهه قهوه اسهت بهه سهراغت بيرا اگر او از ايكرد، ز ياش خواه
مكاشفاتت بر تهو القها ل اثبات يچند در دال يف سازد و شبهاتینت را ضعیقيمان و يآمده تا ا

 يتهو را بهر آن آگهاه يتعهال ياسهت و خهدا يو كهار يامهر يرا او را در هر كشهفيد، زينما
ت برقهرار سهاخته و آن مشهابه حهال يهال اسهت كهه آن را برایهاز عالم خ يامر يعنيده، یبخش

 يقهو ين اگهر تهو را علمهي. بنهابرايباش يش در آن حال ميخودت است كه تو در وقت خو
ت به صورت يه را كه بران آنچیآورد و ب يت مين آنچه را كه حق برایلة آن بینباشد تا به وس

د و يطان از جانب چَّ آیگردد. و اگر ش ي، كار بر تو مشتبه ميآورد جدا ساز يال در میخ
او  تش اندازد، و تهویخداوند در الوه يك برايا وجود شريل و یبخواهد تو را به شبهات تعط

را پشهتِ يهقوت بخشهد. ز يد و علم نظریل اثبات توحي، خداوند تو را به واسطة داليرا راند
 ،خاص شهرک ال را ندارد و چَّ؛یبشر قدرت فهم خاست كه معتقدند  يسر، خاص معطالن

 يم ان استید در حواس كه از سوفسطائيخاص شك و ترد ، و جلو؛خاص ضعف ؛و راست
ب یمخصوص هر بعهد نصه يطان در همة ابعاد چهارگانه، انوار الهی. پس با مخالفت با شباشد

 2.«انسان خواهد شد

                                                 
 .22ه يوره قمر، آس - 9

 به بعد. 553، ص 39تا  2، مجلد باب يه، محمد خواجویترجمة فتوحات مكّ - 2
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 ه تفكر شيطاني در عالَمجايگا

لَّمَ  تَبِعَكَ مِتْهُمْ ألَمْنننَّ  0قَالَ اخْ ُجْ مِتْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا»: فرمايد ه خداوند مييدر ادامة آ

 ؛«جَهَتَّمَ مِتكُمْ أَجْمَعِي َ
 اي شیطان با اين خصوصیات كه تو داري از اين مقام خارج شو.

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »ييطباطبا عالمه

اي خارج شو كه اين خفت و عیب بهراي همهة  از بهشت با اين عیب و خفت كه همراه برده»
 «.كنم پیروان تو تا ابد هست و جهنم را از همة شما، يعني از تو و پیروانت پر مي

د كهه او قابهل نكهوهش و خهوار و يفرما يطان نقل میش يخداوند با اين خصوصیات كه برا

 نيهد و ايهنما يما را متوجه جايگاه شیطان در عالَم مه ،است «مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا»سرافكنده است، 

معیوب و مورد تنفر است. و چون شیطان به هركس نزديهك شهود  يكه او همواره در هر حركت

ها را در جهنم  فرمايد: هركس از تو پیروي كند حتماً همة آن دهد. مي صفات خود را به او مي

د و از گهرد مشغول دنیا مي شوند و دلشان طان گرفتار دنیا ميیاز ش يروین با پدهم. چو قرار مي

جههنم را انتخهاب  ،طانیاز شه يرویهباطن و صورت غیبي دنیا، جهنم است و لذا عمالً با پ يطرف

مقامش مقام پست دنیايي  آيد بلكه یا باالتر نميپیروي كرد، از دن طانیاند، اگر كسي از ش كرده

را انجهام  يربايد. مثالً وقتي شما براساس تحريك شیطان غیبت مؤمن را دنیا ميشود و دلش  مي

ة عوامهل یهشهويد بق كند و لذا در جهنم مسهتقر مهي آرام حبّ دنیا در شما رشد مي د، آراميداد

 ن نمونه است.یز از همیجهنم ن ير به سویا و سیحبّ دن

 فرمايد:  سوره اعراف مي 09در آيه 

ئْتُمَا وَالَ تَقْ َبَنا هَننذِهِ وَيَا ِ َمُ اسْكُ»  ْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَتَّةَ فَكُالَ مِ ْ حَيْثُ شنِ

 .  «فَتَكُونَا مِ َ الظَّالِمِي َ الشَّجَ َةَ

 فرمايند:  ه ميين آير ایدر تفس «عليه هللا رمح »عالمه

                                                 
 از دحیر، يعني رانده شده به خواري.« مدحور»يعني معیوب، و « مذؤوم» - 0
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جره خواهید بخوريد و به اين شه اي آدم! تو و همسرت در جنّت سكني گزينید و هرچه مي»
شويد و به نفس خود ظلم خواهید كرد و دچهار سهختي در  مي  نینزديك نشويد كه از ظالم

 .  «گرديد زندگي مي

از طريق امر به سجده بر آدم، در امتحان واقع شد و بد امتحان داد و فرصتي ههم كهه  شیطان

صهت گمراههي به او دادند بد استفاده كرد و لذا از مقام مالئكه خارج شد و در بهشهت اولیهه فر

كهردن و گمهراه نمهودن، در  آدم را پیدا كرد و به عنوان يك عنصر فعّال شروع كرد به شیطنت

 بود و هست. «مَدْحُور»و  «مَذْؤوم»عیني كه 

 ر قابل اعتنا يغ يها طان در ظهور نقصينقش ش

 فرمايد:  مي 51در آية 

وْءَاتِهِمَاوَقَالَ مَنا وفَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُ» رِيَ عَتْهُمَا مِن  سنَ

   7«.تَكُونَا مَلَكَيْ ِ أَوْ تَكُونَا مِ َ الْخَالِدِي َ نَهَاُُمَا رَبُّكُمَا عَ ْ هَنذِهِ الشَّجَ َةِ إِالَّ أَنْ

ههها را وسوسههه كههرد بههراي آن چیههزي كههه پوشههیده بههود از آنههها و گفههت:  پههس شههیطان آن

ين درخت نهي نكرد، مگر از اين جهت كهه مبهادا فرشهته شهويد يها از پروردگارتان، شما را از ا

 د.ند كه جاودانه در اين زندگي بهشتي هستیباش يكسان

كهه  فرمايد: شیطان در همان بهشت وسوسهه را شهروع كهرد، و بها توجهه بهه ايهن كه مي اين

. چهرا كهه در است بودههم فهمیم كه در آنجا مقام، مقام خیال  وسوسه در مرتبه خیال است، مي

يهك دهد. شما اگر دلتان  معنا نمي شود. در جسم هم كه وسوسه مقام عقل، وسوسه محقق نمي

كند و بعد معدة شما ترشحات  غذايي را بخواهد اول تصور خوردن آن غذا شما را تحريك مي

طان آن دو را یفرمايهد: شه نمايهد. مهي دهد و بهدن شهما طلهب آن چیهز را مهي الزم را انجام مي

پوشهیده بهود، آشهكار شهود. پهس كهار كهه از عیوبشهان ه كرد تا براي آن دو، آن چیزي سوسو

تا آنچهه  «لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَتْهُمَا مِ  سَوْءَاتِهِمَا»كه  شیطان در بهشت مشخص بود و آن اين

هها و  نقهص  آشكار كند. يعنهي آدم و حهوا در آن بهشهت ها پوشیده بود را ها براي آن از عیب

                                                 
 موارات يعني پوشاندن در پس پرده. كردن آن شرم دارد. سوآت، جمع سوئه يعني عضوي كه انسان از برهنه - 7
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هها  نظر به آن عیوب ندارند. حاال آن عیب توجهبه جهت عدم هايي دارند كه در آن مقام  عیب

د؟ آيا همان میل به لهذات ها را عمده و آشكار كن آنكند  چه چیزي است كه شیطان تالش مي

نیست؟ مگهر شهیطان بهراي اههداف خهود نداشت،  يتیجا اهم كه در آنمیل به طبیعت  و دنیايي

آدم به شجره نزديك شود، و مگر روشن نشد كه شجره همان طبیعت و كثهرت كه د تالش نكر

مقامهات عالیهه ههاي طبیعهي نظهر كهرد و از  خواهد بگويد كه انسان اگر به میهل است؟ آيا نمي

بهرايش  اسهت، ييایهدن يل به زندگیكه مخصوص م يخاص يها بیها و ع منصرف شد، زشتي

ات يهن آيهفهم آن در امثهال ا يد برايو بادارد. ار یبسدقت البته اين نكته جاي  ؟شود آشكار مي

اسهت كهه آدم و حهوّا در بهشهت  ييهها بین چه عين است كه ايتدبّر نمود. چون بحث بر سر ا

 شود.  يها آشكار م آن يبه شجره برا يكيطان و نزدیتالش شبا  يستند ولیدارند و متوجه ن

ايهد،  مثالً مهدتي اسهت روزه گرفتههيك وقت است شما در يك حال خوش معنوي هستید. 

ايد. آيا حاال شما میل به جنس مخالف داريد يا نه؟ داريد ولي نظر بهه  اهل سجده و عبادت شده

ل موجود نیسهت، بلكهه آشهكار ین ميكه در شما ا آن نداريد، يعني برايتان آشكار نیست، نه اين

شهود؟  . چه موقعي آشكار ميها را آشكار كند لیم نوع نیست. شیطان كارش اين است كه اين

از جنبهة چهَّ  كهه: كه قرآن از قول شیطان فرمهود وقتي بُعد دنیايي ما را تحريك كند، همچنان

 ها را همچنان ادامهه مهي اين تحريك جنبه چَّ انسان «.عَ ْ شَمَائِلِهِمْ» گیرم ها آنها را مي انسان

 برطهرف بیننهد و تمهام كارشهان ها را رو در روي خود مي اين نقصها  انسانمرتبه  دهد تا يك

 شود. مي كردن همین نیازها

شهود.  اش محهروم مهي اش بیندازد، از مقامات معنهوي  ييایهاي دن  اگر كسي نظر به نقص

مَنا وُورِيَ » هها آن يبهراآشهكار كنهد  «لَهُمَا لِيُبْدِيَ»ن است كهه: يفرمود: وسوسه شیطان براي ا

مِ  »ها پنهان بهود؟  چیز در آن عالم براي آن پنهان بود. چهها  آن چیزهايي كه براي آن «عَتْهُمَا

چیز برايش پنهان اسهت؟ ابعهاد معنهوي و  معايبشان. يك آدم الاباليِ پَستِ عیاش چه «سَوْءَاتِهِمَا

بها  د. حقايقي كه مربهوط بهه بنهدگي اوبین اش. آن ابعاد در او هست، ولي او آنها را نمي نوراني

بُعدهاي زشتش كه او را به دنیا و به  ؟چیز برايش آشكار است ست.چه، برايش پنهان ااست خدا

 كند.  طبیعت وصل مي
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ههاي  ، و در آن مقهام میهلاين بود كه به عالَم معنا نظر داشتدر آن مقام بهشتي  آدم طيشرا

ن جههت یها پنهان بود. به همه هاي جزيي شهويه، اين بخش دنیايي، میل هاي لذت ، میل طبیعي

و صهاحب فرزنهد  و همسرش شروع شهد )علیه السالم(مل جنسي در زمین براي آدمم كه عيدار

 .شدند

 هست كهه مهي يفراوان يها فرمود: در بهشت نعمتت یخداوند به آدم و آدمدر هرصورت 

به طبیعت يعني نزديكي به شجره را  يكيتواني از آنها استفاده كني، فقط در آن مقام، هوس نزد

خداونهد حسهاب   نداشته باش

، راه ورود شهیطان اسهت و نهه  است، و آنچه را هم كه نهي فرموده نیازهاي حقیقي آدم را كرده

 نیاز حقیقي آدم. 

 هاي شيطاني نهايت وعده

ب كه بهر ویها و ع طان آن دو را وسوسه نمود تا آنچه از نقصیكه قرآن فرمود: ش بعد از آن

 د:يفرما يان سازد. خداوند ميپنهان بود نما ها آن

ا نا مَلَكَنيْ ِ أَوْ تَكُونَنن َةِ إِالَّ أَن تَكُونَنوَقَالَ مَا نَهَاُُمَا رَبُّكُمَا عَ ْ هَنذِهِ الشَّجَ»

 8« َنندِينن َ الْخَالِنمِ
 كهه ن جههت يهبهه انكرد  ين درخت نهيطان گفت: پروردگار شما، شما را از ایش

 جاودانههد كهه یباشه يجزء كسانن بهشت يا در ايد و يخواست شما فرشته شو ينم

  اند.

هها  بهراي آن غلط وارونه و د؛ شیطان درست نهي خدا را به شكليیفرما يچنانچه مالحظه م

كهرد، بدان جههت محهروم تفسیر و تحلیل كرد. گفت: اصالً پروردگارتان، شما را از اين شجره 

ههاي معنهوي  مَلكهي و ادراک  شهويد. و لهذّات زديك شويد، مَلَهك مهياگر به آن شجره ن كه

 ها محروم شويد، حاال شما ههم اگهر آن شما از آن است كه شود و خدا خواسته نصیب شما مي

هها  خواهید مَلَك شويد؟ مسلّم همة آدم كدام يك از شما نمي د؟يكرد يم يچه كار ديجا بود

هم درست روي همان میلي دست گذاشهت كهه همهه  خواهند. شیطان چنین لذات معنوي را مي

                                                 
 .51ه يوره اعراف، آس - 1
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آيهد میهل جديهد بیافرينهد، بلكهه دسهت روي  به دنبالش هستند. مالحظه كنید كهه شهیطان نمهي

 هاي فاسهد و اعمهال زشهت ايجهاد مهي گذارد، ولي از آن طريق، میل هاي عالي ما مي گرايش

 يزیهد چبماننهجاودانهه  يخواهند ملك شوند و در مقامات معنو ها مي كه آدم و آدم كند. اين

كهه  يا د از طريق نزديكهي بهه شهجره ممنوعههید متوجه باشيبا ياست كه مطلوب همه است ول

 معني حهرام گذارد ينم م. شیطانیرس ينم ين مقصدیخداوند ما را از آن منع كرده مسلّم به چن

 ها درست روشن شود. زاده هاي پروردگار براي آدم و آدم

است نگاهش ملكهي شهود و بتوانهد عهالَم غیهب را ببینهد و لهذتش  مسلّم است كه آدم مايل

كهه نزديكهي بهه  به لذت برسد. و شهیطان گفهت: ايهن «ال اِلهَ اِالّ او»د، يعني با ذكر گرد ملكي 

در ايهن حالهت خهوش  ، به اين علت است كه شما از طريق نزديكي بهه آن شجره را حرام كرده

به  ياز معارف اسالم يان عرفانِ دوریكه مدع يعرفان ياه ن دكانیع شويد. يبهشتي جاودانه م

خواهنهد مهردم را بهه احهواالت و  يت حرام و حالل خدا ميدهند، كه بدون رعا يمردم وعده م

ش یخدا په يها از نه كردن آن منحرف يطان برایكه ش يگر نكاتياز دبرسانند.  يمقامات عرفان

ن درخهت يهنشهدن بهه ا كيهبها دسهتور نزد« لْخَالِندِي َأَوْ تَكُونَا مِن َ ا»ن بود كه گفت: يد ایكش

جا باشهید. مالحظهه كنیهد، درسهت عكهس موضهوع را  خواست كه شما ابدي اين نمي خداوند

خواهد انسهان در حالهت خهوش معنهوي  به سوي شجره، مي يكيمطرح كرد. خداوند با منع نزد

كند، حاال شیطان آمهده يهك  و نزديكي به شجره انسان را از آن حالت بیرون مي جاودانه بماند

 يشهويد، در حهال دكان مقابل دستور خدا باز كرده كه اگر به شجره نزديك شويد، جاودانه مي

رسید، ولهي دسهتور خهدا را  ، ميتخواس كه آدم با پیروي از دستور خدا به همان چیزي كه مي

آنچه از آن فهرار  درست با يلخواهد برسد. و رها كرد و دستور شیطان را گرفت، تا به آنچه مي

 يت حرام و حالل خدا بهه آنچهه مهياست كه با رعارو شد؛ اين يك قاعدة كلي  كرد، روبه مي

طان بهه آنچهه یاز ش يرویكند و با پ يدن میوس از رسيطان ما را مأیم هرچند شیرس يم، میخواه

 د.دار يدوار نگه میطان دائماً ما را در آن اعمال امیم هرچند شیرس يم، نمیخواه يم
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 خواهيم  مينآنچه  با ييرو عامل روبه

خواهنهد  شوند كه مهي رو مي دادن به شیطان، درست با چیزي روبه همیشه اهل دنیا با دست

از آن فرار كنند، و اهل دين با پیروي از دستورات خدا و رعايت حرام و حالل خهدا، بها چیهزي 

كنهد. بهه  موضوع را وارونهه مهي شوند كه به دنبال آن بودند. فقط شیطان اين وسط رو مي روبه

 كُشي؟ مگر چه گناهي كرده فرزند جوانت را چرا مي»گويد:  مي )علیه السالم(ابراهیم حضرت

دائهم طهوري راه  «.اي شود خدا چنین دستوري داده باشهد؟ حتمهاً اشهتباه شهنیده ، مگر مياست

صهورتي كهه  یايهد. دركشد كه انسان از انجام اوامهر الههي كوتهاه ب توجیهِ حكم خدا را پیش مي

با اراده به كشتن فرزند جوانش، براساس حكهم خهدا، فرزنهدش را  )علیه السالم(ابراهیم حضرت

خواسهت فرزنهدش  خواست رسید. دلش نمي به آنچه مي ،حفو كرد. چون حرف خدا را شنید

 خواست فرزندش برايش بماند، حرف خدا را شنید و لذا فرزندش برايش مانهد. كشته شود، مي

 همین راهي بود كه خدا به حضهرت «السةم  عليهمةا»ابراهیم اسماعیل براي حضرت ه ماندن حضرترا

بهه حهوائجش برسهد.  )علیهه السهالم(خواسهت ابراهیم دستور داد، چون مهي )علیه السالم(ابراهیم

گويد: براي حفو دين بايد راحتي و خوشي و آبرويت را ههم بهدهي.  طور كه به شما مي همین

 گويهد: حهرف كند و شیطان مي ز همین طريق راحتي و خوشي و آبرويت را حفو ميو اتفاقاً ا

خهدا را پشهت سهر  و اگر كسي حكهم .شود هاي خدا را نپذير و گرنه زندگي برايت سخت مي

خواست از آن فرار كنهد.  رسد كه مي انداخت و توجیه شیطان را عمل كرد، به همان چیزي مي

بهود،  حرف خدا را نشنیده )علیه السالم(ابراهیم ريد. اگر حضرتاش را هم در دنیا زياد دا نمونه

و در آن صهورت نهه آن  ،شهد ماند و يا خهودش يهك انسهان يهاغي مهي يا فرزندش برايش نمي

نعوذباهلل، و  )علیه السالم(ابراهیم كه حضرت خورد و نه آن فرزندداشتن. يا اين يماندن به درد م

سهاختند. يها فرزنهدش  قت دوتا عصهیانگر بها ههم نمهيشدند. آن و فرزندش هردو عصیانگر مي

ساختند. يعني تنها يك راه بهود كهه در  شد و حضرت عصیانگر بود كه باز با هم نمي خوب مي

اعتنايي به  ت از حكم خدا و بي، و آن تبعیشد يافت ميكردند  يكه دنبال م يآن راه همة نتايج

 یت ما را از حكم خدا ضعیف كند. خواهد تابع كه مي يطانی، شبودهاي شیطان   وسوسه
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 سوي آنچه نمي طلبید، شما را به طور است كه شیطان از طريق آنچه كه شما مي همیشه اين

 ن طهور اسهت كهه خهدا شهما را بههيهقاعده است و عكس آن ا كي كند. اين طلبید نزديك مي

 يعَسَ وَ »...ده كشاند كه همان قاعه پسنديد، مي طلبید از طريق آنچه ظاهراً نمي سوي آنچه مي

يْئًا وَ يعَسَ هُوَ خَيْ ٌ لَّكُمْ وَ أَن تَكْ َهُواْ شَيْئًا وَ أَننتُمْ الَ  هُنوَ شنَ ٌّ لَّكُنمْ وَاللّنهُ يَعْلَنمُ وَ أَن تُحِبُّواْ شنَ

گويهد  د و آن به نفع شما است. گاهي خدا مهيیستیل نيما يار كه شما به كاریچه بس 9.«تَعْلَمُونَ

گويهد: اگهر نمازشهب  بخوان، ممكن است براي آدم سنگین باشد. شیطان ميبلند شو نماز شب 

انجام دهید، شما را دعهوت بهه اسهتراحت درست توانید  تان را نمي بخوانید، فردا كار و زندگي

خواباند. حاال مسلّم است انساني كه حرف  شما را مي د تا فردا سرحال و با نشاط باشید وكن مي

خود ههم بهه  يجه اين انسان در فردایشنود و در نت م حرف شیطان را ميشیطان را بشنود، فردا ه

 خورده در دست شیطان، در دست دشمن قسم يشود روزگار رسد و روزگارش مي پوچي مي

 كند؟ اين دشمن به كسي رحم ميا يآاش، حاال 

 مهثالً كنیدخورده، تحمل  يظاهري را كه در حكم خداوند به چشم م يها اتفاقاً اگر سختي

خواسهتید برسهید و شهیطان شهما را نگهران  د. فردا درست به آنچه مييريرا بپذ  سختي نمازشب

آيهد، وضهوگرفتن و  رسید. شما باورتان نمي بود كه ممكن است از آن محروم شويد، مي كرده

هها توفیهق  كند كه بعضي يار آسان، آن را آنچنان سخت میاست بس يالوضوبودن كه كار دائم

بهودن كهه  دائهم الوضهودر سهختي  يقیتهوف ين بهيا را ندارند. حاال ريشة  يآسان نين كار به ايا

اگهر وضهو »است كهه  )علیه السالم(اش در القاء شیطان است. فرمايش امام معصوم نیست، ريشه

يعني عدم موفقیت « نگرفته از خانه خارج شديد و به حوائج خود نرسیديد، خود را مالمت كنید

اگر در زندگي »فرمايند:  را مقصر ندانید. در روايت ديگر مير خود یغبه عهده خودتان است و 

اين نقش يك وضو اسهت بهه عنهوان يهك « گیرد با وضو بوديد، خداوند كارتان را به عهده مي

ها دروغ  ن وعدهيكند كه فكر كنید ا وسوسه مي يدستور ساده پروردگارتان. ابتدا شیطان طور

كنهد ارزش كهار  گفتید؛ سخن امام معصوم است، سعي مي است. اگر موفق نشد و در جواب او

كشهد.  گويد: مگر يك وضو گرفتن چقدر سخت است؟ نیم دقیقه طول مي را پايین بیاورد. مي
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كهه ارزش  همه بركت گذاشهته باشهند؟ در حهالي اي اين شود براي يك كار نیم دقیقه مگر مي

 هها موفهق بهه آن نمهي بینید خیلي ما ميكار در اعتماد به قول خدا نهفته است. براي همین هم ش

 شوند. 

آري شیطان سعي دارد طوري حكم خدا را توجیه كند كه انسان از آن منصرف شود. حهاال 

كند. بهه  م را چاشني حرفش ميدلیل هم براي كار خود ندارد، قس چون منطقش ضعیف است و

 :«عليه هللا رمح »ييطباطبا فرمايش عالمه
با تماس با هركه خواست او را گمراه كند و او هم پذيرا بود، اثهر  ابلیس مثل آتش است كه»

كند، و براي شهدت  گذارد و با تماس با شعور انساني و تفكر حیوانيِ او، كار خود را مي مي
 «.كند تأثیر، خود را در لباس دوست معرفي مي

يعني ابلهیس بهراي  «لتَّاصِحِي َقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِ َ ا وَ»سوره اعراف هست كه:  50در آيه 

جهايي كهه منطهق نداشهت بها  هاي غالظ و شداد خورد كه من خیرخواه شما هستم. مآن دو قس

خوردن بر حرف خود اصهرار كهرد. عمومهاً شهیاطین اعهم از جنّهي و انسهي دلیهل روشهنگر  قسم

كننهد،  به بهدي مهي هايي كه ما را دعوت ندارند و لذا اصرار دارند. بیايید امتحان كنید و به آدم

شوند و به همین جهت است كه اگر آدم اهل دلیل باشهد  يد رسوا مینیب يبگويید به چه دلیل؟ م

 .شهود اش رسوا مي يگر هسرد، شیطان در وسويرا نپذ يرا انجام ندهد و سخن يل كاریدل يو ب

ر یهغلهط و غكننهد يها بهر موضهوع  عموماً يا با اطالعات دروغ ما را از مسئله حقیقي منحرف مي

كننهد، كهه رمهز  و تبلیه  مهي گوينهد و تكهرار مهي طهور آن را ورزند و همهین اصرار مي يواقع

 كشهانند. پهس، ثمري و اضمحالل مهي بيماندگاري شما چنین و چنان است، و درست ما را به 

 خهتم مهي يروش شیطان با هر عنواني كه باشد، به اضمحالل و عدم جاوداني در مقامهات معنهو

 يطان، هرچه بهتر حكم خدا عمل شود ماندگاري در مقامات معنویاز ش يرویپ عكسِشود و بر

 بیشتر خواهد بود.

گهويم.  گويد: به جان خودم من به نفع شما مهي دهد كه گويا شیطان مي سیاق آيه نشان مي

اي شهیطان، هه خورد كه من براي شما اهل خیر هستم. اين هم شد از جمله روش مي  يعني قسم

ا اِلْحهاح يهاست. ما در روايت داريهم كهه منهافق كهارش تأكیهد « تأكید»ها  ز آن روشكه يكي ا

آيد شما را دعهوت بهه يهك  است و مؤمن كارش تذكر است. شما امتحان كنید؛ مثالً كسي مي
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بینیهد اصهرار  رساني است كه خوب اسهت، ولهي مهي كند، اگر در حد تذكر و اطالع جلسه مي

فرمايد: شیطان پهس  آن ميدهد كه مشكل دارد. به هرحال قر شان ميدارد كه حتماً بیايید. اين ن

 داد.فريب ها را  هاي غالظ و شداد آن ماز آن قس

 دادن به نيازهاي پست شيطان و توجه

وْءَاتُهُمَا وَطَفِقَننا 11بِغُنن ُور 10فَنندَالَّهُمَا» جَ َةَ بَنندَتْ لَهُمَننا سننَ ِ، فَلَمَّننا ذَاقَننا الشننَّ

ةِ وَنَا َاهُمَا رَبُّهُمَنا أَلَنمْ أَنْهَكُمَنا عَن  تِلْكُمَنا نمِ  وَرَقِ الْجَتَّ عَلَيْهِمَا 12يَخْصِفَانِ

  13.«نَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِي ٌاطَالشَّجَ َةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْ
گرانهه سقوطشهان داد، و چهون از  حیلهه ،پس شیطان با غرور و اظهار خیرخهواهي

 كننهد برايشهان آشهكار شهد و لهذا جمهع نهانخواستند پ درخت چشیدند آنچه مي

شروع كردند، خداوند از  هاي بهشت را  آوري بر 

«هذِهِ الشنج ة»دور ندا كرد 
نههدا داد، مگههر مههن شههما را از آن درخههت نهههي  آري از دور 

طان ینكردم؟ آيا من به شما نگفتم شیطان دشمن صريح و روشن شماست. پهس شه

 و پايین كشید.  ب داديفرها را  با دروغ و قسم آن

ا نظرشان را به پايین انداخت. وجه تعلّقشان را دنیا قرار داد، حهاال كهه بايهد انسهان یبا حبّ دن

ه تعلّق را دنیها قهرار داد و لهذا دنیها را آن وَجطان یش وجه تعلقي داشته باشد 

. چون باالخره انسان دلش را بايد به جايي بنهد انديها زيبا نما جهت اقناع آن وَجه تعلّق براي آن

شود، و دلي كه بايد بهه اَحهد بنهد  كند و انسان بندة دنیا مي كند، شیطان آن دل را به دنیا بند مي

 شهجره و كثهرت بنهد شهد؛ لهذا فرمهود: بهه ،دادن به دنیا دائم توجهتكرار و شد، با وسوسه و  مي

 يعني زيرپايشان را با اظهار خیرخواهي و دروغ، خالي كهرد تها از مقهام اصهلي «فَدَالَّهُمَا بِغُ ُور،»

                                                 
 .كردن، رساندن كينزد :هیتدل - 01

 .كردن و نهان داشتن قصد سوء اظهار خیرخواهي :غرور - 00

 : جمع كردن.خصف - 05
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منهد  كردند، بهه آن نزديهك شهدند و بهه آن عالقهه شان سقوط كنند و لذا از آنچه بايد فرار مي

 ز شجره چشیدند، عیوبشان آشكار شهدهمین كه ا «اقَا الشَّجَ َةَفَلَمَّا ذَ»گشتند و در نتیجه 

 كودكي را مي . شماشود چشید شود خورد، فقط مي چون اصالً دنیا را نمي

ا ر هها خوريد كه جزء وجود شما شهود، بلكهه آن را كه نمي ها چشید. آن چشید، جواني را مي

 د.یكن يعبور م يو جوان ي، خودتان هستید و از كودكز شماچشید، براي همین هم با مي

شهود، فقهط بهرايم يهك  مثالً بنده وقتي اين فرش را دوست داشته باشهم جهزء وجهودم نمهي

آورد. اگر اين فرش پیش شما باشد يك تصوري دارم كهه مهال  يوجود م خوشي و خیاالت به

یش شما نیسهت و در نتیجهه مهال من نیست، اما پیش من كه باشد يك تصوري برايم هست كه پ

وقتي كه شجره را چشیدند، يعنهي  «فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَ َةَ»فرمايد:  من است و اين يعني چشیدن. مي

 هاي پسهت آن فرمايد: قسمت خیلي عجیب است مي «بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا» نظر به دنیا انداختند

شهان كهه بايهد در مهورد آن هاي ر  نمهود، نقهص برايشهان شان جلوه كرد، نیازهاي پستيها برا

 ،د ظاهر شد. تا قبل از اين واقعه، ايهن نیازهها بهود، ولهي زيهر پرتهو لطهف پروردگهارفكري نكنن

هها  كهار آن ،خود فهراهم كهرده بهود شد، خداوند شرايط رفع آن را خودبه خود رفع مي خودبه

ستند تقاليي بكنند تا خودي نشان دهند، ها خودشان هم خوا آن يها بود. ول نينظر به باالتر از ا

ل رفهع يآوري وسهايلي شهدند كهه بهه كمهك آن وسها چیز عوض شد، گرفتار جمهع و لذا همه

 رند. به گفتة مولوي:یو پست خود را به عهده گ يماد ينیازها

 طفههههل تهها گیهههههرا و تهها پويههههها نبههههود

 

 مههههركبش جههههز گههههردن بابهههها نبههههههود

 نمههودوپهها  چههون فضههولي كههرد و دسههت 

 

 در عنههههها افتهههههاد و در كهههههور و كبهههههود

كه خواست خودش باشد و خودي نشان داد، حاال پدرش او را به زمین گذاشهت كهه  همین 

 گويد: كنم افتاد. در ادامه مي كنم چه خواهي بكن، حاال به چه برو هركاري مي

 هههاي خلههق پههیش از دسههت و پهها جههان

 

 مههههي پريدنههههد از وفهههها سههههوي صههههفا

از نزديكي به شجره بود، ولي با نزديكهي بهه شهجره و هبهوطي كهه بهه  كه همان زندگي قبل 

 گويد: همراه آورد، ما مانديم و خودمان كه از اين به بعد بايد مشكالتمان را رفع كنیم. مي

 چهههون بهههه امهههر اِهْبِطُههههوا بنهههدي شهههههدند

 

 حبس حرص و خشهم و خرسهندي شهدند
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تا خودشان با نزديكهي بهه  ،خارج كردند شانها چون خود را از زير پرتو نور پروردگار آدم

ها شهروع شهد، تها قبهل از آن در يهك  ها و خشم و خوشحالي شجره خود را سیر كنند، حرص

 به وجود حق بودند، و از اين به بعد بايد با دنیا غني شوند و با دنیا خوشحال گردند. حالت غنايِ

شهوند و دائهم از بهشهت خهارج  يها است كه دائم به شجره نزديك م و اين قصة هر روز انسان

 دگارشان قرار دهند كه:ورربرگردند و خود را در پرتو نور پ كه به توكل گردند، مگر اين مي

 كارسهههاز مههها، بهههه فكهههر كهههار مههها اسهههت

 

 فكهههر مههها در كهههار مههها آزار مههها اسهههت

فرمود: چون به شجره نزديك شدند، عیوبشان برايشان ظاهر شد و از آن عفت ذاتهي خهارج  

خداسهت،  ياسهت، نعمهت مهوهب ينعمت بزرگآن ون همة ما يك عفت ذاتي داريم و شدند. چ

ههر انسهاني . پنهان است و آشهكار نیسهترد، اكه د ييایبه جهت حعموماً شهوات در هر انساني 

گوينهد. حهاال اگهر  مهي« عفهت ذاتهي»حرام دارد كه بهه آن  ينسبت به كارها يناخودآگاه حیائ

كه در او پنهان است، نزديهك شهود ايهن میهلِ  يشهوان يها ه میلب كردن آن عفت با پارهانسان 

شدن به  كيرود و از نزد ين میش از بيشدن به آن برا كند. و قبح آلوده پنهان برايش جلوه مي

آيد. درست اسهت كهه انسهانِ سهاكن زمهین از شههوتش زيهر مهديريت عقهل و  آن خوشش مي

ها اسهت.  تر از اين حرف ه خیلي عجیبين آيا مورد نظربحث  ولي تواند بهره ببرد شريعت مي

 شدن، اين میهل با زمیني ،گويد: شما اصالً در زمین نبوديد كه میل به اين چیزها داشته باشید مي

د چگونهه يهگو يمه يق دسهتورات شهرعيهكهه ظهاهر شهد خداونهد از طروجود آمد حهاال  ها به

شهان يها هها و نقهص زشهتي به شهجره يكيفرمايد: با نزد جهتش بده، مي هدايتش كن و چگونه

وجود انسان را براي انسان آشهكار كهرد.  يها ها و نقص برايشان آشكار شد، میل به دنیا؛ زشتي

وجه حیاء آدمیت به خود آمد و لذا آدم و حهوّا شهروع كردنهد بهه بهر   ،وبیبا آشكارشدن ع

براي خود برگهايِ برزخيِ آن  شروع كردند كه «وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِ  وَرَقِ»كردن.  جمع

آيد و نسبت به آن كراهت داريد. ولهي  خود، بدتان مي يانيعالم را جمع كنند. چون شما از عر

ما بُعدي  يشود ولي از طرف هاي ما نمايان مي اگر شیطان به صحنة زندگي ما پا گذاشت، زشتي

 .افتیم هايمان نیست، به فكر چاره مي داريم كه راضي به نمايش بدي

كند به وسوسه كه شما بايد نشان بدهید كه شخصیت مهمي هسهتید. حهال  شیطان شروع مي

همین كه وسوسه شیطان شروع شد و انسان مطابق آن وسوسه عمل كهرد، يهك غمهي در عمهق 
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البته اگهر سهريعاً  افتید كاري كنید  شود و به فكر مي ظاهر مي يجان آدم

شهود  ذاتي ضعیف مهي دهد و آن وقت آن حیاءِ تید، شیطان وسوسه را ادامه ميبه فكر چاره نیف

آيهد. يعنهي مهیلش بها میهل  در همة امور خوشهش مهي يانيآرام انسان از خودنمايي و عر و آرام

خودنمايي يعني توجه بهه غیهر.  د.گرد خود جدا ميشود و از میل ذاتيِ فطري  شیطان منطبق مي

كه جهت اصلي و فطرت ما نظر بهه خداونهد يعنهي  در حالي ،كثرت يعني توجه به عالم شجره و

ب و بهاطن عهالم نظهر دارد، یهش از توجه بهه ظهاهر بهه غیمقابل كثرت دارد و ب« وحدتِ»نظر به 

 است.و راز شتر اهل اَسرار یبِ عالم اُنس داشت بیكه با غ يكس

 ها ت آدميآدم ياء؛ اقتضايح

شجره نزديك شدند و يك نحوه خودنمايي بهه صهحنه  كه آدم و حوّا به ها؛ همچنان ما آدم

اصهل و بنیادمهان  شان آمد، ولي نسبت به آن راضي نشدند و لذا به فكهر چهاره افتادنهد، زندگي

م عمهل یخهواه يبرهمان اساسي كه آدم و حوّا در بهشت عمل كردند م برهمین اساس است. ما

ايهد بگهويیم چهون آدمهیم، چهون آدم و پوشهانیم، ب م. پس اگر از ما بپرسند چرا خود را مهيیكن

زنیم كه  كنیم يعني به عملي دست مي حاال خودنمايي مي 09آدمیت به چنین كاري دست زدند.

                                                 
هي از يههود گرو»داريم كه  515ص5همچنان كه در جلسة اول به عرض رسید؛ در كتاب جامع  احاديث الشیعه ج - 09

رسیده و مسائلي چند را از حضرت پرسیدند. از جمله گفتنهد: يامحمهد! بهراي مها  )صلی هللا علیه وآلره(خدمت پیامبرخدا

)صرلی هللا علیره بگو: اين چهار عضو براي چه بايد شستشو شود با اين كه از تمیزترين مواضع بدن به شمار مي آيد؟ پیامبر

سه كرد، آدم بهه درختهي كهه از آن نههي شهده بهود نزديهك شهد، وقتهي بهه آن نگريسهت شیطان آدم را وسو»فرمود:  وآله(

سپس دست برد و از  -اين نخستین گامي بود كه به طرف گناه برداشته شد -آبرويش رفت، سپس ايستاد و به طرف درخت رفت 

ذاشهت و گريسهت و چهون میوه درخت برگرفت و خورد. در اين هنگام زيور و پوشش خود را از دست داد، دست برسر گ

خداوند عزّوجلّ توبه او را پذيرفت، بر او و فرزندانش واجب كرد كه همین اعضاء را بشويند، پس خداونهد بهه او فرمهان داد 

كه چون به آن درخت نگريسته، روي خويش را بشويد، و چون با دو دست تناول كرده، آن دو را نیز تا آرنج شستشو دههد، 

نقهل از « ) ت فرمان به مسح سر داد و نیز امر به مسح دو پا فرمود. زيرا با آنها بهه سهوي گنهاه رفهتو چون دست بر سر گذاش

 (.39ص  «هللا حفظه»كتاب رازهاي نماز ازآيت  اهلل جوادي آملي

چنانچه مالحظه مي كنید اوالً: قصه تمام زندگي دنیايي بايد قصه آدمیت باشد كه اصهل حقیقهي هرانسهاني اسهت. ثانیهاً: 

مام دستورات دين براساس باطني است كه در آدمیت ما محقق شده است، يعني دستورات دينهي، امهور اعتبهاري جهداي از ت

 امور نفس األمري نیست.
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آدمیت ما از آن راضي نیست. چون ما فرزند آدمهیم و بايهد كهاري كنهیم كهه بها اصهل آدمیهت 

 ، يعنهي زشهتافتهیم در دنیهاي خودنمهايي خودمان در تضاد نباشد. ولي يك وقت است كه مي

شود كه بیايیم پشت دوربین تلويزيهون تها  شود. تمام تالشمان اين مي ترين كار براي ما مهم مي

اند و هیچهي، مها را تماشها كننهد تها قلهبِ متوجهه  اي كه كثرت همه ما را تماشا كنند، يعني همه

عقهل. وقتهي  داند و نه هیچي شدة ما، هیچ شود و گرفتار سرابي شويم كه خیالْ آن را واقعي مي

 كنهد و از او قطهع امیهد مهي هاي دنیايي شد، آيا خهدا ديگهر او را رهها مهي بشر گرفتار اين میل

 گهذارد؟ مسهلّم نهه؛ يهك سهروش غیبهي بهر نمايد؟ آيا خداوند انسان را در چنگال شیطان وامي

دههد كهه كجها داري  زند، يك نسیمي از واردات قلبي به او تذكر مهي فطرت و قلب او ندا مي

 روي؟ يم

جَ َةِ وَ» :فرمايد ادامه آيه را مالحظه كنید، مي   «نَا َاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَنا عَن  تِلْكُمَنا الشنَّ

پروردگارشان ندا داد، آيا من شما را از اين شهجره نههي نكهردم؟ يعنهي بعهد از تعلّهق بهه دنیها و 

وَأَقُنل لَّكُمَنا إِنَّ » دههد. مينبه و تذكر گرفتار لذّات آن شدن، باز با يك نور معنوي به قلبشان ت

 يآشكار و شما بهه خهوب يآن هم دشمنآيا نگفتم شیطان دشمن است  «نَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِي ٌاالشَّيْطَ

هايتهان را  دشمن نیستید. شما نبايد هر میلي از میل توانید دشمني او را بفهمید. نگفتم شما بي مي

ه اسهت يها از جهنس گرايشهات اين میل از جهنس وسوسه دیكن يابيكه ارز تأيید كنید. بدون آن

ق بهه يهن طريهدشمن شما است. از ا نهیب زد كه مگر نفهمیدي كه شیطان. خداوند به بشر فطري

 يهها رش وسوسههيپهذهها را از  است و بعد ههم آن م داده یشناسي تعل همة بشريت يك شیطان

 نهي كرد. طانیش

كهه مگهر مهن در ذات تهو  دو ندا دارد: يكي نهدا بهه ايهنهركس بعد از هر گناهي در قلبش 

و  ،داشهتي ن نكاشتم كه اين كار را نكن. نگاه كن به ذاتهت ببهین ايهن كهار را دوسهت نمهيیچن

ن جههت اسهت یكه مگر نگفتم كه يك شیطاني هست كه دشمن توست. به همه گر اينيد يندا

 خهدا در جهانش بهه صهدا در آمهدهكند، چون نهیب  كه انسان بعد از هرگناه احساس ناامني مي

 هايي كه به اين نداها گوش فرا دادند تها از آدمیهت فاصهله نگیرنهد. آن . خوشا به حال آناست

شهوند. ذات  جا، يعني در حین ندا دادن خداونهد، بیهدار مهي هاي بزر  اين وقت عموماً انسان
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. ههر اسهت وجهود آمهده اي كه بعد از رفتن در طبیعت در او بهه يعني بیداري ،تیآدم يعنيآدم 

دهد، بلكه مثهل آدم، جههت مها از  روز خداوند در اين طبیعت به آدمیت ما اين دو ندا را سرمي

 نظر به طبیعت به بهشت برگردد و ندا سر دهیم پروردگارا ما به خود ظلم كرديم.

 ت در مقابل گناهيآدم ياقتضا

 15«لَتَكُونَ َّ مِ َ الْخَاسِ ِي َفِ ْ لَتَا وَتَ ْحَمْتَا قَاالَ رَبَّتَا ظَلَمْتَا أَنفُسَتَا وَإِن لَّمْ تَغْ»
شان به مغفرت را درخواسهت  آدم و همسرش در نهايت تضرّع، تنها احتیاج دائمي

كردند، كه پروردگارا ما به خود ستم كرديم و اگر با مغفرت خودت از ما نگذري 

 ین زبان به توبه گشودند.چن كاران خواهیم بود، و اين و رحم ننمايي، حتماً از زيان

گفتند: خدايا ما به خودمان ظلم كرديم. چطوري به خودمان ظلم كرديم؟ با چشیدن شهجره 

نیازخوردن است، تمايل به غذا، عنان نیهاز  میل به طبیعت مثل بیش از حدِّ ،و فرورفتن در طبیعت

 دههد. خودتهان مهي مين را مقصد انسان قرار بردن از خورد گیرد و لذت از انسان ميبه غذا را 

خوردن غذا نفسِ میل به خوردن،دانید براي رفع نیاز به غذا گاهي چند لقمه كافي است ولي در 

شهود. بعهد اگهر بهه حهاالت  يپشت سر هم مطلوب مه يها رد و خوردن لقمهیگ يمقرار  مقصد

يهن يعنهي افتهد. ا بینید كه قلبتان راه نمي خود دقت كنید و همان وقت بخواهید عبادت كنید مي

ات را از يهمعنو ير به سویگر سيدند قلبشان ديكه آن دو به خود آمدند، د «ظَلَمْتَا أَنفُسَتَا»همان 

م. يعني اين قصهه؛ قصهة يدست داده است و لذا ندا سر دادند كه پروردگارا! ما به خود ظلم كرد

هها  در آنهر روز ما است. پس میل به طبیعت، ظلم به خود است. و چهون آن حقیقهت آدمیهت 

خدايا! اگر مها را  «إِن لَّمْ تَغْفِ ْ لَتَا وَتَ ْحَمْتَا لَتَكُونَ َّ مِ َ الْخَاسِ ِي َ وَ»كنند  بیدار است، عرض مي

دههیم.  ر كند همهه چیزمهان را از دسهت مهيبا نور خودت نپوشاني و ظلمت طبیعت، ما را گرفتا

، و آن ت كهه آدم و حهوّا كردنهدكهاري اسه همین  كار صحیح

كه بعد از هرگرفتاري كه با میل به طبیعت در ما ايجاد شد، از خدا بخهواهیم  نياز ااست  عبارت

ت ین میل در ما نهادينه و ثابهت شهود و در شخصهدت آن را دفع كن. يعني نگذاريم آخدايا خو

                                                 
 .53ه يسوره اعراف، آ - 02
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ت فراموشمان نشود. مثالً كندن از طبیع رود، دل ر گردد. اگر دل به طرف طبیعت ميیگ يما جا

  هروقت بیش از نیازمان و براساس میلمان غذا خورديم، الاقل از اين كار شهاد نشهويم و نگرانهي

گرايهي مها را ضهعیف و  آرام، طبیعت از كارمان را با خدا در میان بگذاريم. خود اين عمل آرام

ر طبیعت را فراموش نكنیم گر؛ غمِ بودن ديكند. به عبارت د گرايي را در ما تقويت مي معنويت

 تا طبیعت ما را نربايد. 

و مها را زيهر  يغفران خود بر ما مرحمت نكنبا اگر  !خدايا «إِن لَّمْ تَغْفِ ْ لَتَا وَ»گفتند: خدايا! 

و اگهر ، بها دادن  «وَ تَ ْحَمْتنا»هاي خودمان پاک نكنهي  پوشش نورانیت كمال خودت از نقص

از « لَتَكُونَ َّ مِ َ الْخَاسِ ِي َ» بر ما رحم نكنهيو دوري از گناه،  شناسي شعور و معارف دينيِ گناه

شهود، يعنهي كسهي كهه  يعني كسي كه تمام استعدادهايش تلف مي« خاسر»شويم.  خاسرين مي

اش نابود شود، يعني اگر به ما رحم نكني، تمام استعدادهاي گرايش بهه معنويهت  سراسر سرمايه

 ت فكرنكهردن موجهب مهييیعت زندگي كردن و به آسمان معنورود. چون با طب از دستمان مي

نابود شود. پس گرايش به طبیعت، با توبه و تقاضاي غفهران  يكل شود زندگي ما و اساس آن به

دار روي زمهین یهشود. و داستان يهك انسهان ب مي افتد و زهرش كشیده  از خداوند، از تأثیر مي

ه است، ولي وجهي از آن هم تقاضاي غفران همین است كه وجهي از آدمیتش نزديكي به شجر

ها از جهتي گرايش به شهجرة طبیعهت اسهت. بهراي  است و قصة آدمیت آدماز خداوند و ترحم 

 خوردنهد، كهار مهي آمدند، نهان مهي هم در اين دنیا مي )علیهم السالم(همین هم ائمه معصومین

ب بود كامالً زنده و فعّال نگهه كردند و نكاح داشتند. ولي وجه ديگرشان را كه توجه به عالم غی

 ها نداشته باشد. آن يبرا يعت جهت منفیش به طبيداشتند تا جنبة گرا مي

حاال كه آدمیت تو يعني گرايش به طبیعت، و جهنس آدم ههم همهین اسهت كهه در طبیعهت 

ا نشهان دادي و بهه آن عمهل باشد، و تو در واقع با نزديكي به شجره قصه زندگي زمینهي خهود ر

معني حضور در طبیعهت را بها همهة ، وجه ديگر آدمیت تو هم توبه و طلب غفران است و كردي

 فرمايد:  ن مطرح ميیسوره اعراف چن 59در آيه  ،خصوصیاتي كه دارد

 «.حِي ، يقَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْض، عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَقَ ٌّ وَمَتَاعٌ إِلَ»
 يگر دشهمنيد يشما بر بعض يكه بعض يد، در حاليیفرود آ يخداوند فرمود: همگ

 هست. يمحدود امكانات يشما در فرصت ين براید و در زمیكن يم
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 فرمايند:  در رابطه با اين آيه مي «عليه هللا رمح »طباطبايي عالمه
خداوند خطاب به آدم و حوا و شیطان فرمود: از اين مقام فرود آيید، در حالي كه »

قرار خواهید گرفت كه نسبت به همديگر دشمني خواهید كهرد. زيهرا در شرايطي 

دشمني افراد بشر با همديگر به خاطر اختالفي است كه در طبیعت آنها هست مگر 

كه در زمین با قوانین الهي، زندگي كنند و لذا فرمود: تا زماني كه بهه زنهدگي  اين

 «.ريد تا مدتي خاصب ايد، جايتان زمین است و از زمین بهره مي دنیوي زنده

دنیا است و خهودش عمهالً آن را بها را شروع كند،  يد زندگيباآدمیت كه  يگاهيگفتیم جا

خدا گفت از آن مقام فرود آيید.  «قالَ اهْبِطُوا»فرمايد:  شدن به شجره نشان داد. آيه مي نزديك

ان بشهود، گفهت رو تكويني است. مثل اين است كه حضرت حق به آب « قال»دانید كه اين  مي

بهه  «اهْبِطُنوا» :خداونهد فرمهود دهد. اين گفتن همان بودنش است. يعني ذات آب را به آب مي

ها خود را در زمین يافتند. اين چه نهوع آمهدن اسهت؟  سوي عالم جسماني برويد و در نتیجه آن

منظر خود، زمهین و زنهدگي زمینهي را يافتنهد. چطهور يهك  دريك توجه و حضور است. يعني 

كنهد.  بیند و نظر به عالم مالئكه مهي بدنش در دنیا است و خودش را در عالم مالئكه ميعارف 

آيد، با هبهوطي كهه خداونهد  آدمیت آدم هم درست برعكس اين حالت كه براي عرفا پیش مي

ها مقرر كرد، خود را در دنیا يافتند و دنیا مدّ نظرشان قرار گرفت. آري اگر آدم اههل  براي آدم

 «قنالَ اهْبِطُنوا» فرمهود:گهذارد. پهس  سر مهي گردد و هبوط را پشت باشد برميسیر و سلوک 

با اين دستورِ تكويني، حضور در عالم جسماني براي آنها محقهق  و برويد به سوي عالم جسماني

شهود و لهذا خهود را در عهالم جسهماني  بگويهد بشهو، مهي يزیوند به چشد. چون همین كه خدا

، اگهر اسهتمنظر من قرار دارد به علت هبوط من و شهما در زمهین  يافتند. اآلن كه جسم شما در

 ام يا از اين جهت در هبوط نیستم. بتوانم به مقام غیبي شما نظر كنم ديگر از هبوط گذشته

 يو انواع دشمن ينيزم يزندگ

 ينیزم يدر زندگپس از هبوط شما « بَعْضُكُمْ لِبَعْض، عَدُوٌّ»فرمايد:  مي هحضرت حق در ادام

 ت دارد و نعمهتيا طوري است كهه محهدودید. چون جنس دنیكن يم يگر دشمنيبت به همدنس

ار مهن باشهد یهوه در اختیهن ميهار همه باشد. اگر ایز از آن در اختیست كه هرچین يآن طور يها
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 يزش مهیهش وسعت دارد و ههر چيها ست. بر عكسِ عالم معنا كه نعمتیار شما نیگر در اختيد

توانهد بها خهدا بهه  يآن حضرت پروردگار است كه هركس م يمونة عالش همه باشد. نیتواند پ

ن یالعههالم اسههتفاده كنههد، چههون حضههرت رب يطههور كامههل ارتبههاط داشههته باشههد و از انههوار الههه

شهود  د، و نمهيندار اشتراک حقیقي برنمي يماد يها نعمت يماده را ندارد ول يها تيمحدود

د. نهن مشهكل را نداريها يباشد، موجودات معنهوچیز از همه جهت براي همه  همهدر عالم ماده 

 وجهود نمهي اگر شما بگويید خدا مال من است و من هم بگويم خدا مال من است؛ اختالفي بهه

 شود تمام خدا مال من باشد و تمام خدا هم مال شما باشد. ولهي روي زمهین نمهي آيد. چون مي

ین مهال مهن اسهت؛ و اگهر ههر شود گفت كه اين زمین مال من است و شما هم بگويید همین زم

بههه جهههت شههود. چههون جههنس زمههین  م اختالفمههان شههروع مههيین را بخههواهین زمههیمهها همهه يدو

دارد. اگر مال من است، مال شما نیسهت.  عالم ماده، اشتراک حقیقي برنمي يت وجوديمحدود

شوند شراكتشان قراردادي است كه مثالً نصف اين زمهین مهال  ها هم كه در دنیا شريك مي آن

طور نیست كه نصفش مال من باشهد و نصهفش  من باشد و نصف ديگرش مال شما. اما خدا اين

ت به جهتهي كهه عهرض يمال شما، چون خداوند معنويت محض است و اصوالً نظر به عالم معنو

قبهل از ت یهو آدمو آدم  ديهآ ش نمهين افراد پییكردم طوري است كه در داشتن آن اختالف ب

اش از آن همه باشد و يك اشهتراک  د همهوش ، عالمي كه مياستني به عالم مع انهبوط نظرش

اش  ن افتاد، عالمي كهه همههیحقیقي براي هركس در آن باشد. ولي چون با هبوط نظرشان به زم

هها نظرشهان بهه  شود براي همه باشد، اختالف و دشمني شروع شد. همین حاال هم اگر آدم نمي

را كهه  يتواننهد همهة آن معهان شود، چون همه مي رداشته ميعالم معنا باشد اين دعوا از بینشان ب

اصل و اساس عالم ماده است، داشته باشند. اما اگر هبوط كنند و بهه عهالم جسهماني بیاينهد و بهه 

 شود. ن نظر كنند، دشمني شروع ميیزم

مخصوص به آن را متذكر شد؛ در ادامهه  يو دشمن ينیزم يات زندگیكه خصوص بعد از آن

ن یمعه يفعالً روي زمین هستید و تها مهدت «حِي ، يوَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَقَ ٌّ وَمَتَاعٌ إِلَ»: فرمايد مي

فهمید كه مهال زمهین نیسهت، همهة  د، ولي مال زمین نیستید. اگر بشريت مييریگ ياز آن بهره م

 ،اسهت بايهد تها آخهر و فكر كردههبوط را ذاتي خودش گرفته  شد. بشر اش درست مي زندگي

ن در منظرش باشد. در صورتي كه هبوط عهارض روح او شهده نهه ذاتهي ین عالَم جسم و زمیهم
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، اما ذاتش هبوط نیسهت. ذاتهش است آدمیتش با هبوط به نحوي عجین شده يآرروحش باشد. 

انسهان از روح خهودم  جسهمِيعنهي در  00«نَفَخْتُ فِيْهِ مِ ْ روُحِي» روح مجرد است. قرآن فرمود:

فرمايهد:  رابطه داشته باشد و لذا در ادامه آيه قبهل مهيما با ن داشتن جسم، یان در عانسم، تا دمید

 يعني اين ماندن روي زمین يك بهره و متاع موقتي است.  «وَ مَتاعٌ اِلي حِي »

 هايي ههم كنید و در راستاي زندگي زمیني بهره الف ميهم اختهي با ههدگي زمینهشما در زن

در زندگي موقت زمینهي، زمهین  وگرنه یدينما براي خود حاصل مي  

و پس از مهدتي كهه از د، يشو يها م يو گرفتار انواع دشمنگیريد  را براي خود متاع و كاال مي

اند. پس يك مدتي زندگي زمیني بهه ثمر خواهید م يمتاع و ب شويد، بي زندگي زمیني جدا مي

برگشت به عالم قدس را از خود نشهان  يستگيو چگونه شا كنید يچكار مشما داده شد تا ببینیم 

 مههم اسهت« هدف حیات زمینهي آدم»به اين دلیل بحث د؛ يیفرما يچنانچه مالحظه م. دیده يم

خواهید يك سیر و سهلوک  دهد. اگر مي خوبي را نشان مي  كه براي سیر و سلوک حقیقي راه

 يبهه زنهدگ ينهیزم يد در زنهدگيهكه با يوع نگاهو نمعارف  معرفتي داشته باشید بايد به خوبِ

خصهوص  هها را قلبهي كنیهد، بهه زياد توجه كنید. اگر بتوانیهد در طهول هفتهه ايهن بحهثداشت 

و  ي، اساساً جهت قلب و طلب قلب، جهت و طلب معنوزمیني را يزندگدانستن  موقتموضوع 

 .شود يگرا م عتيشر

 ي ارتباط برقرار كنیم؟چگونه بین حاالت معنوي و زندگي دنیاي 

 گفت؛ 
 به جهان خُهرّم از آنهم كهه جههان خُهرّم از اوسهت

 

 عاشههقم بههر همههه عههالم كههه همههه عههالم از اوسههت

آورم. اما اگر به شما بهه  دست نمي و لباس نگاه كنم، چیزي به  من اگر به شما به عنوان بدن 

 آورم. مهي دست مي شويد، چیز به عنوان بندگان خدا نگاه كنم كه مذكِّر خدا و عالم معني مي

در  ينهیزم يد. پهس مهن در زنهدگيها گويند اگر به صورت مؤمن عالِم نگاه كنید، عبادت كرده

گردم كه در مخلوقهات خهدا اسهت. خهود شهما بهه عنهوان يهك  گشتة خودم مي واقع دنبال گم

درسهت  گشتة من نیستید. من به طبیعت هم كه نگاه كهنم اگهر بهه لطهف خهدا وجود مستقل گم
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 كنم. مشكل ما اين است كه عالم را منظر رؤيت حق نمهي گشتة خودم را نگاه مي نگاه كنم گم

 يعهیة طبیكنهیم. همهین حاشه كنیم، بلكه آن را خهراب مهي تنها از آن استفاده نمي بینیم و لذا نه

 و عمهالً زننهد يآن را به ههم مه يعیفرم طب ين شهرداریرا كه گاهي مهندس رود ندهيرودخانة زا

شهود،  عت از طرف عالم غیب تدبیر مهيبنده معتقدم طبی د.یبرند، نگاه كن ين میآن را از ب لطف

اش  ارتباط غیبهي ،طبیعت را تخريب كنیم يعینظم طب ما نبايد با طبیعت بجنگیم، چرا كه اگر لذا

حهال در طبیعت ن رو يماند. از ا نمي لطف ر در طبیعتوقت ديگ رود. آن با عالم باال از بین مي

 بینید. اآلن بدن مرا يك وجود معنوي به نهام نفهس ناطقهه تهدبیر مهي بینید، خیال و وَهم مي نمي

بینید. ولي در باطنِ يك  كنید آن وجود معنوي را مي كند. شما ناخودآگاه بدن مرا كه نگاه مي

مجسمه آن وجود معنوي حاضر نیست تا شما از طريق مجسمه بهه آن بهاطن منتقهل شهويد. شهما 

د ديگر آن دندان و پوست و یر دندان و پوست و استخوان مرا بكنید و در جاي ديگر قرار دهاگ

 07استخوان وجود معنوي را در باطن خود ندارد.

معنويهت نمازتهان حفهو شهود، بايهد در  ،يبعد از نماز اگر خواستید در رويارويي بها زنهدگ

نیت عهالم مهاده برشهما غلبهه كنهد و تان را پیدا كنیهد و نگذاريهد جسهما گشته ارتباط با بقیه گم

آخرين جملة نمازتان سالم بر بشريت اسهت. يها را از شما بگیرد.  باطني قدرت انتقال به معنويتِ

؛ يعنهي اي جمهع « او و ب ُاتنه علنيكم و رحمنة السالم»د؛ يیهگو يبگو سالم بر انسان است م

 آگاه آمديد پايین در بین انسانبر شما. يعني شما ناخود يمسلمانان سالم و رحمت و بركات اله

نظهر شهما بهه عهالم غیهب « اَشْهَدُ اَنْ ال اِلهَ االّ اوُ وَحْدَهُ ال شَ يكَ لَنه»گويید:  جا كه مي ها. آن

گويیهد سهالم  مبر، و بعد هم ميگويید سالم بر تو اي پیا آيید مي تر مي است. وقتي كمي پايین

گويیهد سهالم  و بعهد مهي عباد صالح  و برما بر 

حهاالت . پهس افتهد يآيید تا نظرتان بهه مهردم مه برشما اي جمع مؤمنین. يعني همواره پايین مي

از  شود حفو كرد و آن به شرطي است كه در عالم جسهم نماز را با ارتباط با مؤمنین مي يمعنو

ه شهرطي اسهت كهه بهودن در عهالم جسهم را بهودن آن عالمِ قبل از هبوط غافهل نشهويد و نیهز به

 عالم را در منظرخود موقت بدانید.ن يدر اد و حضور یندان يشگیهم
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 «والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»



 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
الَ تَقْ َبَنا هَنذِهِ  وَ حَيْثُ شِئْتُمَا يَا ِ َمُ اسْكُ ْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَتَّةَ فَكُالَ مِ ْ وَ»

 1«الشَّجَ َةَ فَتَكُونَا مِ َ الظَّالِمِي َ

 اولْ انديشه، وانگهي کردار 

)عليةه ههدف حیهات زمینهي آدماهران و برادران روشن است كه بحث مسئله براي همة خون يا

 عقیهدة صهحیحي دارد و يك ديدگاه عملي. يعنهي اول بايهد نگهرش و يك ديدگاه نظري السةم  

و  داشهتعمهل و فعالیهت صهحیح  ،، آنگاه مطابق آن عقیهدة صهحیحدا كردیپنسبت به موضوع 

چون مفیدبودن و مثمر ثمربودن عمل، رابطة تنگاتنگ با عقیهده و نظهر دارد، بیشهترين تهالش را 

 بايد روي روشن شدن مسئله نظريِ موضوع بگذاريم. 

ههاي  شويم. انسان موفق شويم در روش هم موفق ميو نظر اي كه در بینش  عموماً به اندازه

دوست دارند كاري را كه ظاهر دينهي و  سپارند و لناس، بیشتر به عمل دل ميا زده و عوام عمل

بودن فكري كه بايد پشت اين عمل باشهد  يا مردم پسند دارد، انجام دهند و خیلي نگران صحیح

دادند، راضي هسهتند و  اين عمل را انجام مي ها هم ي هستند كه آنيكه شبیه علما همین نیستند.

كه  آورند، غافل از اين دست مي با انجام اين اعمال به اي را دارند كه عالمان بزر  امید نتیجه

ها بهه ايهن  اش انجام گیرد آن نتايج را دارد. چرا بعضي وقتي اين عمل با پشتوانة فكري و نظري

دهند. پس شهما اگهر خواسهتید  ده و نظر اهمیت ميافتند؟ چون به عمل؛ بیشتر از عقی مشكل مي

گرفتار چنین مشكلي نشويد، بايد قبل از عمل، به بینش و نظر صحیح نزديك شويد، تا هم عمل 

                                                 
 .09ه يسوره اعراف، آ - 0



 555 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

داشهتني باشهد و از آن خسهته  را درست انجام دهید و هم آن عمل براي شهما شهیرين و دوسهت

 نشويد.

ديگهر بهدنش از او و شهود،  خسهته مهيگاهي انسان پس از مدتي كه نماز شب خواند از آن 

دست نیاورد،  اي را كه انتظار داشت به كند. چون آن نتیجه آن را رها ميلذا كند و  تبعیت نمي

آورد و  مهي نتیجهة الزم را بهه دسهت تا شناخت كه بايد ابعاد نظري نماز شب را مي غافل از اين

فرمايند:  مي )علیه السرالم(صادق مامشد. ا مندتر مي تر و عالقه روز به روز در انجام آن محكم

يعني بدن در انجهام اعمهال، احسهاس خسهتگي و ضهعف  5«ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِيَتْ عَلَيْهِ التِّيَّةُ»

 كند وقتي كه نیت و شناخت انسان به آن عمل قوي باشد. نمي

اهي در فههم كه نگران كوتاهي در عمل خود باشیم، نگران كوت پس ما بايد ابتدا بیش از آن

دسهت آوريهم و بهدانیم همهه  خود باشیم. بايد سعي بلی  داشته باشیم معني خود را در اين دنیا به

كارها و اعمال و دستورات دين با درست شهناختن معنهي خودمهان در ايهن دنیها، معنهي حقیقهي 

شهان  بهودن با شناخت معنهي زنهدگي زمینهي كند و كارهاي پو  و غلط، نیز خودش را پیدا مي

 شود. روشن مي

هها ههم ايهن  ، ضروري ديهن نیسهت و بسهیاري از انسهاننكات مربوط به هدف حیات زمیني

 ند. امها ايهنگرد نمي و از بهشت هم محروم شوند يمحسوب نمدانند، و كافر هم  نكات را نمي

، آن چیهز بشناسهد ذكهر شهدهكهه در آيهات قهرآن  چنهین عمیهق كه انسان بتواند خودش را اين

اً بهه انديشهة ائدر آن حالت است كه خداوند معني بودنش را بیش از آني كه ابتهدديگري است، 

انسان به آن معني عمیق در فهم خهود و معنهي  خواهد يمرساند و خدا هم  رسد، به او مي او مي

اسهت و در  حیات زمیني خود برسد و لذا اين مسائل را در كتاب هدايت خود يعني قرآن آورده

 تواند داشته باشد. هدف حیات خود ميبا انتخابي مناسب سان اناين حالت است كه 

م و روشهن شهد در زمین هستی من و شمااست كه اآلن  جا رسید كه چطور شده بحث به اين

اي از  مرتبهه خهودت را در زمهین و در مقابهل مجموعهه ، قصهة طهوالني دارد. يهكن موضوعيا

يهابي و خداونهد بها  مقهرر فرمهوده مهي اي از تكالیفي كه خداوند بهراي تهو واقعیات و مجموعه
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خواهد بفرمايد: اگر حوصله داري كه خودت را عمیق بیهابي،  آوردن داستان زندگي بهشتي مي

رو هستي معنايش بهه جهاي ديگهر بسهته  بدان كه اين واقعیات و تكالیفي كه در زمین با آن روبه

یم و هیچ چیزي از علهت آب و علف يافت است. اگر خودمان را در يك بیابان سخت خشن و بي

دانهیم  توانیم برداريم چون اصالً نمهي بازيم و هیچ قدمي نمي ميضور خود ندانستیم، خود را ح

هستیم؛ مسلّم معنهي بهودن  ای در دناست كه فعالً كنیم. ولي اگر بدانیم چه شده جا چكار مي اين

ايم  ات آمدن خود مطّلعبراي ما، مثل معني بودن ما در حالت اول نیست. در حالت دوم از مقدم

 شود. به قول مولوي: دانیم حضور همیشگي ما هم به بودن و ماندن در اين بیابان ختم نمي و مي
 مههن از بههراي مصههلحت در حههبس دنیهها آمههههدم

 

 ام؟ من از كجا، حبس از كجا، مال كه را دزديهده

رو اسهت.  ساله روبههتاد، هفو با يك عمر شصت هاو نیاز ها لیانواع ماآلن بشر در اين دنیا با  

توانهد  آن بهشهت اولیهه مهي اش در عناي بودن خودش را در اين دنیها بها سهابقهحاال بشري كه م

كنهد بها  خیلهي فهرق مهيو  هاي اطرافش نگاه خاصهي اسهت پديده، نگاهش به اين دنیا و بنگرد

زنهدگي  بايهد در آنو است  آمده این دنيبه اطور از شكم مادرش  كند همین آدمي كه فكر مي

اي كهه  كند و بعد هم بمیرد و ديگر هیچ، نه از سابقة آمدنش به اين دنیا خبر دارد و نه از آينهده

 بعداً بايد به آن بپیوندد آگاه است.

 يابي به حكمت راه دست

دار خودمهان را در ابتهداي خلقهت بتهوانیم  گیرد كهه مها وجهود ريشهه تفكر وقتي شكل مي

گويند ديدِ فالن مهؤمن حكیمانهه اسهت، يعنهي او  ايد مي كه شنیده بشناسیم و ارزيابي كنیم. اين

داننهد كهه از كجها  هها اصهالً نمهي كند. بعضي اين حیات دنیايي را به مبدء و اصل آن وصل مي

بهشهت  يرا بهه زنهدگ ييایهن دنيها يزنهدگتواننهد  دانند ولي نمهي ها مي اند. بعضي شروع شده

مر مهمّي است كه انسان تهالش كنهد معنهي امهروزين خواهم بگويم اين ا وصل كنند. مي ينزول

هاي دور حیاتِ بهشتي اولیه خودش بكشاند.در اين صهورت اسهت كهه  خودش را به آن آستانه

 جهةیت كنهد تها در نتيريمهدههايش را  در اين دنیها انتخهاب تواند خوبي مي شود و به حكیم مي

  و سهرگردانپو   يها و از میل شوداز او دفع  ياریبس يخطرهاها،  ح در انتخابیت صحيريمد

 .  كند نجات پیدا 
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 يمتوجهه باشه ديهبا در عیني كه در اين بهشت با انواع نعمت ها روبهه رويهي! فرمود: اي آدم

 ؛آري. آيهد دشمن نگذاشت؛ و بدان شیطان سراغ تهو مهي خداي تو در اين بهشت، تو را بيكه 

ن يهدر اتو و همسرت در اين بهشت باشید، ولهي دوچیهز  «وَ يا ا َمُ اسْكُ ْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَتَّة»

 نزديكي به اين درخت.  شیطان و يكي هم ممنوعیتِبا تو هست، يكي بهشت 

تو در شرايطي هسهتي آدم!  يكه ا نيا يكيمطرح است؛ سه نكته ه یدر مورد بهشت اولپس 

شهمني در كنهار دكه  نيگر ايدتواني در حضور حق خوش و راحت باشي.  كه با آن شرايط مي

و هاي دشمن خود بهداني.  هاي او را از موضع حرف تو هست كه بايد مواظب او باشي و حرف

و آن  هسهتيهك ممنهوعیتي  ،تهواني راحهت باشهي كهه مهي يايهن شهرايطمتن در كه  نيسوم ا

جَ َةَ»كه  ن درخت استينشدن به ا كينزد يهد بهه ايهن درخهت نزديهك با «وَ ال تَقْ َبَا هَذِهِ الشنَّ

لهي كنتر هها د و در دل اين راحتيهاي خود را كنترل كنی از گرايش يبعضبايد  شويد. در واقعن

ترمهز داشهته باشهي،  ييهاجا در عمل يك ديكه با يطور هم هست و بايد آن را رعايت كرد به

شهود.  ذهنت خراب مهيتت مختل و یشخصنباشي آن جاها اگر مواظب  هست كه ييهاجا يك

، و آن همان جايي است كه شهیطان ذهنهت است ت تأثیر عوامل ضد توتو تحكه انتخاب  ييجا

 .كشاند يت را به انحراف ميها و انتخاب كند را خراب مي

 راه ورود شيطان

خواهد بخوريد و استفاده  هرچقدر دلتان ميدر بهشت  3«فَكُالَ مِ ْ حَيْثُ شِئْتُمَا» اول فرمود:

يعني در اين استفاده كردن، ايسهتگاه كنترلهي ههم  «هِ الشَّجَ َةَتَقْ َبَا هَنذِ وَالَ» كنید. و بعد فرمود:

را كنتهرل كردنهد. كردن را سدّ نكردنهد، بلكهه آن  استفادهعمل د كه يیفرما يمالحظه مهست. 

را شهروع كهرد،  ت، شیطان كهار خهودیبه آدم و آدم ين امكاناتید پس از دادن چنيفرما يمبعد 

 كه كنترل يريكه شیطان را بشناسي و بپذ د تو بیدار باشيطوري نیست شیطان شروع كند، بنا ش

ههاي  هها و بهدي كهه بدانهد ضهعف بهدون آن به هرچیزي نزديك نشوي. شهیطان شي وداشته با

بهد و  بهراي مهاكه از يك جههت است توجه به چیزهايي  وجود ما را براي ما آشكار كرد. و آن
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را كهه مههم ههايي  همهین اسهت كهه نقهص. كار شیطان منظر نداري ها هم به آن است و مانقص 

 بر مال كند و ما را بدان مشغول نمايد.نیست 

 هايمان بشويم؟ هايمان را بفهمیم و متوجه نقص آيا اشكال دارد كه ما عیب 

خیر، اشكال ندارد ولي يك وقهت مها آنچنهان در رؤيهت حهق و حقهايق عهالم غیهب  

)علیهه ي فرعهي نیسهتیم و بهه فرمهايش امیرالمؤمنینهستیم كه اصال متوجه اين نقص ههامستغرق 

آنچنهان در رؤيهت حهق « شوي از آن چیز غني مي ي غني شوي،كه با چیز به جاي اين» السالم(

ثروتمنهدان گوينهد بها  به همین جهت هم مهي ها را نداريم، بريم كه متوجه نیستیم اين به سر مي

كشند و شهما ههم بهه آن  را به ر  شما ميها دنیا  چون در آن شرايط كه آن رفت و آمد نكنید،

شود كهه  همان چیزهايي مي شويد و طلب شما از حالت معنوي خود خارج مي ید،كن توجه مي

 ها خودتان را عريان مهي شدن به اين دانستند، و در واقع با نزديك ل مياهل دنیا براي خود كما

لهي كهار شهیطان و هايش شود و كنید كه اشكال ندارد انسان متوجه عیب يابید. پس مالحظه مي

در نور ديهدار حهق اصهال  ه عیوبي است كه در واقع عیب نیست،توجه دادن ب نزديكي به شجره،

 عیهب گونهه ايهن بحث آيه در رابطهه بها یم،ها بكن ها نقص نبود تا ما حواسمان را متوجه آن اين

 .ها را مشغول خودش كرد دا شد و آنیكه پ هاست

رو  الاُبهالي روبههمؤمن در خیابان بها يهك نهامحرم  يك جوان مسلمانبه طور مثال اآلن اگر 

شود. درست است كه آن جهوان ايهن میهل را  شود، اگر توجهي به او نكند، میلش تحريك نمي

به صورت غريزي وخدا دادي دارد، ولي اگر به شرايط تحريك اين میهل توجهه نكنهد مشهكلي 

كنهد و بهه  ازدواج مهي ،ج بهرايش پهیش آمهدآيد و هر وقت هم شرايط ازدوا برايش پیش نمي

كند،  وقتي هم ازدواج مي ،دهد. اما اگر به آن میلِ انحرافي توجه كند میلش جواب صحیح مي

اسهت و  شناسهد، هرچنهد ازدواج كهرده كند و جايگهاه آن را نمهي نگاه نميل ین ميدرست به ا

ان انداخته. اين انسهان معنهي برد، ولي هنوز بازيچة آن توجهاتي است كه به نامحرم لذت هم مي

وت چیز ديگهري را در ارضاي شه از او جز وسیلةكند و  وجود همسر را در زندگي اش گم مي

كُمْ أَزْوَاجًنا وَ » فرمود:قرآن  .شناسد نمي زندگي كنار خود مِ ْ ِيَاتِهِ أَنْ خَلَنقَ لَكُنم مِّن ْ أَنفُسنِ



 550 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

ا از جهان بهراي شهم 9« َّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات، لِّقَوْم، يَتَفَكَّ ُونَلِّتَسْكُتُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُم مَّوَ

كه در كنهار آنهها آرامهش داشهته باشهید، و بهین شهما و همسهرانتان  خودتان همسراني خلق كرد

 قرار داد. مودّت ودوستي و رحمت 

اگهر  يول قرار داديم. «ترحم»و « مودّت»ا شمبین  ؛كنید كه در آخر آيه فرمود مالحظه مي

 چیكه به نامحرمان انداخت، خراب كرد، ه يحرام يها انسان نگاه خود را به همسر خود با نگاه

  كند. ينم يبر قلب او تجل« رحمت»و « مودّت»وقت نور 

اسهت كهه همهان میهل « هَهوي» از غیربت زيبا و پاک و متعالي است و يك نوع مح« مودّت»

 و هوس حاكم نمي« هوي»ا همسر فرمايد: در شرايط ارتباط صحیح ب غريزي و طبیعي است. مي

رحمت يك نوع ايثارگري نسهبت بهه همهديگر  شود. حاكم مي« رحمت»و  2«مودت» شود بلكه

است، و به همین جهت هم اسم منزل را مسكن گزاردند، چون در مسهكن كهه زن و مهرد كنهار 

جريان دارد. حاال اين را در  «رحمت»و  «مودت»همديگر هستند آن آرامش خدادادي، همراه با 

 جنبه ارضهاي میهل جنسهي بهه همهديگر مهي با شرايط جديد كه زن و مرد فقط ازو نظر بگیريد 

مسهكن  يكنند ول يم يكه در خانة خود زندگ نين نوع همسران با اياگويا  د،یسه كنيمقا نگرند

گذرانند.  همديگر زندگي را ميو تا شب جداي از روند  يمبیرون  ندارند، صبح هر دو از خانه

اند و چهون  محروم كرده ها قرار داده است انسان يكه خدا برا از زندگيِ زيباييخود را ها  اين

د و آن مطلهوب خهود را بهه دسهت رس ار همديگر جانشان به آرامش نميبا اين نوع بودن در كن

ي ايهن نقیصهه را خواهند يهك طهور هاي فرعي ميكردن بر  و پز ق جمعياز طر آورند. نمي

 جبران كنند. اين يك مثال بود براي اينكه ببینید چطهوري معنهي زنهدگي را در يكهي از قسهمت
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داشهتن و مهورد  ها يهك نیهاز فطهري بهه دوسهت كجا. مسلّم انسان« هوي»كجا و آثار و نتايج « مودت»آثار و نتايج  - 2

 شود، در حهالي مي  به صورت حقیقي و پايداردرشرايطي كه مودت حاكم باشد جواب داده بودن دارند. اين دو نیاز دوستي

يك میلِ يك بُعدي و زودگهذر در صهحنه اسهت « هوي»بودن بر اساس  داشتن بر اساس هوي و مورد دوستي كه در دوست

كهه  كننهد بهدون آن خه  مهيها نسبت بهه آن همهواره احسهاس  كند و لذا انسان كه هرگز جان و روح را ارضاء واقعي نمي

شهود كهه نبايهد بشهود. بهه  شود و آن مي بدانند ريشه آن در كجا است، ابتدا با میل به نامحرم و توجه به جنبه لذت شروع مي

است و آنچهه بهراي همسهران نسهبت بهه همهديگر  گويند: در غرب ديگر معني ازدواج گم شده همین جهت انديشمندان مي

 یال جنسي است.مانده است، فقط ارضاي ام
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هاي زندگي ههم موضهوع  در مورد ساير فعالیت كنیم، مثل رابطة دو همسر گم ميهاي زندگي 

 به همین شكل است. 

ود را آزاد خوريد تا سیر شويد و از مزاحمت گرسهنگي خه يك وقت است كه شما غذا مي

، غذا بخوريد كه در حالت دوم، خوردنغذا قت ممكن است به صِرف ارضاي میلكنید، يك و

كردن شهما سهیر يبهرا يزیه، چغذا براي شما و در منظر شهما يعنيصِرفاً لذت مدّ نظر شماست. 

آن نظر نداريد. اههل دنیها از غهذا  يشخصیت لذت بردن شماست و به ماورانیست، شخصیتش، 

خهورد، امها  بینند. مؤمن هم غذا مهي بینند، لذت مي نميرا خواهند، يعني اصالً غذا  لذت را مي

خواهد سیر باشد تا بتواند بندگي كنهد. كسهي  رساند. مي از آن جهت كه او را به هدفي بلند مي

ههاي شهیطان  راحتهي بها وسوسهه داند، به لذتِ از شهوت و لذت از غذا را زندگي ميصرفاً كه 

هها كهه فرمهود بها  كنهد. پیداشهدن زشهتي و فقط با وسوسه شهیطان زنهدگي مهيخورد  بازي مي

نزديك شدن به شجره براي آنها پیدا شده همین حالت است، چون فقط خهود را نیازمنهد بهه آن 

  هها و اسهباب كاذب و عرياني غیر اصلي، بهر  كند براي رفع آن نیازِ بیند و سعي مي لذت مي

كهه مها از غهذا آنچهه بايهد بگیهريم را  س غذا زشت نیست. ايهنرا گرد آورد و به خود بگیرد. پ

دههد.  گیهرد و لهذت را بهه مها مهي غذا را از ما مي ؛نگیريم و در غذا بمانیم زشت است. شیطان

كه اكثر مردم از  دانید كه غذا براي اين است كه ما سالم و توانمند بمانیم، در حالي خودتان مي

بها غهذاخوردن نتیجهه كهه بايهد  يزیچدرست عكس آن  مريض هستند. يعني  غذاهاي خوشمزه

. يعني غذا كه براي ادامة سالمتي اسهت، عامهل ايجهاد بیمهاري شهد. عینهاً دهد يم، نتیجه ميریبگ

بهه مسهائل را درسهت اين است كه نگاه  كار شیطانطور است.  هم همین ينشهوا يها لیمساير 

ده شود يامورات درست دجايگاه اصلي ارد نگذجايگزين آن كند و  و نگاه باطل را از ما بگیرد

آورد، و در اين صورت است كهه همهان  يموجود  و يك جايگاه دروغین از آنها در ذهن ما به

در مهورد آدم و  كهه قهرآن ييهها ظهور عیب هیشود. شب ده مييبه عنوان نقص دها براي ما  میل

ها را وسوسهه كهرد  طان آنیپس ش 0«مِ  سَوْءَاتِهِمَا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَتْهُمَا»فرمايد:  مي حوّا

ها كهه برايشهان پوشهیده بهود، آشهكار  ان گردد. يعني آنچه از نقصيشان نمايها بیتا نقص و ع
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شان آشكار شهد و يوب برایدند و آن عيوب دیامور ناقص و مع يجهت بعضاز  شد. خودشان را

ند هسهت  راههيدر به دنبال  . حاال دربهافتنديدر خود  يالیو خ هميلذات وَ نسبت به يانيك عري

 نقهصبهردن،  ههاي لهذت دست آوردن راه با بهخواهد  يجبران كنند، بشر مرا  ها كه اين نقص

اي از نیهاز بهه غهذا و شههوات را در جلهو  شیطان جنبهه ن كند.جبرارا  ينداشتن لذّات وَهم يها

ق يهجهه از طریو در نت شهود وبمحسهنقهص و عیهب ما  ياز آن منظر براگذارد كه  چشم ما مي

در منظهر مها قهرار  ود،بهنمنظهر مها اصهالً در  يبا نگاه الههآن وجهي از پديده كه  طانیوسوسة ش

چیزي نبود كه ذهن و فكر ما را به خود جلب كند. معلهوم اسهت آدم چون از آن جهت گرفت؛ 

طهوب و غهذا را دهان را مر يو فضا شود ترشح ميدهان بزاق  چون مزه دارد خورد غذا كه مي

د اصهالً يهازتهان بخوریمناسهب ن يد غهذايهبا يعهیدر آن نگاه كه به طهور طبشما و . كند ينرم م

شهیطان  يول. ديخور يد مي، معلوم است كه مزه دارد كه داركه مزه دارد يا ندارد ديندار يكار

 نبههجاز منظهر شهما وقهت  دههد. آن را نشهان مهيدار بودنش  مزهكم  جنبه، خود يها با وسوسه

ن حالهت اسهت كهه يهدر اد. كنه مهي آن چیز راو مفید اصلي 

 است كه كارش غذاخوردن و شهوت بشر اينقدر در اين دنیا بیكار شدهد چگونه یكن يتعجب م

اش نیسهت و خداونهد آنهها را در كنهار كارههاي  است. درست هماني كه كار اصهلي راني شده

اش.  شهود كهار اصهلي مي كار كند، آن ان قرار داده و خود به خود از آن استفاده مياصلي انس

 يمهو در دست شیطان افتهاده و گرفتهار كارههاي شهیطاني  ماند يمباز  يهدف اصلآن وقت از 

 يبهار مه كه به يانباريج زيو نتا سوره مباركه اعراف، متذكر كارهاي شیطان است 55. آيه ودش

 د: يفرما يآورد. م

 الْجَتَّةِ فَدَالَّهُمَا بِغُ ُور، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَ َةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِ  وَرَقِ»

 «وٌّ مُّبِي ٌنَ لَكُمَا عَدُاأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَوَنَا َاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَ  تِلْكُمَا الشَّجَ َةِ وَ

 ،پههس چههون آن دو از آن درخههت چشههیدند ،پههس آن دو را بهها فريههب بههه سههقوط كشههانید 

و  مشهغول شهدندبهشهت بهر خهود  هايشان بهر آنهان آشهكار شهد و بهه چسهبانیدن بهر يبرهنگ

مگر شما را از اين درخت منع نكردم و بهه شهما نگفهتم كه پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد 

 ؟آشكار است يشما دشمن يبراان شیطكه در حقیقت
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ها را سرنگون كرد  آن يكل ب بهيق فريطان از طرید: شيگو يد ميیفرما يچنانچه مالحظه م

ب فهرا یهو نقهص و ع ييشهان را رسهواياند و سراپا دند از شجره خوردهيمرتبه د كيجه یو در نت

احهواالت  يازخوانم در واقهع دارد مها را متوجهه بهیه دقهت كنهيهن آيگرفته است. اگر به روح ا

ج خطرناک آن ياز كارها نشانمان دهد و به نتا يطان را در بعضیش يپا يكند تا جا يخودمان م

 .است ين احواالت هنر بزرگيد و دقت در ايها و كارها آگاهمان نما شيگرا

است، فكر نكنیهد هنهر يهك عهارف و شهود گويند فالني اهل كشف  ايد مي كه شنیده اين

اسهت  و شهود عارف واقعي كه اهل كشف يك غذاي نجس را كشف كند، كه باطن اين است

هركهدام را در جهاي خهود و   ل كنهدیهتواند تحل دانه مي است كه حاالت خودش را دانه يكس

كنهد. اههل كشهف، اههل  شهود و درمهان مهي بیند و اگر از جاي خودش بیرون رفته متوجه ميب

شهه ياحواالتش از كجها ر از داند هر حالياين است كه آدم ب كشف حاالت خوداند، عمده هنر

 ياست حاصهل كهدام غفلهت بهوده و اگهر رحمهان يطانی، اگر شيطانیا شياست  يگرفته، رحمان

توانهد  مهيكند،  يكه طرح م يتاعوبا موضقرآن  خود نگهدارد. ياست چگونه آن لطف را برا

 .  میكن يبايو ارز حاالت خودمان را در كل عالم بشناسیمگاه يجاكمكمان كند تا 

 شود؟ ها آشكار مي چگونه زشتي

هها بهه چیهزي میهل  آنو لهذا ها را از جا در آورد.  باالخره شیطان كار خودش را كرد و آن

رفتنهد كهه از بهشهت نظهر كردنهد و اي  ند، و به سوي آن جنبهشد مييل اپیدا كردند كه نبايد م

از كه  نيبه انشويد، چه رسد نزديك هم  يحترفتند. حضرت حق فرمود: به آن شجره  نبايد مي

مرتبه بیدار شدند كه واي ! از همه آنچه داشتند محهروم  آن بخوريد، ولي رفتند و خوردند. يك

 بینید عجب آن حاالت روحهاني و آن آرامهش كه به زشتي نزديك شديد مي شدند. شما همین

 كنیهد را تماشا يداستان يها عصر جمعه فیلمد، و یاهل دل باش يتا حد ها رفت. مثالً اگر

نهه تنهها از ايهن غهم د كه در آخر فیلم یكن يم را در خود احساس يغم در ابتدا

ت اعتراض فطرت شماست بهه خودتهان ين غم و شدت آن حكايشتر هم شد، این نرفت بلكه بیب

ن يهسهندة اينو يواهخیاالت تان به دنبال  از فرصت يساعاتكه  ام. چون چه كار زشتي كردهكه 

سهاخته و  يها ، صورتشد يصرف محقايق  ير به سویس بايد در كه ين رفت در حالیلم از بیف
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؛ ديو با عالم معنها آشهنا شهو شما را بلعید. بنا بود عصر جمعه سیر در خود كنید ساز لمیپرداختة ف

ز وصل كرديد. سا  را به خیاالت يك فیلمو ذهن بنا بود درون را به عالَم باال وصل كنید، چشم 

حهوا پهیش آمهد و اين غمِ انحراف از جهت اصلي به شكل شديد و قوي در بهشت بهراي آدم و 

بَهدَتْ »فرمايهد:  جا آشكارتر شد و لذا قرآن مي آنها در صورتِ اين غمِ از دست رفتن فرصت

نهد. از طرفهي كردنهد، نظهر كرد زشتي آنها پیدا شد. چون به آنچه نبايد نظر مهي «لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا

وقتي كه اين كار را كردند نگفتند خوب شهد كهه كهرديم،  مثبت و خوبي دارند و لذا يها جنبه

كه بگويند كیف كرديم كه بدي كرديم، بیدار شدند، شروع كردند جنبة زشتي  نبودند حیاء بي

ه بهه كردن جنبة زشتيِ كارهايشان ك پنهانكردن.  بود، پنهان  وجودشان را كه حاال آشكار شده

هها و  نقهص چون جنبة شهواني خهود را دنبهال كردنهد صورت ابزار و آالت شهوت ظهور كرد.

ور ديگهر طه خودتان يك. براي شما ممكن است در شرايط خاص ها از آن جنبه ظاهر شد بیع

  .ظهور كند

مثالً اگر بخواهند به كسي كه كارش تعلیم و تربیت است يك كمالي را برسهانند؛ بهه اعتبهار 

اش، آن كمال به صورت يك فهمهي اسهت در عقهل او. و اگهر كهس ديگهري باشهد بها  يمعلم

شخصهیت او را  احواالت ديگر براساس احواالت خهودش آن كمهال بهراي او، صهورت خهاصِ

آوردن فهم براي معلم، صورت زيباي درخهت و پديددارد، براي كس ديگر ممكن است همین 

؛ و يك معلم همان الطاف بهرايش بهه صهورت بیند گل و آب باشد. اوآن الطاف را صورت مي

 هها بهه صهورت هاي منفي انسان طور است كه جنبه شود. و عكسش هم همین معاني حادث مي

بهه جههت عمهل خهوردن كند. بهراي آدم  شان برايشان ظهور مي هاي متفاوتِ مناسب شخصیت

 د. ش ها آن يبراموجب ظهور آالت شهواني  ،توجه به جنبة شهواني عالَمشجره و 

ها بیدار شدند، به خودشهان آمدنهد، ديدنهد كهه جنبهة شههوات برايشهان  اين فرمايد؛ يه ميآ

وسوسه كهرد شیطان  ، جنبة شهوت خودشان را ديدند.شدن به شجره ظهور كرد. يعني با نزديك

 ه همهین قصهد ههم وسوسهه را شهروع كهردب ها، آشكار شود، پنهان آن يها و نقص ها زشتيتا 

را بها  مرتبهه خهود لهذا يهك ،«لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَتْهُمَا مِ  سَوْءَاتِهِمَاطان يا الشّفَوَسوسَ لَهُم»

 تفهاوت و بهي آدم هستند و نسبت به آن حالت بهيچون رو ديدند. ولي  جنبة شهوات خود روبه

شروع كردنهد  «وَرَقِ الْجَتَّةِوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِ  »ند و لذا ادافت قید نیستند، به فكر چاره مي
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يعنهي « بهر  بهشهت»بهه خهود بگیرنهد. هها را  آنكهه  هاي بهشت براي اين به گردآوري بر 

ون آدم هسهتند، پوشهاند. چه هها را مهي مظاهر كماالت، يعني كماالت و فضايلي كه اين زشهتي

ههم در دنیها تفهاوت باشهند. شهما  هاي شهوتِ خود بهي نسبت به ظهور جنبه حیوان كه نیستند تا

كننهد. اگهر  كار را نمي پوشانید. حیوانات اين هاي شهواني بدنتان را با ابزارهاي دنیايي مي جنبه

 گذارد ظاهر شهود، آن را مهي بیند دروغش هم زشت است و لذا نمي مي ،انسان كمي بیدار شد

م. حاال اگهر پوشانیم؟ چون جسماً انسان هستی هاي شهواني بدنمان را مي پوشاند. چگونه ما جنبه

ها  پوشانديم. مثل بعضي ديديم كه زشت است و مي تر بوديم دروغ را هم مي يك كمي انسان

با تبعیت از لبهاس شهرع و تقهوي، آن جنبهة شههوتِ كه آن را با شريعت پوشاندند، به طوري كه 

 شود، پوشاندند. گفتن ظاهر مي گفتن و خودنمايي را كه با دروغ سخن

هاي شهواني خهود را بپوشهانند،  هاي بهشت جنبه كردند با بر  يدر آن حالت كه تالش م

جَ َةِ»پروردگارشان گفت:  «وَنَا َاهُمَا رَبُّهُمَا» نگفهتم بهه آيها بهه شهما  «أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَ  تِلْكُمَا الشنَّ

را  آنچههممنوعه جواب ندهید و به اين درخهت دل نبنديهد؟ آيها نگفهتم شجرة  يبه سو گرايشِ

سهاده  و آن را در زنهدگيكنتهرل كنیهد؛  ،به توجهه بهه آن و خود را نسبتِ ،انجام دهید كه نبايد

نَ لَكُمَنا اوَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَ»نگیريد؟ و چیزي را هم كه از نظر فكري نبايد بپذيريد، نپذيريد؟ 

دههد  مهي و موضوعي را در شهما پهرورش نگفتم كه شیطان دشمن آشكار شماست «عَدُوٌّ مُّبِي ٌ

قهرار نظهر مهدّ  ديهكرد يمهكه نبايد مدّ نظر داشته باشید، و لذا گرايشي را كه نبايهد بهه آن نظهر 

نالهه سهر د: يهفرما يدر ادامه مهاند و گوهر آدمیت در آنها درخشان است و لذا  ولي آدم د؟يداد

حیوان بودند ايهن حهرف را پروردگارا ! به خودمان ظلم كرديم. اگر  7«رَبَّتَا ظَلَمْتَا أَنفُسَتَا»دادند 

مقهام  اسهت كهه انسهانمقهام فهمهد.  پوشاند و اصالً نمي حیوان قبايح را نميچرا كه زدند.  ينم

 مهي تابهد و اند، نور حق بهه قلهبش مهي شتهحمل فطرت الهي است، يك بیداري در جانش گذا

 تقاضهاي يكهيچیز ظلم است. لذا در ايهن نالهه سهردادن، از خهدا دو تقاضها دارد؛  فهمد كه چه

وَإِن لَّمْ تَغْفِ ْ لَتَنا وَتَ ْحَمْتَنا »عرض كردنهد:  رحمت.كه خدايا ببخش و يكي هم تقاضاي  غفران

ها را نپوشاني و به ما رحم نكني، حتماً از كسهاني خهواهیم  خدايا اگر آن «لَتَكُونَ َّ مِ َ الْخَاسِ ِي َ
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تا بتهوانیم آن نقهص و لغهزش را جبهران  اند. يعني خدايا توفیق بده د كه همه چیزشان را باختهبو

خههوبي قههرار دهههیم. و اگههر چنههین امكههاني را بههه مهها لطههف نكنههي، تمههام  بههه جههاي آنكنههیم و 

ريشهه خسران يعني ضرر در سود و سرمايه، يعني نابودشهدن چون رود  استعدادهايمان از بین مي

  .انسان و بنیان

 حضور هرکس در نظرگاه اوست

 يقهرآن مهن نیايش زيبها و پرمحتهوا و تقاضهاي غفهران و رحمهت در اين شرايط و پس از آ

فرود آيید و  1«حِي ، يقَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْض، عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَقَ ٌّ وَمَتَاعٌ إِلَ»د: يفرما

و شهود  ین شما دشمني برقهرار مهياز بهشت خارج شويد، در شرايطي قرار گیريد كه در زمین ب

عمهالً اعهالم « اِهْبِطهوا»بها فرمهان بهراي مهدتي خهاص. خداونهد  اي است اين زندگي زمیني بهره

ديگر در منظرشان آن بهشت با آن خصوصهیات نبهود. نظهر  حاال جايتان عوض شد و لذافرمود: 

، ن خلهق شهدیو بدنشان در زم كردند و زمیني بودنشان را ديدند. از نظر بدن از اول زمیني بودند

از نظر مقام زمیني نبودند. مثل عرفا كه هم اكنون نظرشان از زمهین بهه سهوي عهالم غیهب و ولي 

، منتها عرفا از زمین سیر كردند و به آن مرتبه رسیدند، آدم و آدمیهت است عالم معني سیر كرده

 ولي حضهورش از بهشهت شهروع مهي از بهشت به سوي زمین سیر كرد 

در بهشهت نمانهد، و بهاالخره خهود را در زمهین آن حضور و توجهه یت اقتضا كرد شود ولي آدم

د و بهه حضهور دومهش كهه زمهین اسهت از حضور اولش كه بهشت بود هبوط نمهويافت، و لذا 

شهود كهه  سقوط كرد. و اگر سیر و سلوک كرد و اهل ديانت شد، حضور سهومش بهشهتي مهي

آن بهشت، شیطان ندارد. فعالً در دنیا آمدنهد لذا  ديگر در آن بهشت، شیطان را زير پا گذارده و

همهین  هاي بدني مطرح است. عمده شناخت جايگهاه و علهت و در منظر آنها دنیا و نیاز و نقص

 منظر و نظرگاه است. به قول مولوي:

 گههههههاو را آري بههههه بغههههداد ناگهههههههان

 

 بگهههذرد از ايهههن كهههران تههها آن كهههران

 هههها و مهههزه از همهههه خهههوب و خوشهههي 

 

 بینههههههد غیههههههر قشهههههههر خربهههههههزهاو ن

 طالههههب هههههر چیههههز اي يههههار رشههههید 

 

 جويههد نديههد جههز همههان چیههزي كههه مههي
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در  ههركس بدن انسان ممكن است بسوزد و يا بپوسد، اما بحث، بحث حضور است. حضورِ

قت انسان بهدن او یدارد، چون حق در منظر و نظرگاه او شهير ،عالم يها گاهياز جا يگاهيهر جا

 جها اسهت. پهس ة اوست كه مجرد است. پس به هرجا نظر كرد در واقع در آنست، نفس ناطقین

، چون ما عمده نظهر خهود را بهه است نظر انداختهجا جايي قرار دارد كه بر آن  آنبه واقع انسان 

جا در اين جلسه است، حال چهه  طور كه شما فعالً نظرتان اين ايم، در دنیايیم، همین دنیا انداخته

جها  كنید كهه نظرتهان بهه آن جايي حس مي اشد و چه نباشد، شما خود را در آنجا ب بدنتان اين

و در بهدن معطوف است، و چون بیشتر نظرمان به بدنمان معطوف است عمومهاً خهود را در دنیها 

كنیم. آدم حضورش از بهشت شروع شد، در بهشت حاضر شد و در آن شرايط عهاليِ  حس مي

از  يولهرو ديد كه فرمود: به اين شجره نزديهك نشهو،  وبهحضور و بقاء، خود را با حكم خدا ر

رو شد. نتوانست در بهشت با اعمال خود اثبات كنهد كهه  هبا وسوسة شیطان هم روبگر يد طرف

از بهشهت خهود را  دنیرسه كمهالبهه  يتهوان ينمهجايي است. خدا به آدم اثبات كرد كه تو  آن

س به اصطالح روي زمهین آمهد و هبهوط شروع كني، برگرد روي زمین و از زمین شروع كن. پ

از  چهون در آن مهوطنچرا هبهوط كهرد؟  . هبوط؛ تغییر جهت جان است از بهشت به زمین.كرد

وجوه زمیني عالم، يعني از جهت و جنبة شهوت كار را شروع نمود و به شجرة ممنوعه نزديهك 

ر كنهد، امها نظهر شد. بنا نبود به شجرة ممنوعه كه جنسش جنس دنیا و كثرت و شهوت است نظه

و جنگ زمیني شهروع شهد. چهرا جنهگ؟ چهون افت ين یهبوط كرد و خود را در زمكرد و لذا 

 :فرمهود ؛«اِهْبِطُنوا»كهه فرمهود:  جنس زمین، جنس تزاحم است. به همین جهت هم بعهد از ايهن

یهد ولهي كن گیريد كه نسبت به هم دشمني مهي يعني در شرايطي قرار مي «بَعْضُكُمْ لِبَعْض، عَدُوٌّ»

وَلَكُمْ فِي األَرْضِ مُسْتَقَ ٌّ وَمَتَاعٌ » در زمین و در اين شرايطِ پر از دشمني، ابدي نیستید. لذا فرمود:

 اي را كه بايد ببريد، ببريد.  تا بهره دیيك زندگي موقت هست در روي زمین «حِي ، يإِلَ

نشان داد، كه اي آدم؛  ابتدا شرايط خوديابي را به آدم ،در آن بهشتد؛ يچنانچه دقت فرمود

ن ی. همهيكنه يرا انتخاب مه ينیزم ين و زندگی، زميط بهشتيكه در آن شرا چنین هستي تو اين

دهید تا نشان بدهید صالحیت بهشتي شدن داريد. زمین؛ جهاي  شما در زمین امتحان مي طور كه

ان دادنهد جاي خوديابي است. شخصیت آدم را در بهشت به او نشه ، بهشتِ آدم همامتحان است
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كه تو اين هستي. پس اگر گفتند به اين درخت نزديك نشو و نزديك شد و در نتیجه ظالم شهد 

بايد متوجه بهود كهه ايهن ظلهم، يهك نحهوه عصهیان در  

ه ظهالمین اههل مقابل شريعت خداوند نیست. مثل ظلمي نیست كه ظالمان دنیا دارنهد، ظلمهي كه

دهند صهالحیت بهشهت بهرين را ندارنهد و در امتحهانِ  كنند، ظلمي است كه نشان مي زمین مي

شوند، ولي عصیاني كهه آدم در مقابهل نههي الههي نسهبت بهه نزديهك  زندگيِ زمیني مردود مي

از بهشت محروم شهد و گرفتهار  و ،كرد به خودكه نشدن به شجرة ممنوعه انجام داد، ظلمي بود 

خواست همین را بهه آدم نشهان دههد كهه  زمیني گشت با هزاران دشمني، و خداوند مي يگزند

من زندگي تو را از بهشت شروع كردم، ولي تو با نزديكي به شجره، زمهین را انتخهاب كهردي، 

خطهر هبهوط بیاء مسیر تو را به بهشتي كه هرچند من در زمین هم كمك تو كردم و با فرستادن ان

شهدن از   از گذاشتم. پس در واقع عصیان آدم در آن بهشت بهه معنهاي محهرومبرايت بندارد را 

نسهبت بهه  خدا يتواني در مقابل نه است كه نميجا عصیان به آن معني  بهشت برين نیست. اين

شجره مقاومت كني، در واقع اين عصیانِ ما در آن بهشت؛ نماياندن خودمان است به خودمهان و 

 ي و زندگي زمیني را بفهمیم.هاي زمین كه معني سختي اين

حضهرت  «قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِتْهَا تُخْ َجُونَ»هست كه:  52بعد در ادامه در آيه 

میريد و از آن به سوي قیامت خارج  كنید و در آن مي حق فرمود: شما در اين زمین زندگي مي

م یمقهيعني قضاي الهي اين است كه بشر تا روز قیامت » :«هعلية هللا رمح »شويد. بنا به فرمايش عالمه مي

   «.ن گشتیزم

 معني لباس در مراتب مختلف وجود

پس فلسفة ماندن روي زمین را براي ما روشن فرمود كه از خود شما شهروع شهد، و در آيهه 

خواهد ما را هدايت كند كه اي فرزنهدان آدم! در ايهن زمهین شهرايط رفهع و جبهران آن  بعد مي

ياني را براي شما فراهم آورديم و اين شما و اين ديني كهه بهه كمهك آن بتوانیهد عريهاني بهه عر

ههاي شههواني را  جهت نزديكي به شجره را جبران كنیهد و در زنهدگي زمینهي بتوانیهد آن جنبهه

 فرمايد:  بشناسید و از آن فاصله بگیريد. مي
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ا وَلِبَناسُ التَّقْنوَ يَا بَتِي ِ َمَ قَدْ أَنزَلْتَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا»  ييُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشنً

   9«للّهِ لَعَلَّهُمْ يَذََُّّ ُونَذَلِكَ خَيْ ٌ ذَلِكَ مِ ْ ِيَاتِ ا

 فرمايند: ميه ين آيدر شرح ا «عليه هللا رمح »طباطبايي عالمه

زينت شما  هاي شما را بپوشاند و يعني اي فرزندان آدم! ما براي شما لباس آفريديم تا زشتي»
نجهات  را از گناه كه باعث رسوايي اوسهت،باشد و لباس تقوي كه لباس باطن است و انسان 

 ،دهد، بهتر است. زيرا در باطنِ انسان معايبي است كه آشكاري آنها رسوايي، و لباس آن مي
ههاي  ها را هدايت كرده تها بها لبهاس و آرايهش خهود، عیهب تقوي است و خدايي كه انسان

س هاي باطني آنها هم ملبّ با آيات الهي از طريق پیامبر خواسته عیب درا بپوشانن ظاهري خود
 «.و آشكار نگردد و پوشیده شود

فرمايد: در شرايطي بودي كه سراسر پوشش بود و اصالً عیبي برايت ظاهر نبود،  خداوند مي

تار زنهدگي هايت ظاهر شد و گرف ولي با نزديكي به نهي خدا از آن شرايط خارج شدي و عیب

ههاي جسهمي كهه در  زمیني شدي و حاال دو نوع عیب رو در روي تو قرار گرفت. يكهي عیهب

 ه كمهكبه ،رو هستي كه با هدايت فطري تو به سوي پوشاندن اين عیوب عالم جسم با آن روبه

زمینههه  توسههط پیههامبران،، و عیههب دوم هههم بههه كمههك هههدايت لبههاس، ايههن عیههب را پوشههاندي

ههاي  . شرايطي برايتان در جسم و روح فراهم كرديم كهه زشهتيهم گشتپوشاندنش برايت فرا

 پوشهاند؟ چهون در آيهه مهي ههاي مها را مهي خود را بپوشانید، چه چیزي بهتر از شريعت، عیهب

فرمايد: ما لباس نازل كرديم. مگر نگفت اين آدم نظر كرد به شجره ممنوعه كه عرض شد جنبة 

 هاي شهواني آزاد كند. ل كرد كه ما را از نگاه به جنبهشهواني زندگي بود، حاال چیزي را ناز

بینند، حتي تمام مردان و زنان را، غذا هم  ها همه چیز را در عالم شهوات مي بعضي از انسان

بینند. بهراي همهین اگهر بگويیهد بفرمايیهد نهان و  خواهند بخورند جنبة شهواني آن را مي كه مي

 سهیر نمهيرا  سهت كهه انسهانین ين معنيبه اايده ندارد، گويد فايده ندارد. ف ماست بخوريد، مي

ههاي مهرا  شههوات و میهل اسهت كهه ين معنيدارد، بلكه فايده ندارد به ا نمي كند و يا سالم نگه

روند تا سرگرم شوند، اگر در آن جلسه كم  اي را مي هايي كه جلسه كند. مثل آدم ارضاء نمي

انهد، متوجهه  هها زنهدگي را وارونهه فهمیهده نگويند سرگرممان نكرد. ايه جُك گفته شود، مي

                                                 
 .50ه يسوره اعراف، آ - 9
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كهه در ايهن دنیها  نیستند علت بیرون افتادن از آن بهشت همین نوع نگاه بود. حهاال بهه جهاي ايهن

نگاهشان را نسبت به زندگي عوض كنند، باز با همین نگاه كه منجهر بهه هبوطشهان در ايهن دنیها 

 كنند. ها هبوط مي ها به سوي سختي حتيدهند و در نتیجه دائم از را بود، زندگي را ادامه مي

كهه بهه واسهطة اي آوردم  ، من برايتان وسیلهآمديد زمین يد: اي بني آدم! حاال كه بهگو مي

 «لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا»ها نظرتان را جلب نكنهد.  هايتان نظر نكنید و زشتي آن به زشتي

دانهم هنهوز  دههد. نمهي پسهنديدني بهه شهما مهيپوشاند و يك شخصیت  هاي شما را مي زشتي

چنانچهه در شما هست كه خطر غفلت از آن را داريد،  هايي از معنويت ايد كه جنبه متوجه شده

م، بلكهه بینهی ميلذتش را ن صرفاًاز غذا  مواظب باشیم تا جنبة معنوي ما مورد غفلت قرار نگیرد،

گرسهنگي بهه اههداف معنهوي خهود مشهغول تا بها رفهع نیز در نظر داريم اش را  خوردن و نتیجه

 مهيدنیاي لهذت  به ،كنید لذت غذا را ديديد، به يك غذا و دو غذا بسنده نمي صرفاً. اگر مشوي

شهود  گردد و حركات و سكناتي از ما ظهاهر مهي هاي پنهان آشكار مي و در نتیجه زشتي رويد

 اش ايهن رد اصهالً زنهدگيتوان كرد. اما كسي كه قلبش را شريعت بگی كه تصور آن را هم نمي

 دست شهوات و امیال بیفتد.او به طور نیست كه عنان زندگي 

 ؛ مهيانهد بهوده «هللا حفظةه»آملي جوادي اهلل  توني كه استاد عرفانِ آيت فاضل  اهلل  مرحوم آيت

من دو سال ماه رمضان، سحر و افطهار نهان و پیهاز خهوردم، غیهر از دوشهب كهه نهان و »فرمايند: 

خورده است، مطمئن باشید غیر از همین نهان و  فكر نكنید از آن وضع غصه مي«. ماست خوردم

و تمنّاي آن را بكنند. چون پهردة شهريعت غیهر آنچهه را خهدا  آمده تا طلب پیاز در ذهنشان نمي

ها قرار داده است پوشانده و راه تغذيه از طريق نظر بهه جمهال محبهوب را برايشهان بهاز  براي آن

 است. كرده

 هاي تو را مهي كه زشتي كند؛ يكي اين مايد: اي انسان اين شريعت دو كار با شما ميفر مي

كه يك جمال و زيبهايي و شخصهیتي پسهنديدني بهه  ، ديگر اين«لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ» پوشاند

ههم از  كنهد ايد كهه پرهايشهان دو كهار مهي هها را ديد يعني جمال. پرنده «ريشاً»دهد  شما مي

 كار را مهي گويد: شريعت با تو اين كند. مي كند، و هم زيبايشان مي و گرما حفظشان ميسرما 

شود، و هم جمال و زيبهاييِ شخصهیتي بهه او  يهاي وجود انسان م كند. هم مانع حكومت زشتي
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چهون شهريعت را بهراي زنهدگي خهود  01«ذَلِكَ خَيْ ٌ يوَلِبَاسُ التَّقْوَ»فرمايد:  دهد. و بعد مي مي

رسهید كهه آن خیلهي  ید، و پوشش ظاهري خود را حفو كرديد، تازه به يك تقوايي مهيپذيرفت

شهود و از آن حالهتِ  بهتر است و با تبعیت از آن يك شخصهیت كنتهرل شهده نصهیب شهما مهي

ههاي  كنیهد و ديگهر دسهتگیره ها كه در آن بهشت شما را لغزاند، نجات پیدا مهي حكومت میل

تهر  واهید كرد و لذا هرچه بیشتر به دين نزديهك و نزديهككن خ شیطان را از حیات خود ريشه

 يابید.  هاي پنهان خود نجات مي جه هرچه بیشتر از زشتيیشويد و در نت مي

پوشهاند. شهما  هاي شما را مي فرمايد: لباس آورديم كه زشتي اصل دين همان تقواست. مي

دهد. حاال اگهر متقهي  نمي ها را انجام ايد يك آدم همین كه مسلمان است خیلي از زشتي ديده

ذَلِكَ مِ ْ ِيَاتِ اللّنهِ لَعَلَّهُنمْ »فرمايد:  كند. بعد مي ها حذر مي تر از زشتي تر و كامل شد خوب

كه دين آمده است تا  هاي شما پنهان باشد، و اين اي است تا زشتي كه دين وسیله اين «يَذََُّّ ُونَ

بشهوند، اي  است. و اگر مردم متوجه چنین نكته شما را به جمال برساند، اين خود از آيات الهي

شايد بیدار شوند كه چه تأثیر عظیمي در دينداري  «لَعَلَّهُمْ يَذََُّّ ُونَ»امكان دارد بیدار شوند يعني 

را نقش تقهوا  گاه ويدر اين دنیا درست بفهمند و جارا  نهفته است و در اين راستا معني خودشان

بهه هها اسهت  گیهري و كنتهرل ههوس كه همان عنان لباس تقوا درک كنند و ازشان  در زندگي

طور كهه ايهن لبهاس عهادي را برايشهان تهیهه ديهديم تها عیهوب  استفاده كنند. ببینند همان يخوب

پوشي، دين براي آنها آورديم كه با تبعیهت از  جسماني خود را بپوشانند، در همین راستايِ عیب

باطني خود آزاد شوند. جا دارد كه در قسمت آخهر  از عیوب ،دين و به دست آوردن ملكة تقوا

 و بفهمیم سنت عیب «ذَلِكَ مِ ْ ِيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذََُّّ ُونَ»فرمايد:  آيه زياد دقت بفرمايید كه مي

هايمان، يك سنت همه جانبه است و هرچه به دين خدا بها  پوشيِ خداوند و آزاد كردن از عیب

كهه در طهرف  همچنهان گهرديم مند مهي یشتر از اين سنت عزيز بهرهتمام وجود نزديك شويم ب

                                                 
بهه لبهاس طوري كه از لباس ظاهر خواهد قدرت انتقالِ در رؤيت به ما بدهد به  ن ميآكنید قر چنانچه مالحظه مي - 01

و عامل جمال باطن ما است. و از طهرف  هاي باطني كه موجب پوشش زشتي یمنرا نیز يك لباس بداو تقوا  وا منتقل شويمتق

شويم، از تقوا نیز يك نحوه پوشش كشف كنهیم و آن را پوششهي برتهر  ديگر همانطور كه از لباس ظاهري به تقوا منتقل مي

ق معقهول را در عهالم ببینیم. واز طريق اين قدرت انتقهال. محسهوس را وسهیله توجهه بهه حقیقهت معقهول قهرار دههیم و حقهاي

 محسوس از طريق مظاهر محسوس مربوط به آن بشناسیم.
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 يآبهرو مه يشهتر بهیم بيك شويشتر نزدین قاعده هرچه به شجرة ممنوعه و عالم كثرت بيمقابل ا

 فرمايد: . بعد ميميگرد

تنزِعُ عَتْهُمَنا يَا بَتِي ِ َمَ الَ يَفْتِتَتَّكُمُ الشَّيْطَانُ َُمَا أَخْ َجَ أَبَوَيْكُم مِّن َ الْجَتَّنةِ يَ»

إِنَّهُ يَ َاُُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِ ْ حَيْثُ الَ تَ َوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْتَنا  لِبَاسَهُمَا لِيُ ِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا

   11«.يَاء لِلَّذِي َ الَ يُؤْمِتُونَالشَّيَاطِي َ أَوْلِ

 فرمايند:  مي عليه  هللا )رمح طباطبايي عالمه

آدم: بدانید براي رفع معايب، لباس تقوا را كه همان فطرت اسهت بهه شهما يعني اي فرزندان »
طور  پوشانديم، پس مواظب باشید اين جامه خدادادي را شیطان با فريب بیرون نیاورد، همان

درآورد. كندن لباس براي نماياندن عورت بهود تها ههر انسهاني اگهر  كه از تن پدر و مادرتان
. شهیطان و در نیامده، در بهشت سهعادت بمانهد به اس تقوايشلب از فريب شیطان را نخورده و

بینید و لذا راه نجهات بسهیار باريهك  د كه شما آنها را نمينبین اش شما را از طريقي مي قبیله
به آياتمان، كه بهه  ايمانِ فرمايد: ما شیطان را اولیاء افراد بي مي آيه است. و خداوند در ادامه

رونهد، قهرار داديهم و قهدرت و واليهت شهیطان در فريهب دادن  پاي خود به دنبال شیطان مي
 .«كند، البته اگر موفق به فريب شد ، كارهايش را مي اوست و از طريق همین فريب

فرمايهد: اي فرزنهدان آدم شهما ههم همهان موقعیهت را  پس در واقع خداوند در اين آيه مهي

پهدر و مهادر شهما در معهرض  طور كه داريد و هم اكنون در معرض فريب شیطان هستید، همان

فريب شیطان قرار گرفتند و از بهشت بیرون آمدنهد و از پوشهش عیوبشهان محهروم شهدند. پهس 

معلوم است شیطان همواره با ما هست و دائم در حال فريب دادن ما اسهت تها لبهاس ديهن را كهه 

زاحم حهال هاي غیر متدين كهه مه نمايش پايداري بر فطرت است از ما در آورد. مثل همین آدم

اي  ها نمونهه اند، اين بینید لباس شهوت به تنشان است و لباس دين را در آورده اند، مي ديگران

 اند.  از كار شیطان

كه در بهشت هستند. به عنوان پهدر ومهادر مها  آدم و حوا را با اين كنید؛ چنانچه مالحظه مي

پدر و مادر جسهميِ ما  میهنْنظر جسمي، آدم و حهواي روي زكه از  در حالي رمايد؛ف مطرح مي

اصهل پهدر و خواهند ما را متوجه آن اصلي از همه زنها و مردها كنند كهه  هستند. حال شايد مي
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شوند. و يا مسئله نماياندن  اند و به اين اعتبار، پدر و مادر ما هم حساب مي مادر اولیه ما هم بوده

شهود  جنبه كثرت در آن شديدتر ميباطن به ظاهر است كه هرچه باطن ظهور بیشتري پیدا كند 

كند كه از آن نفهس، زوجهش را  سوره نساء مسئله نفس واحده را مطرح مي 0به طوري كه آيه 

را   نمايد كه همه اسهماء سوره بقره مطرح مي 30را در آيه  خارج كردند و بعد آن نفس واحده

ها و مردها  جامع همه زن در اين مقام، م اين نفس واحده؛ يعني آدمبه آن آموخته است كه مسلّ

كنهد و اولهین مقهام كثهرت در آن  در يك مقام اين نفس واحده ظهور بیشتر مهي باشد حاال مي

شود كه آن عبارتست از ظهور آدم و حوا كه به اين اعتبهار در ايهن حهال پهدر و مهادر  ظاهر مي

انسهانها ريشهه  شوند و از اين نفس واحده كه زوجش نیز از آن خلق شهده، همهه همه انسانها مي

گرفتند و مرحله كثرت بعد از كثرت يا ظهور بعد از ظهور محقق شد و لذا آيه اول سهوره نسهاء 

يَا أَيُّهَا التَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ  نَّفْس، وَاحِدَة، وَخَلَنقَ مِتْهَنا زَوْجَهَنا وَبَنثَّ »فرمايد:  مي

شهد ولهي  ها مي انسانحامل همه  د كهييعني ابتدا نفس واحدي بود ...«وَنِسَاءمِتْهُمَا رِجَاالً َُثِي ًا 

كثهرت در ولي همچنان سیر پیدا كرده و باطن آن نفهس واحهد بهه صهورت  به صورت وحدت،

بسيطُ الحقيقةِ ُُلُّ الْاَشياءِ و لَنيسَ »گوينهد:  آمد كه اين نحوه از وجود را در اصطالح فلسفه مي

كهدام از اشهیاء  اشهیاء هسهتند ولهي بهه صهورت مجهزا ههیچ ني حقايق بسیط، همهيع «بِشَيء، مِتها

كهدام از آنهها بهه صهورت مجهزا در  نیستند. مثل نور بي رنگ كه همه هفت نور هست ولي هیچ

نور بي رنگ نیستند. پس حقیقت آدمیت يك حقیقت واحد است كه همهه آدمهها هسهت ولهي 

ظهور آدم  ولي در مرحله ظهورِ بطون، اولین ظهور؛ ا نیست،ها هم به طور مجز كدام از آن هیچ

و حوّا است كه اين آدم و حوّا يك اصلي دارند كه آن آدم است 

اصل وحقیقهتِ آدم و حهوّاي زمینهي هسهتند. و  حال؛ آدم و حوا كه در بهشت بودند، 

همان آدم و حواي بهشتي اسهت. آدم و  حقیقت ما،دم و حوّاي زمیني است و جسم ما از جسمِ آ

شود از يكهي بهه ديگهري منتقهل شهد،  حوّاي زمیني اولین ظهور آدم و حوّاي بهشتي است و مي

 يعني از آدم و حوّاي زمیني به يك اعتبار به آدم و حوّاي بهشتي منتقل شد و بر عكس.
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 به بهانة جمال، محروميت از جمال

كشهاند  گیرد و آنها را به بدترين حالت مي مي روانشیپرا از عجیب است كه شیطان جمال 

ههايي كهه لبهاس ديهن را از تهن  گذارد. دلِ بیدار تمام كارهاي انسهان ولي اسم آن را جمال مي

هايي كه خودشهان را بهراي نمهايش بهه نهامحرم  قیامت آدمدر بیند.  اند، زشتي مي بیرون آورده

قدري خودشان را زشت و  هايشان را نشان دهند، به اييكنند كه به نظر خودشان زيب آرايش مي

 توانیهد تصهور كنیهد. همهان بینند كه اصالً در دنیا در آن حد زشتي و كثیفهي را نمهي كثیف مي

كه زيبهايي  بینند، نه اين ها اصالً زيبايي نمي بینند. بعضي در اين ها همین دنیا مي طور كه بعضي

اول راه است. كسي كه هنهوز وارد بصهیرت ديهن  يد. اين براه نكننببینند و خوششان بیايد و نگا

 هها را زيبها ببینهد، امها نظهرش را برمهي است ولي تابع حكم خدا اسهت، ممكهن اسهت آن نشده

 او مي كند و گرداند، ولي پس از مدتي خداوند به پاداش اين تبعیت از دين؛ چشمش را باز مي

بینهد اگهر  ، مهيانهد ند چقدر زشت و آزار دهندهبی نگاه نكن. مي ديگو فهمد چرا دين به او مي

بیند كه شهیطان چگونهه  وقت مي د، آنكن ها روح او را خراب مي د تعفّن آنكن ها نگاه  به آن

از بهوي بهد متنفّهر اسهت، ولهي  يگیرد. هركس و تابعینش مي دوستانبه بهانة جمال، جمال را از 

 گیهرد اش را مي رو شد، بیني روبهتعفن ئ میشمشامش باز است و وقتي با  انسان يك وقت خود

و او هم جا زود رد شو تا بوي بد به مشامت نخورد  گويد از اين يك وقت پدرش به او مي يلو

 .متوجه شودرا گناه بوي بد  رام خودش هم مشامش باز شود وآ تا آرامكند  يت میتبع

 گويهد: اي يك وقت چشم؛ چشم ديهن اسهت، يهك وقهت حكهم، حكهم ديهن اسهت. مهي

كهه  را چیزيطان یتا ششیطان شما را شیفته نكند. يعني مواظب باشید  «ال يَفْتِتَتَّكُم»فرزندان آدم 

فتة یشهدر نتیجهة ايهن فريهب،  گرنههكند ونبه شما زيبا معرفي ست یبا نيزشیفتگي ندارد و ت یقابل

 بینهي كهه اصهالً جهاي خهوش آمهدن اگر دقت كني مهيد. يفته شوید شيد كه نبايشو يم يزیچ

انهدازه چهه  كنهد و دارد عمل مهي است  آن عمل را پسنديده كه كسيآن بیني  نیست، ولي مي

مهثالً انم. يهنما يمهبراي غیهري كهه ههیچ ربطهي بهه مهن نهدارد،  كه من خودم راخوشحال است 

 نشهان مهيرود  كهه در خیابهان مهيدختري از طبقة پنجم ساختمان، خودش را به رانندة تاكسهي 

نهوع لهذت پايهدار قابهل اعتمهاد اسهت؟  خودنماياندن دارد؟ آيها ايهن يهك دهد. اصالً اين جاي
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فرمايد: مواظب باش كهه شهیطان تهو را  اش از اين نوع است. مي ساز، همه هاي شیطان شیفتگي

شیفته نكند، چیزهاي دروغ را به تهو راسهت نشهان ندههد. اگهر شهیفتة شهیطان شهدي و مواظهب 

بهه تهو  يرون آورده و لباس ذلهت و خهواریب تن تو هاي آن نگشتي، لباس شريعت را از وسوسه

بريهد،  خوريد، لذت مهي كه ديگر غذا نمي دغذا را نگاه كنید، اگر شیفتة غذا شديپوشاند.  يم

كنیهد، ديگهر  يك لذت جسماني موقت. اگر شیفتة شهوت شديد، لباس دين را از تن بیرون مي

پنداريد و عمالً خهود را از  ن را جمال ميهاي دروغی بینید و جمال هاي دين را زيبا نمي زيبايي

 كنید. جمال واقعي محروم مي

 خودي زندگي هاي بي نجات از جنبه

طهور كهه پهدر و مهادر  همهان «َُمَا أَخْ َجَ أَبَوَيْكُم مِّ َ الْجَتَّةِ يَتزِعُ عَتْهُمَا لِبَاسَهُمَا»فرمايد:  مي

واظب باشید شهما را بهه آن روز نینهدازد. شما را از بهشت خارج كرد و لباس آنها را در آورد، م

بودنهد  يدر پوشش الههطوري  دانیم يك راستي چگونه آنها را بدون لباس كرد؟ همین قدر مي

شهان نظهر نداشهتند. حهاال در  هاي نقص بشري جنبهو به كردند  كه به معايب خودشان نظر نمي

دنیا فكهر مها را بهه خهود جلهب  هاي نداشتن اين دنیا اگر دين از جان و قلب ما بیرون برود نقص

ها، دنیا هم كه كهارش تمهامي نهدارد.  كردن اين نقص شود وصله كند و كارمان در دنیا مي مي

شهیطان مها را بهه جهاي چهرا كهه  گرفتن.كردن و به خهود جمع ر شود ب پس تمام عمرمان مي

 مرمهان در بهيو خودنمايي مشغول كهرد، و تمهام ع خودبه ، به شیفتگي به دنیا و شدنخدا ةشیفت

 كَند. گويد: شیطان لباس شما را مي گذشت. ميخواهد حاصلي 

پیهراهنش چهه مهدلي  ید كههیسهتو اصالً متوجه ند يبر يسر م بهكسي  شما گاهي چند روز با

گاهي افراد بهه چیزههايي توجهه دارنهد و بینید.  او را نمي خود لباس جنبة بي است؟ در واقع شما

بهه قهوت آنهها دارد. مهثالً نه ربطي به خوردن آنها دارد و نه ربطي  شوند كه اصالً شیفتة آنها مي

باتر و مدل بهاالتر گذاشهته يزال چه فرقي دارد؟ فقط اين پرتقال در بشقاب اين پرتقال با آن پرتق

است و براي پُزدادن بهتر است. ببینید كه چشم تها كجها نابینها اسهت! شهیطان جنبهة عريهاني  شده

خهودي زنهدگي  جنبهة بهيجهه یكنهد. و در نت د و ما را شیفتة آن ميده ميزندگي را به ما نشان 
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شهود، البتهه  مهيترين بُعد زندگي كه اُنس با خدا است؛ فرامهوش  شود و اصلي برايمان مهم مي

 هاي وَهمي. هاي شیطاني يعني زيبايي اصلِ زيبايي چیز بدي نیست، شیفتگي

 طانيراه غلبه بر ش

خهود و غیهر  ههاي بهي اين شیطان باشید كه شما را فريفتة جنبهكه فرمود: مواظب  بعد از آن

اش از  او و قبیلهه «إِنَّهُ يَ َاُُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِ ْ حَيْثُ الَ تَن َوْنَهُمْ» فرمايد: مي ضروري زندگي نكند،

ها نیستید. راه نجهات ايهن  متوجه آنند كه گیر د و شما را زير نظر مينگاهي به شما نظر دارجاي

راه نجات اين  بینید. م ندهد، چون شما او را نميست كه بگويید مواظب شیطان هستم كه فريبنی

 مي د كهيیشود. نگوكه اصالً نتواند وارد حیات شما  به طوري دیاست كه لباس شريعت را بپوش

گهذاريم فريبمهان  كنهیم، ولهي نمهي هاي غیر متدين و اهل تجمل رفت و آمهد مهي رويم با آدم

از طريقي كه  «مِ ْ حَيْثُ الَ تَ َوْنَهُمْ»فرمايد:  اظب هستیم تحت تأثیر قرار نگیريم. ميبدهند و مو

ها نیستي، تو را زير نظر دارند. پهس راههش ايهن نیسهت كهه بگهويي هروقهت متوجهه  متوجه آن

كنند  ها طوري با تو برخورد مي گويد: شیطان كنم. خداوند مي فريب شیطان شدم، پیروي نمي

جه فريب آنها نشوي. پس راهش اين است كه از طريق دين، لباس تقوا به تهن كنهي و كه تو متو

 خدايي كه خودش شیطان را خلق كهرده و آن را و حیلهه  از محرّمات الهي فاصله بگیري، تا آن

بیند، تو را حفو كند. يعنهي بها چشهم خهدا شهیطان را ببهین و ايهن يعنهي محكهم از  هايش را مي

 ن، آن هم در همة ابعاد.شريعت خدا تبعیت كرد

مها شهیطان را سرپرسهت و  «إِنَّا جَعَلْتَا الشَّيَاطِي َ أَوْلِيَاء لِلَّذِي َ الَ يُؤْمِتُونَ»در آخر آيه فرمود: 

هاي شیطان آزاد شوي راهش اين  از حاكمیت حیله حاكم غیر مؤمنین قرار داديم، اگر خواستي

صورت زير واليت خداوندخواهي رفت و ديگر است كه وارد دنیاي دينداران شوي كه در اين 

. راه گیهرد هاي او قرار نمي حاكمیت شیطان برجان تو كارگر نیست و روح تو تحت تأثیر حیله

زاي شهیطان  هاي هالكت وارد دنیاي دينداران نشوي و از فريبامكان ندارد كه  ديگري نیست.

شود هم ديندارانهه زنهدگي  ميهم نجات پیدا كني، اين خودش حیلة شیطان است كه فكر كني 

 نكرد و هم گرفتار شیطان نبود.
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شاءاهلل من و شما را متوجه لباس پرجمال دين بگرداند و توفیق عمل به شريعت به ما  نخدا إ

 عطا بفرمايد.

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
ان يهطان چگونه با وسوسة خهود مها را عرید كه اوالً؛ شیرسجا  نيبه ا در جلسة گذشته بحث

م، یماً بها او مقابلهه كنهیم و مستقینیم او را ببیتوان ير نظر دارد كه نميما را ز ياً؛ طوریكند. ثان يم

طان اسهت یكه خالق ش يعت پروردگار با او مقابله كرد، چرا كه خداونديق شريد از طريبلكه با

عت خود به ما نشان داده اسهت. يو مقابله كرد و او روش مقابله را در شرد با ايداند چگونه با يم

رسیديم بهه بحهث فلسهفة وجهودي شهیطان كهه اصهالً چهرا خداونهد شهیطان را بهراي عهالَم حال 

اسهت   فرمايند كه از جمله آن نكات اين نكات عمیقي را مي «عليه هللا رمح »طباطبايي گذاشت. عالمه

سوسه است. يعني اگر كسي گرايش به بهدي را در انسهان دامهن نزنهد، كه الزمة تكامل انسان، و

دهد. خوبي در ازاي گرايش به بدي و كندن میل خود از بدي معنا خواههد  خوبي هیچ معنا نمي

 داد.

 فلسفة وجودي شيطان

فلسفة  سوره مباركه اعراف در بارة 57تا  00پس از بحث در آيات  «عليةه هللا رمحة »طباطبايي عالمه

ودي حیات زمیني آدم و تالش شیطان در اين رابطه، موضهوع فلسهفه وجهودي شهیطان را بهه وج

 فرمايند: ميو كشند.  میان مي
 ان كه جهادةشیطان وجودش نسبت به صراط مستقیم به منزلة كناره و لبة جاده است و همچن»
محهال  لبه معني ندارد و تحققش محال است، نظام تكاملي بدون شیطان در واقع تحققهش بي

ههايي كهه در مهورد سهجدة آدم در قهرآن مطهرح اسهت در حقیقهت  خواهد بود. لهذا بحهث
و ابلیس جاري اسهت. چیهزي  قعي كه بین نوع انساني و نوع مَلكتصويري است از روابط وا

و  او كه هست اين واقعیت را به صورت امر و اطاعت مالئكه و استكبار شیطان و رجم و طرد
 .«سؤال و جواب بیان كرد
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 روايهن از . است محل امنوسط جاده  يولمحل سقوط،  ؛ لبة جادههاي كوهستاني جادهدر 

هاي  همان وسوسه ،محل سقوط جادة حق و اي كناره و محل سقوط دارد فرمايند: هر جاده مي

 فرمايند: شیطان است. مي

در  لبه معني ندارد و تحققش محال است، نظام تكهاملي بهدون شهیطان كه جاده بي همچنان»
 «.واقع تحققش محال خواهد بود

خواههد. نظهام  نظهام عهادي كهه شهیطان نمهي بحث از نظام تكاملي اسهت؛ ينیزم يدر زندگ

تكاملي يعني شرايطي كه انسان در آن شرايط از آنچه كه هست بهه آنچهه كهه بايهد برسهد سهیر 

نمايهد و  بايد خهودش تهالش كنهد و موانهع راه را برطهرف مطلوبتكامل  دن بهیرسكند. براي 

گیرد و اگر هم كه خودش براي كسهب كمهاالت  راحتي انجام نمي برطرف كردن اين موانع به

دسهت نیهاورده اسهت و  به آن را عمالً اوآن كماالت را به او بدهند تالش نكند و بدون زحمت 

بايهد نسان حساب شهود، آن كماالت سرماية ا نا باشداگر ب محسوب نخواهد شد، پس سرماية او

دست  به با تالش خود آن كماالت را و وقتي خواست ،دست آورد بهها را  آنخودش ش با تال

در ايهن حالهت ر دهد. یوضع مورد نظر س يبه سوبايد از وضع قبلي، خود را آزاد كند و  ،بیاورد

شهیطان در كهار شهود و  است كه وسوسة ماندن در وضع قبلي كه با آن اُنس داشت، شروع مهي

 گريزي نیست.شود كه از آن  يم يط عمليشرااين 

 شود؟ چه چيز سرماية ما مي

تهالش نكهرده باشهیم آن چیهز آوردنهش  دسهت به يبرادر مورد اين موضوع كه آنچه را ما 

كهنم:  نیست. مثالي عرض مهيما  يت اصلیاز شخص ييشود و عمالً جز يمحسوب نمسرماية ما 

اهیم و چه نخواهیم اين كهار انجهام است، و ما چه بخو آلن قلب ما در حال ضربانمالحظه كنید ا

ن كهار يا، و به همین جهت هم ندارد يچ نقشیبه ضربان آوردن قلب ه يو تالش ما برا شود مي

 75سال است قلبمهان  21توانیم بگويیم ما كسي هستیم كه  نميو  شود، سرماية ما محسوب نمي

بهار  75چهون  .میه خودمان بدهب يازین جمله امتيم با گفتن ایو بخواه است زده مرتبه در دقیقه 

 .مخود داشتی ياين را در نظام تكوين م، بلكهكسب نكرديما را  زدن قلب
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 يمعرفهه يبههرافرمايههد: آن دو  مههي «عليهماالسةةم »قههرآن از زبههان حضههرت موسههي و هههارون

دههد،  گفتند: پروردگار ما هماني است كه خلقت هرچیهز را بهه او مهيپروردگارشان به فرعون 

خداونهد  كهه عنيم نيبد 0«رَبُّتَاالَّذي اَعْطي ُُلَّ شَيْئ، خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي»كند  هدايت ميسپس او را 

 دهد، و سپس او را به آن مقصدي كه براي او كمال حساب مي ميه یاولبه هركس يك خلقت 

ئ آن یو كمهال شه گشهايد در مقابل او مهيه یاولباالتر از خلقت  يو راهكند،  هدايت مي ،شود

به صهرف ن جهت یبه هم. دست آورد به يت الهيبعد از خلقت آن است كه خودش با هداوَجه 

خلقت  شما است اما در دل خلقت اولیهشود، چون مربوط به  يمزدن قلب؛ كمالي نصیب شما ن

كند كه چیزي بهه آن خلقهت اولیهه اضهافه  يعني شرايطي فراهم مي «ثُمَّ هَدي»فرمايد:  ميه یاول

چیزي كه آن چیز داشتنش براي آن انسان يا آن حیهوان يد حاصل شود، و يك كیفیت جد شود

 كمال است. 

حال اگر هدايت شهرط كمهال آن است،  يكمالدادن هرچیز به حالت  هدايت به معني سوق

است بايد مقابل آن هدايت به سوي كمال، وسوسة ماندن در وضع موجود در صهحنه باشهد، تها 

 دن به وسوسة مانهدن، كمهالِ رسهیدن بهه وضهع مطلهوب بههكر پشتبا كندن از آن حال قبلي و 

آري  .دست آيد و هدايت محقق شود. و آن هم كمال حقیقي و نه كمهال قهراردادي و اعتبهاري

قامتِ بسیار كوتاه ممكن است از جهت امهور اجتمهاعي نقهص باشهد، ولهي اوالً: نقهصِ حقیقهي 

نقص انسان برطهرف آن وجودآمدن  با به نیست كهكمال  معني به آن داشتن قد بلندنیست. ثانیاً: 

ح یشهناخت صهحهدايت براي انسان اين است كه انسان كمالي را نداشته باشهد و بها الزمة شود. 

ش یپه يكه بدون تالش شخصه يانسان يبرارا قد بلند دست آورد.  آن را به ،تالش خودآن و با 

مهال بهدن او باشهد. محسوب كرد؟ هرچند ممكهن اسهت ك يقیتوان كمال حق يآمده چگونه م

ههر كمهال نیهاز كسهب  عنهوان ت داريد كه اگر ههدايت بههاهلل التفا شاء نحال بعد از اين نكته إ

بايهد شهیطان باشهد كهه  ل كنهد،يبالقوة خود را به بالفعهل تبهد يتا بتواند استعدادها است يانسان

ا آن وسوسهه، بهه مقابلهه بهارادة خهود و انصراف از هدايت را با وسوسه انجهام دههد و انسهان بها 

نفهس او  ية او محسوب شود و بهرايت و كمال سرمايو آن هدا هدايت و كمال الزم دست يابد
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شهد، مثهل زدن  خود عملي مي . ولي اگر مانعي در مقابل اين هدايت نبود، و خودبهدار بمانديپا

ة انسهان بهه يشهد و سهرما يآن نفهس محسهوب نمه يبهرا قلب يا بلندي قد، ديگر كمال حقیقهي

  آمد. يساب نمح

نظام تكاملي بدون شیطان در واقع تحققش محهال خواههد » «عليةه هللا رمحة »! به فرمايش عالمهيآر

 «.بود

جايگاه وسوسة شهیطان را بها ايهن دقهت و عمقهي كهه حضهرت  يبررسشايد بگويید چرا ما 

ته باشهید كهه خیلهي به اين نكته عنايت داشدر جواب؛ ؟ میدان يمفرمايد الزم  مي «عليةه هللا رمح »عالمه

شناسهد و سهعي دارد از آنهها آزاد  هاي شهیطاني را مهي فرق است بین كسي كه جايگاه وسوسه

كند از آنها آزاد شود بهدون  و تالش ميهاي شیطان است  شود، و بین كسي كه گرفتار وسوسه

 يالههر هاي برته به هدايتندارند كه  ياراده و عزمگاهي مردم  .شناسدرا ب ها جايگاه آنكه  آن

 يانسهان ههاها  اين اند، را به حداقل معرفت قانع كردهخودشان علتش آن است كه ، ابنديدست 

رست بهه د غفلت كرد كه دينكته نبااين از روند، ولي نیستند ممكن است به بیراهه هم ن يدين بي

 دن بههیاي كه معرفت انسان نسبت به معادالت عالم وجود عمیق شود هدايت و شهور رسه اندازه

مَ ْ ال يَتَفَقَّنهُ  ال خَيْ َ في»فرمايند:  مي )علیه السرالم(صادق شود. امام مقصد در انسان عمیق مي

  نیسهت. لهذا اگهر بتوانیهد ايهنخیهري كه در دين تعمّق و تفقّه ندارنهد  يدر اصحاب «مِ ْ اَصْحابِتا

ههاي  يهه و تحلیهلكهردن معرفتتهان، در تجز نكات را عمیقاً براي خود حل كنید، به اندازة عمیق

خهود  يرويد، و در نتیجه به همان اندازه از حجابِ جهل آزاد و بهه اههداف نهوران ديني جلو مي

هاي بدي هستند، البته حجاب  شهوت و غضب و جهل، حجاب هاي شويد. حجاب ك ميينزد

سوي درجات عمیق معنوي باز  جهل بسیار بدتر است، جهلِ به معارفِ عمیق، ما را از سلوک به

دارد. اگر اين مسائل براي انسان عمیقاً حل شود، انسان در سیر و سلوكش خیلي خوب جلهو  يم

 رود. مي

 به زبان تشريعن يطرح قواعد تكو

اسهت كهه  «عليةه هللا رمحة »نكتة عمیقي كه امید دارم براي شما حل شود قسمت دوم فرمايش عالمه

 فرمايند: مي
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آن مطرح است در حقیقت تصهويري اسهت از هايي كه در مورد سجده آدم در قر لذا بحث»
، چیهزي كهه هسهت ايهن و ابلیس جهاري اسهت قعي كه بین نوع انساني و نوع مَلكروابط وا

واقعیت را به صورت امر و اطاعت مالئكه و استكبار شیطان و رجم و طرد و سؤال و جهواب 
 «.مطرح شده، بیان كرد

ه در جلسهات قبهل مطهرح شهد، لفهو و داستان آدم و آنچ ند،يخواهند بفرما يدقت كنید؛ م

ق يهطر ور نیسهت كهه بههط ات نیست. اينگفته نبود، حرف و كالم در آنجا مطرح نیست، تشريف

طهور نیسهت  ها هم سجده كردند و ايهن سجده كنید، پس آن« اُسْجُدُوا»مالئكه گفتند به  يلفظ

و آدم ههم بها  آنها خبهر بهده،از اسماء مالئكه به كه مثالً با لفو و كلمات به آدم گفتند، اي آدم 

 . ن دهان خبر داديو با ا اين گوش شنید

أهُ وَ مَثَّلَنهُ»فرمايند:  مي )علیه السالم(امیرالمؤمنین و قهول  5«إنّما َُالمُهُ سُبْحانَه فِعْلٌ مِتْه اَنْشنَ

در واقهع  .ديهنما يمتمثل م را يزیچو كند  يجاد ميارا  يزیچكه  استاو همان فعل  خدا،كالم 

كهه گفتهاري مثهل گفتهار انسهان بهراي خداونهد  نه اين ،قول خدا است دهد نچه خدا انجام ميآ

گويد. و اين مسئله بايد  ا ميرا در قرآن به زبان بشر براي م« ها شدن »مطرح باشد. خداوند قصة 

و مخصوص نظام عالَم ماده است  حل شود. گفتگوهاي دنیايي يبه خوببراي عزيزان اهلل  شاء إن

بايهد  ن صهورت واقهع شهود.يبین مالئكه و آدم و ابلیس در آن عالَم بد يندارد كه گفتگو يمعن

اسهت كهه  كنهد و ايهن معجهزة عظیمهي بدانیم شريعت؛ قصة تكهوين را بهه زبهان بشهر بیهان مهي

، قصهة بهودن و شهدن عهالَم را از انهد مها آورده يبهرا به كمك وحي )صلي اهلل علیه وآله(پیامبر

ن جههت یدهنهد و بهه همه يو بعد ارائه مه دنشنو به صورت لفو مي السالم( )علیهطريق جبرائیل

كسي نتواند مباني تكويني آيات تشريعي را بشناسد، خیلي مسائل است كه اگر 

 جايگهاه ديهن را هنهوز درسهت نشهناخته و نمهيو برايش حل نیست، و در واقع معني  

صورت تشهريعي آن حقهايق تكهويني  ،د و اين الفاظنجودي دارداند الفاظ قرآن يك حقیقت و

 است.
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بيحَهُم،...»فرمايد:  قرآن مي ههیچ چیهز  3«اِنْ مِ ْ شَيْئ، اِالّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِ ْ ال تَفْقَهُنونَ تَسنْ

 گويد ولي شما فهم آن تسبیح را نداريد، پهس ايهن سهنگ كه تسبیح خدا را مي نیست مگر اين

گويند؟ صدايشان بهم  گويند حاال كسي بگويد با چه صدايي تسبیح مي یح خدا را ميها هم تسب

گهاه موضهوع و يجادههد كهه اصهالً  گونه سهؤاالت نشهان مهي است يا زير؟ اين فرد با طرح اين

، چون تفهاوت تكهوين و فهمد يباز نم بخواند كه تفسیر هم بتاكداند، صد  نميساحت آن را 

، حتماً نديگو يحق را معالَم تسبیح ه فوق همة يطبق آكرده حاال كه شناسد. فكر  تشريع را نمي

 بايد لفو در كار باشد.

چگهونگي رود همهین  پس يكي از نكاتي كه اگر حل شد انسان در فهم دين خوب جلو مي

 كه چگونه خداوند روابط واقعي را بهه قالهب لفهو بهر است و اين« تشريع»و « تكوين»رابطة بین 

 است و بفهمد يعني چه كه خدا مثالً بهه مالئكهه مهي وَحي فرموده  علیه وآله()صلي اهللامبرشیپ

 فرمايد: سجده كنید.

اند. يعني  كه فیلسوف باشند، مُتُفَلْسِف جاي اين در فلسفه مطرح است كه بسیاري از افراد به

د كتهاب هرچنهانهد،  فلسفه را نفهمیهدهروح  يولبرند  كار مي كه الفاظ فلسفي را به در عین اين

فلسفه هم درس بدهند. چون يكي از نكاتي كه در فلسهفه بايهد بهراي فهرد فلسفي هم بنويسند و 

اش تحلیهل كنهد، بهه اصهطالح  اي را از جايگاه وجودي حل شود اين است كه بتواند هر پديده

كه از ماهیت و چیستي موجود سهخن بگويهد. تهازه  نظر كند، نه اين «مُوجو  بِما هُوَ موجو ٌ» به

 يموجود بما هو موجود سخن ماز چون اگر  نگاه فلسفي به عالَم وجود، يك نگاه متوسط است

يابهد و  هرچیزي را ديهن مهي يو حضور. حقیقت وجودي كند يد از مفهوم وجود بحث ميگو

داسهتان  در بارة «عليةه هللا رمحة »طباطبايي كند و لذا عالمه قصة وجودي عالَم را بیان مي ،به زبان بشري

در حقیقهت تصهويري »فرمايهد:  ، مهياسهت و حوا كه قرآن به زبان الفاظ بشري نقل كهرده آدم

 «.است از روابط واقعي

روي اين جمله بايد خیلي فكر كنید. روابط واقعي يعني شرايطي كهه روابهط لفظهي در كهار 

د جهايابه صهورت  )علیه السالم(ها را حضرت جبرائیل آنت یو واقع، بلكه قصة بودن است نبوده

                                                 
 .99ه يسوره إسراء، آ - 3



 523  .................................................................................................................................................... شیطان

طوري كه آن الفهاظ را گهوش  است، به  وحي كرده )صلي اهلل علیه وآله(محمد حضرت لفو به

كهه موضهوع آدم و مالئكهه و  يدر عهالم، ولهي  است شنیده )صلي اهلل علیه وآله(حضرت پیامبر

و نهه قهراردادي، است بوده  يو وجودواقع شده لفو و گفت و شنود نبوده، روابط واقعي س یابل

ا آدم به ارادة خداوند عین اظهار اسماء است. حاال آدم كه عین اظهار اسهماء اسهت بلكه در آنج

مائِهِمِقالَ ينا »گوينهد:  در زبان تشريعيِ دين به آن مي يعنهي خداونهد بهه آدم  « م اَنْبِنئْهُمْ بِاَسنْ

م حهرف زده اسهت و آد خدا  يعنيها خبر بده.  اء مالئكه به آنگفت: اي آدم از اسم

گوش و  ست.یداشتن ن، مقام گوش جا در آنآدم مقام ست و یآنجا كه مقامِ لفو ناست؟  شنیده

ط يدر آن شهراآدم و مالئكه كه  يدر حالاست و عالم حركت و ارتعاشات زمین  مربوط بهلفو 

 اند، نه در مقام زمین. در مقام برز 

كنهد بها  لَم است و فرق مهيام اشعار حافو بیشتر قصة تكوين عا بنده به دوستان عرض كرده

.  رهاي سعديشع

يعني حقیقت وجودي مالئكهه آنچنهان  «دوش ديدم كه مالئك در میخانه زدند»گويد:  مثالً مي

زننهد،  غَلبهات عشهق را مهي میخانهة كنند و عمالً با عبادات خود درِ است كه با عشق عبادت مي

انهد. حهاال شهما ببینیهد  ها نیست كه از سر تكلیف به آن تن داده عباداتشان مثل بسیاري از انسان

گويد و اگر كسي موضوع تكوين و تشريع را نشناسهد  اين واقعیت وجودي را به زبان بشري مي

طهور اسهت كهه قصهة  موارد همیناز شود. قرآن در بسیاري  فهم اشعار حافو برايش مشكل مي

فرمايد و اگهر مها غفلهت كنهیم كهه اصهل قضهیه،  واقعیات را به زبان قرارداديِ بشري مطرح مي

اسهت و بها ن يو مربهوط بهه عهالم تكهوواقعهي و  يوجهود ادي و اعتباري نیست، بلكه قصةقرارد

 مهي بهه اشهتباه هها در فههم آنكهرد،  يابيهد آن را ارزيباروابط خاص خود و نه با روابط دنیايي 

 افتیم.

ع ين دسهتور، مطهابق عهالم تشهريا را بیاورآب آن ظرف ن است بنده به فرزندم بگويم، ممك

آن بها   ؛ گفتنگويم آن ظرف را درست و دقیق ببین. اين نوع . اما يك وقت به چشمم مياست

فرق دارد. در حالت دوم الفاظي در كار نبود، رابطة وجودي بین ارادة من و چشم من واقع  ياول

شد و لذا چشم من عمل ديدن را انجام داد. در عالم غیب و معني، گفتن بهه صهورت دوم اسهت 

كهه  نه به صورت اول. در حالت دوم رابطة واقعي بین نفس من و چشم من برقرار شد بهدون آن
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، میان كنیه زبان بیاوريم و براي كسي بلفظي به میان باشد. حاال اگر خواستیم رابطة نوع دوم را ب

كه لفظي در میهان نیامهد،  كه اي چشم، خوب و كامل ببین. در حالي گفتمويیم به چشمم گ مي

 قهرار گذاشهته ها  از انسان يبشر است و ربطي به واقعیت ندارد. بعض چرا كه اصالً الفاظ، اعتبار

در عهالم «. مهاء»نهد يانهد كهه بگو قهرار گذاشهتهگر ي، و بعض د«آب»نديئ بگویند كه به فالن شا

شود قصة تكوينیات را به الفهاظ قهراردادي بشهر  ي اين الفاظِ قراردادي نیست. آري ميمعني جا

ن است ما ، مثالً ممكاست كه اصل قضیه به صورت لفظي نبودهتوجه داشت در آورد، ولي بايد 

اين جمله دروغ نیست، اما مها موضهوع واقعهي را در « گويد كه من روان هستم آب مي»بگويیم 

 آورديم. اصل موضوع در مقام لفو نبود. واقعیت اين است كه آب مي ر بشريمقام لفو و اعتبا

روم، گهر نهروم  هسهتم اگهر مهي»گويیم موج گفهت:  الهوري مي قبالآيیم به قول ا رود. ما مي

 «.نیستم

داستان آدم در قرآن داستان بودن و نحوة بودن ما است. خداوند قصهة بهودن مها را بهه زبهان 

وحي فرمود و لذا آيات قهرآن مثهل قهوانین بشهري  )صلي اهلل علیه وآله(تشريع به حضرت پیامبر

گذارد قراردادهايي است براي ادامه زنهدگي، بهدون آنكهه ريشهه در  نیست. قوانیني كه بشر مي

هها را تغییهر داد. امها يهك وقهت اسهت  توان آن همین جهت هم مي عالَم هستي داشته باشد و به

اين حال تغییر آن قصه مساوي تغییر بهودن اسهت، آدم بايهد از گويد، در  قرآن قصة بودن را مي

 آدمیت بیفتد تا اين قصه عوض شود.

 واقعيت آدم در قالب الفاظ

خواهد همین را بهه مها نشهان بدههد  بودن آدم يعني نزديكي به شجره ممنوعه، و خداوند مي

هسهتید كهه نزديهك  كه در عیني كه ما به شما گفتیم به اين شجره نزديك نشويد، ولي آنچنهان

بهراي مها، بگويهد « ديهن»بعد با آوردن شويد و خداوند خواست ما را به خودمان نشان دهد.  مي

آدم از يك  ن است. پس بودنياز اين د يرویكه راه تغییر خود و واردشدن در بهشت جاودان پ

ش، نهوراني وجهوداز وجهه كه از وجه ديگهر يعنهي  وجه يعني پذيرفتن وسوسة شیطان، همچنان

قهت یاز جههت حقكهه  همچنان كننده است شناسد و توبه ه را ميآدم آنچنان است كه توب بودنِ

 . مالحظهه مهياسهت قرارگرفتن مالئكه مسجودمقام و  اش، در جايگاه عرضة اسماء الهي يفطر
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طهور  مسئله معني بودن آدم خیلي مهم است و بايد يك بصیرت خوبي پیدا كنیم تا اين كنید كه

 ا بشناسیم.ها ر بودن

حقیقت تصويري است از روابط واقعي كه بین سهه فرمايند: آن حادثه در  مي «عليةه هللا رمح »عالمه

ن آن سهه يهك روابهط واقعهي یجاري است. يعني ب« ابلیس»و « ملكي  نوع»و « انساني نوع »چیز 

ات يآ نين حاكم است. پس در این ما در زمیك روابط قراردادي كه بيحاكم بود و هست و نه 

 ه زبان شهرع بیهان فرمهوده اسهت.ب ها در میان است و قصة اين بودن را ك از اينيقصه بودنِ هر 

اين واقعیت را به صورت امر و اطاعتِ مالئكه و استكبار شیطان و رجم و طرد و سؤال و جواب 

سهوره فصهلت  00بیان كرد. پس واقعیت را به اين شكل گفت. همین طور كه خداونهد در آيهه 

فرمايد: به آسمان و زمین گفتیم بیايید، چه با میل و چه با جبر، و آنها گفتند: با میل و از سهر  مي

قصة بودنشان را گفتند، و خداوند اين قصة بهودن و ايهن رابطهه واقعهي  9آيیم. برداري مي فرمان

 فرمايد. بین خداوند و زمین و آسمان را به زبان تشريع و در قالب الفاظ بیان مي

تواننهد نیاينهد،  توانستیم بگويیم پس زمین و آسمان ههم مهي نبود، مي« بودن»گر قصة حاال ا

 ،ذات جهان كه يتابع حق در صحنه هستند، به طور با يك ذاتِها  آنفرمايد:  ولي خداوند مي

رفاً محكهوم ارادة خداونهد  اين  اند، نه تابع حق است و در ذات خود، مايل به اين تبعیت كهه صهِ

 گفتنهد: مهي «قالَتا اَتَيْتنا طنائِعِي »فرمايد:  خدا بروند. بلكه ميو با كراهت نزد  «هاًكر»باشند و 

خداونهد ايهن كشهش ذاتهي زمهین و د؛ يیهفرما يچنانچه مالحظه مآيیم. و  هم مي  آيیم و با میل

خداونهد بهه آب »گهويیم:  الً مي. يا مثاست را در صورت الفاظ بیان فرمودهحق  يبه سوآسمان 

ه اسهت. بهه اددو دسهتور تكهويني بهه آب يعنهي يهك امهر « ت روان باش و حركت كنگفته اس

كهه يهك  كنیم، نه ايهن آب را در قالب تشريع و الفاظ اعتباريِ بشر طرح مي عبارت ديگر بودنِ

باشهد كهه  دهند در آنجها واقهع شهده ها انجام مي وگويي كه انسان گفت و گويي همانند گفت

توانهد روان  دارد كه بشنود و مگر آب اختیار دارد و مگهر مهيحاال بحث كنیم مگر آب گوش 

كه مها آب را  ، نه اينمیگوي اش را به اين زبان مي رواني ها نیست، قصة نباشد؟ اصالً اين حرف

                                                 
 .«وْ كَرْهاً قالَتا اَتَيْنا طائِعِينَالسَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيا طَوعاً اَ ثُمَّ اسْتَوي اِلَي» - 9
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 یم. اولهین قهدم عرفهانقراردادهاي اجتماعي را روي آب پیاده كن ، آنگاهبیاوريم در مقام تشريع

 و تشريع را بشناسد. جايگاه تكوينسالك اين است كه 

 الزمة ماندن در بهشت گذار از زمين؛ 

 كهه خداونهد بهه آدم مهي از آن سه نكته مطرح اسهت عبهارت اسهت از ايهننكتة سومي كه 

بودن توست و محال است به زمین نرفته بتهواني در بهشهت  خواست بگويد: آدمیتِ تو، به زمیني

جههت و  ، به ييآ يمین شروع نشده است مبماني. براي همین است كه وقتي در بهشتي كه از ز

جه زمیني آنجاست. يعني به شجره ممنوعه كه نماد زمین بندي كه و وجهي از آن بهشت دل مي

وَال »اند كه در مقام بهشت، از زمین بايهد بگهذري بندي، به او گفته و مظهر كثرت است دل مي

هستي به زمهین نظهر نداشهته باشهي و از زمهین بايد در اين مقام و موقعیت كه  «تَقْ َبا هَذِهِ الشَّج ة

آدم نماند كه چرا مرا در زمین خلق كردي؟ چرا كهه  جاي اعتراض برايگذشته باشي. در واقع 

در واقع زندگي او را از بهشت شروع كردند. ولي الزمة در بهشت ماندن اين است كهه از زمهین 

به شجره نزديك نشهو.  « َبا هذِهِ الشَّج ةوَال تَقْ»ته باشي، پس بسگذشته باشي، نبايد به زمین دل 

 يك زنهدگيه يدر طهشجره شناس باش، ولي آدم درست به همان شجره نزديهك شهد، چهون 

فرمهود: اي آدم! آدمیهت تهو ن صهحنه يهبا ارائه ااز زمین نگذشته بود و لذا در واقع خدا  يطوالن

تهواني رشهد كنهي،  زمین نمهي شجره بماني. يعني بي تواني بي بايد از زمین شروع شود، تو نمي

بايد از زمین شروع كني، بفرما! بودنت را به تو نشان داديهم. بهودن تهو آن اسهت كهه بهه شهجره 

. در همین جا است كه معلوم است يبعدبحث د شو حاال چگونه نزديك مي شوي، نزديك مي

را او پذيري ريشه در خود نفهس دارد. يعنهي خهودش آمهاده اسهت كهه شهیطان  شود شیطان مي

گرا است. پس خود آدم زمیني شهد و نقهش شهیطان در  كند، چون خود آدم شجره وسوسه مي

از آن بگذرد. يهك  ش بنا بودين داشتن آن گرایدر عبود كه در آدم واقع تحريك آن گرايشي 

راه آن است كه انسان حرف خدا را بشنود و در همان بهشت از شهجره بگهذرد، و يهك راه ههم 

كي به شجره و آمدن روي زمین و تبعیت از ديني كهه بهراي او نهازل شهد، از كه بعد از نزدي اين

زمین و زندگي زمیني دل بركند و خود را وارد میل ماندن در بهشت بكند و اين معنهيِ بسهیاري 

 ساله را صدساله طي نكنند. اند آنهايي كه ره يك هاي خداوند است و چقدر كم از نهي
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 فرمايند: ميه در ادام «عليه هللا رمح »عالمه
بهشهتي  ،كهه آدم در زمهین قهرار گیهرد آيد كه خداوند قبل از اين از آيات سوره بقره برمي»

برزخي و آسماني آفريد و او را در آنجا جاي داد، و اگر او را از خوردن درخت نههي كهرد 
ا كه زنهدگي زمینهي ر تا معلوم كند كه بشر به غیر از اين ،بوداو براي آزمودن طبیعت بشري 

طي كند و در محیط امر و نهي و تكلیف و تربیت قهرار گیهرد، ممكهن نیسهت بهه سهعادت و 
كردن زندگي زمیني محال است به مقام قرب پايهدار  بهشت ابدي نايل گردد، پس بدون طي

 .«برسد

مستقر شويم و آن مقام  برد، ولي نتوانستیم در آنجا ها را به مقام قرب حضرت حق، ما انسان

ك عمهر توانسهت بهه كمهك يه يدر طهچون از زمین نگذشهته بهوديم. اگهر كسهي  2را بگیريم،

نظهر مظهاهر زمینهي  گر بهيد ،در بهشتامت و حضور یبا ورود به عالم قاز زمین بگذرد عت يشر

بهه در قیامهت ههم ن اسهاس یبهر همهخواههد و  ، مظاهر عالي را ميكند يندارد و آن را طلب نم

 تیانهد كهه بهر اسهاس شخصه آنچنان شهدهها  كه بعضي ات قرآنيرود. طبق آ سوي جهنم نمي

 بهه طهرف دنیها مهي ييدنیها يزندگهستند كه در   ها كساني ، ايندارند به طرف جهنم ریشان س

 ند.ديدو

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَاالضّالُّونَ الْمُكَنذِّبُونَ ، لَنآُِلُونَ مِن ْ »سوره واقعه داريهم؛  23و  25و  20در آيات 

 گمراههان! در قیامهت حتمهاً از شهجره زقّهوم مهي  شهما اي «قُّوم،، فَمالِئُونَ مِتْهَاالْبُطُونَشَجَ ، مِ ْ زَ

 كنید. چون جنس زندگي زمیني را براي خهود مقصهد گرفتهه هاي خود را پرمي خوريد و شكم

كردن به هدايت الهي، تمام روح خود را متمركز زنهدگي زمینهي  اند و با تكذيب وَحي و پشت

ها از آن بُعد مثبت خود كه در عین گرايش بهه زنهدگي زمینهي، متوجهه انحهراف  ايناند،  كرده

جههنم اسهت. بهرعكس حضهرت  ير به سهویشان س تیخود شوند، استفاده نكردند و لذا شخص

اش در عین نزديكي به شجره ممنوعه توبه بود و لهذا در زمهین  كه وجه بهشتي )علیه السالم(آدم

 يعني تبعیت از هدايت الهي را كامالً پذيرفت. هم كه آمد، خودش پیامبر شد.

                                                 
طور كه مالئكه اسمائي را كه آدم به آنها عرضه كهرد، نتوانسهتند بگیرنهد، چهون از نظهر وجهودي در شهرايط  همان - 2

 پذيرش جمیع اسماء نبودند.
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 مهيمناسهب، تربیهت شهدن بهه  ليهرو آن نایپو  يالهآري! انسان بعد از امر و نهي و تكلیف 

ن یشهتن از زمهدر اثر نگذسعادت شما در بهشتي كه شما  تواند سعادت خود را حفو كند، چون

 هستیم و معنهي آدمیهت مها ايهندم . ما آنشد كه حفوشود، ديديد  حفو نمي ،ايد به آن نرسیده

داسهتان آدم، داسهتان هويهت ههر »توان گفهت:  چنین است كه خداوند به ما نشان داد، و لذا مي

 «.  انسان در هر روز زندگي است

كه اوالً: در داستان آدم، خودمان را بهه خودمهان نشهان دادنهد. ثانیهاً: بهه مها  حاصل كالم آن

 ز زمیني بودن شروع كرد.د كه سعادت ابدي را بايد افهماندن

زنهدگي شجره؛ مظهر زندگي زمیني بود كهه الزمهة نزديهك نشهدن بهه آن، گهذر كهردن از 

زمیني است. يعني اگر صدبار ديگر خداوند آدم و حوّا را خلق كند و زندگي آنهها را از بهشهت 

 طهرف شهجره مهي، حتمهاً دوبهاره بهه «وَ ال تَقْ َبا هَذه الشَّج ة»شروع كند و خدا به آنها بگويهد 

شهان را از زمهین  كهه سهعادت دهند، مگهر ايهن مي روند و سعادت ماندنِ در بهشت را از دست

آن وارد ، وشروع كنند، تا وقتي به كمك دين الهي، به واقهع و بها تمهام قلهب از زمهین گذشهتند

آورد،  يمهدسهت  بهشتي كه انسان پس از گهذر از زمهین بهه گذرند. درباز شجره شدند بهشت 

شجره ممنوعه در منظرش نیست، بلكه لقاء الهي را نصیب خود كرده است، بهه يهاد زمهین  ديگر

 ها گذشته است. از اين يبلكه به كلافتد تا آن را در منظر خود ببیند،  نمي

 ذات شيطان و چگونگي عمل او 

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه

 0«انَ مِ َ الجِ َّ فَفَسَقَ عَ ْ اَمْ ِ رَبِّهُ»طور مختصر فرمهود:  خداوند در مورد ذات شیطان به»
 يا از قول شیطان فرمود: كه گفت:رون رفت. یرفتن امر پروردگارش بيان بود و از پذیاو از جن

 . يا! تو مرا از آتش خلق كرديخدا 7«.خَلَقْتَتي مِ ْ نار،»
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وَالْجنانَّ : »فرمايهد ، چهون مهياسهت پس طبق اين آيات، شیطان اوالً: قبل از آدم خلق شده

يعني جنّ را قبل از آدم، از آتش نفهوذ كننهده آفريهديم. ثانیهاً:  1«مُومخَلَقْتاهُ مِ ْ قَبْلِ مِ ْ نارِ السَّ

سهوره كههف از امهر  21و نهه از جهنس ملهك. ثالثهاً: طبهق آيهه  اسهت شیطان از جنس جنّ بوده

يعنهي قهبالً در تحهت امهر « رَبِّهه عَنْ اَمْهرِ فَفَسَقَ»فرمايد:  ، چون مياست پروردگارش خارج شده

 شهدن ق بهه معنهي خهارج، چهون فِسهْ رش آن امر خارج شديپس از پذساست  پروردگارش بوده

كه از آتش خلق شده، باز قابل تأمل است كهه آيها منظهور آتهش برزخهي اسهت يها  . و ايناست

 آتش دنیايي.

هها يهك جسهم و يهك  ما انسان فرمايند: همان طور كه مي «تعايل هللا حفظه»آملي جوادي اهلل آيت

روح داريم، و جنس بدن ما از خاک است، جنیان به طور كلي و از جمله شیطان نیز يك جسهم 

مجرد  ها مانند روح انسانها  ها از آتش است و روح آن و يك روح دارند، كه جنس جسم آن

رد عقلي و تجرد خیالي و نه تج كه عبارت باشد ازمتوسط،  يوجوداست، ولي تجردي با درجة 

مالئكهه و مقهام شهويم  متوجه مي كه بحث آن گذشت سوره بقره 33و  35با دقت در آيات ز ین

هها  بهه ايهن علهت بهه آن و  آوردن علم به اسماء به صورت جهامع نبهوده دست بهابلیس در حد 

در  را هم به شهیطان فرمهود،سجده به آدم  دستور داده شد به آدم سجده كنند، و چون همین امرِ

القاعهده  تیجه بايد شیطان هم كه از جنس جنّ بوده، در مقام حمل همة اسماء نبوده باشد و علين

اين خاصیت همة جنّیان است كه ظرفیت پهذيرش همهة اسهماء را ندارنهد. پهس درجهة وجهودي 

تر از آدم است و سجده كردن يعني پذيرفتن مقام باالترِ آن كس كهه بهر او سهجده  جنّیان پايین

 بايد كرد.

هها ارتبهاط پیهدا  شیطان چگونه با ما انسهانمقدمه؛ بحث اصلي اين است كه  حال بعد از اين

كنند كه آيا ما كه جسهممان  كند؟ براي روشن شدن اين موضوع اول اين نكته را روشن مي مي

 از ارتبهاطاز خاک است، ارتباطمان با همهديگر بیشهتر جسهمي اسهت يها روحهي؟ مسهلّم خیلهي 

زنهیم، از طرفهي  . اآلن من و شما داريم با هم روحهي حهرف مهياست يروحگر يمان با همديها

محدوديت خاک بیشتر از آتش است، تازه اگر جسم شیطان همین آتش هم باشد، مها از جههت 
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اي اسهت كهه  تازه اين غیر از نكتههان ظاهراً محدوديت بیشتري داريم. جسم نسبت به جسم شیط

و ارتباط شیطان با ما هم بیشتر  گر استيبا همدها  ط روحها، ارتبا عرض كردم كه بیشترِ ارتباط

و  از طريهق آرزوههاهها را  انسهانسوره اعراف كه شیطان گفت:  07روحي است و براساس آيه 

آيا از طريق جسهمي حال شود.  از طريق خیاالت وارد مي دهد يكنم، نشان م مي اوالد منحرف

م كه شیطان او را قلقلك شناخت . فردي را ميرسد كه محال نباشد ود؟ به نظر ميش هم وارد مي

كرد با تصهرف  خنديد، البته ممكن است همین قلقلك كه اين آقا حسّ مي داد و او هم مي مي

 يكنهد مه كسهي قلقلكتهان مهي شما در خواب ببینیهد طور كه اگر در خیاالت ايجاد شود، همین

 .يرونیبو  ي و خیالي بوده و نه جسميكه آن قلقلك درون خنديد، در حالي

وَ خَلَنقَ الْجنانَّ مِن ْ »اي از آتش اسهت  آمیخته فرمايد: شیطان از جنسِ كه آيه مي آيا اين

آيهد و  رتب جلو ميجنسش مثل يك نحوه خیاالت است كه مانند آتش ميعني  9«مارِج، مِ ْ نار،

كهه  ببینهیم. در حهالي يمهاگر آتش بیروني مالک است، آتش بیروني را مها  گیرد؟ روح را مي

هها را  بیننهد و شهما آن اش شهما را مهي فرمايد: شیطان و ذريّه سوره اعراف مي 57قرآن در آيه 

اش از ايهن نحهوه  پس بايد نحهوة وجهودي «اِنَّهُ يَ اُُم هُوَ وَ قَبيلُهُ مِ ْ حَيْثُ ال تَ َوْنَهُم»بینید نمي

تا عقل ما را رشد دهد. امها  گويد ها نباشد. چرا كه خداوند باالتر از عقل ما با ما سخن مي آتش

هها بهود  گويد اگر شیطان از جنس همین آتهش گويد و عقل ما مي برخالف عقل ما سخن نمي

هها را  فرمايد: شهما آن كه خود خداوند مي ديديم، در حالي ها ما آن را مي بايد مثل بقیه آتش

 بینید. نمي

قهدر نهازل  كند و يها آن آري؛ وقتي كه ملك را ببینید مشخص است كه از درون طلوع مي

بیننهد. ولهي هنگهامي كهه  شود كه صورت جسماني پیدا كند كه در اين حال همهه او را مهي مي

نشان آن است كه آن ملك از درون آن ولهيّ  ،توانند ببینند يبینند و بقیه نم اولیاء الهي او را مي

جهاي اسهت دي از جنس آتهش مها طانیم شیكه فكر كن نيا. پس است خدا براي او طلوع كرده

كند و بقیهه  است كه تجسّم پیدا تواند وسوسه كند، گاهي شده دارد. اما آيا شیطان كه ميتأمل 

م پیهدا كهرد و بهه شهكل و در روايه آري بتوانند اورا ببینند؟ ت داريهم كهه در جنهگ بهدر تجسهّ
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. فهرار كهردصورت يكي از همان رؤساي قبايل در آمد و بعد هم در وسط معركهه جنهگ بهدر 

هها سهروكار  امها شهیطان عمومهاً بها انسهان شود كه ظهور مادي پیدا كند. زل ميقدر نا ي اينيعن

يابند و اينجاست كه قابل تأمل است و اگر از جنس  ها حد جسماني از آن نمي دارد، ولي انسان

يا بايد بگويید از جنس آتش است  ،ديدند و ذريّه او را ميتش دنیايي بود بايد عموماً او همین آ

 شود و گويد و براي همین هم او مثل آتش وارد روح مي طان را ميیش  م برزخيلي آيه تجسّو

طور كه روز قیامت صورت دنیا آتش قیامت است. يعنهي  همان ،سوزاند تمام درون انسان را مي

رود و جههنم ههم آتهش اسهت، ولهي  قیامت عیناً به جهنم فرو مهيدر كسي كه به دنیا فرو رود، 

و ذاتش متحد است و يك نوع سوزندگي خاص دارد، متفهاوت بها سهوزندگي آتشي كه جسم 

 محدود آتش دنیايي.

و بهه صهورت آتهش  آتش اسهتا یدر آن دنكه صورتش امت یدر قجهنم يك معنايي است 

كهه آتهش  يدر حهالپشت آتش دنیايي معناي آزار دهنده نخوابیهده اسهت.  يكند، ول يم يتجل

كند. حاال اين  فرمايند: جهنم غضب مي كند. مي هم مي غضب هم دارد،امت قدرت ادراک یق

از طرفي شهیطان ههم بهه جههنم  كند يعني سوزندگي همراه با شعور. آتش قیامت كه غضب مي

كند، يعني نزديكي به شیطان همان نزديكي به جهنم است و نیهز نزديكهي بهه شهیطان  دعوت مي

 شود كه باطنش جهنم است. موجب نزديكي به دنیا مي

جنبة آتشي وجود برزخي خودش طان یشاست و  باطني خلقت شیطان از آتشآيا جنبة پس 

منتههي جنبهة  كهرده اسهت، و مقايسهه مهي  ديهده جنبة خاكي آدم را هم مي ديده است و را مي

 ة روحي شیطان اتحادشان بیشتر است؟آتشي شیطان با جنب

ذاتش هم آتش باشد يعني سوزد؟ اگر عین آتش باشد  ماند كه آيا شیطان در جهنم مي مي 

سهوزد  هاي بد كه روحشان در جهنم مي كه مثل آدم ايناالّ تواند او را بسوزاند،  كه آتش نمي

د، شهیطان را ههم در يهآ يرون میها ب ، آن جهنم از قلب«تَطَّلِعُ عَلَي االَفْئِدَه»فرمايد:  و قرآن مي

پهس معلهوم اسهت  كنهد، زع مهياو هم در اثر آتش جهنم جزع و فچون برند و  همین جهنم مي

سهوزاند از  سوزد، و به تعبیر قرآن آن آتشي كه روح را مي روحي دارد كه توسط آن آتش مي

اگر شیطان از جنس آتش باشد، اند،  را كه گرفتهآيد. پس آن اشكالي  ها بیرون مي درون قلب

كهه آن  جهنم هم كه از آتش است، پس شیطان بايهد در آن آتهش نسهوزد، بايهد توجهه داشهت
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كه از قلب ريشهه سوزاند  يرا مبُعدي  سوزاند، روشن است از جن و انس را ميجهنم چه بُعدي 

 ذرع اسهت و چههلچین  سخن زبان سوزاند كه جنس اخالق بد است. گیرد. صورتي را مي مي

 سوزاند، و ايهن آتهش از درون مهي مي را كه جنس اخالق بد استذرعي  چهلجهنم اين زبان 

ماند كه شیطان بايد جايي ديگر به غیهر از جههنم بسهوزد. خیهر ؛ مثهل  اشكال نميآيد. پس اين 

سوزاند، قرآن نفرمهوده  سوزاند، جهنم روح شیطان را هم مي ها كه جهنم روحشان را مي انسان

 روح شیطان از آتش است، بحث بر سر جسمِ خاكي آدم و جسم آتشيِ شیطان است. 

ن يهدر ا هاي دنیا كهه تشي است متجسّم، مثل آتشكه از آتش است يك آ طانیش آيا جسم

جسهم او  صهورت برزخهي د گفهت يهبايها  ؟بینیم چرا ما نمي ،آيد اين اشكال پیش مي صورت

اشهاره  شايد «خَلَقْتَتي مِ ْ نار»:  گويد كند و مي آتش است و آنجا هم كه به خودش اشاره مي

 نحوة آتهش ها باشد، لش در روح انساننحوة عم اشاره بهد يشاباشد و يا   همان آتش برزخي به

هايي است كهه الزم اسهت روي آن  ها بحث زند. اين اي كه تمام حیثیت آدم را آتش مي گونه

تأمل كرد. به هرحال بیشترين بحث را بايد روي چگهونگي عمهل شهیطان گذاشهت و ايهن نهوع 

 فايدة زيادي براي ما دارد.  بحث

 تأثير شيطان بر عواطف

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »طباطبايي عالمه
شود كه شیطان در عواطف نفساني انسان يعني در بهیم و  سوره اعراف استفاده مي 07از آيه »

 «.كند امید او و در آمال و آرزوهاي وي و در شهوت و در غضب او تصرف مي

كند. آرزوي  اين مطلب؛ تذكر خوبي است. يعني شیطان آرزوهاي غلط در انسان ايجاد مي

بهه شهدن يهن يهك آرزوي خیهالي اسهت، چهون دكترخواهم فرزندانم دكتر شوند، ا كه مي ينا

هايم دختر باشند يها پسهر،  . عین اين است كه بگويید بچه، نه كمال است و نه نقصدخو يخود

و نه دختر بودن كمال است و نه پسر بودن نقص. ولي شیطان كمهاالت مجهازي و مهن درآوري 

ههم هها را  سازد. خودش در همین حد است و همهین دش و بقیه ميبراي خون یدروغ يآرزوها

گذارد اين آرزوههاي  آيد و نمي كند. ولي عقل حقیقي و ديني شما به كمك شما مي القاء مي

 دهیهد، بهه صهالح بهودن و متهدين ب ميدروغي، انديشة شما را اشغال كند و لذا به خودتان جوا
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. عقل ديني، انديشه و خیاالت شما را سامان ها ودن آننه به دختر و پسرب فكر كنفرزندان  بودنِ

 بزرگي شما به تقواي شما است. براي جان شما «اِنَّ اَُْ َمَكُمْ عِتْدَاوِ اَتْقيكُمْ» را فرمود:يز دهد مي

و در ابديت شما اين مهم است، و بهه طهرز بسهیار زيبهايي از حكومهت ايهن آرزوههاي خیهالي و 

 مالحظه كرديد كه شهیطان چگونهه از طريهق عواطهفِ مها وارد مهيشود. پس  وَهمي كاسته مي

 د.يمان همة زندگي ما را از آن طريق اشغال مي كند و آروزهاي خیالي ايجاد ميدر ما شود و 

هاي بیخهود را كهه مها از طريهق ديهن از بهین  نفوذ در عواطف بدين شكل است كه گرايش

هها بهاالتر  خهواهیم از تهرانهي هها مهي اصهفهاني كه بگويیم مها زند. مثل اين ايم، دامن مي نبرده

كه اصفهاني بودن چیزي نیست، قسمتي از زمین را به نام اصفهان يها تههران نهام  باشیم، در حالي

اي اسهت، زمهین كهه بهراي مها  كنیم. زمین چیز گسهترده گذاشتند و ما هم روي آن زندگي مي

از آنها قاشقي را كهه در   ه اگر يكيك ها سر سفرة غذا است آورد. مثل دعواي بچه ياهمیت نم

كنهیم و  طور گريه مهي كند كه قاشق مرا برداشت. اكثر ما اين بشقاب او بود برداشت، گريه مي

گهذارد.  ها است. شیطان دقیقاً روي اين نوع عواطهف دسهت مهي ها سر همین هیچي اكثر گريه

ههاي وَهمهي را  ه كار مقايسههها. همین ك ها و تهرانیتِ تهراني مثل تحريك اصفهانیتِ اصفهاني

آورد. پهس  كند، و چه بالها كه سرِ ما مي به میان كشید، هزاران دام در دل آن براي ما پهن مي

، يعنهي شود يوارد مكم در عمل هم  كند و بعد كم شیطان اول در عواطف و آرزو تصرف مي

 شود. در اثر كار شیطان عمل فرد هم شیطاني مي

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه
شیطان نخست در عواطف نفساني انسان يعني در بیم و امید او و در آمال و آرزوهاي وي و »

كند و آنگهاه در اراده و افكهاري كهه از ايهن عواطهف در  در شهوت و غضب او تصرف مي
 «.دينما خیزد تصرف مي ت وجود انسان برميمملك

 شهیطاني مهي هها ههم عمل انسانآرام  رامها، آ طان در عواطف انسانیشتر شیبا نفوذ هر چه ب

كه من بگويم آرزوي من آن است كه فرزندم پزشك يا مهندس شود و دائم اين  شود. مثل اين

آيم، پهول  آرزو را مقصد خود بگیرم. حاال اگر دانشگاه دولتي قبول نشد، از آرزويم كوتاه نمي

ه يا پول ربهوي. يعنهي آن آرزوي روم به دنبال رشو دانشگاه غیردولتي را هم كه ندارم، پس مي
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ام  شدن بهه ربها پهیش بهرد. در نتیجهه؛ بها ايهن كهار اراده ، كار مرا تا رشوه گرفتن و آلودهوَهمي

 خواست.  شیطاني شد و شیطان هم، همین را مي

، آرزوها كه شیطاني شهد افكهار و اراده دریگ يمشیطان اول عواطف و آرزوها را در دست 

شهود. اسهاس  ، در نتیجه عمل انسهان شهیطاني مهيقرار خواهد گرفت ت تأثیر وسوسه شیطانتح

گويند بايهد از اول مواظهب باشهید كهه آرزوي  طور است. براي همین هم مي كار شیطان همین

 باشد و الغیر. خدا  شما بندگي

البالغهه در مهورد كسهاني كهه  نههج 7در خطبهه شهماره  )علیهه السهالم(حضرت امیرالمؤمنین

 فرمايند:  اند مي هگرفتار شیطان شد
گهذاري  ها بافت. پهس در سهینة آنهها تخهم شیطان را پشتوانة خود گرفتند، و او از آنها، دام»

ديدند و با زبهان  پس با چشم شیطان مي «فَباضَ وَ فَ َّخَ فِي صُدوُرِهِم» كرد و النه ساخت،

 «.شان زيبا جلوه داد و... دهگفتند، زشت را در دي شیطان سخن مي

 كنید كهه حضهرت چگونهه شهكل ورود شهیطان را در عمهل انسهان ترسهیم مهي ميمالحظه 

 نمايند.

 تأثير شيطانراه عدم 

اگهر ههر  كهه بدانیهد ايهنبهردار نیسهت و آن  اسهتثناكهه كنم  براي شما عرض مي اي قاعده

آرزويي غیر از آرزوي بندگي خهدا را در خهود رشهد داديهد، شهیطان در آن آرزو يهك نحهوه 

 آرزو داشته باشید كه خدايا من فقهط مهي ندارد. اگر يك ييچ استثنایقاعده ه نيحضور دارد. ا

شاءاهلل بهه مهرور  نريزي كنید، إ ق اين بندگي برنامهآرام براي تحق خواهم بنده تو باشم، و آرام

داند چقهدر بركهت دارد. درسهت آنچهه بهه  و خدا مي كنید اي شیطان را در زندگي تنگ ميج

. ردیهخواههد از شهما بگ يمهید در همین است و درست شیطان همین را خواه واقع همة شما مي

بهودن  . آيا حقیقهت مها اصهفهانيو بندگي خداشما فقط يك چیز است و آن عبوديت   حقیقت

است؟ مگر اصفهاني بودن ما واقعیت خارجي دارد كه به عنهوان وجههي از حقیقهت خهود روي 

اند و بنده هم در ايهن  را به نام اصفهان نامیدهآن حساب باز كنیم؟ جز اين است كه قطعة زمیني 

ام، چه ربطهي بها حقیقهت مهن دارد؟ ولهي شهیطان روي همهین وَهمیهات  قطعه زمین به دنیا آمده
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گذارد تا ما را از حقیقت خودمان كه بندگي است غافهل كنهد. ولهي وقتهي خهود را  انگشت مي

ريهزي كرديهد، تمهام  ن برنامهمتوجه كرديد كه حقیقت شما عبوديت پروردگار است و روي آ

اي ندارد كهه بخواههد خهود را بهه  ريزد و عمالً شیطان ديگر دستگیره هاي شیطان فرو مي حیله

ما شود و كار خود را شروع كنهد. در ايهن حهال اسهت كهه بهه شآن وصل كند و وارد عواطف 

ه از آنهها بهدتان گیريد بلك تنها تحت تأثیر قرار نمي شناسید و نه راحتي تحريكات شیطان را مي

كند كهه فالنهي بهتهر از  آيد. مثالً به كسي كه تمام مقصد خود را بندگي قرار داده، القاء هم مي

گويهد:  بهول ندارنهد، مهيكنهد كهه مهردم تهو را ق و يها القهاء مهي ،گويد: الحمدهلل تو است، مي

كنهد. يعنهي ههر  اش را برايم فراهم مي شاءاهلل خداوند در اين مسیر فرصت بندگي نالحمدهلل، إ

چه روي چنین فردي كار بكند به خاطر آن اصلي كه براي خهود قهرار داده، و آن بنهدگي خهدا 

 شود.  است، خنثي مي

خورنهد و در واقهع  شان فريب شیطان را مهي د؛ مردم به جهت نادانييیچنانچه مالحظه بفرما

 ،اصهل نگرفتنهدود خ يبراجهل خودشان سبب تسلط شیطان بر آنها شده و چون بندگي خدا را 

خهدا را محهض آيهد. شهیطان عبوديهت  از شیطاني كه در مقابل خدا استكبار كرد خوششان مهي

انهد دسهت يابهد، چهون  عبوديهت خهدا را پیشهه كهرده يكله كه به يكسانبه فهمد تا بتواند  نمي

 خودش براي خودش محور است و لذا حدّ فكرش به عبوديت خدا

آن طرف همة حقیقهت مها عبوديهت اسهت. هاي واقعي خدا دست يابد. از  رسد تا به بنده نمي 

ن نكتهه يهعبهادت، پهس بها توجهه بهه ا يلذا خداوند فرمود: خلق نكرده جن و انهس را مگهر بهرا

كهه همهان عبوديهت باشهد  اش مهي سلطنت و عزت حقیقي هر كس رسیدن به حقیقت وجودي

 شهود فتار دشمن خود يعني شیطان مهيگر ود فاصله گرفتاز حقیقت خ يكساست و اگر  خدا

 تواند گرفتار كند كه به حقیقت خودشان يعني بندگي خدا دل نبسهته و شیطان هم كساني را مي

ها را بهراي او زيبها  شود تا بیراهه شیطان شروع مي كارخواهند،  اند و چون حقیقت خود را نمي

 در بسهتر عبوديهت را اش سان شهد تمهام زنهدگيجلوه دهد. پس وقتي عبوديت خدا همه چیز ان

، غهذاخوردن جههت ارضهاي ههوس غذاخوردن در بستر عبوديت يك چیز اسهت دهد. ير میس

داشهتن در بسهتر عبوديهت يهك چیهز  خانههشهود.  شیطان در آن وارد مهي است كه يچیز ديگر

 از مهيجهاي خهود را به نآشیطان در  است كه يچیز ديگرست، خانه داشتن براي فخرفروشي ا
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داشهتن بهراي عبوديهت، راه حكومهت  ، در حالي كه خانههكند شروع ميرا   داري بیند و میدان

كند و پروردگار ما كه به واقع بنا دارد ما را بپروراند به میدان زنهدگي  خدا را در زندگي باز مي

ك ناپهذير، يكهي از اَسهرار زنهدگي اسهت. شخصهي بهه يه استثناءمهم و   اين قاعدةآيد و  ما مي

تمهام ايهن قهرآن اسهرار  عارف گفته بهود:« سرّي از اسرار عالَم را به من بیاموز»عارفي گفته بود: 

)صرلی هللا علیره كار ببري. پیامبر خهدا هستي است، مشكل تويي كه سرّشناس نیستي تا آن را به

ه ههم كردند و بقیه ديدند و همة اسرار عالَم را از آن برداشت مي همین آيات قرآن را مي وآلره(

 اصهلهمهین  ،مشغول ظاهر قرآن بودند. به هر حال سرّ عدم ورود شیطان در عواطف و آرزوهها

 عبوديت است كه عرض شد. گرفتنِ

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه

قنالَ رَبِّ بِمنا اَغْنوَيْتَتي لَناُزَيِّتّ َّ لَهُنمْ فِني االرضِ وَ » سوره حجر هست كه: 39در آيه »

شیطان گفت پروردگارا! به جهت اغوايي كه بهر مهن روا داشهتي، امهور  ؛«مْ اَجْمَعي َلَاُغْوِيَتَّهُ

ها بهه آن دارنهد، در  میل و رغبتي كه عواطف انسان قيها را از طر ها و پلیدي ه و زشتيباطل
كنم. مثالً زنا را كه مطهابق میهل شههواني  نظرشان زينت داده و به همین وسیله گمراهشان مي

اش كم جلوه كند، تا آنجا  دهد تا به تدريج در نزد او زشتي نظرش زينت مي انسان است در

پس شیطان اعمهال  01«فَزَيَّ َ لَهُمُ الشَّيْطانُ اَعْمالَهُمْ» كند كه يكباره تصديق به خوبي آن مي

يْطَانُ إِالَّ مَنا يَعِندُهُمُ الشنَّ  يُمَتِّنيهِمْ وَ يَعِدُهُمْ وَ»يا مطابق آيه  آنها را برايشان زيبا جلوه داد.

 «. كشاند ها را به عمل زشت مي با وعده و امید، آن 00«غُ ُورًا

 ادبي گفت: اي پروردگار من! به جهت آنكه تو مرا گمراه كهردي با تمام بي طان در ابتدایش

دانهد، گمراههي را  ، يعني در عیني كه پروردگارش را همه كارة عالَم مهيكنم يو چنان م نیچن

داد و استكبار خودش را ناديده گرفت. و اين منطق شیطاني منطق عجیبي  به حضرت حق نسبت

توان ديد. مثل اين است كه طرف قبول دارد اسهالم ديهن  در بسیاري از افراد ميآن را است كه 

 كند، يعني كوتاهي خهود را نسهبت بهه اسهالم نمهي خوبي است، ولي به دستورات آن عمل نمي

                                                 
 .03آيه ، سوره نحل  - 01

 .051سوره نساء، آيه  - 00
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گويهد: اي  يعني اي پروردگار من. نگفت: اي خهالق مهن، مهي« رَبِّ»گويد:  بیند. شیطان هم مي

اش با برنامه خداوند عملهي اسهت، بهاز  دگار من. يعني در عیني كه قبول دارد رشد و تعاليرپرو

هايي هم كه به شیطان نزديك شوند به همین شهكل در گفتهار  پذيرد و انسان حرف خدا را نمي

و تعالي خود را به خدا نسبت داد و ههم گفهت: تهو مهرا افتند. هم پروريدن  و عمل به تناقض مي

گونهه تناقضهات اسهت. از يهك طهرف در  گمراه كردي. و اساساً فرهنگ غرب گرفتهار همهین

 اسهت، شان رفته د چرا خدا از زندگيدانند و نگرانن مسائل فردي خدا را عامل آرامش روان مي

اي  ذرد و گويها اصهالً خهدا برنامههگ شان منهاي اطاعت از خدا مي از طرف ديگر تمام زندگي

ها نیاورده است و مسلّم مثل شیطان يك زندگي پو  و پرتكبّري را خواهند داشهت.  براي انسان

خواههد بها خهدا رقابهت كنهد، بهراي  فرهنگ غرب منكر وجود خدا نیست، ولي مثل شیطان مي

، از طريهق توانهد در مقابهل سهنت خهدا كنهد مهي خود يك قدرت مستقل قائل است و فكر مي

قدرت تكنیكي خود، عالم را به هم بزند و ارادة خودش را بر عالَم حاكم كند و ايهن اسهت كهه 

 . است شیطان به جاي پذيرش ارادة خدا، حاكمیت ارادة خودشان را برايشان جلوه داده

 زينت حقيقي و زينت کاذب 

هها زيبها جلهوه  بهراي آنمین است در زرا آنچه  «االرض  لَاُزَيِّتَ َّ لَهُمْ فِي»گويد:  شیطان مي

كند. كارهاي باطهل  مند شدن را در آنها ايجاد مي از طريق كارهاي باطل امید سعادت. دهم مي

هاي پهو  را در زنهدگي رونهق  يدهد. خوشحال زند و ظاهر آنها را خوب جلوه مي را لعاب مي

واقهع  بههرا ن آنچهه كه مثهل پیهامبرا دهم، نه اين د، به همین جهت هم گفت: زينت ميبخش مي

 ها نشان دهد. به انسانزينت است 

جِد،»فرمايد:  سوره اعراف مي 30خداوند در آيه   برويهد زينهت «خُذُوا زيتَتَكُمْ عِتْدَ ُُلِّ مَسنْ

ههاي واقعهي ههم در عهالَم هسهت كهه آن  دست آوريد. يعنهي زينهت خود را در مساجد بههاي 

واقع زينت نیست  را كه به ولي شیطان چیزهايي ها در مساجد است. داشتن معنويت است، و آن

 گويد: مولوي متذكر همین نكته است كه مي دهد. عنوان زينت جلوه مي به

 ههها عههاريتي اسههت ايههن خوشههي در قلههب

 

 زينتههههي اسههت زيههر زينهههت، مايههههة بههي

 ریهههن آبگيههها عهههزم كهههن زيهههدر يسهههو 

 

 ریهههن مهههرداب گيهههبحهههر جهههو و تهههرک ا
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هها مثهل زينهت كهردن  در زندگي خهود باشهید، ايهن نوغیهاي در يعني مواظب اين خوشي

هها  اند، چون زشت است. شیطان و تبلیغات دنیاي مدرن، زشتي چهرة زشت است، زينتش كرده

هاي زندگي كه همان بندگي و صدق و تواضع است ديهده نشهود و  دهند تا زيبايي را زينت مي

جهه یدر نتگیهرد و  اقعهي را از مها مهيههاي و ها، ديهدن زينهت دادن به چشم نیايد. يعني با زينت

 آيد. هاي واقعي عالَم به چشم ما زيبا نمي زيبايي

خواهیهد قهرآن بخوانیهد، بهراي  فرمايند: وقتي مي مي )صلی هللا علیه وآلره(حضرت رسول

 تان بماند، اين دعا را بخوانید:  كه قرآن در حافظه اين

ما اَبْقَيْتَتي، وَارْحَمْتني مِن ْ تَكَلُّنفِ منا ال اَللهُمَّ ارْحَمْتي بِتَ ْكِ مَعاصيكَ اَبَداً »

ُِتابَنكَ  يَعْتِيتِي، وَارْزُقْتي حُسْ َ الْمَتْظَ ِ فيما يُ ْضِيكَ عَتّي، وَ اَلْزِمْ قَلْبي حِفْظَ

 التَّحوِالَّذي يُ ْضيكَ عَتّي. َُمّا عَلَّمْتَتي، وَارْزُقْتي اَنْ اَتْلُوَهُ عَلَي

ْتابِكَ بَصَ ي، وَاَللّهُمَّ نَوِّرْ بِكِ بِنهِ قَلْبني، وَ اَطْلِنقْ بِنهِ  اشْ ٌَْ بِهِ صَدْري، وَ فَ ٌِّ

لِساني، وَاسْتَعْمِلْ بِه بَدَني وَ قَوِّني عَلي ذلِكَ، وَ اَعِتّي عَلَيْهِ، اِنَّهُ ال مُعي َ عَلَيْنهِ 

 12«.اِالّ اَنْتَ، ال اِلهَ اِالّ اَنْتَ
ام، و كمكهم كهن  وقت كه زنده صي تا آنخدايا! به من كمك بفرما در ترک معا

 فايده بشوم كه گرفتار كارهاي پو  بي و نجاتم بده از اين

ام گردان خوب نگريسهتن در آنچهه تهو از مهن راضهي  و روزي ،

كنید كه چیزههايي هسهت كهه زيباسهت و  )پس مالحظه ميهستي كه به آن بنگرم

و خدايا قلبم را همراههي كهن در  كني( ها را از خدا تقاضا مي ييخوب ديدن زيبا

طوري  را  ام فرما كه آن كه آن را به من آموختي، و روزي حفو كتابت، همچنان

 بخوانم كه تو از من راضي باشي. 

ام را بهه كمهك كتهاب  خدايا! چشمم را بهه كتهاب خهود نهوراني گهردان، و سهینه

زبهانم را بهه كتهاب ، قلبم را شهاد گهردان و كمك آن خودت گشاده گردان، و به

و بدنم را به انجام اعمالي وادار كه براساس دستورات كتهاب تهو  خودت گويا نما
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ر اين كاري د عطا كن و كمكم نما كه كمك و در اين مسائل به من قدرت ،است

 ي.من هست امور جز تو نیست، و تو تنها مقصد

هايي كه شهیطان آنهها را زيبها  اي حقیقي و زيباييه پس مالحظه كرديد كه بايد بین زيبايي

 يعني آنچه بهه« ما ال يَعْني»دهد فرق گذاشت و از خدا بخواهیم به ما كمك كند تا در  جلوه مي

هاي واقعي چشم بدوزيم كه در دعاي فهوق منظهور  واقع بیخود است گرفتار نشويم و به زيبايي

 از زيبايي حقیقي قرآن است.

 7دهد كه مواظب باشید زينت زمین را زينت خود مگیريد، در آيهه  ذكر ميقرآن نیز به ما ت

مها آنچهه  «االَرْضِ زيتَةً لَها لِتَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَ ُ عَمَالً اِنّا جَعَلْتا ما عَلَي»فرمايد:  سوره كهف مي

عملشان بهتهر  كي زينت زمین قرار داديم تا آنها را آزمايش كنیم و ببینیم كدامرا بر زمین است 

كه متوجه است زينت زمین را زينت خود نگیهرد، خهوب امتحهان  است. پس مؤمن به جهت آن

مهال خداسهت و آن ايمهان مهؤمن اسهت. مال خودش است، زينهت مهؤمن  زمین تزين دهد. مي

ههايي را كهه  هها و نقهص دهد. يعنهي زشهتي آيد به شكل خودش زينت به انسان مي شیطان مي

كنهد  كند كه ببین تو اين نقص را داري. مثالً به زنان ژاپني القاء مي آشكار ميپنهان بود برايش 

هايتهان مثهل  كنهد كهه شهما چشهم هايتان كوچك است و به زنان ايراني القاء مهي كه شما چشم

كنهد كهه  ها را وادار مهي تان بكشید و آن  ال بايد يك زينتي روي اين نقصها نیست. حا ژاپني

هايشهان را عهوض كننهد. خالصهه كهار شهیطان همهین  ستیك طرح چشمبا جراحي پالهر كدام 

ههايي كهه بنهدگي خهدا برايشهان اصهل  واقع نقص نیست به ر  انسان هايي را كه به است نقص

كنهد كهه در  هاي ساختگي مي سازي روي آن زشتي نیست، بكشاند و بعد آنها را گرفتار زينت

سْوَسَ لَهُمَاالشَّيطان لِيُبْدِيَ لَهُما مناوُورِيَ عَتْهُمنا فَوَ»سوره اعراف بدان اشاره فرمود كهه:  51آيه 

ههاي غیرحقیقهي را در  اش همهین اسهت كهه نقهص شیطان وسوسه كرد و وسوسه« مِ ْ سَوْاتِهِما

 يهابي، بهراي آنهها زينهت منظرشان آورد و آنها را مشغول رفع آنها كرد و در واقع به جاي زينت

 ههاي مهن درآوري مهي يابد و شیطان زينت ايمان است مي سازي كرد. مؤمن زينت خود را كه

 كشهد و ايهن كهار را قهرآن مهي عنوان زينت انسهان بهه ر  انسهان مهي سازد و زينت زمین را به

يطان»فرمايد:  ههاي آسهماني،  هها را وسوسهه كهرد و از زينهت شهیطان آن «فَوَسْوَسَ لَهُمَنا الشنَّ

 كرد.  شانغافل
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 تغيير زمين به جاي تغيير خود

ها آنچهه را در زمهین اسهت  براي آن «االرض  لَاُزَيِّنتَ َّ لَهُمْ فِي»بحث شد كه شیطان گفت: 

ن است كه همة تهالش خهود ي. يكي از انحرافات تمدن مدرن ا«السَّماء فِي»آرايد، و نگفت  مي

 ر خود گرفهتیین را بستر تغید زميكه متوجه باشد با كند بدون آن ين میردادنِ زمییرا صرف تغ

نويسهد: از  ، اين فرهنگ شیطاني اسهت. يكهي از مورخهان مهيكرد يستة قرب الهيو خود را شا

روزي كه آدم متولد شده تا صد سال گذشته چهرة زمین كمتر تغییر كرده بود تها ايهن صدسهال 

ر خودشان غافل شدند و به زمهین بیشهتر نظهر ییاخیر، چون در اين صدسال اخیر مردم بیشتر از تغ

 كردنهد. در حهالي در تاريخ نگاه كنید؛ عموماً پادشاهان جبّار به تغییر زمین فكر مي كردند. شما

ر زمین در حدّي بوده كه بتواننهد آن را بسهتر بنهدگي خهود ییهاي ديني در تغ فرهنگ كه تالش

كه فخرشان تغییردادن زمین باشد. آنها تغییراتشان در حدّي بوده كه در كنهار  اين  قرار دهند، نه

ت يههها بهه جههت غفلهت از معنو و در آغوش طبیعت بتوانند زندگي كنند، ولهي غربهي طبیعت

تغییراتشان در حدّ مقابله با طبیعت است. مؤمنین مأمورند در زندگي زمیني، خود را تغییهر دهنهد 

اند و در نتیجه بیشتر بهه تغییهر  تا شايسته قرب الهي شوند و غیر مؤمنین از تغییر دروني خود غافل

شهتر ید بيهشوند. اين قاعدة خوب را داشته باشید كه ههر وقهت احسهاس كرد مشغول مي بیروني

د از يايد. و هروقت تالش كرد د به بیرون بپردازيد، بدانید از اُنس با خدا فاصله گرفتهیل هستيما

د؛ يیاي به سوي عالَم معنا باز كنیهد و سهعي داريهد ايهن پنجهره را بیشهتر بگشها درون خود پنجره

دهیهد، تغییهر  نمهي در مسیر اُنس با خدا هستید، و در اين حال به تغییر بیرون خیلي اهمیتبدانید 

 كهه بهه درون بپهردازد بهه بیهرون  نتان فقط در حدّ وظیفه اسهت. ايهن تمهدن بهیش از ايه بیروني

خواهم بگويم طبیعت را در اختیار خود نگیريم، ولي نه در حدّ مقابله با آن، بلكه  پرداخت. نمي

 دّ استفاده از آن در راه هدفي مقدس.در ح

  لَناُزَيِّتَ َّ لَهُنمْ فِني»گويهد:  شیطان مهي يا و با چه برنامه ييپس مالحظه فرموديد به چه معنا

دادن آنچهه در زمهین اسهت،  بودن و زيبا جلوه طانیر شیكه به جاي تحت تأث . در حالي«االرض

م و آن را به اندک بهايي به زمین نفروشیم، بنا بود آنچه در جان ما است را براي خود زينت كنی
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قیمت انسان فقهط »فرمايند:  مي )علیه السالم(بلكه آن را به بهشت بفروشیم. چنانچه امیرالمؤمنین

 «. بهشت است و نبايد خود را به كمتر از آن بفروشد

در  نسهان اسهتمثالً زنا را كهه مطهابق میهل شههواني ا»در مورد آيه فرمودند:  «عليةه هللا رمحة »مهعال

بهرايش  ،شود و صِرف ارضاي آن و لذا مقصدش ارضاي اين میل مي...« دهد  نظرش زينت مي

وقت ديگر حرام بودن برايش مطرح نیست، چون حرام بودن زنها در رابطهه  شود، آن افتخار مي

دهد. وقتي چیزي غیر بندگي زيبا شد، ديگر هیچ چیز حرام نخواهد بود  با بندگي خدا معني مي

ههاي  هاي رنگین و سفره شود و زندگي هزاران زينت دروغ و خطرناک در زندگي وارد مي و

شهود  گیرد و معني سخن شهیطان ظهاهر مهي سراسرزندگي را فرا مي ،رنگین و ظاهرهاي رنگین

دههیم و  ها آنچه در زمین است را زينت مهي حتماً براي آن« االرض  لَاُزَيِّتَ َّ لَهُمْ فِي»كه گفت: 

 شود. از طريق تحريك عواطف و احساسات و آرزوها انجام مي دادن نتاين زي

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
وَإِنَّ جَهَنتَّمَ  وِي َإِنَّ عِبَا ِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَّ مَ ِ اتَّبَعَكَ مِن َ الْغَنا»

 1«لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِي َ
از گمراههان كهه تهو را  ينیست مگر كسهان يدر حقیقت تو را بر بندگان من تسلط

 .گاه همه آنان دوز  استوعده و قطعاً،كنند يپیرو

 راه ارزيابي صحيح

ايد بتوانهد مقدمتاً عرض كنم كه اگر انسان بخواهد همواره خودش را درست ارزيابي كند، ب

موقعیت خود را در ابتدا و در انتهاي حیاتش بشناسد و بفهمد چگونه بوده اسهت و چگونهه بايهد 

 باشد.

گهردو داريهد يها نداريهد،  ساس اين كه صد عددشما را بر اشب اگر به شما بگويند كه فردا 

روز ايهن دانید و معلهوم اسهت كهه تكلیهف شهما امه كنیم، امروز شما تكلیفتان را مي ارزيابي مي

خداوند براي تعیین تكلیف ما در ید. تهیّه نمايشب صدتا گردو تا فردا بكنید كه است كه فكري 

ارزيابي شما به اين است كهه  ،يزندگ يفرمايد: فردا شود. مي طور وارد عمل مي اين دنیا همین

 ه ما گفتهگي را به قیامت بیاوريد. بيك عمر بندبندگي كرده، و   ر طول زندگيتوانسته باشید د

بها آن   دنیهايي يدر زنهدگاند كه ابديّت شما در رابطه با بندگي  اند و به خوبي هم به ما فهمانده

بفهمهیم و  توانیم گیرد. در همین رابطه ما امروز تكلیفمان را مي شكل ميكه دارد،  ياتیخصوص

نهیم تها شهود كهه چطهوري خودمهان را ارزيهابي ك در واقع تحلیل امروز ما برايمهان روشهن مهي

 ابديّتمان درست شكل گیرد و منطبق بر آنچه كه مايل هستیم آن را بسازيم. 
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انهد. مثهل ايهن كهه بهه مها بگوينهد: اي آدم!  طور كه شروع حیات ما را هم به ما گفتهه همان

گردو تهیّه كني،  ن گوشه صد عددتواني از اين گوشه و آ مي يا نشان دادهدرست است كه تو 

شوند و تو بهراي كهار خهودت بايهد بها  كه كساني هم هستند كه مانع تو مي ولي اين را هم بدان

تهواني گهردو تهیّهه  اند كه چطهوري مهي اين موانع هم مبارزه كني. يعني هم شروع كار را گفته

كه چگونهه تهو را  روشن نمودندكني و هم چگونگي موانع را و دفع آنها را و هم نهايت كار را 

، در واقع معني حیات دنیهايي مها را بهه كار ما يانتهادادن به شروع و  توجه دركنند.  ارزيابي مي

ا بحهث آن در يهكهه بحهث آن گذشهت و  ياتيهو با توجه به آد. در اين حال نكن ما گوشزد مي

را هايمهان  توانیم هر لحظه كه خواستیم خودمهان را ارزيهابي كنهیم و توانهايي ما ميش است، یپ

ههم بهه چگهونگي  شناسهیم و ههم دشهمنانمان را مهي دنهد كههقرارمهان دا يطيبشناسیم. در شهرا

حیات خود چگونه بايهد باشهیم و در دنیها چهه كهار بايهد  يم، كه در ابديّتِسعادتمان آگاهي دار

 بكنیم كه هرز نرويم. 

 رمز تسلط شيطان بر انسان

تكهوين را بهه  قصّة اموره يدر آن آنكتة خوبي مطرح است و خداوند  سوره حجر 95در آيه 

مهن امهور باطلهه را  «الْناَرْض لَاُزَيِّتَ َّ لَهُمْ فِي: »... فرمايد كه شیطان گفت زبان تشريع مطرح مي

كهنم و حضهرت  دهم و در نتیجه غیر از مخلَصین، همه راگمراه مي ها زيبا جلوه مي براي انسان

يعني براي تهو چنهین  ؛«عَكَ مِ َ الْغاوِي اِنَّ عِبا ِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلّا مَ ِ اتَّبَ» حق فرمود:

تسهلّط تهو  هند بندگي مرا بكنند، مسلّط شوي تنهاهايي كه بخوا قدرتي قرار داده نشده كه بر آن

كننهد. در ايهن آيهه  هايي است كه خودشان تمايل به گمراهي دارند و لذا از تو تبعیّت مي بر آن

راي ما مطرح فرمود. حهاال روي ايهن قسهمت حضرت حق اين قاعدة موجود و تكويني عالم را ب

؛ «د بنهدة مهن باشهد، نیسهتهايي كه بخواهن تسلّط تو بر آن»فرمايد:  آيه عنايت بفرمايید كه مي

اند،  وبیت را براي خود پذيرفتهربشناسند و اين  وبیّت مرا ميربتواني بر كساني كه  يعني تو نمي

تسلّط خواهي داشهت كهه بخواهنهد از تهو تبعیّهت  تو بر كساني»فرمايد:  تسلّط پیدا كني. بعد مي

؛ «نهدگمراهي را بر هدايت ترجیح ده كه باشد ها در خود آناز تو  كنند و علّت تمايل به تبعیّتِ

 وبیّت من و در نتیجهه بنهدگي خودشهان را از مهن نمهيربيعني كساني تحت تسلط تو هستند كه 
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مِن َ »جههت آخهر آيهه هسهت:  ه همهینخواهند. پس ريشة تبعیّت از تهو در خهود آنهاسهت و به

هها   يعني از گمراهان. يعني ريشة تبعیت از تو و پذيرش پیشهنهادهاي تهو در خهود آن؛ «الْغاوِي 

 كنهد اند. اگر عنايت بفرمايید نكتة ارزشهمندي را مطهرح مهي است كه جهت خود را گم كرده

 .كجاها است طان دریشود و بُرد تالش ش ياز كجا شروع م يطانیكه امروز تسلط ش

 آيا جنگ انسان با شيطان جنگي است نابرابر؟

اسهت؛  اقعو در يك رابطة نابرابر شیطان با انسانو جنگ  يدشمنممكن است سؤال شود كه 

انسهان در چنهین شهرايطي  يلهها مسلّح است و چراكه دشمن انسان، يعني شیطان به انواع توانايي

در حهالي كهه او  ده نشود،يد ان حمله كند و همتواند از پشت به انس نیست، چون شیطان هم مي

شهود  كه بهه راحتهي مهي است هايي در ما قرار داده شده ها و میل بیند، از طرفي انگیزه ما را مي

عامل تحريك شیطان قرار گیرد. حال اين چه جنگي است كه خداوند دشمن مها را ايهن انهدازه 

 در اختیار او قرار داده است؟!  مسلّط و توانا كرده و ما را دست بسته و بدون سالح

نمايد كه اگر در آن دقّهت  اي مي حضرت حق در واقع در آية فوق ما را متوجّه يك قاعده

 ، يعني بنده«عِبادي»فرمايد:  آمد. ميكنیم اصالً اين اشكاالت به هیچ وجه براي ما پديد نخواهد 

اش بهه ربّ  دارد و توجّهه« بّر»هاي من در تیررس شیطان نیستند، پس اگر انسان متوجّهه شهود 

شود؛ چراكهه  همه گستردگي كه دارد، آزاد مي هاي شیطان با آن نقشه اش باشد، از همة واقعي

 شود. همة نجات خود را در بندگي حهق مهي در آن حالت، همة هدفش حفو آداب بندگي مي

ة بنهد اش طي مي جويد و به راحتي مسیر زندگي  گي اوشود، چون مواظب است بندش كه قصهّ

 ست، پاره نشود. به گفته حافو:با خدا ا

 اسهت خُلدمستغني توازهشت  كوه گداي 

 

 آزاد اسهههت اسهههیر بنهههد تهههوازهردو عهههالم

جها شهده اسهت.  شود و لذا گداي همهان چون اوّالً؛ متوجّه شده نیازش در كجا برآورده مي 

 ييبهه جها اند بايد بنهدِد مي و اسیري خود را درست وصل كرده است، حاال كه يثانیاً؛ بندِ بندگ

ههاي شهیطان آزاد اسهت و  باشد، بندة حق شده است و لهذا در چنهین شهرايطي از همهة وسوسهه

 گويد:  مي به پروردگارش در نتیجهاو بتراشد و  يبرا يبندتواند او را گرفتار كند و  شیطان نمي

 ايهم تا بهه دامهانِ تهو، مها دسهت تهولّي زده

 

 ايهم پها زدهبه تَوَالّي تهو بهر ههر دو جههان 
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بهرايش ارزشهمند  ایهود را به خدا بیندازد، ديگهر دنچون وقتي ديد بايد تولّي و توجّه قلبي خ

هدف او را تغییهر دههد، بسهتة كمنهد حهق شهده  ایدادن او به دن نیست كه شیطان بخواهد با توجّه

 گويد: است. مي

 خههالص حههافو از آن زلههفِ تابههدار مبههاد

 

 ندكهههه بسهههتگانِ كمنهههد تهههو رسهههتگاران

اوّل رسیده است به اين كه بايد بسته به كمنهدي شهود تها رسهتگار گهردد، بعهد ربّ خهود را  

اِنَّ عِبا ِيَ لَيْسَ لَنكَ عَلَنيْهِمْ » درست پیدا كرده و خود را به كمند ربّ خود بسته است. فرمود:

ا را طهي خد پس هر كس بنده خدا شد، از تسلّط شیطان آزاد است و به راحتي بندگي ؛«سُلْطانٌ

بینیهد در دينهداري در  سخت نیست، رياست سخت اسهت. اگهر ههم مهيكند، چون بندگي  مي

مهان  هاي شیطان در زندگي ايد و لذا راه زحمت هستید، چون اصل را تماماً در بندگي نگذاشته

باز است و دائم بايد تالش كنیم شیطانِ آمده را بیرون كنیم. ولي يك وقهت طهوري زنهدگي را 

ههايي از آن بكنهد. وقتهي كسهي  تواند ما را متوجّه قسمت ايم كه شیطان نمي پذيرفتهبراي خود 

العالمین است و همة عالم در قبضة اوسهت، ديگهر  و ربّ او هم ربّ دارد« ربّ»كه  اينرسید به 

تمام فكهر و ذكهرش لذا تواند چنین كسي را از آبرو و آينده و نان و آب بترساند و  شیطان نمي

بهتهرين عبهادت ايهن »دارد. در روايهت داريهم:  كه ربّداند  گردد و مي حق مي مشغول بندگي

؛ نفرمود بهترين عبادت، سجده و ركوع است، نتیجهة همهة «است كه به آنچه داريد راضي باشید

كه بهه آنچهه خهدا  چه از خدا رسیده، راضي باشیم. اين بعد از آن است كه به آن ها  عبادت اين

اگهر  توانند همهواره در عبهادت باشهند. ها مي عبادت است؛ پس بعضي داده است راضي باشیم،

كه آنچه از طرف خدا رسیده است، پذيرفتني است؛ در واقع رسهیده  رسیدت ریانسان به اين بص

 است كه هر چه ربّ من برايم مقدّر كرده است براي من خیر است. 

 رمز نجات از تسلط شيطان

را رهها نكهرده ن ربّ، حكیم است و ما و جهان و آ دنارو جهان، ربّ د  انسان ميدیفهم اگر

بخواههد از آنجها مها نخواههد داشهت تها در اين حالت شیطان هیچ پايگاهي در شخصیت  است،

 ور مهي كه شیطان بهراي تحريهك مها، آرزوههاي مها را شهعله كارش را شروع كند. مگر نه اين

 سهتیشهیطان در جهانش ن ين كهارِاي براي ا كند؟ كسي كه به آنچه دارد راضي است، دستگیره
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كه شیطان بتواند آن دستگیره را بگیرد و او را اين طرف و آن طرف بكشهد. مها در دعايمهان از 

اي  كنیم كه خدايا ما را بهه مقهامي برسهان كهه نسهبت بهه آنچهه تهو داده حضرت حق تقاضا مي

گردان كه بهه  آنچنان ياز نظر روحمرا خدايا  5«وَ تَجْعَلَتِي بِقِسْمِكَ راضِياً قانِعاً...»راضي باشیم! 

 اي راضي و قانع باشم. اين يك مقام است و بهترين عبادت هم محسوب مهي آنچه نصیبم كرده

دهي  تقاضاها، ندا سر مي بنديِ شود، به طوري كه در آخر دعاي شريف ابوحمزه در اوج جمع

ي وَ يَقيتًا حَتّي اَعْلَمَ اَنْ لَ ْ يُصيبَتِي اِلّا منا َُتَبْنتَ لِني وَ اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ ايمانًا تُباشِ ُ بِهِ قَلْب»: كه

م كه با قلب من همراه باشد و ! از تو ايماني را تقاضا دارخدايا ؛«رَضِّتي مِ َ الْعَيْشِ بِما قَسَمْتَ لِي

ر كهه تهو بهراي مهن مقهرّ رسد مگر ايهن اي به من نمي خواهم كه بفهمم هیچ حادثه يقیني را مي

راضهي باشهم.  ،اي كه از زندگي به همهان انهدازه كهه بهرايم قهرار داده اي، و برسم به اين كرده

كنید كه بايد از خدا درخواست كرد تا به اين فهم و شعور برسیم كه به آنچهه خهدا  مالحظه مي

گردد. پس اين كه  براي ما مقرّر كرده، راضي باشیم و اين با لطف خدا و آمادگي ما ممكن مي

از  نههودر دينداري را چگونه حل كنهیم و چگهاي موجود  ستان سؤال دارند كه اين پريشانيدو

آرام  كهه آرام س شیطان رهايي يابیم، جوابش براي خودم و شما يك كلمه است و آن اينرتیر

العهالمین كهه پروردگهار مها نیهز  ربّت يريها و مهد برنامهبه  به قلب برسانیم بايد بندة خدا بود و

  اش در اين اسهت كهه از ربّ خهود غهافلیم. همهة ايهن ها ريشه عتماد كرد. همة پريشانيهست، ا

ها، چوب غفلت از ربّ است. آري؛ هر كاري كه موجب شود از اين غفلهت درآيهیم،  پريشاني

چیز در قبضة ربّ است، عمالً در عالَمِ عبادت قهرار   كه همه مبارک است. وقتي رسیديم به اين

ايم. وقتي فهمیديم نقطة ضعفمان غفلت از حضهور ربّ اسهت، بهراي جبهران ايهن ضهعف  گرفته

شويد نماز شهب  انديشیم، تمامي عبادات واجب و مستحب براي همین است، بلند مي  چاره مي

وبیت تو را بهه ربخواهم  مي من در اين خلوتخوانیدتا با ربّ خود صحبت كنید، و بگويید  مي

كه خود را در قلب ما حاضر نگه دارد، موفق به نمهاز  ودِ ربّ براي اينوقت خ قلبم برسانم و آن

گیرد و تمهام  آرام او هم دست ما را مي خودمان را دست ربّ داديم، آراماگر كند.  شبمان مي

                                                 
 .دعاي كمیل - 5
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آيهد. شهادي و نشهاط  غیرقابهل تصهوّري پهیش مهي رود و شادي و نشهاطِ ها از بین مي پريشاني

 حقیقي و نه غافالنه.

 ر بهههود، كهههان نهههادر اسهههتحالهههت ديگههه

 

 بهههار سههبز و تههر اسههت خههزان و بههي بههي

 
 آرزويي است آرزوي بندة خدا، بي

تو بر بندگان من تسهلط  ؛«اِنَّ عِبا ِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ» فرمود:طان یحضرت حق به ش

هها  ه آناند و به آنچهه پروردگارشهان به ها نیست، چون بنده نداري، چون زمینة تسلّط تو در آن

ها در هر شرايطي فقط به دنبال انجام وظیفهة  اند. اين راضي است ها مقدّر كرده داده و براي آن

ند. حاال هر چه باشد و به هر نحو كه باشد، حتّي غذا خوردن و بها زن و فرزنهد هست بندگي خود

ن رفتهه صحبت كردن، ولي اگر همین كارها را با روح و روحیة ديگر انجام داديم، كهاله سهرما

بكنید، « حال»توانید حفو  شود و ديگر نمي ها ظاهر مي حالي پريشانايم و انواع  ربّ شده وبي

نگفتهه و آن را در قلهب حفهو  «اِيّناكَ نَعْبُند»بینید در نماز هنوز  حال كه ممكن نشد، ميحفو 

وقهت  یچآوريد، يعني هه ها هم مي را بر سر بعدي رويد و باز همان بال نكرده به قسمت بعد مي

؟ چهون از بنهدگي خهود كنید« حال»توانید حفو  نميكدام از حاالتِ خود نیستید، چرا  در هیچ

العهالمین  ايهم و بهه ربّ ربّ شهده آور نیست؛ چون بهي راضي نیستید، بندگي خدا برايتان نشاط

هها  شهود بهه آن هاي دروغهین كهه ههیچ اعتمهادي نمهي اعتماد نداريم و لذا شیطان براي ما ربّ

شود و ديگر در هیچ حالي خود را  ها شروع مي حالي ها و پريشان سازد و اضطراب مي ،تداش

نكند جاي ديگري هسهت  ايد، نگران باشید جا نشسته اينكه اآلن كه  بینید، مثل اين راضي نمي

دهیهد و ايهن  جها از دسهت مهي جاست؛ و در نتیجه آرامهش خودتهان را در ايهن  كه بهتر از اين

بهرد و در آن شهرايط همهواره چشهم شهما بهه  شما را از بین مي بودنِ« حال»ا در طمأنینه يحالت 

د، وارد عهالم بنهدگي یتي اگر خود را در همهین حالهت كهه هسهول است. ناكجاآباد دوخته شده

اند: عالِم خهوابش  جهت هم گفته به همین ريزد. ها فرو مي ها و اضطراب حرص كنید، همة آن

خود را در حالت بندگي برده اسهت، ولهي منهافق، عبهادتش ههم  واقع هم عبادت است؛ چون به

 عذاب است؛ چون همواره در تالش است كه افهراد را از خهودش راضهي نگهه دارد و لهذا ههیچ

يعني كسي كه هم خهودش در حالهت امهن و « مؤمن»وقت در حالت طمأنینة بندگي قرار ندارد. 
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كنهد،  العالمین زندگي مهي زير سايه ربّ یت هستند، چوناز او در امن امنیت است و هم ديگران

و او يابد كه بگیهرد  اي نمي تواند سراغ او بیايد، چون دستگیره جهت هم شیطان نمي و به همین

كس كه خود را در مقام بنهدگي وارد  را بجنباند. كار شیطان اين است كه آرزو خیزي كند، آن

آرزو را بگیرد و بجنباند. چون بنهدة كرده، آرزويي جز حفو ادبِ بندگي ندارد، كه شیطان آن 

تهر  خدا، به هر چه خدا لطف كرده است راضي است و آرزويش اين است كهه از خهدا راضهي

 الههي! همهه مهي» انهد: آرزويي اسهت. فرمهوده تر باشد؛ يعني در واقع آرزويش، بي باشد تا بنده

 3«.گويم بگیر گويند بده، من مي

 اشته باشمسوزم آن است که ساز بيشتر با خدا د

تر كن، يعني تقاضهايتان ايهن اسهت كهه خهدايا!  كنید كه خدايا مرا بنده شما وقتي تقاضا مي

العمهل  سورة حجر كه عرض شد، دستور 95سوزم اين است كه ساز بیشتر با تو داشته باشم. آية 

طان یبهه شهضرت حق ح ؛«اِلّا مَ ِ اتَّبَعَكَ مِ َ الْغاوِي »فرمايد:  امنیّت از شیطان است: در ادامه مي

بهه اشهتباه تواني احاطه پیدا كني كه خودشان ههدف خودشهان را  گويند: و تو بر كساني مي مي

و جههت زنهدگي بهه   راه را عوضي گرفته و به اصهطالح گمهراه شهدهانتخاب كرده باشند؛ اوّل 

د. ايهن هايي از شهیطان تأثیرپهذيري دارنه چنین انسانسپس اند،  العالمین را رها كرده سوي ربّ

ههاي شهیطان  ها! همة جذبهه نكتة بسیار ارزشمند را حضرت حق به ما گوشزد كرد كه اي انسان

همة مقصد و مقصود شهما همهین بنهدگي  كه  به جهت غفلت شما از بندگي خدا است در حالي

اسهت، چهرا  نمانهده« بعدي»، العالمین هدف ما است، و در آن حالت است، اصالً رسیدن به ربّ

بهراي العهالمین  كه بندگي خهدا و پهذيرش حكهم ربّ اين  ، خودش هدف است، نهكه خداوند

ديگر باشد. يكي از آفاتي كه ممكن اسهت در ذههن عزيهزان پهیش آيهد، ايهن اسهت كهه  هدف

 بگويند بندگي كنیم براي چي؟! بعدش چي؟! گفت: 

 ماللهههههي نیسهههههت مهههههاهي را ز دريههههها

 

 دريههها خهههود او خهههرّم نباشهههد كهههه بهههي
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شود ماهي از آب خسته شهود و بهه دنبهال بعهد از آب  ب زنده است؛ مگر ميماهي فقط با آ

وقتهي «. ههر كهه او مهاهي نباشهد، جويهد او پايهان آب»باشد، در آن صورت ديگر ماهي نیست. 

خواهد. اصهالً همهین بنهدگي بهرايش نهايهت  انسان وارد معني بندگي شد، بعد از بندگي را نمي

 شعف است. گفت:

 چهه ههر بباخهت كهه بهازي قمار آن خنك

 بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههودش

 

 و نمانههد هههیچش االّ هههوس قمههار ديگههر

كند، و بهراي  انساني كه بندگي را شناخت، همواره در حفو و رشد همین بندگي تالش مي 

 ايهن آيهه بحهث مهي روي بندگي داريهم خواهد. ما وقتي بر اساس عالَمِ اش، بعدي نمي بندگي

طور خود را ادامهه دههیم تها بمیهريم؛  و همینم، ین عالَم باشيكه در اخواهیم  مي كنیم، همین را

كاري كهه مسهیرش بهه به اصالً زندگي همین بندگي است. به بقیّه كارها بايد بگويیم بعد چي؟! 

شود چون بندگي قصّة ذات مها و ادامهة خودمهان  سوي بندگي نیست، بايد بگويیم كي تمام مي

 آن عامهلراه ورود شیطان خواههد بهود و  است، بقیّة كارها ناخودِما است و بر ما سنگین است و

 زحمت است.تعب و همه 

 پذيرد انساني که راه را گم کرد، وسوسة شيطان را مي

 شیطان به دنبال انساني است كه راه را 

، پیشهنهادهاي شهیطان ارد با خدا ند يگر ارتباط نوريو د گم كرده باشد و چون راه را گم كرده

گم كهرده رساند،  يكه او را به مقصد م يراهپذيرد، مثل انساني است كه در وسط بیابان  را مي

ر آن تصهورات یتحت تهأثدود، كمي هم  از اين طرف مين تصورات ير ایتحت تأثاست. كمي 

 ياصهلههدف كهه  يكسهان؛ يعنهي گوينهد مي «غاوين»را ين افرادیچن . اينرود يم از آن طرف

ماسهت همهة العهالمین را كهه ربّ  اگهر ربّ شناسهند. يانهد، راه خهود را نمه خود را گهم كهرده

 توانستیم بفهمهیم بايهد بنهدة ربّ كه به راحتي مي ايم. با اين نشناسیم، در بیابانِ زندگي گم شده

 و به دنبهال حكهم كمهال مطلهق العالمین را ربّ خود نگرفت العالمین باشیم. حاال كسي كه ربّ

گشايد. چنین آدمي درست اسهت كهه  ، راه تسلّط شیطان را بر تمام ابعاد شخصیت خود مينبود

 به جهت اين كهه زودتهر بهه مقصهد برسهد، بلكهه بهه جههت بهي به ظاهر پرتحرّک است، ولي نه
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ام،  كهنم خسهته شهده زند و به قول خودش از بس تالش مي به هر چاه و راهي سر مي ،مقصدي

 :است يكاریغرق ب مولويكه به قول  در حالي

 كهههار آن دارد كهههه حهههق را شههههد مُريههههد

 

 از بهههههراي او ز ههههههر كهههههاري بُههههههريد

 ديگههران چههون كودكههان ايههن روز چنههد 

 

 كننههد تهها بههه شههب در خههاک بههازي مههي

 گهويههههدم از كههههههار خستنهههههدم خلههههق 

 

 حلههق تابههه جههانش  اسههت بیكههاري غههرق 

واقعهي خهودش جلهو بهرود و ههر روز در كار دارد كه بهه سهوي ههدف  به واقع چون كسي 

 حضرت ربّت يرش واليپذآرام هر چه بیشتر به مقصد هستي كه  رشد كند و آرامخدا بندگي 

العالمین عین قرار است و او نیز در قرار با ربّ، قهرار  نزديك شود. حضرت ربّ  ،العالمین است

ت انهوار یهه در تحهت تربن همهواریالعهالم داكردن راه ارتبهاط بها حضهرت ربیهو بها پ گیرد مي

 .رود يخداوند جلو م

 كنند و در نتیجهه شهیطان بهر آن اند، از شیطان تبعیت مي غاوين كه مقصد خود را گم كرده

دههد، چهون خهودش طهرح  يابد. شیطان طرح و نقشه براي ادامة زندگي بهه او مهي ها تسلّط مي

كهه،  قسمت حق نبوده و لذا به ايهنالعالمین را هم نپذيرفته و راضي به  ندارد و طرح بندگيِ ربّ

در دعهاي عرفهه  )علیه السهالم(حسهین حق ربّ او باشد راضي نیست، او نتوانسته است چون امام

 تو پناهگاه و خزينة آرمان ؛«اَنْتَ َُهْفي حي َ تُعييِتي الْمَذاهِبُ فِي وُسْعَتِها» بگويد:خود  يبه خدا

كند. اگر كسي به اين بصهیرت دسهت  خسته مي هاي به ظاهر وسیع مرا هاي من هستي وقتي راه

العالمین است، ديگر به سوي چه كسي بهدود؟!  هايش حضرت ربّ يافت كه خزينة همه آرمان

 خواهد. اين آدم راه را گم نكرده است كه دربه پروردگارش هم كه نزديك است، دويدن نمي

نزديك شود، و اين تالش بها  كند تا به آن شناسد و هر چه بیشتر تالش مي در باشد. گنج را مي

بینهد كهه مقصهد از دسهتش در نرفتهه  شناسد و مي آرامش همراه است، چون راه و مقصد را مي

 است.

 ستين يبَعد

آري؛ تصهرّفات شهیطان در ادراک انسهان تصهرف » فرماينهد: مهي «عليةه هللا رمحة »طباطبهايي عالمه

گويد از بحهث  را معني كنم، ولي دل مي «يةهعل هللا رمحة »خواهم اين جمله عالمه مي...« طولي است و 
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كشد كه بسیار خوب كافي است سهراغ بحهث بعهدي بهرو،  قبلي دل نكن. شیطان دارد نقشه مي

شود. عزيزان؛ بعدي وجود ندارد، ما به دنبال بقهاء  اين بحث را زود تمامش كن ببینم بعد چه مي

ي اسهت بهه سهوي اي راهه يههاي بهه ملكهوت وصهل شهويم. ههر آ جزء هر آيه هستیم تا از جزء

، ارتبهاط پیهدا كنهیم. با ملكهوت آن آن آيه در حالت بقاء و قرار قيز طراملكوت؛ به شرطي كه 

ه یقوة وهمتوانیم استفاده كنیم. دائماً  زندگیمان نمياز اگر در حالت بقاء نباشیم، از هیچ قسمت 

ر نتیجه همواره در ناكجاآباد برو بعد؛ د گويد: گويد: برو بعد، بعد هم مي ميطان یك شيبا تحر

كه عین قرار و بقاء است، از طريق قرار و بقهاي خودمهان  ييبا خداكه  يدر حالبريم.  به سر مي

 انیمتهو ، بها ههیچ چیهز نمهيطور گرفتار بعد و بعهد باشهیم همین توانیم ارتباط پیدا كنیم. اگر مي

مِ َ   الْعَجَلَةُ مِ َ الشَّيْطان وَ التَّأَنِّيُ» ود:فرمه )صلی هللا علیه وآله(ارتباط برقرار كنیم. پیامبر اكرم

ههزار  از خداست و عجله از شیطان اسهت، شهیطاني كهه شهش آرامش و قرار 9؛«)عز وجل( اللّه

اي  دقیقهه هاي ما را پو  كند. اين بیسهت خواهد همه لحظه سال عبادت خود را بر باد داد و مي

كند كهه ببیهنم بعهدش  كه خیال شما را تحريك ميكند  طور پو  مي را كه ما حرف زديم اين

. آرامش ارتبهاط بها مهن را از دیكنالي من ارتباط برقرار گذارد با حرف حا گويد و نمي چه مي

دقیقهه بهه قشهنگي بها  كند. ما داشتیم بیسهت گیرد و با حرف بعد هم همین معامله را مي شما مي

فهمهیم كهه  كه داريم مهي اط بود و اينمان هم همین ارتب كرديم و زندگي همديگر زندگي مي

آيهد مها  العالمین، خزينه جان ماست و دلمان را به اين موضوع داده بوديم، حاال شیطان مي ربّ

 اي تبديل كنهد و درنتیجهه گمراههي خزينه محتوايي و به بي را از اين ارتباط خارج كند و به بي

 مان شديدتر شود.

العالمین باشد تها  ربّ داشته باشیم و ربّ ما هم بايد ربّبا خودمان در میان گذاشتیم كه بايد 

كنهد  به بندگي خدا برسیم و راه نجات از حیلة شیطان هم همین است، حاال شیطان وسوسهه مهي

كه اين را كه جلسه قبل گفتي. بسیار خوب از آن جلسه تا ايهن جلسهه بها ايهن زنهدگي كهرديم. 

كهار كنهیم. هیچهي، بعهدي  يم، بعهدش چههطور زنهدگي كهرد ممكن است بگويي:حاال كه اين

كنیم كه او ربّ ماست و ما عبد اويهیم. بعهدي  العالمین نظر مي ندارد. داريم از اين طريق به ربّ
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 قرار دهیم، عبهادت اسهت. در نمهاز ههم همهین را متعهیّن مهي« حال»خود را در نیست، همین كه 

 .كنیم

آوريهد و علّهتش ههم ايهن  دسهت نمهياكنون چیزي به  شما اگر نگران بعد هستید، يعني هم

ات ههم راضهي  ا باشهي و بهه بنهدگيتي بنده خهدرفيد. اگر پذاست كه با ربّ خود ارتباط نداري

بیني همچنان كه تهو بهه عنهوان عبهد،  يابي و مي مرتبه ربّ خود را در منظر خود مي ي، يكبود

 ه چیز راضهي هسهتي؟! بهه ايهننظر بر او داري، او هم به عنوان ربّ به تو نظر دارد؛ حاال تو به چ

كه ربّ تو به تو نظر دارد، بعدش چي؟ بعد ندارد، ارتباط با ربّ كهه بهه بعهد نیهاز نهدارد؛ چهون 

گرفته است، به دنبال فرا شما در وسط دشت كه آفتاب همه جا را ا يآخودش همه مقصد است. 

خواههد، اگهر آفتهاب  نميدويد؟! يا همین كه بايستید با آفتاب ارتباط داريد. دويدن  آفتاب مي

خهواهم؟!  گويي آفتاب مي خواهي، پس چرا مي خواهي كه هست، اگر سنگ و خاک مي مي

عدي ندارد. بهترين عبادت اين است كهه بنهده حهق باشهي و خواهي كه بَ اي و ربّ مي اگر بنده

العالمین را ربّ خود بگیري. آفتاب بخهواهي، نهه سهنگ و چهوب. خیلهي سهخت و خیلهي  ربّ

شهود وگرنهه خیلهي  است. اگر پذيرفتیم كه به بندگي خدا راضي شويم، خیلي آسهان مهيآسان 

 .است سخت

خوانهد ولهي  اسهتفاده كنهد. نمهاز مهي« حال»تواند از  يمن است «بعد»آلوده به  كه آدميآن 

ت، در گذشهته و آينهده نیسه« حهال»تواند از نماز استفاده كنهد. در  دارد، نمي« بعد»چون نظر به 

توانهد از  دارد و نمهي« بعد»رسد، باز نظر به  مي  )علیهاالسالم(تسبیحات حضرت فاطمهاست. به 

 ههیچ. آفتهاب ربّوبیهت بهر سراسهر وجهودش مهي ههیچ و  آن استفاده كند. بعدش چي؟ ههیچ و 

دارد و بهه « ربّ»درخشد و همة عالم خلقت وسیله است كه به آفتاب ربّوبیت حق بنگرد و ببینهد 

اش ادا كنهد. ولهي بها  و با بندگي او حقِّ ربوبیت او را در حدّ طاقت بشهري خود نظر كند« ربّ»

دود. عهادت دويهدن را در  ن، در آفتاب به دنبال آفتاب مهيیالعالم ك اضطراب و غافل از ربي

چیهز ههم حاضهر اسهت، خهود دانیهد!  بینید كه تو عبدي و او ربّ، و همهه عبادات رها كنید، مي

 ن عرضه داشتند:یالعالم به حضرت رب لسالم()علیه انیرالمؤمنیحضرت ام
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بِي فَخْ اً أَنْ تَكُنونَ لِني رَبّناً أَنْنتَ َُمَنا أُحِنبُّ  يبِي عِزّاً أَنْ أَُُونَ لَكَ عَبْداً وَ َُفَ يإِلَهِي َُفَ»

ن انهدازه افتخهار ین اندازه عزّت بس كه بندة تو هسهتم و همهی! مرا همياله 2«فَاجْعَلْتِي َُمَا تُحِب

كه من دوست دارم، مرا آنچنهان قهرار بهده كهه تهو  ينان، تو آنچيكه تو پروردگار من هستبس 

 .يدوست دار

 كنهي؟ سوي يهار گهذاري نمهي اي دل! به

 

 كنههي؟ اسههباب جمههع داري و كههاري نمههي

 
 چگونگي تصرف شيطان

 فرمايد: سوره حجر مي 93در ذيل آيه «عليه هللا رمح »عالمه
دههد  انسان تصرّف طولي است، و شیطان؛ دنیا را زينت مي آري تصرّفات ابلیس در ادراک»

خواههد بكنهد  و در ادراک انسان تصرّف نموده، باطل را به لباس حق درآورده و كاري مهي
چیهز  كه ارتباط انسان به امور دنیوي تنها به وجه باطل آن امور باشد و در نتیجه انسان از هیچ

ز را مسهتقل و بريهده از خهدا و غیهب و قیامهت چیه فايده صحیح و مشروع آن را نبرد و همهه
تعالي كه مدير مطلق هستي  بفهمد و وجه باطل هر چیز را ادراک كند و در نتیجه از مقام حق

 همهاندمهد كهه  وبیت اوست، غفلت كند و طوري به انسان مهيربچیز در قبضة  است و همه
 «.شوند اش مي ، شیطان و ذريّهگونه افراد مالئكه هستند، اولیاء اين ،مؤمنان كه اولیاءِ طور

انسهان هسهت ؛ يعني زمینه در خهود «تصرّفات ابلیس در ادراک انسان طولي است»فرمودند: 

كهه در  يرا در حهال يمثالً كسه طور نیست كه اين كند. كار خود را مي لذا او براساس آن زمینه

خهود شهما د تها قهین كنههُل بدهد؛ بلكه مثل اين است كه او به فكر شما تل عرض شما قرار دارد

 گیرد. د و لذا اراده او در طول ارادة شما قرار ميید انجام دهخواه و مياكاري را كه 

كنهد؟ بدانیهد؛  از نظر وجودي، چگونهه تصهرّف مهيطان یشحاال كه معلوم شد »بعد فرمود: 

لسهه ههم كند كه ارتباط انسان با امور دنیوي تنها به وجه باطل آن امور باشهد. مهثالً ج كاري مي

كند، و وجه ارتباط  است تقويت مي و زودرفتن آيید وجه غیرمفیدش را كه همان عجله كه مي

خوانیهد، وجهه غیرمفیهدش را كهه  برد. نماز مي شود از بین مي با خدا را كه موجب آرامش مي

كنهد. در يهك كلمهه  ، تقويهت مهياست ارتباط با ربّ است و گرفتار ظاهر نمازشدن وجه عدم
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برد. روحیة احساس تكلیهف  ط با خدا و قیامت را در همة كارها در خیال ما از بین ميوجه ارتبا

  كند. نشستن در يهك جلسهه و بحهث قهرآن كردن را ضعیف مي تربكردن در كارها و قصد ق

العالمین را همهراه داشهته باشهد، مسهلّم  صال با حضرت ربّو ات كردن، اگر با حفو حضور باشد

و در نتیجهه در بنهدگي او  خهود بهردن خهود را زيهر پرتهو نظهر ربِّيك عبادت پرثمهر اسهت و 

 قطهع مهي زهیهر انگییبا تغ . طرف منفي آن اين است كه شیطان اين ارتباط رااست شدن پروريده

گرفتي تا بروي براي بقیّه بگويي. در محضهر حضهرت ربّ  كند كه چه چیزي ياد كند، القاء مي

خواهد باشد، مهم ايهن اسهت كهه مها را از  ه ميكربّ هر  یرِاندازد، حاال آن غ نظر را به غیر مي

 خارج كند. احساس حضور در محضر حضرت ربّ 

 طلبي به نور ربّ ها بكشید تا غبار علم شده است كه دست از مطالعه كتاب بعضاً توصیه مي

نیهد. مسهلّم مطالعهه در طلبي تبديل شود، و بعد دوباره با اين روحیهة جديهد مطالعهه را شهروع ك

شود كه مهانع  موضوعات دين خوب و الزم است، امّا گاهي همان مطالعات تبديل به غباري مي

اَلْعِلْنمُ هُنوَ حِجنابُ » :شود، اين همان حالت است كه فرمودنهد تجلّي نور ربّ به جان انسان مي

شهد و  ظهر بهه ربّ مهييعني علم همان حجاب اكبر است؛ چون علمهي كهه بايهد آينهه ن؛ «الْاَُْبَ 

، يآن بهه جنبهة حصهول يشدن جنبهة حضهور ليبا تبدداد،  بندگي و تواضع انسان را افزايش مي

 آورد.  غرور و كبر و عُجْب را به همراه مي

كار شیطان همین است كه جهت باطل هر چیز را براي انسان زينت دهد كه بنها بهر فرمهايش 

دهد. علمي كه از طرف خداست و براي توجّه بهه  مي هاچیز ، جهت استقاللي به «عليةه هللا رمحة »عالمه

 شود به علمي كه از طرف خودم و براي نمايش خودم است.  خداست، تبديل مي

، جههت نباشهد وبیت حضرت پروردگهاررب جا، اگر تحت ايننشستن شما در عنوان مثال؛  به

مكان بیابیهد از دسهت  نشستن شما است، اگر تدبیر حضرت ربّ را در حضور خود در اين باطلِ

ايد و راه تسلّط او سدّ شده است و در نتیجهه در يهك حالهت بقهاء و  شیطان از اين جهت رهیده

يابهد،  كنیهد و بنهدگي و توجّهه بهه ربّ شهدّت مهي گیريد و دلْ زندگي پیدا مهي نشاط قرار مي

بهه  راهش همان است كه عرض شد و آن عبارت است از راضي بودن، نسبت به بنهدگي خهدا و

 كلّي در همة حاالت از خدا راضي بودن.
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)صهلي اهلل علیهه خداوند خطاب به حضهرت رسهول اكرم در حديث قدسيِ معراج داريم كه

د! اي احم ؛«مِتْك فُقَ اءَ وَ قَ ِّبْ مَجْلِسَهُمْيا اَحْمَد! مَحَبَّتي مَحَبَّةَ الْفُقَ اءِ فَا ْنِ الْ» د:يفرما يم وآله(

)صهلي اهلل پیهامبر اكرم 0«مجلس فقراء بهاش  ء است، پس همنشین و همدوستي من، دوستي فقرا

هايي كه از  فرمايند: آن اند؟ حضرت ربّ در جواب مي پرسند: فقراء چه كساني مي علیه وآله(

  اند فقر خود راضي

 مأموراند فقرايي را دوست داشته باشند كه از فقهر خهود راضهي )صلي اهلل علیه وآله(رمپیامبر اك

راضهي و يها نا اند. حاال يا شما غني هستید يا فقیر، اگر غني هستید كه دلیل ندارد بیشتر بخواهیهد

كسهي كهه نهورِ ربّ بهه قلهبش  باشید، و اگر فقیر هستید، يا از اين فقر راضي هستید يها ناراضهي.

بیند، چون خدا را دارد و اين خهداداري همهة دارايهي اسهت.  خود را نمي  ده، اصالً ناداريخور

 يهها ناراضهي اسهت و نداشهتن ش نتابیده، اگر غنهي اسهت؛ مسهلّمولي كسي كه نور ربّ بر قلب

 بیند. ش را مياطراف يها نداشتنفقیر است كه باز  بیند. و اگر هم را مي گرشيد

شهود،  هاي دنیايي سبب ايجهاد رضهايت مهي فكر كنیم دارايي پس قضیه اين طور نیست كه

العهالمین اسهت و همهة  بندگي حضهرت ربّشود، عالقمندي به  خیر، آنچه موجب رضايت مي

شود كه بتواند ما را نسبت به توجّه به پروردگارمان گمهراه  جا شروع مي هاي شیطان از اين كار

و كهانون   ج و كانون ما نسبت به مسجد و بسهیجكند، حتّي در اين حدّ كه بگويیم: مسجد و بسی

 حهاكم مهي« ربّ»شود و به دنبال آن غفلهت از  اضطراب مي ديگران كمتر است؛ همین موجب

كنیم و گويها  د. ولي اگر فقط تكلیف را ببینیم، خود را در آغوش توجّه به ربّ احساس ميگرد

 ربشود. گهاهي مضهط خدا تبديل ميچیز به راه ارتباط با  ايم و همه در قلب هستي جاي گرفته

ن آراء را كسهب يشهتریب شويم كه نكند آن فردي كه ما مايل نیستیم در انتخابات رأي بیاورد مي

كه بهه مها ربطهي نهدارد. مها فقهط  مان است، در حالياين به جهت عدم توجه به پروردگار، كند

لطهف پروردگهار  خود را بندگي كنهیم و خهود را در آغهوش پروردگاريك تكلیف داريم كه 

 شود.  قرار دهیم. حرص، به جهت اضطراب و خروج از آرامشِ انجام تكلیف، پديدار مي
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 خدا شيطان را بر انسان مسلّط نكرد

 :هست كه )علیه السالم(سوره ابراهیم55در آيه 

يَ الْنأَمْ ُ اِنَّ اوَ وَعَندَُُمْ وَعْندَ الْحَنقِّ وَ وَعَند» يْطانُ لمّنا قُضنِ  تُّكُمْوَ قالَ الشنَّ

 َعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لني فَنال  فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما ُانَ لي عَلَيْكُمْ مِ ْ سُلْطان، إِلّا اَنْ

اِنّني َُفَن ْتُ  تَلُومُوني وَلُومُوا اَنْفُسَكُم ما اَنَا بِمُصْ ِخِكُمْ وَ ما اَنْتُُِمْ بِمُصْ ِخيَّ

 .«لِمي َ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌبِما اَشْ َُْتُمُونِ مِ ْ قَبْل اِنَّ الظّا

گويهد: خداونهد شهما را بهه  مهين یبه مشركچون كار خاتمه يافت و قیامت برپا شد، شیطان 

وط بود، خبر داد و بهه آن وفها كهرد و مهن بهه عكهس آن خبهر دادم و ربآنچه به دنیا و آخرت م

جبهور بهه معیهت و سرانجام خلف وعده كردم، و من در دنیا بر شما تسلّط نداشهتم كهه شهما را م

بر شما نداشتم مگر اين كه شما را به شرک و گنهاه دعهوت چنین سلطنتي با خود كنم، همراهي 

پس خودتان را مالمت كنیهد،  كردم و شما هم خودتان پذيرفتید

دهنده به من نیستید.  شما نیستم و شما هم فريادرس و پناه نه من را. امروز من فريادرس

)در  7جسهتم. جويم و بیزاري مي من از اين كه شما در دنیا مرا شريك خود گرفتید، بیزاري مي

( عهذاب دردنهاک، حهقّ جويهد،  قیامت هر ظالم از پیروان خهود بیهزاري مهي

 .دبودي شماست كه در زندگي از ظالمان 

 زودباوري ما، عامل تسلط شيطان

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي
شود، ولي در آيه فوق منظور همان اولین  شیطان به معني شرير است و شامل جن و انس مي»

است و نهايتاً هم كهار « ابلیس»او   هاست كه نام شخصي شخص است كه منشأ همة گمراهي
است و خداوند او را بر ما مسلّط نكرد بلكه انسان است كه بها اد شنهیو پدعوت صرفاً شیطان 

دهد و دل خود را  ها را بر نفس خود تسلّط مي كنندة به بدي زودباوري خود، شیطانِ دعوت
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كند و لذا نبايد انسان كاسة گمراهي خود را بر سر ديگري بشكند، زيرا انسان به  ملك او مي
 «.وط به خود انسان استربیفر عمل هم ماعمال خود مسلّط است و پاداش و ك

 خدا به شما وعهده حهق»گويد:  فرمايد: شیطان در قیامت مي فرمايید كه آيه مي مالحظه مي

عمومهاً مهردم در اثهر  يلههها را بهه حهق، و ها را بهه خهود نسهبت بدهیهد و خهوبي بديپس « داد

دهنهد و خودشهان را  ها را به غیر نسبت مهي كنند و بدي  تحريكات شیطان عكس آن عمل مي

طوري است. اهل دنیا در قیامت بر اساس همهین  روحیة اهل دنیا اين د،دانن عیب مي خوب و بي

طهور  گويد: آخهر مگهر ايهن گويند: تو ما را گمراه كردي؛ شیطان مي شان به شیطان مي روحیه

پذيرفتیهد  هاي مرا نبود كه خداوند وعدة حق به شما داد و من وعدة باطل، و شما خودتان وعده

لْطان»: در حالي كه من شما را مجبور به اطاعت از خودم نكهردم مهن  «ما ُانَ لي عَلَيْكُمْ مِ ْ سنُ

كهه در مقابهل پیشهنهادات خهدا توسهط انبیهاء، مهن ههم  هیچ تسلطي بر شهما نداشهتم، مگهر ايهن

ما بوديد مشكل؛ خود شرا از شما نگرفت. « اختیار»ن پیشنهادهايي به شما كردم، و لذا وسوسة م

تَجَبْتُمْ لني»كه در مقابل اين دو دعوت،  فَنال »: پیشهنهاد مهرا پیهروي كرديهد و حهاال ههم «فَاسنْ

مهرا مالمهت نكنیهد، خودتهان را مالمهت كنیهد، چهون ريشهه پهذيرش  «تَلُومُوني وَ لُومُوا اَنْفُسَكُم

منا اَنْنتُُِمْ منا اَنَنا بِمُصنْ ِخِكُمْ وَ » :گويهد هاي مهن در خهود شماسهت. بعهد ههم مهي وسوسه

 توانم به داد شما برسم و نه شهما مهي خود شلوغ نكنید، چون نه من مي حاال هم بي؛ «بِمُصْ ِخي

توانید به داد من برسید، هر كدام خودمان سرنوشت بدي براي خود رقم زديم و ايهن سرنوشهت 

بِما اَشنْ َُْتُمُونِ  اِنّي َُفَ ْتُ» :دهد كهه ناپذير است، و بعد ادامه مي عین شخصیت ما است و تغییر

من به اين شركي كه در طول زندگي بهدان مبهادرت كرديهد، ههم كهافر بهودم و ههم  ؛«مِ ْ قَبْل

تواند ربّ شما باشد و من هم بهه  كافر هستم. شما مرا ربّ گرفتید و فكر كرديد غیر خداوند مي

واقهع ربّ  و مهن بهه كهنم دانستم دارم شما را اغفال مي كه مي اين گرايش شما دامن زدم با اين

اِنَّ »آمهد.  مهن خوشهتان مهي يهها اغفهال اء ازیتذكرات انب يبه جاحقیقي شما نیستم و شما هم 

 جههت هها ، چون جهان آنهستند ب دردناک و عمیقيدر عذا نیظالم «الظّالِمي َ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ

بود از دسهت داد ها  را گم كرد و بندگي خدا را كه اصل همه آرامشخود سوي ربّ  به يریگ
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 ندتوانسهت و اين عذاب الیم، صورت همان جدا شدن از آرامهش بنهدگي اسهت كهه در دنیها مهي

 د.ننصیب خود كن

كند و  در بهشت ظهور مي ،العالمین طور كه طراوت و آرامش بندگي و توجّه به ربّ همان

و حهرصِ هاي بهشتي همه بسته به تحقّق آن آرامش است، دوري از بندگي و اضطراب  صورت

 يهها كنهد و صهورت العالمین در جهنّم ظههور كامهل مهي دادن توجّه به ربّ به جهت از دست

 ها است. ها و حرص بسته به تحقّق آن اضطرابواهاي جهنّمي  عذاب

 متوسط، عامل تأثير  توجّه به عللِ

 هاست كه بها زودبهاوري پس روشن شد كه كار شیطان فقط دعوت است و اشكال از انسان

هها كهه  كنند. حاال از خودتان سؤال كنید كه آخهر انسهان ودشان او را بر خود مسلّط ميهاي خ

فرمايهد:  گیرند؟ آيه مهي تأثیر شیطان قرار مي هم عقل دارند و هم فطرت، پس چرا بعضاً تحت

 ها را منشهأ  هاي متوسط و واسطه هاست و علّتش آن است كه علّت اش هم در خود انسان ريشه

كند كه به طور عمیق فكر كند و مبادي اثهر را پیهدا  یرند. انسان وقتي تالش نميگ مياثر اصلي 

كشهد و از علّهت اصهلي كهه  ك قوة واهمه، علهل متوسهط را بهه ر  او مهييشیطان با تحر كند،

شويم با يهك مقهداري  مي مرتبه متوجّه كند. مثالً يك ميلعالمین است، غافلش  ا حضرت ربّ

 ايم هرو شد قرض و بدهكاري روبه

را در رابطه با ربّ خود ببینهیم، مواظهب   براي رفع اين قرض، اگر جريان 

رضهايت از ربّ خهود، همهان  م مسئله را از او جدا نكنیم، متوجه باشیم كه يا به سبب عهدمهستی

 جههت امتحهان، آن حادثهه را بهه كنیم، و يا به پروردگارمان، گرفتار قرضمان كرد، كه توبه مي

وجود آورده و خودش ههم گشهايش  دانیم خودش به كنیم و مي وجود آورد كه صبر پیشه مي

نظهر را از در آن موضهوع و در هر دو حهال چهون  1كند. فراهم مي  الزم را

                                                 
در آداب ماه رمضان در بحث آداب دعها، « المراقبات»در كتاب شريف  «عليةه هللا رمحة »تبريزي ملكي اهلل  مرحوم آيت - 1

»... كند كه: خداوند به بعضي از پیهامبرانش فرمهود:  ذكر مي )علیه السالم(صادق روايت قدسي مفصّلي را از حضرت امام

ها به دست من است؟ آيها رواسهت  كه گشايش همه سختي ها به ديگري امید بندد، با اين رواست كه او)بنده( در سختيآيا 
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حضرت ربّ خود برنداشتیم، شیطان نتوانست علل متوسط را براي ما اصل قرار دهد و بهه ههزار 

 آلودگي گرفتارمان كند.

 مشكالت؛ وسيلة امتحان صبر بندگان

گهر در ا آيد  گاهي فقر سراغ انسان مي

تواند بكند و اصالً اين فقر، شما  هر دو حال حضور ربّ را در آن ببینیم، شیطان هیچ كاري نمي

خهارج او بنهدگي  در كند كه دست و پاي خود را گم كنید و از تعادل را آنچنان مضطرب نمي

داري به مشكالت اقتصادي افتاد و  مغازه شويد. اين فقر همراه توجّه به ربّ است، ولي اگر يك

بهه  شهروع جههیو در نت شدخواهد هاي او  رابطه با ربّ تحلیل كرد، شیطان وارد تحلیل آن را بي

جايي كهه آن  كند. مالحظه كنید شیطان از كجا وارد شد؟ از آن مي بافي شي و دروغفرو گران

واند كهاري بكنهد ت يد، فكر كرد خودش ميدار فقر را ديد، ولي تنبیه يا امتحان ربّ را ند مغازه

 اصل گرفت. و علل متوسط را 

 یطان قهرار مهيتهأثیر شه ها بها زودبهاوريِ خهود، تحهت انسان: »«عليةه هللا رمحة »بنا به فرمايش عالمه

ههاي اصهلي حهوادث و  اندازنهد. علهت به اصل و مبناي كارها و حوادث نظر نمي؛ چون «گیرند

 اي داننهد. انسهاني كهه در ههر حادثهه را همان علل متوسط مهيمشكالت 

كهارگر نیسهت؛ پهس  بهر اوشهیطان  يهها وسوسههالعالمین را يافت، ديگهر  ور حضرت ربّحض

 يهها امیهو به پكنند  حوصلگي مي ها بي درست است كه همه عقل و فطرت دارند، ولي بعضي

 العهالمین نمهي ربّ نقهش بهه حهوادث عهالمنگاهشهان را در و كنند  يم يمحل يعقل و فطرت ب

هها و  وارد تحلیهل، يل به نحو اسهتقالليدادن به اسباب و وسا در نقشاندازند و در نتیجه شیطان 

بْحانَ » كنهد كهه: كه خداوند در قرآن دائم ما را متوجّه مهي شود، در حالي ها مي عمل آن فَسنُ

بهاطن و اصهل ههر چیهزي در قبضهة  ملكهوت و 9؛«ء، وَ اِلَيْنهِ تُ ْجَعُنونالَّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ ُُلِّ شَيْ

شود. حاال اگر ما از اين نكته بزر  غفلت  ها هم به او ختم مي حضرت حق است و همة حادثه

                                                                                                                        
دست من است و تنهها درِ خانهه مهن  كه كلید همه درهاي بسته به كه او دل به ديگري بندد و درِ خانه ديگري را بكوبد با اين

 «.است كه همواره به روي همگان باز است؟...
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فهوق  و بر عكهس؛ وقتهي مها متوجّهه آيهةشود.  يم در جان ما باز كرديم، عرصة فعالیت شیطان 

در قبضة حق اسهت و ههیچ علّتهي با همة فعل و انفعاالت جهان  كه تمامو چشم ما باز شد شديم 

العهالمین  هیچ علّتي از عللِ متوسط، حجاب حضور و تأثیر حضرت ربّ استقالل ندارد،در تأثیر 

نخواههد بهر مها  يتسهلّط گهرينیست و د ها كارگر كار شیطان ديگر در انديشهلذا نخواهد شد و 

چیهزي را ا يابتدا شخص و اش در اين است كه  ريشه . هر گناهي كه انسان مرتكب شود،داشت

و لذا شیطان جهاي است غفلت كرده  در آن صحنه و از حضور ربّ  نگاه كردهبه نحو استقاللي 

و بهه سهوي باطهل دههد  يربّ او قرار مه يرا جا يگريز دیو چحضور ربّ را در قلب او گرفته 

انسان میهل بهه گنهاه پیهدا . كند يم باطلدعوتش كرده و نگاهش را به آن چیز، تبديل به نگاهي 

ق وسوسهة يو از طرخواهد از طريق گناه يكي از خ هاي خود را جبران كند،  ون ميچ كند مي

كهه ايهن خه   يكند كه همان ربّ بیند و فراموش مي آن گناه را وسیلة جبران آن خ  ميطان یش

خودش برايت گهذارده اسهت، چهون وبیت اِعمال ربرا در تو گذاشته، راه جبران آن را از طريق 

در پهیش خود را نديدي و لهذا راه گنهاه  ياصلخواهد تو را بپروراند. تو ربّ  ربّ تو است و مي

العهالمین آن خه  را  العالمین بیشتر دور شدي. ولي اگر با نگاه به ربّ گرفتي و در نتیجه از ربّ

بهیش از پهیش  اوكردي، بهه  یدا ميپ اوكردي، وقتي راه جبران آن خ  را هم از طريق  نگاه مي

بهه خهودش نزديهك شدي اصالً اين خ  را گذاشت تا تهو را بیشهتر  شدي و متوجّه مي آشنا مي

از ما انتظار صبر بر طاعت داشت تا ما را بپروراند. ما بايد دائم متوجّه باشیم ربّ مها، مها را  كند و

و اين نیاز سادة ما را بهرآورده كهرده خواهیم  دانست ما ابرو مي فراموش نكرده است، او كه مي

ترِ ما غافل باشد؟ يا قرار است صبر ما را آزمهايش كنهد. بايهد  شود از نیازهاي مهم است آيا مي

مواظب بود در اين فرصتي كه بناست صبر ما در بندگي خدا روشن شود، به علل متوسط بهدون 

هها  ساني خ هايي دارد و ايهن خه یم كه روسیاه خواهیم شد. هر اننالعالمین نظر نك حضور ربّ

هها غفلهت كنهیم،  در ايجاد اين خ خود ربّ و نقش وسیلة امتحان او است. ولي اگر از حضور 

 د.نشو ها وسیله معصیت ما مي همین

 مند صراط مستقيم انسان، تنها راه نتيجه

 فرمايند: در ادامه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي
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اَلَمْ تَ َ اَنَّ اوَ خَلَقَ السَّمواتِ »: دفرماي مي 09آيه  )علیه السالم(راهیموقتي قرآن در سورة اب»

بیني  اي پیامبر؛ و اي همه انسانیت! آيا نمي ؛«وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ...

نهدارد؟ اين نظام آفرينش همراه با حق و حقیقت آفريده شده و هیچ بهاطلي در آن راه  
شود هیچ چیز در اين نظهام اسهتثناء نیسهت، انسهان ههم اسهتثناء نیسهت، او ههم  پس معلوم مي

اش كه بر آن مقصهد آفريهده  صراط مستقیم دارد كه بايد آن را طي كند تا به مقصد حقیقي
كه مانعي راه او را سدّ كند، آن مانع شیطان است ولي همچنان كه  شده است برسد، مگر اين

 .«گفتیم نفوذ ابلیس در انسان در حدّ دعوت است و نه تسلّطن يش از ایپ

فرماينهد: انسهان ايهن را بايهد بفهمهد كهه  مي «عليةه هللا رمح »فرمايید كه حضرت عالمه مالحظه مي

صراطي دارد و بايد اين صراط را طي كند، و صراط مسهتقیم انسهان، يعنهي جهتهي كهه اگهر آن 

ههاي  راههه و در مقابهل صهراط مسهتقیم انسهان، بهي شهود جهت را طي كند، خ هايش پُهر مهي

 راههه كنند و كار شیطان هم همین است كه ايهن بهي فراواني هست كه به ظاهر خ  او را پُر مي

ها را، راه جلوه دهد. ولي اگر انسان خوب فهمید كه صراط مسهتقیمي دارد كهه او را بهه مقصهد 

ها را تشخیص دهد، به اين صهورت كهه  ههرا تواند بي رساند، ديگر به خوبي مي اش مي واقعي

العهالمین را بهه مها  دارد و هر راههي كهه حضهور ربّ توجّه به ربّ را در منظر خود زنده نگه مي

نگذاشته،  او را تنهااي پروردگارش  وقتي فهمید در هیچ حادثه نشان داد، صراط مستقیم ماست؛

نظهر دارد. شهیطان بهه عنهوان عهدوّ ت ش گذارده اسيكه او در جلو ييها خود و راهدائم به ربّ 

العالمین را فرامهوش  كشد. اگر ربّ هاي ديگر را به ر  ما مي آيد راه مبین و دشمن آشكار مي

بینیم چقدر دشمنِ آشكاري است. اگر ربّ ما، شهوت و غضب و حرص شد، ديگهر  نكنیم، مي

دمهان بها شههوت و دشهمن پیداسهت، امّها خو يدشهمنشهود.  عدوّ مبین بودن شیطان فراموش مي

كشیم. وقتي حرصِ به دست آوردن يك چیز تمام فكر ما را اشغال  مي غضب حجاب روي آن

ماند، و شیطان كارش قسهمت اوّل  برايمان نمي پذير ربهكرد، ديگر جايي براي توجّه به نقاط ض

پولي را وقتي تصمیم گرفت  ر ابزارهاي دنیايي مشغول كند. انساناست كه تمام فكر ما را به تأثی

كهه آن پهول  نيهابودن و  بقیّه تعلق بهشود كه م بدزدد، آنچنان نقش آن پول برايش برجسته مي

برايش پیدا نیست و شیطان در قسمت اوّل فعّالیّت خهود  ر خواهد بود،تأثی براي غیر صاحبش بي

چهاره گهذارد، و دزد بی هاي باطل را يكي بعد از ديگري به نمايش مهي كند و همواره راه را مي
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دن آن مال مبهادرت يبه دزد رسد كه در نظام حق، عمل باطل هرگز به ثمر نمي هم غافل از اين

كهرد از آن پهول  يكه فكهر مه يا محروم شده و هم از بهره ييایكند و لذا هم در امتحان دن يم

رسهاند  آن راهي انسان را و كار انسان را به ثمر مهي اورد، محروم گشت.یدست ب توانست به يم

واقع ايهن راه را خداونهد قهرار داده اسهت تها خ ههاي انسهان  ه صراط مستقیم انسان است و بهك

دههد،  نشان مهي راه راهه را آيد بي جبران شود و انسان از امتحان سرفراز بیرون آيد. شیطان مي

عنهوان  ثمهر شهده و شهیطان بهه راهه برود، عمرش باطل و بهي در بي تر انسان هر چه سريعحاال 

خواهد كه عمر ما را مثل عمر خودش باطل كنهد؛ يعنهي  خورده انسان، همین را مي قسمدشمن 

كنهد و  اش زيبا جلهوه مهي جهت منفيعمر انسان كه جهت مثبت و منفي دارد، از طريق شیطان 

 و قسهم 01....«سُ ظَتَّنهُ يهِم اِبْلنيوَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَ»ر قرآن؛ ییرسد و به تعب انسان به پوچيِ مطلق مي

 ها درست در آمد. كردن فرزندان آدم در مورد آن طان در مورد گمراهیش

 وسوسة شيطان، عامل تمايز انسان مؤمن از غير مؤمن

 فرمايند:  در ادامه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي
شیطان در جهان آفهرينش يهك موجهودي اسهت كهه  )علیه السالم(سوره ابراهیم09طبق آيه »

ظام هستي خیر و رحمت است. كار او كه براي آن كار آفريده شده است، وجود او در كلّ ن
جهز وسوسهه و دعهوت بهه كه مالئكه در نظام خلقت خیرند. كار شیطان  خیر است، همچنان
وسوسه و دعوت به بدي براي انساني كه بايد با نبرد در جهاد اكبهر پیهروز  نيبدي نیست، و ا

 شود خیر و رحمت است.
بود، و فقط و فقط  به گناه در عالم نبود، و اگر وسوسه به گناه كردن نمي اگر گناه و دعوت

راه صواب بود كه در آن صورت ارج و ارزشي نداشت، قهراً اطاعت هم نبود، زيهرا اطاعهت 
اي ايجاد شود تا انسان میان راه صواب و راه گناه، يكي را انتخهاب  براي آن است كه انگیزه

مانهد و بهه  اشد، جايي براي تكلیف و انتخهاب و ديهن بهاقي نمهيكند و اگر يك راه بیشتر نب
هايي كه گناه برايشان راه ندارد، تكلیف و دين و رسالت و شريعت ههم  جهت هم آن همین

                                                 
 .51ه يسوره سبأ، آ - 01
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بینید كه براي فرشتگان شريعت و رسالت نیست. اصالً كمال انسان از راهِ  برايشان نیست و مي
 «.افعال اختیاري اوست

بگیريد كه چرا بودن شیطان در نظام هسهتي خیهر  «عليةه هللا رمحة »از فرمايش عالمه فعالً اين نكته را

، انسهان مسهیر راستاي همین تحريك گناه و مقابلة انسهان بها ايهن تحريكهات در كه نيا و ،است

كنهد و عقهل و  شهیطان، اختیهار انسهان را از انسهان سهلب نمهي رايز كند. كامل خود را طي ميت

سهرزنده كه عقل و فطرت  ، پیامبران هم آمدند براي ايناست ن نهاده شدهفطرت هم كه در انسا

كردن در اثهر ايهن مقابلهه، طان و رشهدطراوت بمانند؛ پس راه مقابله با وسوسه شیبا نشاط و  باو 

العالمین نیز در صحنه است تا وسوسة  نشده و شرايط شناخت شیطان از طريق توجّه به ربّ  بسته

خورنهد، معلهوم  ها بهاز فريهب مهي ز باشد. حاال اگر در چنین شرايطي انسانشیطان نتواند كارسا

ههاي خهارج از توانهايي  است خیلهي سهاده و سهطحي هسهتند، مثهل كسهي اسهت كهه بهه وعهده

پرسد مگر اين آقها  شود و از خود نمي جمهوري دلخوش مي كانديداهاي نمايندگي و يا رئیس

معلوم است كه ايهن آدم خیلهي سهاده اسهت كهه ايهن ها را دارد؟ خوب  توانايي انجام اين وعده

ريب را در خودش فراهم در واقع زمینه فش، يبا توجه به آرزوهاكند و لذا  سؤال را از خود نمي

ههاي صهحیح از ناصهحیح را مشهخص  راه شیطان عمالً مرزن نكته يكرده است. پس با توجه به ا

هاي زندگي، شخصهیت خهود را شهكل  اهيها با اختیار و انتخاب خود در دور كند تا انسان مي

هها  شود. معلوم است كهه وعهده چنین شرايطي ميدآمدن يپددهند و نقش شیطان عمالً موجب 

كهه خهود را اسهت هايي  انسانمشكل، مشكل هاي شیرين،  همیشه شیرين است و در كنار وعده

افتنهد، در  راه مهي پذيرنهد و بهه دنبهالش دهنهده را مهي وعده يها و وعده اند، بیدار نگه نداشته

ه و سهاده بهود يهها دهنده دنبال كار خودش اسهت و اشهكال در خهود ايهن آدم حالي كه وعده

عت ظاهر يق شريكه از طرالعالمین  ربّت یرش ربوبيپذكه با  ندكه متوجّة اين قاعده نشد هست

نسهان شیطان كارش همین است كه مرز اين دو ا .را پر كرد يواقع يها خ توان  يشده، فقط م

آورند و كار انبیاء  را جدا كند و مشخص شود هر كدام با اختیار خود، جايگاه خود را پديد مي

 و فطرت و عقل از يك طرف و كار شیطان از طرف ديگر فقط دعوت بود.

از  يآزاد يشود و شهكر نعمهت بهه معنه يحاصل م يسوز ت با سببيدر نها يقید حقیتوح

 يدین توحیدن انسان به چنیطان مانع رسیو روان است و ش در قلب  ر اسبابیرش نقش و تأثيپذ
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 يد دعهوت مهیهن توحيهز به ایه را نیهستند و بق يدین توحیاء خودشان در چنیاء و اولیاست و انب

د و یهك طرف توحيد ساخته است، ین دو نوع توحيها را جنگ ا انسان يخ و زندگيكنند و تار

د یهگهر امي، و طرف ديرتیده و بصین عقیة چنيار سيو تالش در ز يت حق و سعيريتوكل به مد

 چ.یگر هيدو  يت ناكاميو در نها ين پنداریتالش بر اساس چنو  يو سع ييایدن به اسباب

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
وْءَاتِهِمَا وَقَنالَ مَنا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَ هُمَا مَا وُورِيَ عَتْهُمَا مِن  سنَ

   1نَهَاُُمَا رَبُّكُمَا عَ ْ هَذِهِ الشَّجَ َةِ إِالَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْ ِ أَوْ تَكُونَا مِ َ الْخَالِدِي َ
هايشهان برايشهان پوشهیده  پس شیطان آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عهورت

نان نمايان گرداند و گفت پروردگارتان شما را از اين درخت منع آ يمانده بود برا

 .كه ]مبادا[ دو فرشته گرديد يا از ]زمره[ جاودانان شويد [ آنينكرد جز ]برا

جَ َةِ الْخُلْندِ وَمُلْنك، لَّنا  يفَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا ِ َمُ هَلْ أَ ُلُّكَ عَلَ شنَ

   2ييَبْلَ
و  يآدم آيها تهو را بهه درخهت جهاودانگ يرا وسوسه كهرد گفهت اپس شیطان او 

 .شود راه نمايميكه زايل نم يملك

 «عليةه هللا رمحة »ييطباطبها جها رسهید كهه عالمهه فلسفه وجودي شهیطان، بحهث بهه ايهندر رابطه با 

 فرمودند:

ي انسان صراط مستقیمي دارد و كمال انسان به اين است كه به صراط مسهتقیم برسهد و مهانع»
 .«هم به نام شیطان در اين راه هست

 باز كردند كه اوّالً؛ ببینیم وجود شیطان خیر است يا شر، ثانیهاً؛ كهار گونه  و بعد بحث را اين

 و نقش شیطان در اين عالم چیست؟ 

روشن شهد شهناختن و  كار شیطان وسوسه استكند  يات مذكور روشن ميآطور كه  همان

ق يهتواند از طر يطان نمین فراموش نشود شیالعالم به رب وسوسه هم سخت نیست، و اگر توجه
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كهار  كه مشخص است وسوسههدا كند. حال ینة ورود به جان ما را پیزم يساختگ يها طرح رب

وسوسهه بهراي كسهاني كهه در »اند:  انسان فرموده ينقش وسوسه در زندگدر بارة  شیطان است؛

 «.  میدان جهاد اكبر پیروز شوند، خیر است

 فرمايند:  مي «عليه هللا مح ر »عالمه
كار شیطان جز وسوسه و دعوت به بدي نیست، ولي وسوسه و دعوت به بدي بهراي انسهاني »

كه بايد با نبرد در جهاد اكبر پیروز شود، خیر و رحمت است، چون اگر وسوسه نباشد جههاد 
 «. دهد اكبر معنا نمي

 معني و جايگاه شيطان

خهود چهه كسهي را آدم  يايهن اسهت كهه مها در نظهام ارزشه ال منبه اين مقدّمه سؤبا توجّه 

هها را  ها میل به بدي وسوسهق يتاً امكان داشته باشد از طریماهم؟ مسلّم كسي كه یدان يبزرگي م

مقابله كند. پس اين حرف يك حرف مبنايي است ها  با آن وسوسه در او تحريك كرد، ولي او

عكهس  و «انهد، خیهر اسهت اد اكبر قدم گذاشتهوسوسه براي كساني كه در جه»فرمايند:  كه مي

بهود، اصهالً ديگهر در جلو انسهان راه  يكچند راه فقط  يبه جادر نظر بگیريد كه اگر ز ینآن را 

تهوان آن عمهل را  يشود كهه مه يمطرح م يداد، چون تكلیف در رابطه با عمل لیف معنا نميتك

انجام دهد. بهه ف دارد آن عمل را یاو تكلم يیگو يم ين حالتیا انجام نداد و در چنيانجام داد و 

 يبهرانكهردن تر، كهردناسهت، چهون مقابهل تر كردنگويیم تكلیفِ آب تر جهت ما نمي همین

 مقابل نماز توانیم بگويیم كه تكلیف انسان است كه نماز بخواند، چون قرار ندارد، ولي ميآب 

در شخصهیت او اه بیشهتر ر پس تكلیف براي موجودي كهه يهك نماز نخواند.تواند  مي خواندن

انسهان  يدر تعهالوسوسهه  مانهد كهه نقهشِ ن سهؤال مهيي، ابا توجّه به اين نكته نیست معنا ندارد.

توانهد انجهام  را انجهام بدههد و مهي يكهاراند تو ؟ عرضم اين است: انساني كه ميچگونه است

منفهي او  كه نسبت بهه صهراط مسهتقیم به آن طرفي كند تحريك مي طان او رایش ندهد، وسوسه

شهود،  هايش برطرف مهي است، يعني انساني كه از طريق سیر در صراط مستقیم، خ ها و نقص

كنهد كهه ربطهي بهه صهراط  ههاي شهیطاني مشهغول چیزههايي مهي خودش را از طريهق وسوسهه

 .كند ير دور میو او را از آن مس مستقیمش ندارد
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 ستيار نيوسوسه و تذکر، مانع اخت

نكته «. دهد راهه را راه نشان مي گیرد، بلكه بي تیار را از انسان نميوسوسه، اخ»فرمايند:  مي

را انجهام دههد و  يارش گذاشهتند تها كهاریهرا در اخت يكه اجناسه ياصلي همین است. مثل كس

م گرفهت یتصهمشهیطان  كهار بها وسوسهة ياو همهان ابتهدا يهم به او بدهنهد، وله يدستمزد خوب

دسهت آورد، او را گرفتنهد و زنهدان  شتر سود بههیخود ب اجناس را بفروشد تا به زعممقداري از 

شهود در دنیهايي كهه خهدا بهر اسهاس  مگر ميد. یراهه را چسب يكردند چون راه را رها كرد و ب

رش وسوسهة يبها پهذايجاد كرده، حق و باطل در آن به كلّي پنهان بماند؟ يعني اين آقها ت حكم

دست نیهاورد  بود. دستمزد خودش را كه به راهه پنداشت، بي درست آنچه را كه راه ميطان یش

و آبرويش هم رفت. جنس وسوسه همین است، يعني جهنس كهار شهیطان زندانش كردند هیچ، 

كنهد و لهذا انسهان از  خهارج مهي از راهدههد و انسهان را  راهه را راه نشان مي همین است كه بي

ن وسوسهه ید. حهاال همهشهو آورد، محهروم مهي دست مي هاي هم كه در اثر پیمودن راه ب نتیجه

دار يهر حهق پایباشد، موجب كمال است و او را در مسه يخواهد انسان صالح يكه م يكس يبرا

 د. ينما يم

دههد. و از  راههه را راه نشهان مهي گیرد، بلكهه بهي فرمودند: وسوسه، اختیار را از انسان نمي 

كننهد.  را خنثي مهي آورند، وسوسه طرفي كار پیامبران اين است كه به كمك دستوراتي كه مي

 يعنوان راه اصهل آيند فطرت را كه گرايش به صراط مستقیم دارد، به ر هستند. ميپیامبران مذكِّ

انسهان مهدّنظر او  د تها بهه عنهوان راه حقیقهيِبخشن دهند. به فطرت طراوت مي مي به انسان نشان

 از انسهان نمهي شهیطان اختیهار انسهان را ين طرف هم مثل همان حالهت كهه وسوسهةباشد، و از ا

د كه انسهان مجبهور باشهد فقهط خهوبي گیر را از انسان نميپیامبران هم اختیار تذكرات گرفت، 

گیهرد، نهه پیهامبران بها تهذكّر، اختیهار  مياز او اش  كند. پس نه شیطان اختیار انسان را با وسوسه

 د.كن از او سلب مي گیرند، و نه ملك با الهامات خود اختیار انسان را انسان را مي

و گوينهد بهه علهم  نهد. بهراي همهین ههم مهيينما نشاط فطرت را حفو مي پیامبران با تذكّر،

در  لكه بايد بهراي خهود برنامهه بريزيهد كهه. بدیو به آن بسنده نكن خودتان مغرور نشويد يآگاه

 يریهگ میو در تصهم ديهآ ید. در اين حالت فطرت به نشاط مهيجلسات فكر و تذكّر شركت كن
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را فريب داد،  كند. اگر كسي بگويد من تقصیر ندارم، شیطان من يفا ميا يشتریش بشما نق يها

وسوسه شیطان يك نوع دعوت است و دعوت، اختیهار انسهان را از را يرد، زيپذ ياز او نم يكس

 برد. بین نمي

 فرمايند: ميرا نگاه كنیم؛  «عليه هللا رمح »جمالت عالمهاجازه دهید تا 
بود و فقط و فقهط  ه كردن نمي گناه در عالم نبود و اگر وسوسه به گنااگر گناه و دعوت به »

در آن صورت كارها ارزشي نداشت و در آن حالت قهراً اطاعت ههم نبهود، ، راه صواب بود
اي ايجاد شود تا انسان میان راه صواب و راه گناه، يكي  زيرا اطاعت براي آن است كه انگیزه
بهاقي  يدار تر نباشد، جايي براي تكلیف و انتخهاب و ديهنرا انتخاب كند و اگر يك راه بیش

هايي كه گناه برايشان راه نهدارد]مثل مالئكهه[، تكلیهف و  جهت هم آن همین ماند و به نمي
 دين و رسالت و شريعت برايشان نیست.

و دو جهت  عدبُ فعل اختیاري دوهر اساساً كمال انسان از راه افعالِ اختیاري اوست و از طرفي 
دارد « راه»و به عبارت ديگر ههم  ،يجهت منفدارد و هم جهت مثبت ، به طوري كه هم ددار

انسان مختار را كهه  ندك ، و آن عاملي كه در انسان ايجاد وسوسه و انحراف مي«بیراهه»و هم 
راهه  يف به انتخاب بيق و ظریدق ياتیبا طرح وَهم ،راهه قرار دارد يدر مقابل گذر از راه و ب

 يايهوارد عمهل شهود و زوا يكند كه به طور جهدّ يكند و لذا انسان را وادار م يم كيتحر
ات خهود یهطان نباشد با وهمیر شیكند و اگر خواست تحت تأث يهر دو را بررس يمثبت و منف

 يانسهان مه يبرا يديت جدیدآمدن شخصيپد يا ن مقابلهیزد و لذا حاصل چنیبه مبارزه برخ
كهه اختیهار را از انسهان  بخشد، نهه ايهن لي را تحقّق ميقاعدة تكام كيتحوالت  همینشود. 

دعهوتش  - يعني همان بیراهه -د تواند انتخاب كن ها كه انسان مي بگیرد، بلكه به يكي از راه
كند و براي تكمیل اين انتخاب در مقابهل دعهوت شهیطان، فطهرت و عقهل، انسهان را بهه  مي

داشتن دعوتِ فطرت و عقل، انبیهايي  د و براي تكمیل و باطراوت نگهنكن فضیلت دعوت مي
اند تا آن فطرت را شكوفا و آن عقل را كامل كننهد. سهود و زيهان انسهان را  هم مبعوث شده

 روشن، و راه و چاه را براي او مشخص كنند.
را انتخاب كند، ن دو نوع دعوت ياز ااين انسان است كه در چنین شرايطي بايد خودش يكي 

انبیاء را، حال اگر با سوء اختیهارخود، نهه بهه و دايت عقل و فطرت يا دعوت شیطان را و يا ه
نداي دل و فطرت از درون، و نه به پیام پیامبران از بیرون، وقعي ننهاد، و نه تعقّل كرد تها كهه 

به بیراهه رفت، باز  ببیند مصلحت كارش در كجاست، بلكه شتابزده به دنبال شهوت يا غضب
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د نظر كند آنجا يدر انتخاب خود تجددهند تا  ، او را مهلت ميانِ مهلت استكمتا آنجا كه ا
كنند تا بیشهتر در  طاف الهي نیست، در اين صورت شیطان را بر او مسلّط ميكه ديگر قابل ال

 بنمايانهد.هها را بهر او بهد  ها را براي او زيبا جلوه دهد و خوبي او ايجاد وسوسه كند و زشتي
 .«گمراهي، اضالل و گمراهي كیفري است البته معلوم است كه اين اضالل و

 يفرياِضالل ک

انهدر كهار آن  طور كه مالحظه فرموديد يك مرحله وسوسه بود كه شیطان دست پس همان

 . كشیدن او شدن شیطان بر انسان و به انحراف است، و يك مرحله تسلّط شیطان است و حاكم

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه
ها را در ابتهدا  كند، بلكه همة انسان گمراه نمي ي را بدون مقدمه و ابتداءًل اَحدخداوند متعا»

د، گذشهته از آن ههدايت ابتهدايي، يههدايت فرموده است، حال اگر كسي بهه راه ههدايت بیا
شهود، ولهي اگهر كسهي عمهالً بهه بیراههه بهرود و در آن  هاي ثانوي هم نصیب او مي هدايت

كند؛ پس اضهالل،  نمايد، خداي متعال او را گمراه مي حالت، خود را از الطاف الهي محروم
شود و لذا  كه فاسق شد و از اطاعت خدا سرباز زد، شروع مي ابتدايي نیست، بلكه پس از آن

  3«.وَ ما يُضِلُّ بِهِ اِالّ الْفاسِقي »: فرمايد مي
 دارد. شهیطان دعهوت بهه بهدي مهي يشیطان يك نوع اضالل دارد، و خدا هم اضالل ديگر

را كه  يكسبد شود. خداوند هم  رد كهیگ يمیم مكند، آدم خودش تص كند، اما آدم را بد نمي

گوينهد:  گمراهي است. ايهن را مهي فر خدا چیست؟ كیفر خدایحال ك دهد. كرد كیفر مي يبد

وقهت  يعني ههیچ و نه اضالل ابتدايي. از طرف خداوند، اضالل ابتدايي نداريم،« اضالل كیفري»

ت يهدر نها بهدي كهرد، خودش يكس يوقت يلكسي را گمراه آفريده باشد. ودا شود كه خ نمي

 اضالل كیفهري شود. اين راچشمش نسبت به حق نابینا  اين است كه ديگر حق را نبیند،كیفرش 

قي »د: يفرما يمقرآن  گويند. اين همان است كه لُّ بِنهِ اِالّ الْفاسنِ یم از صهراط مسهتق ؛«وَ ما يُضنِ

اوّل فاسق شد، بعد ديگر صراط مستقیم را نشناخت. حهاال كهه فاسهق فاسقین، گمراه نشدند مگر 

تواند صراط مستقیم را بشناسد، البته در همهین شهرايط  شد و از بندگي خارج گشت، ديگر نمي

                                                 
 .50سوره بقره، آيه  - 3
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كه خطر سقوط آن انسان مهؤمن تها نزديهك  هم باز اختیار اين انسان تبهكار باقي است، همچنان

 مر  همراه اوست.

شهود. و معلهوم  نمينجا اين نكته روشن شد كه وسوسه، موجب جبر و سلب اختیار پس تا اي

 ست.یچ يبرا يفریشیطان در زندگي انسان كجاست و اِضالل ك شد جايگاه وسوسة

 طانيحكمت وجود ش

؟ با مقهدّماتي كهه گفتهه شهد، هشیطان و بالتّبع آن جهنّم، خوب است در عالم باشد، يا ن حاال

 يبهشهیطان و  شیطان، جهان خوبي است يا جهان بدي است؟ دنیاي بي نِ بيگويیم: آيا جها مي

شهیطان  جهنّم عدل نیست، پهس جههانِ بهي جهنّم است. مسلّم قیامت بي وسوسه، مثل قیامتِ بي

جههان لغهوي اسهت. ها به سوي كمال نباشد  انسان يزندگهم حكمت نیست، اگر در اين جهان 

جههان كهاملي  مغهزي و مخهي نباشهد، در آن جههان،نهي حتي اگر جهاني باشد بدون انسهان، يع

 ؛ در آن معنهي نمهي9«لَوْالك، لَما خَلَقْتُ الْأَفْالك»نیست، اگر فقط كوه و دشت داشته باشد كهه 

كرديم. جههان بايهد انسهان  خداوند بگويد: اي پیامبر! اگر تو نبودي، افالک را خلق نمي دهد تا

ور انسان است. حاال اگر انسان به عنوان موجود مختهار داشته باشد، چراكه محور جهان براي ظه

طهور  طور كلّهي لغهو خواههد بهود، يعنهي همهین   اي در مقابلش نباشد به هیچ تكلیف و وسوسه

گیري و تكلیفي انسان را خلق كرده باشند، كه چنین كاري حكیمانهه نیسهت و  بدون هیچ جهت

يهد جههت و كمهال داشهته باشهد. و با مسلّم خداي حكیم چنین كاري نخواهد كرد، پهس انسهان

زمینهة  باشهد كهه يط طوريبتواند بدي بكند و يا نكند، شراكه  شود يمحقق م يوقتكمال انسان 

برايش كمال و سربلندي حسهاب ن عمل يكند و ا يخوب ياز بد يا دورباشد تا بر آن بدشدن د

دههد، حتمهاً بايهد  مهيشود. حال اگر كمال بايد براي انسان باشهد، كمهال بهدون وسوسهه معنها ن

 توان نتیجه گرفت، جهانِ بدون شیطان، جهان حكیمانه نیست. وسوسه باشد، و اينجاست كه مي

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه
وجود شیطان در مجموعه نظام آفرينش خیر اسهت. شهیطان خهودش بهه موجهب نافرمهاني و »

كند نه موجب جبر است  ي كه ميا عصیاني كه كرده، مرتكب گناه شده است و اما وسوسه

                                                 
 .310االسرار، ص  سید حیدر آملي، جامع -9



 317  ................................................................................................................................. فلسفة وجود شیطان

دهد كه عمهالً الزمهة  شود، بلكه با میل خود مأموريتي را انجام مي و نه مانع تكامل كسي مي
نظام اَحسن است، مثل وجود جهنّم كه در مجموعة نظام خیر است و عالَمي كه جهنّم نداشته 

لهي است و بسهیاري باشد، ناقص است. جهنّم مانند بهشت در جمع نظام آفرينش از بركات ا
 .«رساند دارد و ظالمان را هم به سزايشان مي را از گناه بازمي

كهه جههنّم بهراي  ط نشود، يكي ايند كه چند نكته با همديگر خلیعنايت داشته باشد يباپس 

كه اگر جهنّم را نسهبت  ما بد است و ما بايد نهايت تالش خود را بكنیم تا جهنّم نرويم، دوم اين

جیم، شرّ است، ولي وقتي در مجموعة نظهام بخهواهیم جايگهاه او را بررسهي كنهیم، به بهشت بسن

ها بهد  وسوسة شیطان نسبت به روح و فطرت انسانكه  نيسوم ا وجودش خیر است و بايد باشد.

توانهد  كه انسان ميها است  است، اما نسبت به موجوديتش در جهان، بد نیست، با همین وسوسه

 .ي كندجهاداكبرش را عمل

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »عالمه

ها و هستي شهیطان، همگهي  عني جنبة هستي اشیاء، هستي فرشتهيآنچه منسوب به خداست، »
خیر است، مثل انگور، كه همین انگور بودن آن خیر است، حال اگر شراب شود، نسهبت بهه 

نسهبت بهه  انسان شرّ است و اگر سركه شود، نسبت بهه انسهان خیهر اسهت، ولهي خهود انگهور
اش كهه همهان جنبهة منسهوب بهه  طور خوب است كه هسهت، جنبهة وجهودي خودش همین

آيهد ههم كهه مربهوط بهه  اي از آن كهه نسهبت بهه مها پهیش مهي خداست، خیر است و جنبهه
 .«موضعگیري ما است

 دهد ياء را مياش يخدا؛ هست

هها را  و نسهبتاشهتباه نكنهیم  آيد، ما بايد خودمان مواظب باشهیم كهه ها كه پیش مي نسبت

بودن اين سهنگ  اشیاء است.بودن  و جابجا نگیريم، آنچه به خدا منسوب است يعني جنبة هستي

سنگ نسهبت بهه  پسسر من بخورد، شرّ است. به خیر است، اما نسبت آن با من كه ممكن است 

كنهد،  بهودن شهيء را خلهق مهي خهدا .نسبت به خودش سنگ استممكن است شرّ شود اما من 

 اء مربوط به غیر است.نسبت اشی

ها و هستي شیطان، همگي يكسان است، چهون بهودن اسهت،  پس هستي اشیاء، هستي فرشته

بودنِ آن خیر است، حاال اگر شراب شود، نسبت به انسان شرّ است و اگهر سهركه  مثل انگور كه
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طور خهوب اسهت كهه  شود، نسبت به انسان خیر است، ولي همین انگور نسبت به خودش همین

اش شهراب  نگهور اسهت كهه يهك جلهوهتواند شراب شود؟ بله، ولي همان ا . حاال آيا ميهست

شود. اما هسهتي  براي من شرّ مي كند پس عناي چیزي است كه مرا مست ميشراب به م است و

بهه خهدا منسهوب  انگور  ا شراب شود خیر است و هستييسركه و تواند  انگور كه در ضمن مي

ست كه حاال نسبت بهه همان انگور ا ه است. حاال وقتي شراب شد،اين هستي را داداست و خدا 

 وسركه شد، همان انگور است كهه يهك نحهوه ديگهر ظههور كهرده  هم ياست، وقتما شرّ شده 

اش كه همان جنبة منسوب بهه  است. باز در اين حال هم جنبة وجوديشده حاال نسبت به ما خیر 

منتهها مها آن را بهراي خهود بهه صهورت خیهر  ،ار بودن آن نه سركه ،خداست را خدا خلق كرده

درآورديم. خدا نه سركه آفريد نه شراب، خدا انگور آفريد، يعني هسهتي شهيء را آفريهد. ايهن 

نسبت به مها هاي مختلف آن،  ن ظهورات و جنبههستي نسبت به ما ظهورات مختلف دارد، كه آ

اب بتوانیم بسهازيم مربهوط شر انگور كه ما از آنگیري ماست.  موضعمربوط به و آيد  پیش مي

 و ،كهه خهدا آفريهداسهت  يهماناست انگوربودن آن همان كه اش  جنبة وجودي يبه ماست ول

 آن هم خیر است. 

اين جههان او ي خیر است، چراكه در شیطان نسبت به كار خیر، شرّ است، اما بودنش در هست

نبهه هم خیر است، چون از ج اوو لذا در هستي خیر است،  يهم يك نحوه بودن است و هر بودن

براي خودش شهرّ اسهت.  يدر اين زاويه مورد بحث است. آر اش كه به خدا ربط دارد وجودي

، مثل آتش كه ممكن است براي ما شرّ باشد، ولي بهودن آتهش ممكن است شرّ شود براي ما هم

 در هستي شرّ نیست. 

 اء ين با انبياطيش يشگيهم يسنت دشمن

هُمْ اِلني  وَ»فرمايد:  قرآن مي َُذلِكَ جَعَلْتا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطي َ الْاِنْسِ وَ الْجِ ِّ يُوْحِي بَعْضنُ

 2«.بَعْض، زُخْ ُيَ الْقَوْلِ غُ ُوراً، وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَ ُون

                                                 
 .005ه يسوره انعام، آ - 2
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ايهم كهه  انس درست كهردههاي جن و  طور كه براي تو دشمناني از شیطان اي پیامبر! همان

ة دنیها ايهن  و با سخنان فريبنده، مردم را به اشتباه مي كشند پنهاني براي تو نقشه مي اندازنهد. قصهّ

د. حهاال ايهن نآوريم كه دشمني كن مي ها شیطان هر پیامبري برايرا  ن حالتین همیعاست كه 

و حكهم و مشهیت الههي نافهذ د و چه انسي باشد. قرار اين دنیا اين اسهت نچه جنّي باش ها شیطان

 ترين اثري در ايمان مهردم نداشهت،كماست و چنانچه آيات الهي بدون خواست و مشیت خدا، 

ه هم بدون خواست خدا نیست و اگر خدا بخواهد، جلو عمل اين قبیل شیاطین ین قضيهمچنین ا

 بزنند. خواهند  گیرد، زيرا عملشان مستقل نیست، پس واگذارشان تا هر افترايي مي را مي

، ولي ما اين كهار میدان ندهین میاطیو به ش توانستیم اين كار را نكنیم يفرمايد: ما م خدا مي

را كرديم. از طرفي توجّه داشته باشید كه خداي حكیم اين كار را كرده است و حتماً هر كهاري 

 است.مانه یحككه خداي كريم بكند، خیر 

 خواسهت كهه شهیطان يعني اگر خدا مهي؛ «كَ ما فَعَلُوهُوَ لَوْ شاءَ رَبُّ» فرمايد: در آخر آيه مي

ا خواسهته كهه ايهن كرد، پس حاال خد چنین فعّال نباشند، اين كار را مي هايي از جن و انس اين

هايي از جهن و انهس باشهند و بها پیهامبران دشهمني كننهد، دوبهاره عنايهت  شیطانكار را بكند و 

خدا خواسته است. خهدا پیامبران بكنند  جن و انس با كه بايد شیاطینرا بفرمايید كه اين دشمني 

طهور خهوب اسهت  پس همین .شود ميناز حكیم مطلق بد صادر  وخواهد،  هم كه چیز بد نمي

طهور خواسهته  حكمت بوده است. اين ،العالمین خواسته است و هر چه خواسته كه حضرت ربّ

 است و اين حكمت است.

بهراي ههر  چنهین قهرار داديهم كهه و اين ؛«ا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّاوَ َُذلِكَ جَعَلْت» فرمايد: آري مي

كه شیطنت كنند، چه از جن باشهد، و چهه از  ؛«شَياطي َ الْاِنْسِ وَ الْجِ ِّ»پیامبري، دشمني باشد از 

دمنهد و بهراي  ها به هم مي اين ؛«يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلي بَعْض،»كنند؟  انس باشد. اين شیاطین چه مي

 كشهند. يعنهي آدم بهراي ههم نقشهه مهي كشند گر نقشه ميهمدي

گیرنهد. كهار ايهن  ها قرار مي تأثیر شیطان شوند، تحت هايي كه خودشان به شیاطین نزديك مي

. آرايهش سهخن دهنهد سهخن دروغ را آرايهش؛ «زُخْ ُيَ الْقَوْلِ غُن ُوراً» شیطان عبارت است از:

 دادن آن سخن، پس كار شیاطین را روشن فرمود. راست جلوهدروغ، يعني 
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توانهد  مهيا جنّ يشان هم از انسان  ها در دنیا باشند. جنس مشیت خدا اين است كه بايد اين

هايي كه به قلهب آدم وارد  ها و فتنه باشد، چه وسوسهدشمن  يهاكند، چه راديو باشد فرق نمي

كهردن شهیطان محهال اسهت، ولهي  م حهذف كنهد. بهراي همهین هه شهود، ههیچ فرقهي نمهي مي

بدان بهدي نكننهد.  فتد كاري كنیم كهین فكر نيبه اكس  بیداركردن مؤمن ممكن است. لذا هیچ

 خوبي كنند. بتوانند و  د، بیدار شدهخواهند خوب شون هايي كه مي كاري كنیم تا آنبلكه 

 شدن اعتقادات قيعم وسوسه و

و دقهت در واردات  يدر فههم معهارف اسهالمنان كرد، همة مسهلما نمي  وسوسهطان یاگر ش

و  ت شهدهمدّتي است روحم خالي از معنوياگفت:  يم يشخصعمق بودند.  و كم طحيس ،يقلب

م بايد اعتقادات خود را عمیهق است. به ايشان عرض كرد كنم عقايدم ضعیف گشته احساس مي

و ضهعف  يسسهتكنهد كهه  شهیطان كهاري مهي اساسهاًكني تا بتواني دائهم از آن اسهتفاده ببهري. 

 سؤال برود يها مهي زيرطان یق وسوسة شياز طر. كسي كه اعتقاداتش انسان معلوم شوداعتقادات 

گهذارد و  وانهد و آن را كنهار مهيت  شود، يا نمي تواند از اين اعتقادات دفاع كند و آدم عمیقي 

صورت اگهر انسهاني . در هر دو كند يتواند از آن دفاع كند دنبال م ميكه  را يديگر اعتقادات

 خواهد به دنبال حق باشد، يك قدم جلو آمهده اسهت و آن ههم بهه جههت وسوسهه باشد كه مي

 هاي شیطان بود.

هها و  مسلمان شود  خواهم بگويم يكي از بهترين كارهاي شیطان اين است كه باعث مي مي

آيهد و  اد مهيسهراغ افهربهه  «.خواست با من بد كند، احسان نمهود»گفت:  متديّنین، عمیق شوند.

ه كهنم كه عهرض مهيحاضهر در جلسهه كند. گهاهي بهه دوسهتان  سست مي اعتقادات ضعیف را

شهده  همه بحثِ مطهرحم يحاضرگويند  ميد. یرا نگرفتبحث درست است در جلسه بوديد ولي 

 گويم: براي ايهن گويند: چرا؟ مي مي د.یمطلب را نگرفت :عرض كنمم ه . ولي بازمیبازگو كن را

 سرتان نگذاشته بود، بحث را بهه سرتان نگذاشته است و چون سربه ورد شیطان سربهكه در اين م

عنوان يك عقیدة ساده گرفتید كه به مسلمانیمان اضهافه شهد، نیامديهد ببینیهد كهه بحهث جهواب 

، براي همین بعضهي است دهد، چون هنوز آن دغدغه سراغتان نیامده دغدغه عقیدتي شما را مي

خواههد  مهي مفید اسهت كهه وسوسهة شهیطان سراغشهان آمهده اسهت وها براي كساني  ثاز بح
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او مقابلهه بها  يمطهرح در معهارف اسهالمث مباحهتوانند با  بینند مي ها مي دينشان را بگیرد و اين

خواهد دينشان را بگیرد كه كافرشان كند، اما به شرطي كه بخواهند بها او بجنگنهد،  او مي كنند.

، شهود يشتر آن افراد ههم مهیلة دقت و عمق بیشود، بلكه وس ينمشیطان در كارش موفق تنها  نه

، كه آن مربوط به خهودش اسهت، ولهي را باشديآن وسوسه را پذ كه خود طرف بخواهد االّ اين

كند كه معرفتتان را عمیق كنید. اگر همّهت نداشهته  ها شما را مجبور مي ناخودآگاه اين وسوسه

كنهد؟  قهي چطهوري شهیطان آدم را شهكار مهيشويد. در مهورد مسهائل اخال باشید شكارش مي

 چیزي را كههدهد،  را آرايش مي دهد، مثالً خوشي شهوت يمچیزي را آرايش آيد  طان ميیش

توانست از سر ايهن لهذّتِ  حاال اگر انساندهد.  آرايش مي انسان روي آن حسّاس است، برايش

. عیناً در مسائل فكهري و شود شود، ولي اگر نتوانست، اسیر شیطان مي باطل بگذرد، راحت مي

طور است. اصالً كساني كه معرفت عمیق ندارند، ههر لحظهه بايهد بترسهند كهه  معرفتي هم همین

شهود سسهت  آيد تا عقايدي كه مهي طوري شیطان سراغشان بیايد، پس شیطان در واقع مي يك

ر و یو تفسهقهرآن  ؛تهر بهرود. گهاهي طهرف كند را سست كند، تا انسان به استقبال بحهث عمیهق

هها را از او بگیهرد.  آيهد آن خوانده است، ولي سطحي خوانده است، حهاال شهیطان مهيت يروا

. حهاال ايهن برد ير سؤال ميدست آورده است ز را كه او به يو مطالب كند چطوري؟ وسوسه مي

جمهع كنهد و معهرفتش را شود كه طهرف خهودش را  وسوسه بد است يا خوب است؟ باعث مي

ههاي  خدا به آدمبايستد. واقعاً  ها تواند جلوي اين وسوسه تر مي عرفت عمیقم د. بايتر نما عمیق

 ، ديهدهسرشان بهه خطهر اسهتها  نياكرده كه شیطان را به جانشان نینداخته است.  سطحي رحم

 مشهكل يدتیهدر مسهائل عقولهي جنگیده اسهت،  يرونیسال با دشمن ب 2را كه  يايد گاهي فرد

چهون در مقابهل وسوسهه شهیطان  سهتید و توكهل نیهاههل توح ديد و شهايطور كه با د و آندار

 عقیدة سطحي، شهیطان كه براي اين. ديآ يباالخره به سراغ او مشیطان د، ودش را تجهیز نكرخ

دشمن بیروني اسهت. دشهمن اگهر بهه مها حملة مثل ما  يد سطحيطان به عقایحملة شپذير است، 

هايمهان را بفهمهیم بهه  ضهعف نقطهه گهر افهمهیم.  هايمان را مي ضعف  حمله كند حداقل نقطه

 نهارنجي و مرفّهه، حتمهاً ملّهت بهد نهازک ملّتِشود.  يها م و موجب جبران ضعفنفعمان است 

 هها آن كنند، چون كه بها تهديهد، ي است. اوّلین خدمت را دشمنان هر ملّتي به آن ملّت ميعاقبت
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كنهد. درسهت اسهت بهه ظهاهر  يكار را م كنند، پس شیطان در واقع همین را بیدار و هوشیار مي

 شد؟ دشمن است، ولي اگر نبود چه كسي معرفت داشت و معرفتش عمیق مي

كه آن عقیهده كند  يروشن مسؤال ببرد،  را زير  قبلي يها اگر توانست انديشهوسوسه پس 

هها را  ضهعف آنهها  نبوده است، و شیطان بها وسوسههو عمیق كافي به شبهات گويي  در جواب

  اند. مسلمانيها عمیق شو د شما در آنشو يموجب مها  مقابله شما با آن وسوسهو آشكار نمود 

طان به خدا پناه ببرند. شیطان خودش علّت فاعلي نیست و علّت حقیقهي ید از طريق وسوسة شيبا

 فرمايهد كهار شود تا مؤمن از طريق هدايت حق به نتیجه برسد. مي زمینه مياو كمال هم نیست. 

كنهد  يمه يبه افراد الهامات 0؛«يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلي بَعْض، زُخْ ُيَ الْقَوْلِ غُ ُوراً» ن است كهيطان ایش

طان به همهديگر یق شيي از طرن افرادی. چنبا جلوه دهنديگر زيهمد يهاي دروغ را برا تا حرف

، از گذاشهتیمافراد  يبرافرمايد: اي پیامبر! اين دشمن را خودمان  كنند. بعد مي وحي و الهام مي

خواست اين شهیاطین  مي اگر پروردگار تو؛ «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ» دستمان كه در نرفته است

خواسته است كه گذاشته است، خدا ههم كهه  ، پس مي داد نمي قرار جن و انس را جلو راه شما

اي بهازي  كند، پس حتماً اين كار حكیمانه است. چهرا نگرانیهد كهه عهدّه جز كار حكیمانه نمي

 ؛«فَذَرْهُمْ وَ منا يَفْتَن ُون» شوند، بگذار باشد اند و به هیچ صراطي مستقیم نمي شیطان را خورده

 دانهیم چهه ، خودمهان مهيكنند به حال خود بگهذار يها كه م طنتیش ها و ها را با اين افتراء آن

 كنیم. داريم مي كار

 ت شقاوتينهادن به يطان؛ عامل رسيش

كنهي؟! در آيهه بعهد، يعنهي در  چرا شیطان داري و چرا شیطان جعل مياگر بپرسي اي خدا! 

   دهد كه: سوره انعام جواب مي 003آيه 

وْهُ وَ لِيَقْتَ ِفُنوا مناهُمْ » وَ لِتَصْغي اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذي َ اليُؤْمِتُنونَ بِالْنآخِ َةِ وَ لِيَ ْضنَ

 ؛«مُقْتَ ِفُون

                                                 
 .005ه يسوره انعام، آ - 0
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 هكردنهد، جلهوگیري ننمهوديم تها ههم آن نتهايج به ها به يكديگر مي اي كه شیطان از وَحي

حهي شهیطان را بپسهندد و هايشهان وَ هها، دل دست آيد و هم در نتیجه اِعراض و دوري تو از آن

انجام دهند و به منتهي درجهة شهقاوتي كهه اسهتعداد آن را را كه بايد بكنند كارهاي زشتي نهايتاً 

 . دارند برسند

 انِ مايهل بهه بهدي، كمهك مهيكافربه شیطان و از طريق او با ة فوق خداوند يطبق آدر واقع 

 قلهبتها شهیطان را آوردم ن جهت يز به ایو نيعني  كند. 

 هاي كساني كه به قیامت اعتقاد ندارند به سوي شیطان مايل شود.

دوست شود. چهون  انها شیط دادن به منكرين قیامت اين است كه قلب آن پس نحوة جهت

و كسهي كهه حكمهت  ،بینهد بیند و فرداي ابهدي را نمهي كسي كه دورنگر نیست و امروز را مي

نع قها  گهذر هاي زود كسي كه به لذّت زند، ينمسر  خدااز  يكار لغوچ یهبیند كه  خدا را نمي

بهه خهدا  تر از آن است كهه بتوانهد نادانانسان را ندارد، اين  است و بصیرت فهم افق ابدي خود

ههايي  فهمیم كه چرا انسان جا مي شود. از اين حتماً اسیر شیطان ميشخص مند شود، اين  عالقه

فرهنگهي كهه در آن تمهدن و فهمیم  شوند و مي بینند، شكار شیطان مي هاي دور را نمي كه افق

 ور نیست، فرهنگي است كه شیطان در آن فعّال است. قیامت شعلهتوجه به 

ه قرآن داشته باشید كه در آن توجّه به قیامت نباشد، در آن جلسه شهیطان اگر شما حتّي جلس

كها  سهعدآباد شهده بینید دكوراسیون جلسه قرآن، مثهل دكوراسهیون  دفعه مي فعّال است. يك

راههه را  شود. اصالً كار شیطان همین است كه جهت را عوض كند، بهي عوض مي است. جهت

 در عالَم خوب است يا بد؟ راه جلوه دهد، حاال وجود چنین سنّتي

 طانيحضور فعّال ش يها نشانه

كهرديم،  كار را نمهي خواستیم اين اي پیامبر! اگر مي ؛«وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ»فرمايد:  مي

فهمنهد، شهیطان را دوسهت داشهته  كه قیامت را نمي يهاي قلب ما چنین كاري را جعل كرديم تا

 د. كه از شیطان خوششان بیايد و شیطان را بپسندن اينبراي  «لِيَ ْضَوْهُ»باشند، 

آيهد، بهه كارههايي كهه كبهر را  ند، از كارهاي شیطاني خوششان مهييدرا پسند وقتي شیطان

دهنهد  شوند و از اعمال و افكاري كه بنهدگي و تواضهع را رشهد مهي كند راضي مي تقويت مي
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است، چون ريشة تجمّل كبر اسهت و  هايي را مي پسندند كه سراسر تجمّل متنفرند. زندگي آدم

كبر هم از شیطان است، و وقتي حضور در قیامت و منزل ابدي، دائم مدّنظر انسان نبهود، شهیطان 

كلّهي جههت زنهدگي را عهوض  هاي خودش را به قلب انسهان القهاء كنهد و بهه تواند ارزش مي

د در چنهین مسهیر هها غفلهت كهرد و بعه د، و لذا فرهنگ غرب ابتهدا از حیهات ابهدي انسهانينما

نچه بايهد تا اكتساب كنند آ ؛«وَ لِيَقْتَ ِفُوا ما هُمْ مُقْتَ ِفُونَ»: فرمايد باري قرار گرفت، مي هالكت

 ي را براي خود بههطانیش الزمة چنین فكر و فرهنگ گر بتواننديها اكتساب كنند، به عبارت د آن

هها در  حضهور فعّهال شهیطان ههاي امهروزي، نشهانة همه تجماّلت در زنهدگي وجود آورند. اين

ها را بهه دسهت  هاي خود حقیقت عمل و افكار اين انسان زندگي مردم است تا از طريق وسوسه

گهذارد، لبهاس شههرت را  شان نمايان كند، تجماّلت را به جاي زيبايي مهي خودشان در زندگي

 ق خودين طريند از اكند تا مردم را به گناه بیندازد و خداو بودن، به تن مردم مي به جاي آراسته

 كنهد و وسوسهه مهي دهد، به اسم وقار، كبر را براي ما زيبا مهي يرا به خودشان نشان م ها انسان

 كند تا ما آن را بپذيريم و از اين طريق جوهر كبر دوستي ما را از طريق خودمان به نمهايش مهي

 برسیم. میخواه يمگذارد تا به منتها درجة شقاوتي كه 

پسندد كه شهیطان بهه او  شود و چیزي را مي كسي برود، شكار شیطان مي آخرت از ياداگر 

شان بكند، ولهي  اي بگذارد كه هدايت برنامهها راضي نیستند تلويزيون  بعضيكند.  پیشنهاد مي

اي داشته باشد كه مشغولشان بكند، چهون میلشهان شهیطاني شهده و يكهي از  اند كه برنامه راضي

همهین  «اِغْنواء» ياز معان يكي ، واست اش سان از هدف اصليكردن ان كارهاي شیطان مشغول

 است كه انسان را از وظیفه و هدفش غافل كند. 

، ديهد ش باز شده بود و صورت مثالي شهیطان را مهيدل يكي از بزرگان كه چشمنقل است؛ 

تهو بهراي مها  يهها شهیطان! نقشهه يبرايش نقشهه بكشهد، گفهت: ا ه استآمدد كه يرا دشیطان 

ام و چه هیزم تهري  تواني بكني. شیطان گفت: مگر من چه كار كرده ست، كاري نميمشخص ا

هستم. و آن بزر  هم تمام نیهرويش را  يام، تو اصالً ثابت كن كه من موجود بد به تو فروخته

است. بعد شیطان خیلي خوشهحال شهد. گفهت: چهرا  يطان موجود بدیبه كار برد تا ثابت كند ش

قدر كه وقت تو را گرفتم خوب بود. شیطان گفهت: مهن  فت: همیناين قدر خوشحال شدي؟ گ

كه تو را مشغول كهردم، بهه مقصهد خهودم نسهبت بهه تهو   همین كاري نكردم، ولي به ظاهر هیچ
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ههم بهد همین  ك مرد الهيي ي. برااش بازداشت يق از هدف اصلين طريرسیدم، چون او را از ا

كردن به بیراهه حتماً كار شیطان اسهت و  مشغول كردن از راه و است كه وقتش را بگیرند. غافل

در واقع خداوند براي اين مرد بزر  هم شیطان را خلق كرده تا او ههم بهه ضهعف خهود دسهت 

 يابد و معلوم شود در كدام پلّه از معرفت قرار گرفته است.

ق يههر كس از طريد آنچه باافراد منحرف است، كه   ين؛ ا«وَ لِيَقْتَ ِفُوا ما هُمْ مُقْتَ ِفُون»معني 

آنچه  دست آورند و به شان است را به د، و آنچه حقّنكسب كن د ن كسب كنیاطیش

 فهمیهد كهه چهه كسهي چهه د، خیلي جمله عجیبي است! يعني شما از كجا مينبرسشأنشان است 

فهمهد  كاره است؟ اگر شیطان وسوسه نكند و به يارانش الهام و وَحهي نفرسهتد، چهه كسهي مهي

ت مها يههدا يامبران ههم بهرایهآوردند و پما را در دنیا ه بايد داشته باشد كدام است. اي ك درجه

است كه از  يكه بهتر از بهشت يد و به بهشتيگرد يستة قرب الهيد تا شایكن يآمدند، گفتند خوب

 هايمان را در رابطهه اگر شیطان نباشد كه بگويد بدي كنید، انتخابد. يد، برگرديآن هبوط كرد

 شهد كهه چهه كسهي با دعوت انبیاء چگونه روشن كنند؟ اگر شهیطان نبهود، چگونهه معلهوم مهي

وَ لِيَقْتَ ِفُنوا منا هُنمْ » فرمايهد: مهي آن را ندارد؟ يستگيشا يستة آن بهشت هست و چه كسيشا

كهه بايهد  اكتسهاب كننهد، يعنهي ههر كهس آن كه اكتساب كنند آنچه بايد براي اين؛ «مُقْتَ ِفُون

 ود. بشود، بش

  عامل شقاوت بيشتر طانيش

 فرمايد:  مي «عليه هللا رمح »عالمه
 .«و به منتهي درجه شقاوتي كه استعداد آن را دارند، برسند»

اي  م سهنّت حكیمانههدر نظهام عهالن جهت يطان از ایش اين كار شیطان است، و سنت وجود

سهنّت خهدا ايهن شهود. آري؛  كه بايد بشود، مهي يهركس آن كس ،يریدرگجنگ و است. در 

كسهي دههد. حهاال  و ميبه ا تا آنجا كه ممكن است،خواهد  را ميچه  آناست كه هر كس هر 

خواهد، زمینه  خوبي مي يگريدكند و  برايش فراهم مي را بدي انتخابخواهد، زمینه  بدي مي

 : فرمايد ميكند.  ي را برايش فراهم ميخوبانتخاب 



 300 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

   7؛« ْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما ُانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراًُُالًّ نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هؤُالءِ مِ»
ما هر دو گروه را 

دهیم  در تحت تربیت خود و كمك خود قرار مي 

 تفاوت.  كنیم، بدون هیچ برايشان افاضه مي و از عطاء خود

و هم بهدها را، و عطهايش را بهه ههر دوي كند  كمك ميها را  خدا هم خوبفوق آيه طبق 

خواهند بدي كنند اين اسهت كهه شهیطان بدههد تها  به كساني كه مي خدا يدهد. عطا ها مي آن

توانسهتند  اي كه به دنبال آن بودند را نمي بدين افراد آن يابتوانند بدي كنند. اگر شیطان نبود، 

عطهاي پروردگهار  «وَ ما ُانَ عَطاءُ رَبِّنكَ مَحْظُنوراً» :ديهفرما يم به انتها برسانند. طور كامل  به

 بهه، طلبهد ممنوع نیست. پروردگار طوري دنیا را آفريده است كه هر كهس آنچهه را مهي بسته و

دهنهد كهه  شهما مهي قهدر بهه ، آنيدست آورد، البته اين مشخص است كه در دادن امكهان بهد

به من ضرر بزني. يك وقت شما از خدا يك قدرتي بخواهید كه همهه را بكشهید، ايهن را  نتواني

دهند. حهاال ديگهر چقهدر  خواهي، شرطش را به تو مي شدن مي دهند. اما تو استعداد شقي نمي

 تواني بكشي و نهه بهه انهدازه ها بايد بمیرند را تو مي هايي كه آن تواني بكشي، به اندازة آن مي

 شوند.  حفو مي پروردگار واليت مطلقها تحت  بخواهد. باألخره انسانلت اي كه تو د

 ها نقش خدا در جواب به طلب انسان

 دمخواهیهد؟ آ بینید و يها ههر چهه ببینیهد مهي سؤال من اين است كه شما هر چه بخواهید مي

هیهد خوا ولي اگر دقّت كنید شما هر چه مهي خواهند. نند ميیكنند هر چه بب هاي عادي فكر مي

انهد  هها را كه روي هم سهوار شهد بینید. شما اگر خانه بخواهید اين آجر و سیمان كه ببینید، مي

بینید. اين ديوار براي چه كسي ديوار است؟ براي كسي كه خانهه بخواههد. حهاال اگهر  ديوار مي

ط هها بهراي او فقه آجر و سهیمان  خانه برايش معنا نداشته باشد، ديگر اينمثل مالئكه  يموجود

بینیم، وقتهي كهه خانهه  ما چه موقع اين ديوار را ديوار مي .اي از وجود مادّه است، به معني درجه

بینیم، چون اين ديوار، ديوار خانه اسهت.  ن را ديگر ديوار نميخواهیم. اگر خانه نخواهیم، آ مي

 خواهیم در آن زندگي كنیم.  خانه چیست؟ جايي كه ما مي

                                                 
 .51ه يسوره إسراء، آ - 7
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تهان  گويد: شما اگر گرسهنه دهد. مولوي مي براي ما شكل ميهاي ما عالَم را  پس خواستن

بینیهد. اگهر  جور ديگر مهي هستید، همان غذا را  بینید، وقتي كه سیر جور مي است، غذا را يك

كند، ولهي اگهر سهیر  بینید كه شما را سیر مي خودتان مي  تان باشد، غذا را وسیلة سیري گرسنه

 پهس مهي كنهد. غهذابودنش بهراي شهما تغییهر مهي ، معنياي براي شما ندارد باشید، ديگر جذبه

خواهیم نتیجه بگیريم كه اگر شما چیزي را بخواهید، برايتان آرايش خاص دارد. حاال اگر شهما 

آن  شهود، گ است. فهرش بهراي شهما قشهنگ مهيچه دنیاست، برايتان قشن دنیا را بخواهید، آن

. ید، ديگر فرش براي شهما زينهت نیسهتبینید. حاال اگر شما خدا بخواه وقت فرش را زينت مي

 وقهت نمهي خواهد، اگر اين گاو را در تههران يها نیويهورک ببرنهد، ههیچ گاو پوست خربزه مي

هها را  خربهزه بینهد، امها پوسهت ها را گاو يك مانع مهي ! اينيهاي سكوريت گويد: عجب شیشه

 يرفقها يواسهت بهرالهه برگشهت و خيبه طو يشهر وقتبه  بیند!! بعد از سفر حسابي مي يزهایچ

ههاي بلنهد و  و عجب ساختمان گويد: رفتیم شهر ميوقت ن هیچف كند يده تعريخود از آنچه د

 بود. به قول مولوي: يك دستيهاي  شیشه

 گهههههاو را آري بهههههه بغههههداد ناگههههههان

 

 بگهههذرد از ايهههن كهههران تههها آن كهههران

 هههها و مهههزه وخوشهههي خهههوب  ازهمهههه 

 

 او نبیههههههند غیهههههههر قشههههههر خههههههربزه

 بیند؟ چون قط پوست خربزه ميچرا ف 

 طالهههههب هههههر چیهههههز اي يههههار رشیهههههد!

 

 خواهههد نديههد مههي جههز همههان چیههزي كههه

كند كهه  حاال شما اگر خودتان دنیا را اراده كنید و آن را بخواهید، خدا طوري كمكتان مي 

ب دهد كه دنیها را بخواههد. پهس يتواند فر يرا م يطان هم كسیو ششود،  دنیا برايتان زينت مي

شهما بهه شهما  به عهدة شماست. شما بايد اوّل چیزي را بخواهید و خدا در همهان طلهبِ استنخو

 كند. كمك مي

و دههد  يب مهيهفرهها را شهیطان  ها همه فطرت دارند، چرا بعضي د: آدمممكن است بپرسن

دعوت فطهرت را از ا يآها به عهدة ماست كه  مسئله روشن است، چون خواستن ه؟ها را ن بعضي

عوت پیامبران را از بیرون بخواهیم يا نخواهیم. اگر كسي خانه خواست، ديوار بهرايش درون و د

 وقهت شهیطان وارد مهي . آنكند يبا جلوه ميزكند، اگر دنیا خواست، دنیا برايش  معني پیدا مي

تواند كهاري بكنهد. پهس اوّل خواسهت ماسهت  شود. اگر كسي خدا خواست، ديگر شیطان نمي
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 شهیطان نمهي ع شود. حاال اگهر كسهي قیامهت بخواههد،عوت شیطان شروشود تا د كه زمینه مي

و  ردكسي كه بهه قیامهت ايمهان نهدا ؛«وَالَّذي َ ال يُؤْمِتُونَ بِالْآخِ َة»فرمايد:  مي .تواند كاري كند

. اين خواستن تمام خواهد يم، يعني غیر قیامت، كه عبارت است از دنیا را خواهد يمقیامت را ن

دههد و  اي معنها مهي چیزها بهراي عهدّه  كه بعضي كند. اصالً اين عوض مي شكل زندگي او را

  داننهد ايهن هها نمهي هايشان مربوط است، چهون بعضهي دهد، به خواستن اي معنا نمي براي عدّه

شهود. بهه گفتهه  حسهاب نمهي يدانند، براي بعضي ديگر چیز زهايي كه بعضي خیلي مهم ميیچ

 مولوي:

 قیمهههت ههههر كالهههه دانهههي كهههه چیسهههت

 

 قیمهههت خهههود را نههههداني ابلهههههي اسهههت

داني و لذا دنبال آن هستي كه قیمهت آن  يعني مشكل تو اين شده كه بقیه كاالها را چیز مي 

هم مربهوط  داني و اين يك نفهمي بزر  است، و عكس آن را بداني، ولي خودت را چیز نمي

 1«.بهرد سن را خواب مهيرا آب ببرد، حدنیا ! ياله: »ديفرما يبه كسي است كه دربارة خودش م

 ؟ الندُّنْيَا َُيْنفَ تَ َُْنتَ» ... :پرسهند بندگان مي بعضي ازداريم: در روز قیامت  يقدسدر روايت 

دَقْتَ فَيَقُولُ إِلَهِي وَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَا عِلْمَ لِي بِالدُّنْيَا أَنَا مُتْذُ خَلَقْتَتِي خَائِفٌ مِتْكَ فَيَقُولُ اللَّ هُ صنَ

 ! گويهد: خهدايا يم ؟يچگونه دنیا را ترک گفت 9«فِي الدُّنْيَا وَ رُوحُكَ مَعِيدِي ُُتْتَ بِجَسَدِكَ عَبْ

ام خداونهد بهوده خائفاز تو ياز دنیا ندارم، زيرا از آغاز زندگ يبه عزّت و جاللت سوگند خبر

ا نبهود و مگهر ايهن آدم در دنیه ، پیكرت در دنیا و روحهت بها مهن بهوديراست گفت يفرمايد:آر

 مهيرا ن خدا و قیامهت خورد، اما چو هم ميغذا ، در دنیا بود و آريخورد؟  گوشت و نان نمي

باعث شد كه دنیا برايش معنا نداشته باشد كه بخواهد اخبار دنیايي  ،نخواستنش خواست اين دنیا

 كه مثالً حاال دالر چند ريال است، ديروز چند ريال بود.عمق جانش را پر كند 

 از ديههههدار برخههههوردار شههههدهههههر كههههه 

 

 ايهههن جههههان در چشهههم او مهههردار شهههد

هها در  يش به خهوبيق فطرت شناخت و گرايپس روشن است كه همه فطرت دارند و از طر 

ها هسهت تها خودشهان در  زه و وَهم هم در آنيگر غرياز طرف د يها گذارده شده، ول نهاد آن
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آيه مورد شان بسازند. يها س انتخابت خود را بر اساین آن دو گذرگاه انتخاب كنند و شخصیب

 د. ده نور خاصي به زندگي ميسوره اسراء، 51بحث يعني آيه 

 فرمايد: در رابطه با اين آيه مي «عليه هللا رمح »عالمه

و چه  ،ها كه دنیا و لذّات دنیايي را اراده كردند فرمايد: ما هر دو فريق را چه آن خداوند مي»
دههیم و از  ود و كمك خود قهرار مهيتربیت خ  ند، در تحتها كه آخرت را اراده نمود آن
كنیم، بدون هیچ تفاوت، منتهي يكي نعمت الههي را در طلهب  خود برايشان افاضه مي يعطا

كنهد و  اش را شهكرگذاري مهي خهدا سهعي ،«الْنآخِ َة  وَمَن ْ اَرا َ»آخرت مصرف نموده: 

صهرفاً در طلهب دنیها دگار رروو ديگري از عطاي پ ،كند تا تالشش به ثمر برسد كمكش مي

دههد،  يا را به او میا را طلب كرد، دنیهركس دن 01؛«مَ ْ ُانَ يُ يدُ الْعاجِلَةَ»: گیرد بهره مي

اي نخواهد برد. باز نظام الهي طوري اسهت كهه  اش جز خسران بهره كه از سعي در عین اين
ههل نیست، پس ههم ا فرمايد: عطاي پروردگار تو ممنوع و محذور شود زيرا مي مانعش نمي

كنهد و اشهكال از  خدا هم مددشان ميگیرند و  مدد مي دنیا و هم اهل آخرت از عطاي خدا
و تأثیر شیطان هم بر غاوين و طالبانِ گمراهي در راستاي همین است  ،و نه از فاعل قابل است
 .«و بس

 هد. د آري فرمودند: اشكال از قابل است، اشكال از فاعل نیست، فاعل فقط مدد مي

 باران كهه در لطافهت طهبعش مهالل نیسهت

 

 زار خههس در بههاغ اللههه رويههد و در شههوره

حكهیم  اهلل شاء ندنبال كنید، إ ودي شیطان راوج اگر بحث فلسفةكنید،  چنانچه مالحظه مي 

مسائل نظر كننهد  يبه مبادخواهند  ها براي كساني مفید است كه مي شويد. عموماً اين بحث مي

 هاي دور و عمیق را نگاه مهي ند. قرآن كتابي است، كه افقيثه را تحلیل نماهر حاد يو گوهرها

 كند. و اگهر كسهي بتوانهد افهق ها جلب مي اندازد و نظر ما را هم به آن ها نظر مي كند و به آن

عكس آن محهال  يلشود و نزديك برايش روشن ميگاه موضوعات يجاهاي دور را نگاه كند، 

شهناخت ید. داسهتان قاً بشناسیدقبا ديد نزديك و سطحي، دنیا را  شماكه محال است  يعنياست، 

با كهف  ير مولویا به تعبي خواست با حسّ ان باشد اگر كسي مييادتك يدر آن اطاق تارفیل را 

كهه فاصهلة  يفهمهد در حهال يمخرطوم فیل را ناودان ل را بشناسد، كف دست یشكل فدستش، 
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رد، یهكهار گ شتر كف دست را بهیكه ب نيا يد به جايبا اد است،يت خرطوم با ناودان زین واقعیب

تها خرطهوم را خرطهوم كهرد  شمع مجهّز ميكردن  داد و چشمش را با روشن ير مییافقش را تغ

 . گفت: ندیبب

 در كههف هههر يههك اگههر شههمعي بُههدي

 

 شههان بیهههرون شهههدي اخههتالف از گفهههت

عت و از منظر خالق يع شرد با شميبا ييایدن يطان در زندگیا و حضور فعال شیدر شناخت دن 

مسهائل  يم بهه مبهادیم و بتهوانیم و درست عمل كنهینیست تا درست ببيها نگر عالم و آدم به آن

 م.ینظر كن

طهوري  اي پیامبر! قضیه ايند: يفرما يمپردازيم كه  سوره اسراء مي 00 در ادامه بحث به آيه

گیرند، پس آماده شو كهه  ر ميتأثیر شیطان قرا  است كه جهان شیطان دارد و امّت تو هم تحت

ربايدشان، چرا بايهد آمهاده  اند، شیطان مي مؤمنین را كه به سراغت آمده  اي از همین يك عدّه

 يمهرا انكار دين ها  كند و آن دينشان را سست ميربايد و  ياي را شیطان م باشي كه يك عدّه

شهیطان مهأمور  چون بناست عمهق شخصهیت ههركس روشهن شهود و شوند؟ يمنند و دنیاگرا ك

و باز جهاي بحهث دارد، و علّهت انحهراف ايهن  ین كاري است كه بحث آن تا حدّي گذشتچن

طهور نیسهت كهه تهو بهد تبلیه   اش در خواست خودشان است و ايهن مؤمنین بعد از ايمان، ريشه

كننده نیست و يا كار از دست تو بیرون رفته اسهت، نهه!  اي و يا اسالم ضعیف است و قانع كرده

ة معنهاكردن با خودشان ا ها كردن روابط انسان شیطان، قصّة معني قصّة ة شهیطان، قصهّ سهت. قصهّ

 ها در دنیاست. نحوة بودن انسان

ابلیس سجده  ؛«وَ اِذْ قُلْتا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآ َمَ فَسَجَدُوا اِالّ اِبْليسَ» فرمايد: ه مييدر ادامة آ

من به گِهل سهجده گفت:  ؛«ءَاَسْجُدُ لِمَ ْ خَلَقْتَ طيتاً قالَ! »نكرد آن وقتي كه گفتند سجده كن

جا شروع شد و حرفش هم اين بهود كهه خهدايا! اگهر  از اين طانیش يطانیكنم!! پس قصّة ش نمي

خواهد افسهار  كشم. كسي كه مي ميك و افسارشان را نَشوم، حَ ها مي فرصتم بدهي سوار آدم

د، پهس معلهوم فهرار كنهند بر او مسلّط شود و نگذارد ي را بكشد، بايد سوارش شود تا بتواگريد

جهايي  كسي كه سواري بهه شهیطان بدههد، آن شود، آن اي مي است كه شیطان سوار يك عدّه

اي را ههم شهیطان سوارشهان  رود. شما چرا ناراحتید، بگذاريد يك عهدّه كه شیطان بخواهد مي
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خواهد  شوند را خدا مي گمراه نمياي  شوند و يك عدّه اي گمراه مي شود. معني اين كه عدّه

 دهد. يطان انجام میلة شیوس ن كار را خداوند بهيبراي ما روشن كند. و ا

 نيههسهت تها ا يطانیاعتراض به خدا كه چهرا شه يفة ما است، ولین افراد وظيالبته تذكر به ا

 است. يحكمت يطور عمل كند، از سر ب

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
خَلَقْنتَ  قالَ ءَاَسْجُدُ لِمَن ْ اِبْليسَ سْجُدُوا لِآ َمَ فَسَجَدُوا اِالّاِذْ قُلْتا لِلْمَالئِكَهِ او»

الْقَيامَنةِ  لَنئِ ْ اَخَّن ْتَ ِ اِلني يَنوْمِ الَّذي َُ َّمْنتَ عَلَنيَّ،قالَ اَرَأَيْتَكَ هذَا *طيتاً

قالَ اذْهَبْ فَمَ ْ تَبِعَكَ مِتْهُمْ فَنإِنَّ جَهَنتَّمَ جَنزاؤُُُمْ  *ةُ اِالّ قَليالًتَيَّحْتَتِكَ َّ ذُرِّلَأَ

 1.«جَزاءً مَوْفُوراً
در نظر داشته باش آن شرايطي را كه به مالئكه گفتیم: بهه آدم سهجده كنیهد! پهس 

ود گفهت: آيها در توجیه عدم سجدة خهاو ها سجده كردند مگر ابلیس، و  همة آن

سجده كنم بر كسي كه از خاک خلق كردي؟ و ابلیس در ادامه گفت: آيا اين بود 

كهردن بهر وي مهأمور كهردي و چهون انجهام نهدادم، از  آن كسي كه مرا به سجده

درگاه خودت دورم ساختي؟! سوگند كه اگر تا روز قیامت 

كهنم،  يّة او را افسهار مهيذرّن و فرزنداتك  مرا مهلت دهي، تك 

كهس كهه از تهو  ها را. حضرت پروردگار فرمهود: تهو و ههر آن مگر اندكي از آن

كند، برويد و از اين مقام خارج شويد كه حقیقتاً جهنّم جزاي شما است  تبعیت مي

 شود. كه به طور كامل به اهل جهنّم داده مي

تواننهد تحلیهل كننهد.  ه را درسهت نمهيهاي افهراد جامعه ها موضعگیري گفتیم گاهي انسان

آيهات فهوق  فرمايد. ها را به ما مي عگیريخداوند در واقع معني حیات زمیني را و راز اين موض

 دارد. در واقع يك نكته اصلي و يك نكته فرعي
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 )صهلي اهلل علیهه وآلهه(خداط بهه پیهامبر يشراخواهد در آن  اش اين است كه مي نكته فرعي

طهرف، شهیطاني هسهت و تحريكهي، از طهرف ديگهر  از يهك كهه ین اسهتبفرمايد واقعیت هم

 امتحاني، و تا آخر دنیا هم كار به همین شكل است.

 ها مبناي انحراف انسان

باشد اين است كه مها  طرح ميجاي قرآن مطرح است و اينجا هم م  نكتة اصلي كه در جايْ

جُدُوا»: فرمايد ميم. يیرده و از خود مواظبت نمارا ارزيابي ك خود  يا ؛«وَ اِذْ قُلْتا لِلْمَالئِكَنهِ اسنْ

مهردم، ريشهة  جها شهروع شهد و ريشهة عصهیان از اين امبر! در نظر داشته باش كه قصّة انحرافیپ

و مسهائل جزئهي و اتّفهاقي نیسهت، ن يها و مقابله با د ن انحرافيادارد. ا ین دنيدر قبل از امبنايي 

شهدند يها اگهر تبلیغهات دشهمن نبهود،  ردم منحرف نمهيگويد: اگر ماهواره نبود، مصِرفاً ن يكس

مهردم از  طهوري نیسهت. ريشهة اصهلي انحهرافِ فرمايد: اصالً ايهن شدند. مي مردم منحرف نمي

جايي كه به مالئكهه گفتهیم بهه آدم سهجده كنیهد و  ابتداي حیات انسان شروع شده است، از آن

 مهة بنهيا به مقابلهه و درگیهري بها هنكردن او، كار ر همه سجده كردند جز ابلیس، و اين سجده

كهنم،  ش اين بود كه من به كسي كه تو از خاک خلهق كهردي، سهجده نمهيا آدم كشاند. بهانه

توانیهد جهدا  كهه شهما در روي زمهین هرگهز از آن نمهيرا بهانهه آورد يعني درست يك صفتي 

اسهت. زيهرا؛ بهودن مها درگیهر  شما است، پس معلوم است با زمیني« از خاک بودن»شويد و آن 

بشهويم. چگونهه مها  جهدا توانیم از آن بودن چیزي است كه ما نمي بودن و خاكي بودن و مادّي

توانیم روي اين زمین باشیم ولي از جنس خاک نباشیم؟! پس ببینید شهروع جنهگ بها اصهل  مي

فرمايد: شیطان به اين شكل ادامه داد كه، او از خاک است و من به  بودن ماست. بعد مي  خاک

توانیهد بفهمیهد دشهمني او  كنم. اگر شهما منطهق دشهمنتان را بررسهي كنیهد، مهي او سجده نمي

گويد: اين گِلي و خاكي است و من بنا ندارم به آن سجده كهنم.  كه مي يچطوري است. دشمن

م، افسار بهه گهردنش كن ياش م چارهیبگويد: من  آن وقت نه تنها بنا ندارد سجده كند بلكه مي

يعني جهنس شهیطان؛ جهنس موجهودي نیسهت كهه  برم. خواستم ميكه و را هر جا اندازم و ا مي

نكرده است، بلكه جنس موجود غضبناكي است كه بنها نهدارد مها را راحهت   فقط بر آدم سجده
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ههاي عمیقهي در بررسهي  بگذارد. اگر با اين ديد بتوانید مسائل جامعهه را تحلیهل كنیهد، تحلیهل

 شود. معضالت جامعه نصیب شما مي

 كننهههد  میهههوه  بهههه چشهههمان، نظهههر تنهههگ

 

 سههههههههههتانیممهههههههههها تماشههههههههههاكنانِ بُ

 گسهترده كنیم، ما نظر به بسهتان چشمانْ نظر به میوه نمي ما به كمك ديد قرآني؛ مانند تنگ 

طان یگهر آن شهي، و طرف ديت است با ظهور اسماء الهیك طرف آن آدم و آدميم كه يدار يا

 يو بعضهجزئهي و مقطعهي اسهت، ها  لیاز تحل يبعض. ها است انحراف آدم يبرا ييها و تالش

آن  زننهد، هاي كوچه سنگ مي گايد وقتي كودكان به س . ديدهداردنظر گر به ريشة مسائل يد

زند، چون سنگ موجب دردي شد كه در بدنش احساس كرد، بیچهاره  حیوان سنگ را گاز مي

ه اسهت و ايهن شهدانهداز تحريهك  انداز دارد و اين سنگ فهمد كه اين سنگ، يك سنگ نمي

   اش كجاست. تحريك ريشه

جها بها  زنهد. قهرآن در ايهن ها عین همان است كه سنگ را گاز مهي ما به حادثه  گاهي نگاه

قالَ اَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذي َُ َّمْنتَ » گويهد: كشاند. و مي هاي دور مي هاي دقیق ذهن را به افق نگاه

كه ايهن  همین ؟يداد يآن كسي كه تو بر من برتر اين بودس گفت: پروردگارا! آيا ؛ ابلی«عَلَيَّ

؛ اگهر بهه مهن فرصهت «لَئِ ْ اَخَّ ْتَ ِ اِلي يَوْمِ الْقَيامَةِ لَأَحْتَتِكَ َّ ذُرِِِّيَّتَةُ اِالّ قَليالُ» ،برتر از من اسهت

 شوم.  ني سوارشان مياندازم، يع بدهي، من افسار را به گردن فرزندان او مي

گويد: من سوار فرزنهدان آدم  تواند افسارش را بگیرد. مي پس در واقع تا سوارش نشود كه نمي

. البته نظرتان هست كه قصّه، قصّة آدمیت است و نه آدم. يعنهي برم يو هرجا خواستم م شوم مي

كهه اگهر اسهماء را  شهود و ايهن خداوند؛ داستان ما را كه هر روز در اين عالَم هستیم متذكّر مهي

 بینیم در سهجده بهراي مها هسهتند و كنیم، مي كه نگاه مي مالئكه امل باشیم و نمايان كنیم، برح

گويهد  بینیم كه با ما درگیر است، و حاال حضرت حق قصّة همین امروز مها را مهي را ميشیطان 

 تا چشمِ ما نسبت به آن حقیقت باز شود.

بر گر به من فرصت دهي، سوار ا ؟يداد ين برتركس كه بر م شیطان گفت: آيا اين بود آن

تهو اي  :خدا گفت ؛«قالَ اذْهَبْ فَمَ ْ تَبِعَكَ مِتْهُمْ» .ها از آن عدّة قلیليمگر  شوم، فرزندان او مي

فَإِنَّ جَهَتَّمَ جَزاؤُُُمْ جَنزاءً »: از اين مقام خارج شويد كنند هايي كه از تو پیروي مي آن شیطان و
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و  ا يهك نتیجهة كهاملي خواههد بهودشود و آن براي شهم شما مي كه جهنّم جزاي كار ؛«مَوْفُوراً

 خالصه در ازاء چنین كاري، حقّتان جهنّم است.

 شيطان؛ عين اِضاللِ خود و ديگران

هها شهیطان اسهت، خهود شهیطان را  ممكن است سؤال شود حاال كه علّت انحراف بقیة انسان

شهود  شیطان موجهب مهي چه كسي منحرف كرد؟ در جواب بايد گفت: صفت استكباري خود

و از طرفهي  تراشهي كنهد و لهذا ريشهة انحهرافش خهودش شهد كه در مقابل امر پروردگار بهانهه

كردن فرزندان آدم نیهز سههمي  محكم گشت كه تقاضا كرد در گمراه آنچنان در انحراف خود

اضهاي داشته باشد، و چون چنین تقاضايي با نظام اَحسن و حكیمانه الهي سازگار بود، خداوند تق

 تقاضاي اِضالل توسهط شهیطان، مهي كه در طرف مقابلِ  او را به طور مطلق رد نفرمود، همچنان

خهود و  ياتقاضاي امامت و رهبري و ههدايت جامعهه را بهر )علیه السالم(ابراهیم بینیم حضرت

اضهالل و كهه در مقابهل شهیطان كهه عهین ز قابهل توجهه اسهت یهنكته ن  و اين 5فرزندانشان دارند

ت بهراي مهؤمنین عین هدايت و سهعاد )علیهم السالم(، ائمه معصومینها شد براي انسان گمراهي

شهوند و  در چنین شرايطي از اختیار خود خارج نمي )علیهم السالم(طور كه ائمه ند، و همانشد

مانند، شیطان ههم در  برند و در مقام عصمت خود باقي مي خودشان نیز از نور خودشان بهره مي

شهود و  ضاللت و گمراهي است، در چنین شهرايطي از اختیهار خهود خهارج نمهيحالي كه عین 

 شهان، منحهرف مهي دارد و بقیه را هم به كمهك صهفت اسهتكباري خود را در گمراهي نگه مي

 پسند است. لذا خداوند مي كند. شیطان در واقع ظهور بدي است براي كسي كه خودش شیطان

كهه ههركس را  برم، نهه ايهن از تو پیروي كند به جهنّم مي هرا ك يهر كس ؛«فَمَ ْ تَبِعَكَ»:فرمايد

 .آيد و خود شخص مقصر نباشد كه تو مجبورش كني، كه در آن حال اجبار پیش

 را مهي شهترخودیبخواهند بندة خدا باشهند،  ، نميها روحیة استكباري دارند انسان از  يبعض

 نیهاي بزرگهوار خهدا هسهتند. همه تند، بندههس «عِبا ٌ مُكْ َمُون»بینند و نه فرمان خدا را. مالئكه 

                                                 
 «تِي قَالَ الَ يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِي َإِبْ َاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَات، فَأَتَمَّهُ َّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِ  ذُرِّيَّ يوَإِذِ ابْتَلَ» - 5

مهردم  يآن همه را به انجام رسانید ]خدا به او[ فرمود من تو را پیشهوا يبیازمود و و يو چون ابراهیم را پروردگارش با كلمات

 (.059رسد.)سوره بقره، آيه يقرار دادم ]ابراهیم[ پرسید از دودمانم ]چطور[ فرمود پیمان من به بیدادگران نم
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شیطان بهه خهودش  يولگويد، حق است.  شود كه بفهمند هر چه خدا مي شان باعث مي بندگي

خهود  نگاه كرد و گفت: من ناراحتم كه به آدم سجده كنم! يعني نگاه كرد به خهودش، خهوديِ

 است.  دنيورزمساوي با استكبارد، خودديدن يخود را ند يدر منظرش مهم آمد، بندگ

 نحوة خروج از مقام قدس

حضهرت  ،«قالَ اذْهَبْ فَمَ ْ تَبِعَكَ مِتْهُمْ» شدن همان؛ خوردن همان و از ساحت قرب خارج

هايي هم كهه بها تهو هسهتند، ديگهر در آن مقهام  حق فرمودند: از آن مقام قدسي بیرون برو و آن

 رح باشد.تواند مط هاي دقیقي مي جا براي ما نكته نیستند. در اين

و  نیسهت دن در مقابهل حكهم خهدايورزمعلوم است هر انساني به تنهايي تا به دنبهال اسهتكبار

، در يهك مقهام قدسهي و معنهوي اسهت، ت از دستورات خدا را در خود نگهه داشهتهیة تابعیروح

 گويد: شود. مولوي مي كرد، از آن مقام خارج مي كه خودش را به گناه و تكبّر آلوده همین

 ا گههههیرا و تهههها پويهههها نبهههههودطفههههل تهههه

 

 مههههركبش جههههز گههههردن بابههها نبهههههود

 وپهها نمههود كههرد ودسههت فضههولي چههون 

 

 در عنههههها افتههههاد و در كفهههههر و كبههههود

چهون »؛ يبهه عبهارتخواسهت آن را نشهان دههد يعني؛ چون خودي بهراي خهود قائهل شهد و  

ت یاز شخصهمسهتقل  يتیو خواسهت شخصه گفت ما هم هسهتیم «فضولي كرد و دست و پا نمود

و گفت: حاال خودت  زمین گذاشتبه گردنش  ياز روهم او را  اند، پدرشيبندة خدابودن بنما

داست و بهراي خهود چیهزي قائهل كسي است كه بفهمد همه چیز دست خ راه برو! بندة خدا آن

 .حال در آغوش خداست در آن ؛«ال حَوْلَ وَ ال قُوَّة اِالّ بِاو»بفهمد  نباشد و با تمام وجود

 یش از دسههت و پههاهههاي خلههق پهه انجهه

 

 پريدنهههد از صفههههها سههههوي وفهههههها مههههي

 چهههون بهههه امهههر اِهْبِطهههوا بنهههدي شهههدند 

 

 شهدند  خرسهنديوخشم و  حرص  حبسِ

ها اِهْبِطوا گفتند؟ براي  چرابه آن« ،چون به امرِ )اِهْبِطُوا( بندي شدند»فرمايد:  دقّت كنید! مي 

مان، لذا از اين به بعد از زير پوشش رحمهت خهاص خهدا كه دست و پا زدند و گفتند: خود اين

ها شدند، در آن شرايطِ بهشهتِ قبهل  ها و خوشحالي ها و خشم خارج شدند و لذا حبس حرص

كردند، در يك حالت اُنس با حهق  ها زندگي مي ها و غم فوق خوشحالي يطيشرااز هبوط در 

 «.پريدند از صفا سوي وفا مي»و ارتباط با غني مطلق، 
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 ها ها و خرسندي وق خشمف

 دسههت و پههااز هههاي خلههق پههیش  جههان

 

 پهريهدنههههد از صهههفا سهههوي وفههههها مهههي

بودند. اهبطوا؛ يعني برويد كه شما را به خود  پرنشاط  يعني خودي نداشتند در مقام عبوديتِ 

 «.حبس حرص و خشم و خرسندي شدند»ها  انسان! در شرايط هبوط است كه واگذاشتیم

شدن،  شدن، همان قدر گرفتاري است كه گرفتار غم د كه گرفتار خرسنديشما اين را بدانی

هها در  سهت و عمومهاً انسهانیجهز همهان دفهع خشهم ن يزیهچ نیاز به نشاط، و چراكه طلب نشاط

 ارزيهابي مهي هها را خیلهي خهوب كه حادثهها  بعضينوع چیزها هستند. اسیر اين  ایش به دنيگرا

آمد. درست است كهه  وجود مي طبیعي است و بايد به  حادثه وقوع اينمثالً دانند كه  كنند، مي

كنهد و شهما ههم در  بینید كه عمهل مهي حق نیست كه اين آقا اين طور عمل بكند، ولي بعد مي

 بودن آن كار، موضع خاصهي مهي جهت باطل دانید و به مقابل آن عمل، تكلیف خودتان را مي

عمهل باطهل بشهود،  يعامل اجراكه  جاي اين خواهد كه اين آقا به گیريد، هرچند دلتان هم مي

اين عمهل  بیند كه مردم د، ولي ميش يمبود و اين كار به دست او انجام ن مجراي ظهور حق مي

و آيها بايهد حهرص ههم بخوريهد؟ ، دهیهد خواهند، اينجا شما فقط تكلیف انجام مي حق را نمي

گیهري  ته باشهد و جههتكهه اضهمحالل روح را بهه همهراه داشهد یل كنیرا به خود تحمحرصي 

معنويتان را از بین ببرد؟ مسلّم نه، چون بنا داريد در بهشتِ عبوديت خويش مسهتقر باشهید و لهذا 

ها اسهت، ولهي اگهر  ها و خرسندي دهید، در اين حالت انسان فوق خشم يمفقط تكلیف انجام 

 صها شد و خودش را در تنگناي مشكالت فرو كرد، اين شهخص اسهیر حهر كسي اسیر حرص

بهر عكهسِ گويهد:  اش ههم شهادي اسهیرانه اسهت. مهي هاست، غمش، غم اسیرانه است، شهادي

شهود كهه محهو  ، همین باعهث مهييو به خود نظر دار تو براي خودت خود قائل هستيمالئكه؛ 

 ها را نبیني.  ها نشوي و خوبي جمال خوبي

 گفههههت لیههههلي را خلیفههههه كههههانْ تويههههي

 

 ويو غَهه پريشههان   شههد  تههو مجنههون كههز 

 از دگههههر خوبهههان تههههو افهههزون نیستههههي 

 

 نیسهههتي تومجنهههون گفهههت: رُورُو!،چهههون

 خوداسهت بهي مجنهونْ تو، لیهك باخودي 

 

 ري بهههد اسهههتادیهههبعشهههق  در طريهههق

ها را ببیني، تمهام وجهودت نظهر  تواني خوبي داري و لذا نمي« خود»يعني؛ تو « با خودي تو» 

بهودن داري، و در نتیجهه مسهت نظهارت بهر  دنحوه هوشیاري و به خهو ها نیست، يك  به زيبايي
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وصهل وصل كهردي. تهو خهودت را بهه ثابهت مطلهق  ها ها نیستي، تو خودت را به حادثه زيبايي

عشهق آن زنهده » هايهت را بگیهرد. گفهت:  تیجاي همة منكند و  ات  تا در نتیجه، هیچنكردي 

كنهد،  حق وصل مي؛ يك وقت است آدم خودش را از طريق عبوديت به «است  گزين كو باقي

بهودن  ، يعنهي جهز ههیچنگهذاردهاين كه مشكلي نیست، چون چیزي براي خود جز بندگي خدا 

، چنین كسي فوق حرص و خشم و خرسهندي اسهت و لهذا نگذارده يخود باق يبرا يزیچ خود

 هها لهه مهي بودن طاق حادثه هبوط نكرده تا گرفتار شرايط هبوط گردد، ولي ما گاهي در كوتاه

 نگهريم، بلكهه نسهبت بهه خهود ارزيهابي مهي ها را در نظارت حكم الهي نمي ن حادثهشويم، چو

وقهت از  نگهاه كنیهد، آن هها خدا به حادثهه ياگر بدون نظر به خود و به صِرف بندگ يولكنیم. 

 ايد. هبوط رها شده

 دوكمههان شخصههي سههیندرسِقْ گويندكههه

 دارد

 

 دارد زيهان شهدماراچه گُهم هردويكي زان

 
 کنيم! به خودمان وصل ميهمه چيز را 

كهردن بهه   نگهاه هها نیسهت، درسهت حادثه ، نگاه فرار ازمان را از خود به خدا انداختننگاه

 پسهرش چههل كهه يمثل مادركنیم،  چیز را به خودمان وصل مي همهما متأسفانه هاست.  حادثه

، ده اسهتشه خانوادة كامل با چندين فرزنهدِ دكتهر و مهنهدس  يدارا ازدواج كرده وسال است 

چون كهارش جزء زندگي پسرش وصل كرده،  جزءبه را ن مادر پیر تمام روح خود ياهنوز  يول

 .چیز را به خودش وصل كند ن است كه همهيا

 در چنهدههاي آن را  نفر هست كه از اوّل عمرش تا حهاال ههر چهه واكهس زده، قهوطي يك

  دهد تا اين زيادي كرايه ميبرد و حتي بعضاً پول  گوني جمع كرده و هر روز دنبال خودش مي

گیهرد و  د و ظهر هم با التماس از يك نانوايي يك قرص نان مجاني مينجا كن ها را جابه يگون

دههد و  خورد و عصر هم پول آن مقدار كهه واكهس زده اسهت را دوبهاره كرايهه مهي خالي مي

 برد.  هاي خالي را به خانه مي قوطي واكس

كند. اههل  د حال افراد اهل دنیاست، سر مويي هم تفاوت نمياو كامالً مانن دقّت كنید! حالِ

كهه  كنیهدبرويد نگاه شوند.  شان مي  كنند. گرفتار مَنِ دنیا خودشان را گرفتار چنین تعلّقاتي مي

را « مهن»كند كه اين  گرفتار منِ دنیايي هستند. تعلّقي بدتر از اين نیست. طرف تالش مي چگونه
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 دنبال خود مي بهرد، آنكه وَهماً به او متصل است، ها را  واكس  ياز دست ندهد، لذا تمام قوط

 م:يیبه خدا عاجزانه بگو كند كرايه را كمتر بگیرد. بار التماس مي وقت به راننده وانت

 بهههاز گیهههر مههها را از ايهههن نفهههس پلیهههد

 

 كههههاردش تهههها اسههههتخوان مهههها رسههههید

كهرديم. بحهث آن  يانتخهابن یچنه نيهاخودمهان و حاال ما با تعلّقاتمان روي زمهین آمهديم،  

؛ يعني تقرّب به شجرة ممنوعه. روي زمهین آمهديم و شهیطان را پهذيرفتیم. «آدمیت»گذشت كه 

 كشم. ها سواري مي شیطان هم همان اوّل به خدا گفت: من از اين

كنند. شهما  خودشان را براي هیچستان هالک ميچگونه كه  دیهاي اهل دنیا را نگاه كن آدم

جها تها مكّهه را پیهاده  يد و يك فشار دنیايي. شما براي خدا حاضريد از ايهنيك نشاط ديني دار

شود بهره ببريهد، ولهي  برويد، و در عین به سختي افتادن بدن از صفاي باطني كه نصیب شما مي

اين تمدّن با رويكرد به دنیا كارها را آسان كرد، ولي فشارهاي روحي را زياد كرد. امروزه براي 

سهال  ماه اضطرابش را داريد، قبالً شايد نصف شويد، ولي دو سه وار هواپیما ميرفتن به مكّه، س

كشید تا برويهد مكّهه، ولهي ههیچ اضهطراب نداشهتید. سهختي داشهت، ولهي اضهطراب  طول مي

گهذارد  اش نمهي ههاي رفهاهي نداشت. چرا؟ چون در تمدّني كه هوس مبنايش هست، دسهتگاه

 يبهه جهاآدم دوساعته و يا چهارساعته به مكّهه بهرود، آدم به حقیقت برسد، وگرنه بد نیست كه 

بهه شهجرة هزارشهاخة  يكهينزد يان آمد، پایرفاه به م يكه پا نیهم يولماه.  ماه و يا هفت شش

جهنس م؟ یم و آرامهش داشهته باشهيشهود گرفتهار ههزار شهاخه بشهو يان است و مگر میا به میدن

 ، يعني: هبوط يعني گرايش به دنیا

 شهههدند  طهههوا بنهههديچهههون بهههه امهههر اِهب

 

 شهدند خشهم وخرسهندي و حهرص حبس

و  كثهرتبهاطن جهنس دنیها، جهنس كثهرت اسهت. د كهه ین موضوع غفلت نكنيهمواره از ا 

جها خهوب آمهده باشهید، و  شجره است. بايد خوب فكر كنیهد و اگهر تها ايهنآن  يصورت مثال

ههاي  شهقاوت انسهان خواهد راز سوره اسراء خداوند مي 03تا  00متوجّه شده باشید طبق آيات 

در هها را بهراي مها تحلیهل كنهد و  حركات و افكهار آن ياصل يمبناشقي را به ما گوشزد كند و 

 هبفرمايد شیطان چگونه به دشمني با آدم و فرزندان آدم قد علم كهردق یار عمیبس يك آموزشي

رمود تهو و فطان یدر جواب شها بگمارد و خدا هم  ها شود و افسار بر آن سوار آن خواهد يمو 
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خارج شهويد و جههنّم مقام وحدت،  يعنيهر كس از تو پیروي كرد، از مقام قدسي قرب به حق 

 جزاي كاملي براي شماست.

د؟ بهر یشناسه يد مهيهفرما يا ارائه میتر از آنچه خداوند در رابطه با دن قیعم يا رمزالرموزيآ

ل يا و وسایها به دن كردن انسان كيشتر نزدیا با هرچه بیاند عقل اهل دن ن مبنا است كه گفتهیهم

مردم به عالم وحهدت  يكيامبران با نزدیپ يكنند و عقل قدس ياد ميشتر كار مردم را زی، بييایدن

 .كنند يتر م كار مردم را راحت ييایل دنيها از وسا شتر آزادكردن انسانیو هرچه ب

 توجه به حضور شيطان در تحليل حوادث

هها نسهبت  وجّه قرار گرفت و فهمیديم اين تمرّدي كه انسانكه اين آيات مورد ت پس از اين

و  )صرلی هللا علیره وآلره(پیامبر خداتوجه داد به تا آخر هم هست و و به دين دارند از اوّل بوده 

 ها جلوي راهشهان سهبز مهي ند و فتنهنشی شیطان بیكار نمي ،همة مؤمنین كه در مسیر دينداريبه 

آزمايش خود داغ كند و لذا بعید نیست اكثر مهردم در گمراههي  د تا امّت اسالمي را در بوتةكن

 رسهیم كهه مهي سهوره اسهراء مهي 09قرار گیرند. حاال پس از طرح اين آيات در ادامهه بهه آيهة 

 : فرمايد

وَ اسْتَفْزِزْ مَ ِ اسْتَطَعْتَ مِتْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَنيْهِمْ بِخَيْلِنك وَ رَجِلِنكَ وَ »

 ؛3«غُ ُوراً ما يَعِدُهُمُ الشَيْطانُ اِالّ فِي الْاَمْوالِ وَالْاَوْال ِ وَعِدْهُمْ، وَشارُِْهُمْ 

 هها را بهه كهردن انسهان وسوسه خواهي كه كار : تو از من اجازه ميخداوند به شیطان فرمود

كن و به معصیت وادار كهن و تواني گمراه  عهده بگیري، برو! با آوازت از ذريّة آدم هر چه مي

دسهتور  نظهام نظام و سهواره ت به لشگريانت اعم از پیادهانداختن آنان به سوي معصی ي به راهبرا

ايستد بر سر آنان هي بزننهد  ، كه با يك صدا از راه ميزدن بر رمة گوسفند مثل هيبده 

د و شهو و شیطان با آدمي در مال و فرزندان شريك مي 

رسد و هم شیطان به غهرض شهیطاني  هم آدمي به غرض طبیعي و غريزي خود مي ،در اين حال

                                                 
 .09سوره اسراء، آيه - 3
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ها را مگر وعهدة دروغ و  دهد آن و شیطان وعده نمي  خود مي رسد

 دهد. فريب، و لذا خطا را در نظرشان حق جلوه مي

 تههواني هُههل بههده و تحريههك كههن. مههياز طرفههدارانت هههر كههس را  طانیشهه يا فرمايههد: مههي

بِخَيْلِنك » يعني جذب از بیرون ؛«وَاَجْلِبْ»ات  يعني از طريق ندا و تحريك داخلي ؛«بِصَوْتِكَ»

ههم بها  گهرينظامت؛ به عبهارت د با پیاده يعنيرَجِل با خیل، يعني با اسبان تیزرو و با  ؛«وَ رَجِلِكَ

ها  كني، آن با ابزاري كه دير تحريكشان مي كني و هم اسباب و ابزاري كه زود تحريكشان مي

تهواني بكنهي كهه در مهال و  اين كهار را ههم مهي ؛«وَ شارُِْهُمْ فِي الْاَمْوالِ وَالْاَوْال ِ.»را جلب كن

دههد  يو خبر از آن ماست!  عمیقها شريك شوي كه اين نكته و نگاه، خیلي  فرزندانشان با آن

ك هدف را دنبهال يگر يشوند و با همد يم ينافع مشتركم يها دارا طان و انسانیمواقع ش يبعض

رسهد. قهرآن  يطان هم به اههداف خهود مهیكنند كه ش يرا دنبال م يزیها چ ا انسانيكنند و  يم

م یم. مهثالً تحلیهل كنهیرا فرامهوش نكنه ين موضهوعیمان توجه به چنيها لیخواهد ما در تحل يم

حهرف  يلیطور كه خ توان زد همان يحرف م يلیچه بوده است، خ حملة اسرائیل به لبنان علت

است كهه  يلیرد تحلیز در بر گیت انسان را نیواقع يها هين اليتر قیكه عم يلیآن تحل يزدند ول

يك حكومهت نیسهتند ها چون به واقع  يلیتوان گفت: اسرائ يم يرد. آریانجام گ يبا نگاه قرآن

بگیر اسهت  تصمیم ضع انفعالي و زود ، مواانهاي فرهنگي داشته باشند، همیشه مواضعش كه پايه

ترين بهانه بهه  ، هويت تروريستي است. تروريست هم كه فرهنگ ندارد و لذا با سادهانو هويتش

گهاه ها يك ن وقت خداوند براي تحلیل حادثه امّا يك ،بد نیستكند. اين تحلیل  ان حمله ميلبن

ملمهوس اسهت، نگهر  جانبهه  همه وبه همان اندازه كه عمیق  كند و مسلّم خیلي عمیق مطرح مي

چیهز مربهوط بهه  خداونهد بهراي همهه ملمهوس اسهت، در عینهي كهه همهه نیست، مثل خود خدا.

ة  خداست. آري؛ يك وقت كسي با ديد قرآنهي در يهك تحلیهل عمیهق مهي گويهد: اصهالً قصهّ

یل نسبت بهه اسهرائ ها آن گیري مثبت و منفي در گرو موضعها در خاورمیانه  انسان نداد امتحان

كه معنهاي بنیهادي اسهرائیل  شود، همچنان ها روشن مي بنیادي انسانگاه يجابا اين تحلیل  .است

حهق و باطهل ههاي  گیهري كه معناي حقیقهي و موضهع به اين نوع تحلیلكند. بشر  روشن ميرا 

به اين طريق در تحلیهل كند، و  كند نیاز دارد و قرآن اين نیاز را برآورده مي انسان را روشن مي
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 در نههج )علیره السرالم(علهي  المهؤمنین شود. امیهر ها كشیده مي وادث، جريان به جان انسانح

كنند كه اي آدم ها! جنس دنیا پلیدي است، و جنس شهما در دنیها  البالغه بسیار خوب بحث مي

دانهد كهه ايهن  گردانند. خدا مي چیز را به امتحان برمي امتحان است و نه پذيرش دنیا، يعني همه

 ين نمهيهگرفتهه از د زدة انسهانِ فاصهله هرچنهد روحِ وَههم قدر نگاه دقیق و عمیقي استنگاه چ

هها را داشهته باشهد. آيها  . حاال كیست كه طاقت ايهن نگهاهبشناسد يگاه آن را در هستيتواند جا

بكشهانند؟ مشهكل  هها حادثهه عمهقحد به توانند ديد دانشجويان ما را تا اين  هاي ما مي دانشگاه

« هِگهل. »در عالم نظهر نهدارد يجار يها و به سنت انسان مدرن، انسان حسّي استاين است كه 

هها را بها  كه در تحلیل تاريخ، بنیانگزار نگرش به تاريخ در دنیاي جديد است، تالش دارد حادثه

چیزي باالتر از  است كه  قواعد و نوامیس موجود در عمق تاريخ بررسي كند، يعني متوجّه شده

. ايهن ها وجود دارد كنند در باطن حادثه ها مي هاي معمولي از حادثه كه انسان هايي اين تحلیل

كهه روي افكهار مولهوي خهوب مطالعهه  كمي متأثر از اسالم است، آن هم به جهت ايهن او نگاه

 و نهه از روح غهربكرده، ولي نه كامالً مطالب را در حدّي كه مولوي گفته است گرفتهه اسهت 

 يكي از نكات اصلي قرآن در تحلیل حوادث، توجّهه بهه جنبههاست. آزاد  يزدگ ونانيو  يزدگ

 هاي امتحاني آن حادثه است.

 معني شرکت شيطاني در زندگي افراد

دههیم كهه بتهواني  فرمايد: اي شیطان! به تو اين توانايي را مي در آيه مورد بحث خداوند مي

طهوري بهه دنبهال  شود؟ شريك در مالشان چطور شیطانشريك شوي.  در مال و فرزند پیروانت

روند كه هم شیطان به نتیجه برسد و هم اين افراد ثروتمند شوند. در نتیجهه ههم  مال و ثروت مي

توانسهت از طريهق  يخهوببه كند كه  اين طرف احساس مالداري بكند و هم شیطان احساس مي

 طبهق ايهن آيهه شدن، اين فرد را گمراه كند. شیطان بنا بود كه بشر را گمراه كند. حهاال ثروتمند

بناست شیطان در مال و اوالد آدم شريك شود و از اين طريق او را گمراه كند، يعني هم شیطان 

شود تا شیطان بتوانهد  به اهدافش برسد، هم اين فرد به اهدافش برسد، امّا اين فردي كه زمینه مي

آري آن  ؛«مِنتْهُمْ فَمَن ْ تَبِعَنكَ» او را گمراه كند و لذا به هدفش برسد چهه خصوصهیاتي دارد؟

تواند در مهال و فرزنهد  كند، پس معلوم است كه شیطان مي كه از شیطان تبعیت مياست كسي 
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هاي عمیق است! يعني هم طرف احسهاس  ياران خودش شريك شود. توجه به اين نكته از بحث

كند كه به هدفش رسیده است. شهیطان كهارش چهه  كند مال دارد و هم شیطان احساس مي مي

دار اسهت  ؟ اين كه بر فرزندان آدم افسار بزند. بیايد كاري كند كه هم فرد احساس كند بچّهبود

و هم شیطان طوري عمل كند كه اين فرد زناكار بشود و از عفّت بنهدگي خهارج گهردد، يها آن 

كند، ولي گرفتار حرام گردد و از نور كسب حهالل  و كار مي شخص احساس كند دارد كسب

 م شود.و بندگي خدا محرو

 ها شيطان؛ بستر فريب انسان

هاي مثبت حیات انسهان را وارونهه كنهد. میهل بهه جهنس مخهالف،  شیطان بنا دارد همة جنبه

كند، چون ايهن  مي خارجانسان  يكمال از جنبةنفي حیات نیست، ولي شیطان آن جنبه را جنبة م

را تحريهك  آنو حق، شیطان جههت باطهل  دارد و هم جهت مثبتو باطل هم جهت منفي میل 

انسان را در اوالد چگونه است؟ شدن شیطان  شريكحال كند. جهت مثبت آن نكاح است.  مي

كنهد. شهیطان بهراي برخهورد منفهي بها مها،  مي منحرفكه نكاح است  لین ميا  از جهت شرعي

و  دههد و او وعهده مهي ؛«وَعِندْهُم»شهان بهده  دهد و خداوند هم فرمهود: بهرو وعهده وعده مي

وَ منا يَعِندُهُمُ »: ها فرمود از آن طرف خداوند به ما انسان كند. يجاد ميدر ما ا يهموَ يآرزوها

ههايش فريهب و  دهد، ولي وعهده هاي شیطان فريب است، وعده مي وعده ؛«الشَّيْطانُ اِالّ غُ ُوراً

كند كه چگونه اين آقا به اين سادگي  ها تعجّب مي دروغ است. گاهي آدم در برخورد با انسان

هايي كه خودشان متوجّه نیستند، كه وعدة دروغ اسهت،  ها با وعده خورد. گاهي آدم يب ميفر

 اند و لذا با سهاده دادن شیطان را در خود فراهم كرده خورند، چرا؟ چون زمینه فريب فريب مي

گويهد: خهدا بهه شهیطان اجهازه داد كهه در صهحنة قلهب  خورند. آيه مهي فريب مي ترين سخن،

جهاد يابهراي خهود آن زنهدگي در  يسهمها دخالت كند و  د و در زندگي آنپیروانش وارد شو

و از آن طريق به اهداف خود برسد، آري؛ فقط چنین امكاني را در مهورد پیهروانش بهه او  دينما

طان در امهوال و اوالد یكهه شه هها را نگهاه كنیهد اهلل از اين به بعد با اين ديد حادثه شاء دادند. إن

 تر است. تر و پنهاني ها يك جايي عمیق آن  بینید ريشه ، ميودش يك ميروانش شریپ
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كنهد، بنهابراين نبايهد  صدام هر كاري از دستش بربیايهد، مهي» فرمودند: «عليه هللا رمح »امام خمیني

ايهن تحلیهل را از كجها  «عليةه هللا رمحة »امهام بهه نظهر شهما« بگويیم ما كاري بكنیم كهه او كوتهاه بیايهد.

يا وقتي شما شیطان را تا حدّ ممكن بشناسید، به راحتهي  ؟اند صدام زندگي كردهآوردند؟ آيا با 

هايي كه گهاهي فريهب  بیني كنید، حتّي آدم هاي شیطاني را تحلیل و پیش توانید اعمال آدم مي

توان تحلیهل  روند، در مورد حركاتشان مي خورند و گاهي از دست شیطان درمي شیطان را مي

تهوان  شهیطان رسهد، چهون تهوان نمي ييجه نهایه نتهاي شیطاني ب حادثهد بینی كه مي اينداشت. 

 يمدر فريب؛ نتیجة نهايي واقع ن دروغ و فريب است و مسلّم يبر مبنانهايي نیست، بلكه كارش 

 .شود

هايهت كسهاني را  با انواع حیله دهم تا داوند فرمود به تو فرصت ميدر ادامه اين بحث كه خ

 :فرمايد سوره اسراء مي 02د، وعده دهي و گمراه كني، در آيه كنن كه از تو پیروي مي

 ؛«اِنَّ عِبا ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ َُفي بِ َبِّكَ وَُيالً»
گويد: بدان كه تو  اي شیطان! همان خدايي كه گفت اين كارها را بكن، به تو مي 

هها و بهراي  ده و نفوس آنهاي من تسلّط نداري و خداوند براي قیام بر ارا بر بنده

ها كافي اسهت، و بها توكّهل بهر ربوبیهت او از  نگهداري منافع و سرپرستي امور آن

 گیرند.  رهند و در صراط مستقیم قرار مي ها مي همة اين حیله

؛ يعنهي پروردگهار تهو كهافي اسهت بهراي وكالهت بنهدگانش و «َُفي بِ َبِّكَ وَُنيالً» فرمود:

 ربوبیت خهدا را در زنهدگي خهود پذيرفتهه ا آن بندگانكند، زير را سرپرستي مي ها خودش آن

پهذيرش  آمهادةها تمهام جهان خهود را  ها را سرپرستي مي كند، آن اند و لذا خدا هم نفوس آن

 ها را در زير پوشش ربوبیت خود قرار داد. دند و خداوند هم تمام ابعاد آنحكم خداوند نمو

 شود؟ فريب از کجا شروع مي

اسهت. در واقهع  اش در خهود آن فهرد تواند گمراه كند، ريشهه ن كسي را ميپس اگر شیطا

دفعهه  انهد، يهك هايي كه خودشان خیهاالتي ماست. گاهي آدمنفس امّارة شیطان ظهور حوائج 

دههد كهه اگهر همهة سهران  ههايي را مهي شود، همان وعهده يك كانديداي خیاالتي هم پیدا مي

اي بهه  ها را عملي كنند، ولهي يهك عهدّه اين وعده توانند سال هم نمي 51كشور جمع شوند در
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هها چهون  دهنهد، ايهن كنند و به او رأي مي كیف مي دهد، ه اين كانديدا وعده ميك صِرف آن

هها را تحريهك  خیهاالت آن يتواند به راحت يمخودشان خیاالتي هستند آن كانديداي خیاالتي 

كهور، كهور را پیهدا »ب دادنهد، گفهت: كند، پس در واقع او فريبشان نداد، خودشان خود را فري

شخصههیت ايههن كانديهداي خیههاالتي، در واقهع دنبالههه و ادامههة «. كنهد و آب گنديههده، گهودال را

شخصیت خود اين آدم است كه او را پسنديد و به او رأي داد، آن آقا انعكاس شخصهیت خهود 

كهه شهیطان را ههايي اسهت  شیطان ظهور حوائج و شخصیت انسهانپس در واقع د است. افرااين 

پسنديدند. برعكس؛ اگر كسي بندة خدا شد و ربوبیت حضرت حق را در جهان خهود پهذيرفت، 

تواند او را فريب دهد، چون شیطان ظههور شخصهیت و  ديگر شیطانِ متمرّد از درگاه الهي، نمي

 را بپسندد. طانیآن ش حوائج اين آدم نیست تا او

با رشهددادن در بايد مردم را دار جامعه نباشند،  دانیهاي خیاالتي م خواهید اين آدم اگر مي

بگويد: اين آقا مقصّر اسهت كهه  يد. اگر كسینجات دهشدن  از خیاالتي، يو شرع يمسائل عقل

ر اسهت، ولهي راه هايش مردم را جلب مي با حیله حهل اصهلي و  كند، درست است كه او مقصهّ

امعهه نجهات پیهدا كنهد و آن ههم خواهیهد ج اگر مي بايد در جاي ديگر جستجو كرد.مبنايي را 

د تها یهرا آمهاده كن نة آنیهمت كنند و شما هم زممردم خود حل اين است كه  نجاتي عمیق، راه

كردن شهريعت  فقط راهش خوب مطرح ، و براي نجات از خیاالتندابينجات بودن  از خیاالتي

، االّ ارتباط بها عقهل ، نیستآزاد شوندبودن  كه مردم از خیاالتي راهي براي اين الهي است. هیچ

 مطلق الهي، يعني شريعت.

شیطان حدّش معلوم است، حدّ شیطان خیاالت است. كساني كه در مقهام خیهال هسهتند، در 

 ند. ا طالب شیطانت خود، یادامة شخص ير راستاواقع د

 حد حضور شيطان در عوالم غيب 

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »طباطبايي عالمه
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 شهیاطین از شهنیدن اخبهار غیبهي و اطهالع 9؛«السَّمْعِ لَمَعْزُولونَ عَ ِ اِنَّهُمْ» فرمايهد: قرآن مي»

ندارنهد كهه بتواننهد  را تهوان گذرد، معزول و دورند و لهذا آن از آنچه در م  اعلي مي افتني
تهأثیر قهرار دهنهد و بهر آن  ، تحهتكه با وَحي الهي آگاه و مجهز شدهگاه  انديشة بشر را آن

 .«آن را در اختیار گیرند نفوذ كنند و

، توسط مالئكهه و بهه كمهك آگاه شونداخبار غیبي از رفتند كه  شیاطین وقتي به آسمان مي

 دانید كه شیاطین چون جنس خیال هسهتند، تها حهدّي مهي شدند. مي ها زده مي هاي آن شهاب

هها  مالئكه بهه آن روند، چون شهاب توانند در عالم غیب باال بروند، البته باالتر از حدّ خیال نمي

 ي، و لهذا قهرآن مه؛ يك رد كردن معنوي اسهتن توسط مالئكهیاطیبه ش شهابزدن خورد.  مي

 د: يفرما

وَأَنَّا ُُتَّا نَقْعُندُ مِتْهَنا  .وَأَنَّا لَمَسْتَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَ َسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا»

 5.«هَابًا رَّصَدًاالْآنَ يَجِدْ لَهُ شَيَسْتَمِعِ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَ  
شههاب يهافتیم و  ييافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهها و ما بر آسمان دست

نشستیم ]اما[ اكنون هر كه بخواهد بهه گهوش يشنیدن به كمین م يدر ]آسمان[ برا

 . يابديدر كمین خود م يباشد تیر شهاب

 يرا مطهرح مه نیاطیان و شهیهات خداونهد سهخنان جنّين آيد در ايیفرما يچنانچه مالحظه م

است وجود آمده  به يدر آسمان تحوالت )صلي اهلل علیه وآله(اكرم يد كه همراه با بعثت نبيفرما

ن یاطیشه )صلي اهلل علیه وآله(يمحمد يوَح ياند و با تجل ها را تنگ كرده ط تحرک آنيو شرا

را  يبیاخبار غ يك شوند و دزدكيب نزدیبه آسمان غ توانند يهم نم يط قبليبه اندازة شرا يحت

فَوَجَدْنَاهَا »...  ند:يگو يگر ميهمدند؛ به يروانشان بگویپ يند برايایسر و دست شكسته بقاپند و ب

كهه مهانع  ييهها د و شههابيب پر از نگهبانان شهدیسراسر آسمان غ «مُلِئَتْ حَ َسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا

گهر يرد و دیهگ يكه عقهل شهما در تكامهل قهرار مه يه است، مثل وقتورود به آن عالم است شد

وَأَنَّا ُُتَّنا نَقْعُندُ »د: يهفرما ين جن میاطیتوانند در شما نفوذ كنند. در ادامه از قول ش ياالت نمیخ

                                                 
 .505ه يسوره شعراء، آ - 9

 .9و  1ات يسوره جن، آ - 2
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 يدادن مه گهوش يها قبالً در محل؛ ما «هَابًا رَّصَدًايَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَمِتْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَ  

رو  ن مها هسهتند روبههیكه در كمه ييها هم اكنون با شهاب يم، ولیگرفت يم ييزهایم و چینشست

تهر  ار تنهگیبسهن یاطیشهک ط تحهرّيشهرا يعت محمديرساند با آمدن شر ين ميم، و ايشو يم

نهد، ر خود قرار دهیرا در ابعاد گوناگون تحت تأث يتوانند جوامع بشر يگر مثل قبل نميشده و د

 دانیهها م طانیرفتند شيپذ ياگر مردم فرمان پروردگار خود را م يطيچ شرایكه در ه نيمضافاً ا

گويهد شهما از  سوره شعراء از زبان مالئكه بهه شهیاطین مهي 505خداوند در آيه  شدند. يدار نم

 دادن حقايق غیبي معزول هستید، يعني آن حقايق غیبهي در دسهترس شهیاطین نیسهت، آن گوش

 در دسترس مؤمنین كامل هست. ق يآن حقالوم است كه وقت مع

گهردو را اگهر دانهد  شدن بحث به اين مثهال عنايهت فرمايیهد؛ يهك كسهي مهي براي روشن

كسي با يك گردو بیايد و بگويد داخل اين گردو  وسط آن مغز گردو هست، حاال در د، بشكن

داخهل گهردو كهه  نخهورد؟ چهون علهم ايه يك الماس بزر  است!! چرا اين فرد فريهب نمهي

مخلَص خداوند، علم به حقهايق دارنهد، ولهي شهیاطین علهم بهه خیهاالت  چیست را دارد. بندگان

اگهر ل یهدلهمهین  شهود، بهه يم يخنثد، از طرف عباد مخلَص نهر چه بگوين یاطیشدارند، حاال 

كسي مقامش بندگي حق شد، غیرممكن اسهت فريهب شهیطان را بخهورد، چهون مقهامش، مقهام 

هها  آند، مالئكه نرا بگیرعالم اعال د تا حقايق نرو ن وقتي كه باال ميیاطق است. شیكشف حقاي

خواههد  نشینیم دعا بخوانیم، قلبمان مي كه گاهي وقتي مي زنند. مثل اين هايشان مي با شهابرا 

زدن  ؛بنهدد. ايهن حالهت را مهي كهه در آن يستد، مثل ايهنا جا مي تواند. يك باال برود، امّا نمي

گويند: شما هنوز در ايهن حهدّ نیسهتید كهه تها آن  به شما مي .است قلب توسط عالم غیبصعود 

اسهت، خیلهي روز عجیبهي  )علیهه السهالم(ورزي با امهام زمان باالها بیايید. روز جمعه، روز عشق

 عشهق )عجل اهلل تعالي فرجهه الشهريف(توانید با امام معصوم اي مي است. حاال شما با چه وسیله

نشهینید دعها  با دعاي بسیار بسیار عزيز ندبه، اين دعا خیلي عجیب است، حهاال مهيورزي كنید؟ 

كنیهد،  ارتباط برقرار كنیهد، احسهاس مهي )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(زمان بخوانید و با امام

الزمة ارتباط برقراركردن با امام معصوم اين اسهت كهه تها حهدّي از گناههان آزاد شهويد، الاقهل 

نحهوه  اش ايهن اسهت كهه يهك سنخي بها معصهوم فهراهم شهود، الزمهه تا يك هماستغفار كنید 

)علیره شهود كهرد. مقهام امهام اي ههم نیسهت، شهوخي ههم نمهي عصمتِ روح پیدا كنید، چهاره
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و  يسهتگيشاها باشهد،  ، مقام موحّد محض است، حاال اگر فردي قلبش در دنیاي كثرتالسالم(

مالئكة عالم غیهب بخواهد ارتباط برقرار كند  يد، لذا وقتنة برقراركردن ارتباط با امام را نداریزم

 )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف(تواند به مقام عصمت امام زمان چنین فردي نمي زنند،  او را مي

 د.كه توبه كن يك شود، مگر ايننزد

 ن جهنّ انجهامیاطیدهند با آنچه با ش يمثل من انجام م يردّكردن كه مالئكه با افراداين  فرق

ك يهطان نزدیكه به ش يا ها به اندازه انساناست كه شیطان ذاتاً مطرود است، ولي ن يدهند ا يم

هر انساني كه مواظب نباشد  يت كرده است مطرودند. آريها سرا طان در آنیاند و تكبّر ش شده

 ض مهيالش تكبّر بر او عارتبع اعم  و تكبّر و عصیان در مقابل حكم خدا بر او غلبه كند، ابتدا به

دامهة شهود و از ا اگر همچنان آن را ادامه داد، ديگر شخصیتش عهین تكبّهر و عصهیان مهي شود،

را بهه بقیهه وقهت عهین شهیطان تكبّهرش  آيد، آن حالت عصیان در مقابل حكم خدا به شعف مي

كننهد و بعهد ههم خیلهي زود  را نگهاه كنیهد؛ خیلهي خوبنهد، دعهوا مهي كنهد. كودكهان القاء مي

شان بماند، ولهي مهادر  اي نسبت به همديگر در سینه كه كینه شود، بدون آن ميدعوايشان تمام 

را  گويهد: بهرو بهزنش، چهون تهو كه تكبّرش را به فرزندش القاء كند، مي براي اين كودک  آن

ههايي دعهوت بیرونهي  چنین آدمان است، شیطان كه شا  و دم ندارد. زد! اين همان حالت شیط

اند، و به تعبیهر ديگهر بها  هند، در واقع خودشان دنبال مقصد شیطاند شیطان را سريعاً جواب مي

 واقع قلب را محلّ پذيرش حكم پروردگار عهالَم قهرار مهي مقصد هستند. ولي اگر به شیطان هم

زدنهد. ايهن اسهت كهه  د و آن را پهس نمهيشه ن قلب توسط انوار غیبهي طهرد نمهيداد، ديگر آ

كس كه بنده مهن شهد و  آن ؛«ا ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌاِنَّ عِب: »فرمايد ميطان یخداوند به ش

قلب او  ي شیطان بتواني بر او تسلّط يابي.حكم مرا با تمام وجود پذيرفت، آنچنان نیست كه تو ا

طور كه گفتم؛ خداوند به شیطههان فرمهود:  زند. همین ميهاي تو را پس  مثل عالم مالئكه، حیله

 يتواني بكنه اين كارها را هم نمي بكني  توانهي اين كارها را مي

هها،  اين زاويه در تحلیل حركات انسانن دو نكته؛ بازكردن يحال با توجه به ا 
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 اِنَّهُنمْ» د:يهفرما يطان مهیشود كه چرا خداوند به ش يمان روشن ميو برا زاوية بسیار خوبي است

 .ذرد معزول و دورندگ يم يها از آنچه در مالء اعل طانیش 0؛«عِ لَمَعْزُولونَالسَّمْ عَ ِ

 شيطان؛ انسان را فقط گِل ديد!

خداوند در آيات قرآن در راستاي شناساندن جايگاه دشمني شیطان يك زاوية ديگر هم باز 

 50حجهر آيهه ها قرار مي دهد. خداوند در سوره  كند و نتايج ارزشمندي را در اختیار انسان مي

كنهد و تحلیهل  هاي متفاوت انسان و شیطان را از نظر بدني و جسمي روشن مهي به بعد، جنسیت

فرمايد كه شیطان چگونه نتوانست بر آدم سجده كند، چون شیطان از سر بهانه گفت: مهن از  مي

خواههد  آتش هستم، چگونه به اين سجده كنم كه از جهنس گِهل گنديهده اسهت. خداونهد مهي

 : فرمايد هانة شیطان را تحلیل كند ميمبناي ب

  7؛«وَ لَقَدْ خَلَقْتا الْاِنْسانَ مِ ْ صَلْصال، مِ ْ حَمَإ، مَسْتُون،»
واقع اين طور بود كه ما انسان را از گِلي خشكیده كه از لجني سیاه و بدبو  آري به

 بود، خلق كرديم.

وع شده و همین امر براي شهیطان اي انسان شر ابتدايِ بدن انسان همین بوده و در چنین زمینه

به آدم سجده نكند، مثل اين است كه به يكي بگويیم: دسهت ايهن آقها را بگیهر و  گشت تابهانه 

كنم، چون پیراهنش از نخ پنبه بافته شده و پنبه ههم  بیاور مسجد، بگويد: من ابداً اين كار را نمي

، در عدم سهجده شیطانبهانة ة !! قصّشود يمن م يو سبك يشده و موجب خوار از زمین روئیده

وَ لَقَدْ خَلَقْتا الْاِنْسنانَ مِن ْ صَلْصنال، مِن ْ حَمَنإ، » فرمايد: است. خداوند مي ن حدّیبه آدم در هم

آتشهي از  و جهن را  ؛«مَسْتُون، * وَ الْجانَّ خَلَقْتاهُ مِ ْ نارِ السَّمُوم

هها؛  آتشهین، ايهن در مهورد جسهم آن ود بود، يك دود بسیار داغِاش همراه د آفريديم كه شعله

ماننهد  گنديده و لجنگِل پس جسم انسان از گِل است، آن هم از گِلي كه قبل از آن به صورت 

بوده است. جسم شیطان هم از بادي بسیار داغ خلق شده كه از شدّت داغي، مشتعل گشهته بهود. 
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دارد كهه كه بهاز اشهاره  ؛«وَ خَلَقَ الْجانَّ مِ ْ مارِج، مِ ْ نار،»: فرمايد سوره الرّحمن مي 02در آيه 

 .  وده استهمراه با دود ب از جنس آتش

  فرمايد: ميورد، آ يان میبه مسوره حجر كه در  يموضوعخداوند در ادامه 

 8؛«ن،وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ اِنّي خالِقٌ بَشَ اً مِ ْ صَلْصال، مِ ْ حَمَاء، مسْتو»
آن وقتي كه پروردگار تو قبل از اين كه آدم را خلهق كنهد، بهه مالئكهه اي پیامبر! 

كهه  ؛«مِ ْ حَمَاء، مسْتون،» خواهم بشري خلق كنم از گِل خشكیده گفت: من مي

 حاصل گِلي روان و متعفّن بوده است. 

  9؛«فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِ ْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ ساجِدي َ»

آن بشهر را  وقتهي يادتان باشد، اي مالئكه! 

و از روح منسوب به خود در او دمیدم، بايد بهه او ه و متعادل نمودم یرا تصف شخلق كردم و بدن

 سجده كنید.

توسهط مالئكهه  برخورد با آدم يكه در راستا ييها د كه خداوند همة شرطیكن يمالحظه م

 رد را قبل از خلقت ادم با مالئكه گذاشت.ید انجام گيبا

 10؛«فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ ُُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ؛ اِلّا اِبْليسَ، اَبي اَنْ يَكُونَ مَعَ السّاجِدي َ»

سجده كردند، به عبهارت ديگهر همهة قهواي  ؛«اَجْمَعُونَ»امّا وقتي كه خلق كرد، همة مالئكه 

الهي در خدمت آدم درآمدند، جز ابلیس كه نخواست و نپهذيرفت كهه از سهاجدين  سماءغیبيِ ا

 بر آدم باشد. 

دم. كهر و متعهادل  بهدن آدم را تصهفیهخهودم د يفرما يخداوند مبود كه  طور پس قصّه اين

او دمیدم. بنا شد وقتي از روح در آن دمیهدم، سهجده كننهد،  ردخودم از روح منسوب به خودم 

از نهد، ين سهخن خدایكهه مبهسجده نكرد!! پس اوّالً: ريشة مخالفت با پیامبران خهدا  ولي شیطان
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، ثانیهاً: اسهت ابتداي حیات بشري، آن هم قبل از حیات زمینهي، از اسهتكبار شهیطان شهروع شهده

 . استآدم بدن بودن  خاكي و گِليآن ها يك بهانة واهي است و  ريشه اين مخالفت

ها مسخّر در راه به كمال رساندن كلّ بشرند و نهه فقهط  ة آنرساند كه هم سجدة مالئكه مي

بعد ههم كهه سهجده نكهرد شیطان هم مأمور به سجدة بر نوع بشر بود و آدم بلكه شخص صِرف 

 شخص آدم.با با نوع بشر است، نه فقط  اش كینه و دشمني

  11؛«قالَ يا اِبْليسُ ما لَكَ اَالّ تَكُونَ مَعَ السّاجِدي »
 كني؟! ي داري در اين كه سجده نمييا: اي ابلیس! تو چه سودخداوند فرمود

  12؛«اَسْجُدَ لِبَشَ ، خَلَقْتَهُ مِ ْ صَلْصال، مِ ْ حَمَاء، مَسْتُون،لِ قالَ لَمْ اَُُ ْ»
كنم و اساساً  ابلیس گفت: من به بشري كه از گِل گنديده خلق كردي سجده نمي

 بر چنین بشري نیست.   مقتضاي ذات من سجده

 سهوره 00آيهه است كهه در  «اَنَا خَيْ ٌ مِتْهُ»همان جملة ه فوق يبه خداوند در آواب شیطان ج

منسهوب بهه  كهردن و دمیهدن روحِ  فرمايهد: پهس از متعهادل ن ميرعد هست، در حالي كه قرآ

سجده  گويیم د ميیكه در مقام مالئكه هست ييبه شما خودم و تعلیم اسماء و ظهور دادن اسماء،

تهالش  ؛را بردي بر سر آن مادّة اوّلیه كه مربوط بهه بهدن اوسهت  مسئلهتو  طانیش يا الحاد، یكن

؟ شیطان چهرا موضهوع را عهوض نكردن سجده يبرا يدا كنیها پ ك بهانه از آن گوشهي يكرد

 بیايهد،مسهجد بهه گويیم اين آدم خوبي است، دعوتش كنیهد  كني؟ مثل اين است كه ما مي مي

ست، حاال باألخره اين آدم با همین بهدن و همهین خهونِ جهاري در كسي بگويد: خونش نجس ا

خونِ جاري در بدنش نجس اسهت چهه ربطهي دارد بهه صهفات كه  نيابدن، آدم خوبي است و 

رو شد،  روبهطان یاز طرف شقبولي  با چنین منطقِ غیرِ قابل خداوند كه  حال و ايمان او؟! خوب

 پس از اين مقام خارج شو.قدر نادان هستي،  فرمود: حاال كه تو اين

 شيطاني   منطقنتايج 

  13؛«قالَ فَاخْ ُجْ مِتْها فَاِنَّكَ رَجيمٌ»
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 ي باشي، تو با حقیقت بازي ميتوان كه تو در اين مقام قدسي نمي خارج شو خداوند فرمود:

منطهق هر انساني كه موضوعات اصلي را به بهانه موضوعات فرعي ناديده بگیرد، مهنطقش كني. 

 لذا در ادامه فرمود: ، است. شما به خودتان نگاه كنید، خودمان بايد مواظب باشیمشیطان 

 14؛«لَّعْتَةَ اِلي يَوْمِ الدّي لوَ اِنَّ عَلَيْكَ ا»
برو تو رجیم هستي، تو رانده شده از مقام قدس هسهتي و لعنهت و دوري خهدا بهر 

 توست تا روز قیامت كه روز جزا است.

كنهد كهه  ما را متوجّه ميكه طرح شد از سوره حجر  ریاخد آيه چن مالحظه كنید كه در اين

و دشهمني  ،است و شهرافت انسهان چیهز ديگهر يموضوع خلقت بدني شیطان و انسان چیز ديگر

گفتهیم بهه انسهان طان یبه شهما دهد كه  يخداوند به ما خبر مشیطان با اصل انسانیت انسان است. 

كهنم، پهس ايهن شهیطان در واقهع  سهجده نمهيگِل است، از جنس گويد: چون  سجده كن! مي

 بیند. را نميانسان انسانیت 

 قدر بماند كه از بقیة ابعاد قضیه جدا شود، موضهع اي اين اگر كسي روي يك وجه از قضیه

ماند كه مغهز آن از منظهرش گهم  قضیه مي قدر روي پوست فرد خطرناک است. اين گیري اين

خهالف  يهها يریگ چون منجر به موضعاست و عرض شد اين نوع نگرش خطرناک  .شود مي

گران است. وقتي كسي فهم و انديشهة خهود را  و عموماً اين روحیه، روحیة مغالطهشود  يواقع م

افتد كه شیطان افتهاد، ظرايهف حركهات و  در حدّ ظاهر مسائل متوقف كرد، به همان وضعي مي

بها موضهوعات  دش سهطحي و تنهدكه بقیّه هم مثل خوكند  بیند و لذا پیشنهاد مي مسائل را نمي

را اطراف او گفت: چرا فالن آقاي محترم اين افراد ناباب كه  برخورد كنند. يكي از دوستان مي

، چهون ظرايهف ن كهار امكهان نهدارديهاگهاهي گفهتم  كنهد؟ نمي با صراحت حذف اند، گرفته

ی هللا علیره )صرلها را نیز بايد در نظر بگیري و نظر دههي، پیهامبر خهدا ديگري هست كه تو آن

خواسههت كههه خلیفههة دوم را رد كننههد، ولههي او خههودش را بههه  گههاهي دلشههان خیلههي مههي وآلرره(

بهه جههت  )علیه السالم(المؤمنین چسبانید. اما حضرت امیر مي )صلی هللا علیه وآلره(پیامبراكرم

خیلي مواظب بودند مهزاحم حضهرت نشهوند، بهه  )صلی هللا علیه وآلره(رعايت حال پیامبر خدا
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فرماينهد: حبیهب مهرا  خواهند رحلت كنند، مي وقتي مي )صلی هللا علیه وآلره(كه پیامبرطوري 

آورد. حضهرت  آورد، و حفصهه ههم؛ پهدرش عُمَهر را مهي بیاوريد! عايشه؛ پدرش ابابكر را مي

  دهنهد كهه منظورشهان ايهن ينشان موري با برخوردشان ط يك )صلی هللا علیه وآله(اهلل رسول

از  قضیه را ديد و برخورد سطحي و تندو نبايد ظاهر  ،طوري است اين هي! گايست. آریافراد ن

 بهودن اقتضهاء مهي شهويم. معلّهم اخهالق نگري شیطان مي خود نشان داد، وگرنه گرفتار سطحي

 ، اقتضهاياندنبهال كارته ديهصهراحت بگويهد بروافراد ناباب بهه  يبعضنتواند به  كند كه طرف 

ممكن است در نظر افهراد سهطحي، طهرف بهدهكار ههم طوري است هرچند  رعايت اخالق اين

 هسهتند! بلهه، ايشهان بايهد يهكاطهراف او  بشود كه چرا ايشان كه معلّم اخالق است، ايهن افهراد

، فهرق داردطوري موضعگیري كنند كه معلوم شود فكر بعضي از اين اطرافیان با روحیهة ايشهان 

رت است. گاهي مسائل اخالقهي ولي رعايت ظرايف و در نظر داشتن ظرايف، خودش يك بصی

رت یو بصهشهعور  بها اي خیلي تند داشته باشهد. شهیعهدهد كه آدم برخورده و شرعي اجازه نمي

)صرلی هللا علیره را در كنار رسول خداو سوم هاي اوّل و دوم  هاي تصنّعي خلیفه خود نزديكي

ا ر یه السالم()علعليحضرت هاي روحاني  ندانست، ولي نزديكيها  آن يكمال برااصل  وآلره(

هاي شهیطاني اسهت گري تأثیر مغالطه نحوه تحت  گاه، يكودآناخ ،اصل دانست. ظاهرنگري

بیهدار  خودتهان 

د يهزيرا بها  م()علیه السالنید وگرنه مثل عمر سعد حضرت امام حسیفتیطان نیكه در دام ش شويد

 . اند اند و هر دو هم مسلمان م، چون هر دو به ظاهر انسانینیب يم يمساو

 فرصت براي ادامة فساد

وَ  اخْ ُجْ مِتْها فَاِنَّنكَ رَجنيمٌفَ»... كه خداوند با او كرد و فرمود:  يطان در مقابل برخوردیش

تا  ؛پروردگارا ؛«يُبْعَثُونَيَوْمِ  يقَالَ رَبِّ فَأَنظِ ْنِي إِلَ»د: يگو يم 02؛«لَّعْتَةَ اِلي يَوْمِ الدّي لاِنَّ عَلَيْكَ ا

 شان به من فرصت بده. يها از قبرها شدن انسان ختهیروز برانگ
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 العاده زيبا و روشنگر است، خداوند آبهروي شهیطان را از طريهق سهخن خهود فوق ریآية اخ

 بهه آدم سهجده نكهردي؟ مهي شهده گفتهه شهده چهرا فرمايد: به اين لعنت برده است. مي طانیش

نیسهت، و لعنهت  وته جا ديگر جهاي ، اينجا برو نياز افرمايد:  تر هستم. خدا مي گويد: من مهم

 خواههد، مهي من تا آخر با تو خواهد بود! حاال بدبختي شهیطان را تماشها كنیهد، ببینیهد چهه مهي

منطهق را نگهاه نهي؟ زيهاد كشود  ام، آيا مي گويد: عمر مرا در حالي كه از درگاهت رانده شده

خهواهیم بینهدازيم در آب  گويیم شهما را مهي كنید. خیلي عجیب است! يك وقت است كه مي

گويد: شهما را بهه خهدا ايهن كهار را نكنیهد. حهاال  گنديده كه از آن آب بخوري. آدم عاقل مي

خواهید مرا در اين آب گنديده بیندازيد، فرصت كافي به مهن بدهیهد  گويد: اگر مي شیطان مي

خهدايا گويد: اين هم اثهر لعنهت بهود كهه گفهت:  تا تماماً آن آب گنديده را بخورم! مولوي مي

گفهت:  اي كهاش مهي «(تُبْتُ رَبِّتا!»گفتي:  فرصتم بده تا روز قیامت. به گفتة مولوي: )كاشكي 

طان گفهت: ی؛ ش«ونقالَ رَبِّ فَاَنْظِ ْني اِلي يَوْمِ يُبْعَثُ»فرمايد:  خدايا توبه كردم! به هر حال آيه مي

لَّعْتَةَ اِلي يَوْمِ لوَ اِنَّ عَلَيْكَ ا»گويد:  خدايا تا روز قیامت به من فرصت بده!! خداوند ابتدا به او مي

رَبِّ »گويهد:  ؛ تا روز جزا لعنت و دوري از رحمت بر تهو اسهت. شهیطان در جهواب مهي«الدّي 

یامت در همین حالت لعنت و دوري از رحمت فرصهتم خدايا! تا روز ق «فَاَنْظِ ْني اِلي يَوْمِ يُبْعَثُون

هاي تو را بفريبم. در اين آيه، تالش براي فريب در برز  هم جهزء تقاضهاي شهیطان  بده، تا بنده

 فرمودند:خواهد و هم در برز . خداوند  ها را در دنیا مي است، يعني هم فريب انسان

يَنوْمِ »امّها نهه تها هها بهاش،  شهده داده  و فرصهتتهو از منظهرين  ؛«قالَ فَإِنَّكَ مِ َ الْمُتْظَ ي »

 ايم. تا وقت مشخصي كه برايت تعیین كرده ؛«اِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم» ، بلكه«يُبْعَثُون

و نگفهت تها  شود مهلهتم ده شیطان گفت: پروردگارا تا روزي كه بشر در قیامت مبعوث مي

خواست يك لحظه او را راحهت بگهذارد،  نميمیرد، چون با بشر دشمن بود،  روزي كه آدم مي

هايي، ولي نه تا قیامهت، بلكهه تها  شده داده خداوند فرمود: تو هم در زمرة مهلتحتّي در برز ، 

ريشة فساد از زمهین بهه كلّهي كنهده  روز، روز اصالح آسماني بشر است وروزي معلوم، كه آن 

 میرد. كه میان نفحة اوّل و دوم مي اينماند تا  شود، و در روايت هم داريم، ابلیس زنده مي مي
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ههاي شهیطان  ههاي عجیبهي اسهت. حهرف جا در ذهنتان بمانهد كهه حهرف اهلل تا اين شاء إن

مطهرح  روش شهیطان راات يصول و فروع و منطق شیطان مشخص شد. در ادامة آمشخص شد. ا

و بهه  شهوند كنهد و همدسهت مهي جنس خودش را پیدا مي هاي هم آدمطان یش: كه يدفرما مي

هايي كه مخلَص  كنم، مگر آن ها را منحرف مي گويد: خدايا! من آدم مي پردازند. فعالیت مي

؛ «مِن َ الْغناوي َ»شهود  فرمايد: شیطان، بر گمراهان مسلّط مهي همین سوره مي 95ند. در آيه باش

را  هان را! پس در واقع شهیطان گمراههان تواند گمراه كند؟ گمرا يعني چه كساني را شیطان مي

 كند.  پیدا مي

 :فرمايد سوره حجر مي 95آيه خداوند در 

   ؛«اِنَّ عِبا ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلّا مَ ِ اتَّبَعَكَ مِ َ الْغاوي َ»

 كننهد. از گمراههان. از تو تبعیت ميهايي كه  مسلّط شوي، جز آن تواني بر بندگان من نمي

توانهد  كند. حاال چه كسي را مي ها را به هم وصل مي هبراي سوزاندن، شعل طانیپس در واقع ش

 كه روحي است. كه گوشتي است، نه آن بسوزاند؟ آن

داً يبرد و شهد يسر م به يرحمت رحمان ينوران يدر فضا رفتيخدا را پذ ياگر انسان بندگ

هها را  نطان انسهایرا شيالعاده متنفر خواهد بود، ز كند فوق يشنهاد میطان به او پیكه ش يياز فضا

 يات را نمهیهخهواه هرگهز وَههم و وَهم قهتیكه انسانِ حق يكند، در حال يات گرفتار میبه وَهم

سهت از آن اوقهات خهارج شهود و گرفتهار یاسهت كهه هرگهز حاضهر ن ياو اوقهات يخواهد، بهرا

پرتهاب  يفكهر يبه يایهذكهر و فكهر بهه دن يایطان گردد و خود را از دنیاران شي يها اضطراب

رو است، بازگشت آن كثهرت  خود با كثرت روبه يجو اگر هم رو در رو قتیحقد. انسان ينما

ات بازگشهت یهش بهه نفهس امّهاره و وهميشهنهادهایطان همة پیش يحق است ول ياو به سو يبرا

 بد. يخدا را بفر يواقع يها تواند بنده ينم ييشنهادهاین پیطان با چنیدارد و هرگز ش

مهان كهن تها ماننهد يرو طان روبهیبچشان و سپس با شا مخودت را به  يا! اول مزة بندگيخدا

 شاءاهلل م. إنيطان گردیكردن ش اهیشهداء و امام شهداء مفتخر به روس

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»



 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
اِالّ  *مْ فِني الْناَرْضِ وَ لَناُغْوِيَتَّهُمْ اَجْمَعني َقالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَتِي لَاُزَيَّتَ َّ لَهُن»

 1«عِبا َكَ مِتْهُمُ الْمُخْلَصي َ
 يكه مرا گمراه نمود نيپروردگارا! به جهت ا طان گفت:یش

با جلوه يبندگانت ز ين را و آنچه در آن است را برایمز 

كنم، مگر آن بنهدگانت را  يتو منحرف م ير بندگیرا از مس ها دهم و همة آن يم

 كه مخلَص باشند.

 زندگي و جنگ با دشمن پنهان

 كه تعدادي از آن در جلسه قبل بحث شهد،طان یدر رابطه با عدم سجدة شآيات سوره حجر 

ن نكرد  سجدة مالئكه بر آدم و سجده، مثل بقیّه آياتي كه در رابطه با صحبت بین شیطان و خدا

ها! ايهن شهیطان كهه  خواهد مطرح كند كه: اي آدم اي را مي ست، در واقع نكتهشیطان بر آدم ا

 هايي زده است، شما در جريان نقشهه  حرف هايي كشیده و سرتان نقشه  دشمن شماست، پشت

 هاي او باشید تا نسبت به اعمال و افكار و زندگي خود، تحلیل درستي داشته باشهید  ها و حرف

عنهوان  . در واقهع خداونهد بههدياو نسبت به شما درست از آب در آ يد كه ادعاهایكنن يو كار

چهه د در مورد شما یاست و بداندشمن شما  طانیشفرمايد كه:  گونه آيات مي ربِّ انسان در اين

تهان در نظهر يكه برا ييباياز مقصد ز يتا در صحنة زندگ مواظب خودتان باشید ، پسگفته است

 .  دیدن به آن را از دست ندهیرس يستگيد و شاينگردام محروم  گرفته

                                                 
 .91و  39سوره حجر، آيات  - 0
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بهراي ، شروع يك مخاصمه با آدم را در كهل هسهتي شیطان نكردن دهبحث سجخداوند در 

و شهیطان از  دكند كه اوّالً: دشهمن داريه د. خداوند در اين آيات ما را متذكّر ميينما ما نقل مي

آدم و فرزندان او شروع كرد. ثانیهاً:  هیلعجايي كه بر آدم سجده نكرد، دشمني خودش را بر  آن

اش هم بر اساس چیزي نبود كه ما جنگي را با او شروع كرده باشیم و او بخواههد انتقهام  دشمني

؛ آن اسماء الهي را كهه در تهو نگاشهته «اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ»: اي آدم؛ وند به آدم فرمودبگیرد. خدا

ف خدا را شنید و اسماء الهي را نشهان داد و خهدا فرمهود: راست، نشان بده. در واقع آدم ح شده

اي واههي كهه قهبالً  اي مالئكه! به آدم سجده كنید، و مالئكه هم سجده كردند و شیطان به بهانه

نكهردن    د، يا بهتهر بگهويم؛ سهجدهنموعرض شد، نه تنها سجده نكرد، بلكه شروع به مخاصمه 

ن مخاصمه، از آن جهت غیر منطقي است كه شهما شیطان در واقع شروع يك مخاصمه است. اي

تقصیركار نیستید، بلكه بهه جههت تبعیهت از حكهم خهدا مهورد  ،آن دشمني عنوان يك طرفِ به

 ايد. چند نكته اينجا هست!  غضب شیطان قرار گرفته

اوسهت و لهذا ههر وقهت او  يبه خهاطر بهد يبا كسجنگ و  يدشمن يگاهكه،  ايناول نكته 

 يبه خهاطر خهوب يبا كس يریدرگ يشود. اما گاه يبگذارد مخاصمه تمام م ش را كناريها يبد

ن اطاعت، پاداش خاصهي بهه ياخداوند در ازاي  است و  آدم؛ از خدا اطاعت كردهاوست.  يها

دشمن  كه خداوند به او داده و آن سجدة مالئكه است يپاداش يآدم در راستادهد، حاال  او مي

 شیطان مخاصمه از نوع دوم است، بدين معنهي كهه خهود آدم است. جريان مخاصمة  پیدا كرده

 هها بعضهي مواقهع بهه خهاطر خهوبي منشأ اين مخاصمه نیست. پس نبايد تعجب كهرد كهه انسهان

درسهت همهان روش  )علیهم السهالم(البیهت گیرند. دشهمنان اههل هايشان مورد دشمني قرار مي

ه بودها  العادة آن فوق هاي ر خوبيبه خاطآن ذوات مقدسه شیطان را عمل كردند، و دشمني با 

 .  و هست

كهه؛ خداونهد در قهرآن بهه  اسهت  كه در اين حادثه مورد توجّهه اسهت، ايهن يا نكته نیدوم

اي است كه در  اي كه بايد شما بدانید؛ مخاصمه فرمايد: قصّه ، ميهدايت و نجات كتاب عنوان

مها را  يارین تهذكر هوشهيهبها او عمهالً  بارة شما شهروع شهد و هرگهز نبايهد از آن غافهل شهويد

 لههیافت و حيه دست یبه آن مقصد عال ينیزم يتوان در زندگ ينم يراحت صدچندان نمود كه به

 .نگرفت يزیخوردة خود را به چ دشمن قسم يها
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گويد، و چه گفتهه اسهت و چطهوري بهراي  خواهد بگويد: دشمن شما چه مي نكته سوم مي

 .شود يان میببحث  مرور در طول كشد، كه به شما نقشه مي

در واقع اگر به شما بگويند كه اوّالً؛ شما دشمني به نام شیطان داريد، ثانیاً؛ دشمني شیطان بها 

. ثالثهاً؛ ددرمواضهع خهود تجديهدنظر كنیهالزم باشهد شما نیست كه  يها يبه جهت كوتاهشما، 

د و از یاشهار بیار هوشهیات خاص خود را دارد كه الزم اسهت بسهیخصوصهاي دشمن شما  نقشه

الزم را بهه كهار  يهوشهیارد تا یار شما قرار داده است استفاده كنیكه خداوند در اخت ييها روش

 هايش را عملي كند.  در اين راه دشمن نتواند نقشهو باشید  برده

قنالَ رَبِّ فَناَنْظِ ْنِي اِلني يَنوْمِ » :فرمايهد مهي آن گذشهت؛ كهه بحهث 30آيه حجر سوره در 

چهه  كردن مردم را تا قیامت بده، چنهان طان گفت: پروردگارا! به من فرصت گمراهشی ؛«يُبْعَثُونَ

هاي دشمن شهما را  كنید خداوند در اين آيه؛ سخن و منطق و مشي و حیله و برنامه مالحظه مي

 اين آيات مهيد كه یت داشته باشيبا تمام وجود عناكند تا در جريان قرار گیريد. پس  بازگو مي

 دتها بتوانیه ديهجريان زندگي زمیني، طرح و نقشة دشمن را دائهم در نظهر بگیرخواهد بگويد در 

د او یبه كهار او نداشهته باشه يد اگر كاریست كه فكر كنین طور نيد و احیلة دشمن را خنثي كنی

ك يهد كهه يهجلهو برو يهمهواره در زنهدگ يارین هوشهيهبه كار شما ندارد، پس بها ا يهم كار

مات شهما یاز تصهم يمیشهما و در ههر تصهم يها از برنامه يا ههست كه در هر جا برنام يدشمن

كهار خهود را و  يتین مهوقعیكند و با توجه به چن يشروع م يا چ مقدمهیخود را بدون ه يدشمن

كه خداونهد  يرید، منتها فرمودند اگر مسیفتید تا غافالنه در دام او نیمات خود را شكل دهیتصم

 يا جههیف است و نتیطان ضعید شیر كید در آن مسیش نكنشنهاد فرموده است را فرامویبه شما پ

 .دیرس يرد و شما به مقصد خود میگ ينم

 چگونگي اِغْواء شيطان

قالَ رَبِّ بِما اَغْوَيْتَتي لَاُزَيَّتَ َّ لَهُمْ فِي الْناَرْضِ وَ لَناُغْوِيَتَّهُمْ » سوره حجر هست كه: 39در آيه 

 فرمايند: در رابطه با اين آيه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي ؛«اَجْمَعي َ

 باء سببیّت است و نهه بهاء قسهم، شهیطان گفهت: پروردگهارا! مهن اغهواء« بِما»در « باء»حرف »
را بهراي بشهر   كه جههان وَهمهي -هايم  دهم براي آرايش گمراهي كردنت را سبب قرار مي
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 ي خود پسهنديد و بهه همهینو شیطان اين اِضالل و گمراهيِ مجازاتي را برا -زينت قرار دهد
 كنم. جهت هم توبه نكرد و گفت: همة زمینیان را اغواء و گمراه مي

چون شیطان از رحمت خدا دور شد و از سعادت حقیقهي محهروم گشهت، لهذا ههر وقهت بها 
شهود و  وسوسه به درون دلي رخنه كند، همین نزديكي موجب دور شدن آن دل از خدا مهي

اغواء و گمراه كرد، يعني اثر غِوايت و گمراهي خود را در دل  گويیم او مردم را كه مي اين
جهت بود كه  كه به كار خود مغرور بود بدان ها هم مثل او شوند، و اين ها انداخت تا آن آن

  .«ديد مردم را در حال عادي مثل خود مي

گفتهه بهه خهدا  طوري است، تو بیدار باش. او فرمايد: قضیة شیطان اين پس خداوند به ما مي

دشمن تو متوجه باش كنم، پس اوّالً؛  كه مرا گمراه كردي، چنان و چنین مي است به جهت اين

يك موجود لجباز است، نه يك موجود منطقي كه با مواضع منطقي جلوي او بايستي و ثانیاً؛ تهو 

به كند تا تو در زندگي زمیني يك لحظه نسبت به اغواء او امنیت داشته باشي.  را هرگز رها نمي

درسهت كه تو مرا گمهراه كهردي. ايهن حهرف  به جهت اين «بِما اَغْوَيْتَتي» حضرت ربّ گفت:

و  الهي است، پس بهر او سهجده كهن بیني كه آدم مظهر اسماء به او فقط گفتند؛ ميست چون ین

حاال خودش كه سجده نكرد، هیچ، بهه خهدا  م نما.ياست تكر ياو را كه واسطة ظهور اسماء اله

 مرا گمراه كردي!! گويد تو مي

 عوامل جذب شيطان

كردن شیطان به آدم به دو دلیل حجّت تمام بهوده  سجدهدر بارة  يبودن فرمان اله يدر منطق

، پس هركس خدا دوست اسهت و استالهي  كه: مشخص شد آدم مظهر اسماء است. يكي اين

 چرا كه گفت: .كند الهي سجده مي اسماء  به يراحت ، بهاست معبود خود را خدا قرار داده

 شههناس ده آن باشههد كههه باشههد شهههيههد

 

 تهههها شناسههههد شههههاه را در هههههر لبههههاس

كهرد، بهه خهدا  كه سجده كنید. پس در واقع اگر سهجده مهي هدوند امر فرموثانیاً: خودِ خدا 

سجده نكرد. يعني اگهر قلهبش بیهدار بهود و مقهام ظههورِ  يلسجده كرده بود، چون امر او بود، و

ايمهان اوّلیهة سهادة عامیانهه  اگركرد، و  نمود، بايد سجده مي مشاهده مي جامعیت اسماء الهي را

كرد، چهون خداونهد امهر بهه سهجده كهرده بهود. بعضهي از مهردم در  هم داشت، بايد سجده مي
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نمازشان ممكن است حضور قلبي نداشته باشند و به شعف نیايند، ولهي چهون خهدا گفتهه اسهت 

درجهه از ايمهان اسهت و عمهالً بهه انهدازة خهودش  م يهكخوانند. اين هه نماز بخوانید، نماز مي

 شود.  موجب قرب مي

 را در خود جستجو كنید، و مطمهئن باشهید ههركس بقیهة افهراد را مقصهر بهدي شیطان منطق

از درگهاه خهدا رجهیم جهه بهه همهان انهدازه یك اسهت و در نتيطان نزدیبه روح ش هايش دانست

هايش را پايِ غیر خهودش گذاشهت.  م شد؟ بدياست. به خودتان رجوع كنید! چرا شیطان رجی

 يق بررسهیهو اگهر دق هاي شما نیز به غیرخودتان ربط نهدارد يك از بدي استثناء هم ندارد، هیچ

. اگر يك خطايتان را به غیهر نسهبت داديهد، بدانیهد بهه دیكن يق مين را تصديد خودتان هم ایكن

شويد كه اراده كنهد بیشهتر بهه  طان ميهمان اندازه منطقتان شیطاني است و موجب امیدواري شی

 شما نزديك گردد.

و  ؛«رَبِّ بِمنا اَغْنوَيْتَتِي»: فرمايند: شیطان بدي را به خدا نسبت داد و گفت اساتید عرفان مي

و اگهر كسهي در جههت عكهس شهیطان  ؛«اَنَا خَيْ ٌ مِتْنه» :خوبي را به خودش نسبت داد و گفت

خواهد گذاشت و مسهیر ههیچ كمهالي را طهي نخواههد در راه سلوک ن عمل نكند، هرگز قدمي 

كهه شهیطان بها چنهین  اي عین وارد شدن به راه حق است، همچنان كرد. مخالفت با چنین روحیه

إِذَا أَرَا َ اللَّنهُ عَنزَّ وَ جَنلَّ »: فرمود )صلي اهلل علیه وآله(اي هالک شد. چنانچه پیامبرخدا روحیه

خیهر  )عز وجل( اگر خداوند 5؛«دِّي ِ وَ زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَ بَصَّ َهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهبِعَبْد، خَيْ اً فَقَّهَهُ فِي ال

 يرغبهت مه يا بهیهد و نسهبت بهه دنينما يق مین عميدر فهم داي را اراده كرده باشد، او را  بنده

، ترين حجهاب سخت»اند؛  همین جهت بزرگان گفته به كند. د و به عیوب نفسش بصیر ميينما

رود.  مسیر باطل، به راه ديگري نمهي و در اين حالت انسان جز به« بین بودن به خود است خوش

اي مبارزه كن، تها راه را بهر تهو  اند: مجاهده نفس بكن! يعني با چنین روحیه آنجا كه به ما گفته

مها   س درجهت رسیدن بههرك 3؛«وَالَّذي َ جاهَدُوا فيتا لَتَهْديَتَّهُمْ سُبُلَتا»: بگشايیم. خداوند فرمود
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كنهیم و مجاههده بها  با نفس خود مجاهده كرد، حتماً او را به راهي كه به ما برسد ههدايتش مهي

 نفس يعني مجاهده با روحیة شیطاني كه در ما هست. 
كهه:  كهه از خهدا محهروم شهد. ديگهر ايهن كرد؛ يكي ايهن اش دو كار  شیطان با اين روحیه

يعنهي  ؛«لَاُزَيَّتَ َّ لَهُمْ فِي الْناَرْضِ» ن راستا به خدا گفت:یمدر هكردو  حرومیت خويش را تبلی  م

وَ ». ن دل نبندنهدیتها بهه مهاوراء زمه مكهن فرزنهدان آدم زينهت مهي يبودن را بهرا حتماً در زمین

 دانسهت ي، چون مكنم شان را از راه راست منحرف مي و از اين طريق همه ؛« يلَاغْوِيَتَّهُمْ اجمع

شوم. پس معلوم است چنهین امكهاني  . و خدا هم نگفت من مانع تو ميدهد يه مجین روش نتيا

اي را بهه مها داد. فرمهود: مواظهب  ، ولي خبر چنین مسهئلهاست را خداوند براي شیطان قرار داده

 نمهيطان گفهت: فقهط بنهدگان مخلَهص را باشید تا نتواند در مورد شما به اهدافش برسهد، و شهی

 م اين قول را رد نكرد.توانم گمراه كنم. خدا ه

لَناُزَيَّتَ َّ لَهُنمْ فِني »ن یطان در همهیبرنامهة شه يد روح اصهليیهفرما يپس چنانچه مالحظهه مه

 بها و دوسهتيكامهل و ز يك نهوع زنهدگيهرا  ينیزم ين صورت كه زندگياست، به ا ؛«الْاَرْضِ

كنهد، در  يم مب غافل و محرویات برتر و حضور در عالم غیدهد و ما را از ح يجلوه م يداشتن

 :يكه به گفتة مولو يحال

 يدا بُههههدیههههآن جهههههان و راهههههش ار پ

 

 يجهها بُههد نيههك لحظههه در ايهه يكههم كسهه

 يبهه گسهتردگ ياتیهنهفتهه اسهت، ح يات اُخرویطان در غفلت ما نسبت به حیو همة نقشة ش 

معهارف مربهوط  يم با حالهت حضهوریقت، و لذا هرچه بتوانیظهور همة حق ييبايت و به زيمعنو

 ت خواهد شد.یطان سرد و بدون جذابیش يها م به همان اندازه نقشهیمعاد را درست دنبال كنبه 

كنهد كهه تهو بهر بنهدگان مهن  بندي مهي جمعن اساس يبر اسوره حجر مطلب را  95در آيه 

 هايي كه خودشان گمراه هستند. تسلّط نداري، جز آن

 رهايي از حيلة شيطان راه

لَاُزَيَّتَ َّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ » ید ببینید اين ادعايش را كه گفهت:تان را جمع كن حاال تمام انرژي

دهد؟! اوّالً؛ از خودتان بپرسید؛ اگر ايهن مسهئله كهه در آيهه  چطور انجام مي ؛«لَاُغْوِيَتَّهُمْ اَجْمَعي َ
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 فرمهود؟  وند در قرآنش براي ما نميخداا يآمطرح است، چیز مهمي در راستاي نجات ما نبود، 

شهود، يعنهي  چون قرآن كتاب هدايت است، پس در توجّه به اين آيه زمینة هدايت ما فراهم مي

گمهراه خواههد مها را  كه شیطان از اين طريقه مي ه است به جهت ايننكته را فرموداين  وندخدا

همههه فقط مخلَصین را از آن طريق كه نقشهه بهراي « اِالّ عِبا َكَ مِتْهُمُ الْمُخْلَصي » گفت:، و كند

پهس شهرط رههايي از  توانم گمراه كنم، گفت: نميام كشیده

داند و اقرار هم كرده اسهت كهه  حیلة شیطان وارد شدن به عالَم مخلَصین است. چون شیطان مي

 .شان در اختیار ندارد از بین بندگان خدا فقط همین گروه هستند كه هیچ امكاني براي گمراهي

كهرده و  شهانبراي خود برگزيده و خالصها را  آنهستند كه خداوند   هايي آن ؛«مُخْلَصین»

بودنشهان آينهة خواسهت و  هها بهه جههت مخلَهص نهدارد، بلكهه آن ها سههمي  كس در آن هیچ

رضايت خدايند و لذا هر كس رضايت خهدا را بهراي خهود بخواههد، بايهد حركهات و افكهار و 

و عهرض شهد  9.انهد ها در مقام عصهمت آنرا يزگي خود قرار دهد، ها را مالک زند عقايد آن

هها خودشهان را بهراي خهدا   شرط رهايي از حیلة شیطان وارد شدن به عالم مخلَصین است، ايهن

ها را براي خود برگزيهد، يعنهي جهز خهدا را نخواهنهد و فقهط  اند، خداوند هم اين خالص كرده

حهق بهه كهه نظهرش  د، يعنهي كسهيعباد هستند، عبه الً:؛ اوّ«عِباد مخلَص»بندگي او را بخواهند. 

است، چون هر عبدي در مقابلش ربّ است. مثهل ههر بهااليي كهه در مقهابلش پهايین اسهت، ههر 

دش را به ربوبیهت بندگي هم در مقابلش ربوبیت است، لذا در صورتي كه عبد بتواند بندگي خو

 بنهدگي، تمامهاً . ثانیاً: در ايهناست گرفته قرار  اهلل به معني واقعي خدا عرضه كند، در زمرة عباد

خهود ههیچ خواسهتي نداشهته باشهد، و خود جاري كند و از  آماده باشد كه حكم خدا را بر جان

ارادة ارادة خهودش،  يبهه جهاخالص شد، ديگر خدا  يبراخالص شده باشد. حاال كه خدا  يبرا

ن او و ینگذارده تا حجهاب به يخود باق يبرا ي، خوداست يجارخدا در تمام افكار و اعمالش 

 خدا شود. به گفته حافو: 

 زیههان برخیههحههافو از م ييحجههاب راه تههو

 

 سهتیجز تو حائهل ن ان تو و او بهیكه در م

 

                                                 
 رجوع كنید.« واقعیت مخلَصین»به نوشتار  - 9



 321 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

وجود و هستي تو حجاب تو است و اگر به كلّي فنا نگردي، شايسته بقاء بهه »در اين راه پس 

امبر و ائمهه یهپ يعنهين یبهه مخلَصه يكهيطان نزدیشه يهها و راه نجهات از نقشهه بقاء حق نگردي

 «.ها كردن به راه و روش آن ياست و تأس )علیهم السالم(نیمعصوم

: يهدفرما يخواهد مردم را هدايت كند، به مردم م كه خدا مي اين يعنوان مثال: در راستا هب

اي مردم! خدايي را  2؛«لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون يا ايُّهَا التّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَ الَّذي َ مِ ْ قَبْلِكُمْ»

عبادت كنید كه شما را و قبل از شما را خلق كرده، باشد كه متّقي شهويد. حهاال ايهن را از زبهان 

گويههد. پههس در واقههع خداونههد حكههم خههودش را در  مههي )صررلی هللا علیرره وآلرره(پیههامبر خههدا

 )صرلی هللا علیره وآلره(ت كه پیامبركند. شرطش اين اس جاري مي )صلی هللا علیه وآله(پیامبر

ناخودآگهاه از خودش نداشته باشد تا حكم خدا در جانش جاري شود، وگرنه   يو حرف حكمي

نسان اين است كه خهودش را كند. گاهي ارادة ا مي يقاطآيات الهي را با فكر و حرف خودش 

تهرين   اسهت. بهزر  كند كه حكم خدا را بر جان خود براند. اين بهاالترين درجهة اراده آماده 

خودشان را بتوانند كنار بزنند، تا حكم خدا بر ت یمندر اين عالَم كساني هستند كه   با اراده افرادِ

حكهم  د تهاكننهبشهان  شان را صرف حذف خودخواهي اراده يك معنيحاكم شود، به  جانشان

 تهر دن سهختكر  با خودخواهي مبارزهمسلّم خدا بر جانشان جاري شود و نه حكم خودشان. و 

گويید: خهوب اسهت بهرويم  . يك وقت مياست كردن هاي خودخواهانه خود را عمل اراده از

د، خودنمهايي روت بهبا اين نیّ يكساگر  بدانند كه ما چقدر قهرمان هستیم. به قلّة اورست، تا همه

 قلّة اورست برود تهابه  كند  ي ارادهكه كس نيآيا ااست، خودنمايي هم يك خودخواهي است. 

كردن؟ درسهت اسهت كهه  ها مقابل ا با هوسيتر است  سخت هوسش را بر خودش حاكم كند

از یهن يشهتریمقابله با آن به همت و دقهت ب ين و مالئم طبع است، وليریجة مبارزه با هوس، شینت

 م. یخود را جامة عمل بپوشان يها م هوسیكه همت كن نيدارد تا ا
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 هاي شيطاني شور و شوق

اهلل ايهن آدم چقهدر   بیندازيد تها همهه بگوينهد: ماشهاء نسفره رنگید كنی يك وقت اراده مي

آن، اراده خودخواهانهة خهود را  كردنِ داري و براي برآورده  مهم است! يعني يك خودخواهي

فهالن كردند كه  كني. اين كجايش سخت است؟ بعضي با تعجب تعريف مي بر خود حاكم مي

ههاي    بامیة يزدي را خورد و جلوي همه هم سینيسیني بزر عدد  هلوان در يك مجلس، سهپ

كهار كه نمیرد، تا صبح رفت زورخانه ورزش كرد. اين  بامیه را پاره كرد، و بعد هم از ترس اين

باشهد و بهراي   گرسهنه فهردي كهه  اهلل بهه آن اهلل گفهتن نهدارد. ماشهاء كردن و ماشهاء تعجباو 

 خورد. ها را ببیند و ن اين بامیهخود مجاهده با نفس 

ههاي  بحهثگیرنهد كهه  ايهراد مهي: بعضهي از دوسهتان جا اين نكته را عرض كهنم یندر هم

شنوم، از يك جههت  مي ن سخن راياگیرد. بنده وقتي  زندگي را از ما ميو نشاط مذهبي، شور 

ي دروغین از میدان زندگي آنها بیهرون بهرود، ها و نشاط شوم، كه اگر اين شورها خوشحال مي

اند، چون تمام كارهايشهان را بها خیهال  هاي دروغیني داشته مند چه شور و شوقفه وقت مي آن

كهه  . حتهي ممكهن اسهت بهراي ايهناسهت دادند و حاال اين خیهاالت فهروكش كهرده انجام مي

اهلل. حهال  قرآن را با صوت زيبا خوانده است كه همه بگويند: ماشاء ،اش جلوه كند خودخواهي

خداخواهي است، نه خودخهواهي.  آيد كه آن، روح اغش ميبه لطف خدا يك تفكّر زاللي سر

داشهته، كنهار  يو وَهمه يالیهو نشهاط خ كارهاي قبلي را كه برايش شهور  بايد همة آن جهیدر نت

خهود چهون هنهوز  را ندارد وفعالیت آن نوع از اي براي  بگذارد و در اين حال ديگر هیچ انگیزه

در او رشهد  ييهرگونهه خودنمها يو نفبودن  ة بنده، انگیزم نكرده استیتنظ در شرايط جديدرا 

 يبهانگیهزه و  بهيداند چه كار كند! بهه ظهاهر  ي شد، نميهاي قبل هم كه خنث نكرده، آن انگیزه

 ههاي قبلهي اش برگردد، يعني خودنمايي هاي قبلي شود. حاال به نظر شما آيا به انگیزه مي نشاط

ن عهالَم يهو انتقهال از آن عهالَم بهه ااوّل كهار ت این خصوصيااش را ادامه بدهد؟ يا فكر كند كه 

است و در راه صحیح قدم بردارد و سعي كند حكم خدا را بهر جهان خهود جهاري كنهد تها وارد 

 عالَم مخلَصین شود و ديگر شیطان نتواند شورهاي دروغ در او ايجاد كند؟
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ل را ندارد، يهك قب و خودنمايي  ههاي خودخواهي حهال كهه انسهان بهه لطهف خهدا انگیهزه

اش را جهايگزين آنهها كنهد. آري! اوّل  هاي خدا خواهي قدم جلو آمده است، سعي كند انگیزه

نشهاط شهد، چهون  خهود. مرحلهة دوم: بهينفس امّاره هاي  بانشاط بود ولي با انگیزة خودخواهي

 نشهاط مهي پسهندد، بهه  با كارهايي كه خدا مهيشاءاهلل . مرحلة سوم: إنخنثي شدها  بَه بَه ييبايز

د. پس مخلَص؛ يعني كسي كه حكم خدا بهر جهانش جهاري اسهت، يعنهي كسهي كهه هويهت يآ

 شود.  خالي مي« خودي»اش را، يعني از  پسندد و نه خودخواهي اش را مي بندگي

 يو عنوان محسهوب مهزينت كه براي ما اصالت دارد و براي خود  ييایبسیاري از تعلقات دن

از خودخواهي از بین برود، ديگهر خیلهي ن كه یهماي ماست. ه اش در خودخواهي ، ريشهمیكن

نباشهد  نهتيما ز يبرا ينیزم يها . وقتي كه زينتمحسوب شودزينت ما  يتواند برا ينمها  اين

د و يهت غافلمان نمايكرانة معنویب يو از صحرا تواند از آن طريق ما را تحريك كند شیطان نمي

 .ا مشغولمان كندیبه سراب تنگ دن

 هاي هوي، در دست شيطان بنده

توانهد زينهت زمینهي بهرايش بیهاورد و  ؛ شیطان نميوند فرمودپس اوّل ببین چه كسي را خدا

است و روشن شهد مخلَهص  يتیگونه شخص ت چهیروشن شد كه آن شخص يوقتاِغوايش كند؟ 

، حكم خهدا در جهانش جهاري  اثر آن بندگيرا دوست دارد، و در  خدا  يعني كسي كه بندگي

هها و  لیهد بهه ميهچهون با سهخت اسهتخهدا  يالبتهه بنهدگ ش،ا امّارهو نه حكم نفس  ،ودش مي

ن يهر از ایهو غهمان انهدازه ههدايت بهه سهوي حقیقهت اسهت،   ولي به ها پشت كرد، ييخودنما

 زنهدگي سهراب است كهه مها را گرفتهار يا خورده طان به عنوان دشمن قسمیافتادن در دست ش

اگهر ههوي و  مان است. يمتعالاز مقصد شتر یهرچه بشدن دور كند كه هرلحظة آن يم يا گونه

همهین  دهد. بهه آرايد و بر دل انسان جلوه مي گیرد و مي هوس به میدان آمد، شیطان آن را مي

ههاي  اي شیطان! تو بنهده 0؛«اِنَّ عِبا ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ»: جهت خداوند به شیطان فرمود

هاي مرا. آن طرف قضیه را ههم داشهته باشهید كهه اصهل و حقیقهت  ندهگیري و نه ب هوي را مي
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بهودن و  انسان، بندگي است. شما حقیقتاً فقط بندة خدا هستید. حقیقت شما نه مردبودن و نهه زن

هاي شماست. زن و مرد  ها حكم سايه است، اين و نه رفتگر و نه بقّال و ...نه لیسانس و نه ديپلم 

نهدارد، حهاال اگهر  ينقشهچ یهدر حقیقت شما بدن شما كه  ير حالدبودن، حكم بدن شماست. 

  وقهت بهر سهراب وقهت هها سهراب اسهت، آن  وقت صرف كنید، سهايه يزندگ يها سايه يابر

مانهد، حهاال  ماند، بندگي شما كه حقیقت شماست برايتهان مهي ها كه نمي ايد. اين صرف كرده

 شود. تان باز مي زندگياگر از اين مسئله غفلت كنید، راه ورود شیطان در 

فرزنهدان آدم را مشهغول  ؛«لَناُزَيَّتَ َّ لَهُنمْ» :گويهد مهي شیطان با امیدواري و اطمینان نيانابرب

خود هم امیدوار نیست، چون چیزههايي در  گويد و بي كنم. راست هم مي هاي زمین مي زينت

 اطمینهان كامهل مهيبها  زند. دشهمنان مهردم مها چنین مطمئن حرف مي ينانسان ديده است كه ا

د و نهد مردمي را كه حاضرند براي چهارتا فوتبالیست كف بزنند و شهادي كننهد، بهازي دهنتوان

هها را  آنبدهیهد، تها  مادست  د كه يك سال، كشور و مردم را بهند. حاال اگر ادعا كننجلب كن

د مطمئناً ايهن نوي. اگر بگاند پايه حرف نزده كه به بدترين چیزها دل ببندند، بي مینجايي بكشا به

د. شیطان هم در همین راستا به كارش مطمئن است نتوان د، مينگوي م، راست ميیكن كار را مي

 طان دروغ مهيیشهكنند، و خدا هم نگفهت  و امیدش به مردمي است كه هوس خود را دنبال مي

كهنم.  ها زينت فراهم مي حتماً در زمین براي آن ؛«الْاَرْضِ لَاُزَيَّتَ َّ لَهُمْ فِي» شیطان گفت: گويد.

يعني در اين زندگي زمیني من بهراي مهردم يهك طهرح دارم، اگهر بهه مهن فرصهت دههي، همهة 

ههاي  مگهر بنهده« االّ عِبنا َكَ مِنتْهُمُ الْمُخْلَصني » كنم ام گمراه مي فرزندان آدم را با آن برنامه

 .مخلَص را

 دادن شيطان چگونگي زينت

دادنِ آنچه در زمین هست، به اين مثهال  طريق زينت شدن معني گمراه كردن از براي روشن

يهك  اتفاقاً تهران برويد واز اصفهان به عنايت بفرمايید كه: يك وقت شما هدفتان اين است كه 

گويیهد:  و مهي ديشهو يهم خوشحال مهرود، شما خواهد تهران ب يشود كه م يدا میپماشین هم 

ت، يعني بها براي شما يك وسیلة خوبي اس ماشین چه خوب شد كه اين ماشین پیدا شد. پس اين

 اي كه شما را بهه مقصهدتان مهي رسید. اين براي شما به عنوان وسیله اين ماشین به مقصدتان مي
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تههران برويهد، ولهي يهك ماشهین بهه شود. حاال اگهر شهما بخواهیهد  رساند، زينت محسوب مي

كنیهد   به آن نگاه ههم نمهيبرود اين براي شما زينت نیست، شما اصالً لوكس و مجهز، به شیراز

تهران برويد. چه موقع اين ماشین به خواهید  لوكس است يا لوكس نیست، چون شما ميا يآكه 

رسهید. زينهت، يعنهي لة اين ماشهین، شهما بهه مقصهدتان ببراي شما زينت است؟ وقتي كه به وسی

ر راستاي ههدف چیزي كه ما به وسیلة آن با آرامش روح به مقصدمان برسیم. وقتي كه چیزي د

 شود. شما به كمك شما بیايد، زينت شما محسوب مي

 يهها لبهاسآيید  خواهید به بقیّه بفهمانید فقیر نیستید، مي مين است كه يهدفتان امثالً؛ شما 

 د. آن لبهاسیسهتیر نیهد فقیهتها بفهمانكنید  دستتان ميهم طال  چندتا انگشترد و یپوش يمد روز م

رسهاند.  ميتان مقصدا را به شود، چون شم ميمحسوب زينت شما مد روز و آن انگشترها  يها

تا آنچهه كند  ها كمكتان مي زينتنوع   هدفتان اين است كه بگويید من فقیر نیستم، اينو چون 

 يا لهیپس ههر وسهشود.  ها در راستاي هدفتان، زينت شما مي ايند. ید را بنمائید بنمائیخواه يم

 زينهت فِهي كار شیطان اين است كهنت شود. يما ز يتواند برا يم ميكه ما دار يهدف يدر راستا

 هها مهي اوّالً: زمهین را مقصهد انسهانكند؛  كند. يعني دو كار مي االرض براي انسان درست مي

گويد: شما آمديد روي زمین كه زمهین داشهته باشهید، خانهه و بچّهه  كند، نه آسمان را، يعني مي

و هدف . ثانیاً: در مقصد كند يم میما ترس يرا برا يصگر هدف مشخي، به عبارت دداشته باشید

، و تهوان گذارنهد وسوسهه را مهي كهار نيموفّق شوند، اسم ا كند كه مي كمكشان ،بودن زمیني

شهتر ید در هرچهه بيهن قرار دادیاست كه اگر شما مقصد خود را زم يا ن محدودهیطان در چنیش

 .  مك كندش به شما كيها ق وسوسهيكردن آن مقصد از طر بايز

هاي انساني كه هدف زمیني دارد، براي تمركهز هرچهه  ها و اراده وسوسه؛ يعني تقويت میل

 نسبت به ههدف آسهمانيك نوع غفلت يكه هدف زمیني. اين كار شیطان ن انسان روي يابیشتر 

كننهد تها  يق مهيهها را تشهو اء كهه انسهانیدرست در مقابل كار انب، وسوسه است. ها است انسان

رَبَّتا »: گويیهد شما در قنوت نمازتان ميرا مقصد خود قرار دهند.  يو آسمان يمعنو يها ييبايز

ه مهن بهده، و در ههاي دنیها را به در دنیا خهوبيخدايا!  ؛«الدُّنْيا حَسَتَةً وَ فِي الْآخِ ةِ حَسَتَةً ِتِتا فِي

هاي   خوبي، و هاي دنیا، دين و ياد خداست را به من بده. خوبي هاي آخرت آخرت هم خوبي

شود. در واقع شهما  انسان زينت  يتواند برا يمها هم  اين يآر؛ است بهشت و لقاء الهيآخرت 
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وقت در همین وسط نماز كه مشهغول  خواهید. آن از طريق اين دعا، در زمین زينت آسماني مي

شهت سهر پآورد كه اگر اين رفیق تو با تو بد باشد، فردا در اداره  يادت مي دعا بودي، شیطان به

كهردن، يهك  بیرون از اداره كه نيكنند، با توجه به ا را از اداره بیرون مي زند و تو ميتو حرف 

 يریهگ ك جههتيهكهه وسوسه است، چون تو را از نمهاز طان ین عمل شيا گرايش زمیني است

دارد. خود اين كه تالش كني از اداره بیرونت نكنند، بهراي تهو  باز مياست  ينیر زمیو غ يمعنو

راضي كني كه فهردا از اداره  كند كه بروي طرف را شود و شیطان هم كمكت مي كار مي يك

ت و نسهبت بهه حیهات آسهماني نسبت به حیات زمیني مدد اسن كار را كه ياسم ابیرونت نكنند. 

و  میغفلت كنه حیات آسماني ما از كه،  اين استوسوسه  كارگذارند، پس  غفلت، وسوسه مي

مشغول آن شويم و  زمین براي ما زينت شود و باشد و ينیزم يبه زندگمعطوف  نما دائم تالش

 كند دوست داشته باشیم و ارزش بنهیم. آن چیزي كه كارهاي زمیني را براي ما محكم مي

چه موقعي زمین زينت است؟ وقتي كه ما زندگي را زمینهي بخهواهیم، در ايهن حالهت حتمهاً 

آنچه در زمین است را برايشهان  ؛«تَ َّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِلَاُزَيَّ» شیطان موفق است. براي همین گفت:

 ، يعنهي اگهردههم كه گفت: آنچه در زمین است را وسیلة گمراهي قرار مي م، اينده زينت مي

گمهراه كنهد، چهون اگهر توانهد مها را  يگر نمهيم دیخود قرار دهآنچه در آسمان است را زينت 

 ديگهر شهیطان نمهي گشهت، امت شما معطوفیق ت ويبه ابدمقصد شما بهشت شد و جهت شما 

 وعهدة دروغ را وسوسهه كنهد و شهما توانهد  مي ياهداف زمینحدّ در  تواند كاري بكند چون او

كنهد تها شهیطان  دهد و نه در اهداف آسماني، چون در آن حال، انسهان در زمهین زنهدگي نمهي

كننهد، ولهي در  مین استفاده ميدانید كه پیامبران از ز اش را عملي كند. خودتان مي بتواند نقشه

از پُهزدادن ل یمشمشیر دارند، ولي كنند  زمین زندگي نمي

، اما يك وقهت اسهت تنهها چیهزي كهه در خوب است شمشیر را ندارند. دويدن براي بدنق يطر

از آن مانهد، كهه  ديگهران مهيو برتر شدن نسبت بهه  ماند، دويدن است، فقط استعال فوتبال نمي

 بر بقیه حكومت كنیم، اين جنبة زمیني ورزش است و شیطان در اين حالت است كهه مهيق يطر

، آن میمقاتله كنمشرک با انسان تواند وارد شود. شمشیر براي پزدادن نیست، براي اين است كه 

جز براي پُهزدادن؟ ، خورد شمشیر طال به چه درد ميحاال ، رندیگ طال ميوقت همین شمشیر را 

طهال شهد، ر یشمشهوقتهي داشهته باشهد.  ييدن كارآیجنگ يبراشمشیر بايد فوالد آبديده باشد تا 
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ديگر كاري نداريم كه تیز است يا تیز نیست، ديگر هدف اصلي گم شد و زمیني گشت، طرف 

 شود. در اين حالت در زمین ماند و حیات زمیني برايش زينت شد و شیطان كارش شروع مي

 اه رهايي از وسوسة شيطانر

، بقیّهه حتمهاً گرفتهار آن هايي كه آسماني هستند اي دارد كه غیر از آن روش و نقشهشیطان 

هها كهاربرد  بهودن آدم كند، ولي تمامش در حوزة زمینهي هايش فرق مي شوند. ظاهر روش مي

هها را  زنهد. همهة ايهنهاست. يا با مال، يا با علم، يا با فر بودن آدم دارد و تفاوتش در نوع زمیني

گیرد. علمهي   قرار ميبر ما وقتي در راستاي زينت زمیني خودمان بخواهیم، وسیلة سلطة شیطان 

 يكنهد. ايهن علهم فِه تهان نزديهك مهي شما را به مقصهد زمینهيد یاد گرفتي يفخرفروش يكه برا

ر آن جريهان د ض است. اين علم زينتي است كه جهت شیطاني دارد، در نتیجه اغواء شیطانرْاالَ

، علهم رود و ديگر نه تنهها از طريهق آن يابد، و لذا با اين علم حتماً صاحب علم از دست مي مي

عنهوان  شود. مهال بهه شود، بلكه عصیان هم پیدا مي سوي بهشت واقع نمي بندگي خدا و سیر به

ههم انسهاني كهه است. عموماً  ابزارِ مبادلة كاالهاي مورد نیاز، براي ادامه حیات بنده، چیز الزمي

)صرلی هللا علیره مقصد خود را در دنیا نشناسد، به حداقل آن راضي است. ابهوذر از پیهامبر خهدا

؟! اسهت ام و خداونهد مهرا پسهنديده اهلل! از كجا بفهمهم كهه دينهدار شهده پرسید: يا رسول وآله(

ز دنیها كه: راحهت بتهواني ا فرمودند: چند عالمت دارد؛ يكي اين )صلی هللا علیه وآله(حضرت

اِنابَنةِ اِلني اَلْ»كه: خیلي نظرت به قیامت باشهد  اين گريد «.تَجافي عَ ْ  ارِ الْغُ ُور» فاصله بگیري

تِعدا ِ لِلْمَنوْتِ قَبْنلَ » كني. سوم اين كه: و به قیامت زياد فكر  ؛« ارِ الخُلُو  بهراي  7؛«هلِننُزُاإلسنْ

ر تو بود بدان كهه ت داچه اين صف ان. چنديآكه مر  به سراغت  شي قبل از اينمر  آماده با

ههم رفتهه  هستي و شیطان بر تو حاكم نیست. منظور عرضم اين است كهه روي تو در راه صحیح

نسبت به مال دنیا، با مقصد اصلي ما كه قیامت است، هماهنگ است  خود به حدّاقل رساندن نیاز

قیامهت نزديهك كنهد و دائهم  و انسان فطرتاً دوست دارد كه از دنیا فاصهله بگیهرد و خهود را بهه

 پرآرامش و پرمعنويت.گسترده و بس  نظرش به آن عالم باشد، عالَمي 
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براي شهما زمینهي هسهتند. در ايهن ها  آنما زينت شدند، ديگر شاگر مال، علم، فرزند، براي 

شود، باز بهه اصهل آيهه دقّهت كنیهد،  واقع شیطان در انحراف شما از اين طريق موفق مي حال به

بهراي  كهنم كهه آنچهه در زمهین هسهت، در يهك جلهوه وَهمهي گويد: من كاري مي ميشیطان 

فرزندان آدم زينت شود. مقابل آن چیست؟ آنچه در آسمان است به معني حقیقهي آن بهراي مها 

قَلْنبُ ُُنلِّ اِنْسنان، »: فرمودنهد )علیه السهالم(زينت شود. در روايت داريهم كهه حضهرت عیسهي

آنجهايي اسهت  قلب ههر انسهان 1«السَّماءِ السَّماءِ تَكُ ْ قُلُوبُكُمْ فِي اَمْوالَكُمْ فِيحَيْثُ مالُهُ فَاجْعَلُوا 

هايتهان بهه سهوي آسهمان  هاي خود را در آسمان قرار دهید تا قلهب كه مالِ او درآنجاست. مال

قلب انسهان شهد، ديگهر شهیطان چهه كهاري از  نتيايه و زباشد. حال حساب كنید اگر خدا سرم

آيد؟! آسمان يعني معنويت، يعني اگر كسي به آنچهه در آسهمان  بطه با انسان برميدستش در را

توانهد اِغهواء و  اين آدم را شهیطان نمهي اي براي شیطان باقي نگذارده، تگیرهاست نظر كرد، دس

با تمهام وجهود افتخار كند، و ها  منور شود و به آني د معنوي. چون اگر انسان به عقاكند  گمراه

 شود تا شیطانِ متكبّر بتواند بر او راه پیدا كند. د، گرفتار كبر نميباشخدا ندگي به دنبال ب

، زينهت انسهان اگر چیزي غیهر از بنهدگي خهدا و روشن شد: رود شیطان مشخص پس راه و

ههاي  ، چون چنهین فهردي زينهتاست دست آورده شیطان راه خیلي خوبي براي ورود به شود،

ورود خهود را در ايهن فهرد دارد. راه  يهها حاال شهیطان زمینههشود و  سنديده ميزمیني برايش پ

است، و بندگي عبهارت اسهت از ارتبهاط بها  خدا ، بندگياز طرف شیطان يین وروده با چنمقابل

كسي است كه خدا مقصد اوست و غیهر  گرفتن از زمین. بندة خدا، اصلهعالَم غیب و آسمان و ف

بهه همهان انهدازه راه  زمین برايتان زينت است يگر يك كماحال بندة خدا، زمین زينت اوست. 

طور هر چه زمین بیشتر زينت شد، بیشتر راه ورود شیطان  ورود شیطان را در خود داريد و همین

 .شود يتر م ویت در جان شما غليارتباط با عالم معنو يها و حجاب بازخواهد شد
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 شود  آنگاه که شيطان مأيوس مي

آخرين چیزي كه از  9؛«قي ، حُبُّ ال ِّياسَةِيخْ ُجُ مِ ْ قُلُوبِ الصِّدِخِ ُ ما يَ»در روايت داريم: 

شود، حبّ رياست اسهت. حهبّ رياسهت، يعنهي روح زمینهي داشهتن،  قلوب صديقین خارج مي

كهه بنهدة  براي انسان شیرين است كه بر بقیّهه حكومهت كنهد. بهه جهاي ايهنكه  يا هیروحيعني 

ه یهبهر بقخهدا حكومهت كنهد، دوسهت دارد خهودش  حاكم هستي باشد و دوسهت داشهته باشهد

هاي بین خود و خدا را برطرف  اند كه برنامه دارند همة حجاب حكومت كند. صديقین كساني

ي فرمايهد: آخهرين حجهاب كنند تا مال و سرماية حقیقي خود را در آسمان دنبال نمايند، حاال مي

اسهت. حهبّ حبّ رياست شود  ها خارج مي كه از قلب آن

اند بايد راه بین خهود و محبهوب  داشتن، صديقین چون متوجّه يعني كبر خود را دوستاست ير

كوشند و در ايهن  شوند و در رفع آن مي خود را در آسمان هموار كنند، متوجّة اين حجاب مي

 يهها لهیحصیرت فهم كنند و در نتیجه ب هاي ورود به خود مأيوس مي حال شیطان را از همة راه

گردند. عمده آن  براي همیشه آزاد مي هاي وَهمي  گردد و از رنج ها نهادينه مي شیطان در آن

چهه  يعنهيكه شیطان براي ما فراهم كرده است،  ؛«لَاُزَيَّتَ َّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ» نقشة است كه بفهمیم

م از آن خبهر داد تها مها بتهوانیم بها و ربّ مهربهان مها هه آورد يمه بار هايي براي ما به چه رنجو 

خود را از هر تشهتّت ها آزاد كنیم. خوشبخت كسي كه  اين رنجشناخت حیلة شیطان خود را از 

هايي كهه شهیطان در زمهین ايجهاد  آرايشگريكردن به  پشتخیالي آزاد كند و مواظب باشد با 

الْناَرْضِ زيتَنةً لَهنا  عَلْتا ما عَلَنياِنّا جَ»: ديفرما يمكرده، خود را با شیطان همراه نكند. خداوند 

هها را  ما آنچه را بر زمین است زينت زمهین قهرار داديهم تها انسهان 01؛«لِتَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَ ُ عَمَالً

كنیهد كهه  پس مالحظهه مهي بود. آزمايش كنیم و معلوم كنیم چه كسي در بهترين عمل خواهد

آيهد آنچهه زينهت  ها، ولي شیطان مي زينت ما انسان آنچه بر زمین است، زينت زمین است و نه

 مهان محهروم مهي گیري معنوي و آسهماني دهد و ما را از جهت زمین است را زينت ما قرار مي

ِ َم! خُنذُوا  يا بَتني»: فرمايد ميها  ما انسان يقینت حقيز يراستاخداوند در كه  يدر حالكند. 
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 دسهت آوريهد. هزندان آدم! برويد زينت خود را در مسهاجد بهاي فر 00؛«زيتَتَكُمْ عِتْدَ ُُلِّ مَسْجِد،

آيهد و نهه در كوچهه و بهازار.  دسهت مهي هپس زينت انسان معنويت است و آن هم در مساجد ب

كسي كه بین زينت جان و روح خهود و زينهت زمهین تفكیهك قائهل شهد و زينهت  نیكبخت آن

اش محهروم گردانهد، چشهم  قیقهيزمین را زينت خود نپنداشت و از هر آنچهه او را از زينهت ح

مردانه بايد نبرد كرد، وگرنه عادتي بهر عهادت  عمل گذارد. طان را نسبت به خود بيپوشید و شی

هاي  كردن آخرين دستگیره كه همچون صدّيقین درصدد خارج ديگر افزون آيد و به جاي آن

وقهت در انتظهار  نافهزايیم و آ هاي شهیطان مهي اي بر دستگیره شیطاني باشیم، همواره دستگیره

هاي حیات ابدي چشم بدوزيم و متوجة آن  تسالي حضرت پروردگار نیز هستیم! اگر به زيبايي

جها دل از  انتها و پايدار گرديم و اگر در مصائب قبر و قیامتِ خود غهور كنهیم، يهك شرايط بي

كهه  جاي ايهندهیم و به  خود راه نمي زمین برخواهیم كند و از هیچ مشقّتي در اين راه هراس به

بنديم، بايد خاضعانه از  هاي حیات ابدي دل مي هاي گذشته آويخته باشیم، به زيبايي بر خوشي

پروردگار خود بخواهیم كه خودش سرماية ما باشد و نگذارد شهیطان زمهین را سهرماية مها قهرار 

ولهي فرمايد: غیر بندگي سايه زندگي است و نه اصل زندگي، شما بدنتان سالم اسهت،  دهد. مي

واقع بدون بدن هستید. خیلي چیزها در اين دنیا در رابطه با بدن  نیست، شما به بدن كه اصل شما

بها  ،شود. اگر روحتان اصل بود ها فرع مي زیچ ما معني دارد. حاال اگر بدن ما فرع شد، همه آن

پس شما فقط كه روح شما با خدا زنده است و با توجّه به خدا فربه و بانشاط است،  توجّه به اين

بدن اصهل شهد، نهوع برخهوردِ بها  خواهید نه زمین را. اما اگر به جاي استفاده از بدن، خدا را مي

داشهتن يهك چیهز  داشتن اسهت بها مهال خواسهتن. مهال كند، مثل تفاوت مال دنیا خیلي فرق مي

ز ي بگويد ما ناخن داريم! ايهن كهه پُهسكست. مثل اين است كه داشتن ا طبیعي است، مثل ناخن

د روح بهدن اسهت و بهدن زايه خیلي وضعمان خوب است! نهاخن زايهد ندارد. بگويد نان داريم!

داشهتن  تر است. مال ما بیگانه نسبت به ناخن باحتي  ایدن طبیعت است. يعني مال است. مال، زايد

خواستن است. هر كس مال بخواهد، بايد بداند كه مال در رابطه با بهدن اسهت. بهدن  غیر از مال

خواستن يعنهي جههت روح را صهرف سهاية سهايه خهود  و اضافة انسان است. حاال اين مال  سايه
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كردن! ولي وقتي كه ما براي بدنمان به جاي معني فرعي، معني حقیقي قائل باشیم خیلهي چیزهها 

مثل آجر براي ساختمان؛ آجر، واحد ديوار اسهت.  د.نكن كه حقیقي نیستند معني حقیقي پیدا مي

ن در آن سرما و گرمها نخهورد و مضهافاً اي است كه بدن م تاق است. اتاق، وسیلهديوار، واحد ا

باشهد، حهاال جايگهاه اتهاق و آجهر در كهلّ زنهدگي  ن ميبدن من سايه و فرع حقیقت مَ كه نيا

  انسان كجاست؟ اگر تماماً بندگي برايت مطرح باشد، اين اتاق و آجر از آن رنگ و بوي وَهمي

یعت را بهه عنهوان ارضهاي اي كه اين طب عدّه فهمي  افتد. مي ل بودي ميكه برايشان حقیقت قائ

 اند. به قول مولوي: خود آورده اند، چه مصیبتي بر سر مع كردهج يخواه مال

 نیسههههتش درد فههههراغ و وصههههل هههههیچ

 

 بنهههد فهههرع اسهههت و نجويهههد اصهههل ههههیچ

 احمههههق اسههههت و مهههههردة مههههها و منههههي 

 

 كههههز غههههم فرعههههش مجهههال وصهههل نهههي

ده و اتاق شده و اين اتاق در رابطه با بدن توست. حاال اگر بهدنت مقصهد تهو آجرها جمع ش 

شود و از ايهن طريهق  كند و قسمت جدّي زندگي محسوب مي شد، اين آجرها اصالت پیدا مي

گردد، ولي اگر بندگي برايت اصل شد، باز هم آجرها هسهت، امها در رابطهه بها  شیطان وارد مي

ر و اتهاق چقهدر حاال ساية شما چقدر اصیل است؟ حاال ببینیهد آجهاي تو،  اي و سايه بُعد اضافه

 زهافتهد. بهه چهه انهدا از آجرها و خانه مهي آن اصالت و جديّت وَهمي  گرياصیل خواهد بود! د

است. حال اگر كسي بنده شهد  بندگي براي شما اصل اي كه بفهمید اي؟ به اندازه

است. خدا ههم كهه حهق  سوي خدا يابد و آن هم راه به فقط يك راه در جان خود مي 

 چ وسوسههیبها ههوقت شهیطان  تواند بیايد. پس هیچ در راه حق، باطل نمي است و شیطان باطل،

، در آن حال ن افراد قدم بگذارديدان جان ایدر متواند  نمي يا

ممكهن نیسهت و شهیطان در اغهواء چنهین اشخاصهي  اصهالً ورود شهیطان 

 مأيوس خواهد بود. 

اش  ابعاد زنهدگي و خدا را در همةكنار كشیده است اي كه خود را  بندة مخلَص؛ يعني بنده

حاكم كرده و در نتیجه خداوند او را براي خهود انتخهاب كهرده و بها ايهن نحهوه از زنهدگي راه 

 ز طرفي شیطان درتمام شخصیتش حقّاني شده است. ا ارتباطش را با حق يگانه كرده است، پس

. پس حتماً در راه عابهد واقعهي كهه شخصهیتش حقّهاني شهده، وارد شودتواند  هاي باطل مي راه

اي كه خدا را بخواهیهد،  به اندازه واند وارد شود، اين يك قاعده است كهت شیطان نیست و نمي
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نخواهید، باطل بهه كمهك حیلهه را كه خدا  اي شیطان اسیرو مأيوس است، و برعكس؛ به اندازه

)علیهم اء معصهومیهدن عظمهت اوليهو چشهم مها نسهبت بهه د شهود شیطان برايتان زينت داده مي

 .شود يف میضع السالم(

 پر از سهنبل و گُهل يها م چمنيما كه دار

 

 م؟یكنه يها گُلِ خرزههره چهرا بهو به دَمَن

 
 ها در بندگي خدا استحالة ميل

نفهسِ كهه صهرفاً  نيها يكهيد؛ یداشته باش يریگ سه نوع موضعخانه سبت به د نیتوان يمشما 

ورود  يبهرا يا گسهتردهخهواهي، و راه  شهود دنیها خواستن برايتان مطلوب است، اين مهي خانه

اين  دارم،نمن نیاز به خانه  گويید يگذاريد و م يا مبه بیابان و غاره وقت سر شیطان است. يك

دفع آزار گرمها و  ياز به سرپناه را برایو نخواستن  خانهال، چون ط كمينابودكردن شراشود  مي

ك يد خود را از صحنة اعتنايي كنی  بي كلّي به آن د نابود كنید و اگر بهتوانید در خو نميسرما 

يك انگیهزة الههي  را در  خواستن خانهین توانید هم امّا مي .ديا بخش خارج كرده يتعال يزندگ

و  ودشه يمهمهدّتي نمهك  افتد و بعد از  جس در نمكزار ميي كه سگِ ناستحاله كنید، مثل وقت

اههداف  يو در راستا توانید در بنهدگي الهي استحاله كنید ها را مي خواستن گر نجس نیست،يد

 ممكهن نیسهت. نمهي يعیطب يها محالل خواستناض! يآر. دیرا جواب ده ييایدن يازهاین ياله

ا را در دسهتگاه بنهدگي هه ايهن خواسهتن تهوان ولي مي كه ديگر نان نخواست، كرد يتوان كار

خهوردن برايتهان  خواسهتن و نهان وقت نان وار. آن نه هوسخواست وار نان  د و بندهاستحاله كر

. شهود يم يحتاج زندگيداشتن ما ديگر زينت دنیايي نیست تا شیطان بر آن حكومت كند، بلكه

 يدن بهه قهرب الههیر رسهی، بلكهه مسهشهود يمحلّ ورود شیطان نم خواستن تنها اين نان نهديگر 

شتر خهود را در یب يایل به داشتن دنید مین كار بخواهيو با ا . آري؛ اگر صرفاً نان بخواهید،است

ر یخواسهتن را در مسه ن نهانیهماين خواستن راه ورود شیطان است. ولي اگر  د،یخود ارضاء كن

اين است كه از گرسهنگي نمیريهد،  هاي ادامة بندگي يكي از راهد، چون یخدا جهت ده يبندگ

. ايهن خواسهتنِ نهان در میهدان بنهدگي، دخواهیه ، نان هم مهيدخواهی مي خدا را چون بندگيو 

جها ديگهر راه ورود شهیطان  در بنهدگي خهدا. ايهن شهدن آن ستحالهخواستن نان است در عین ا

 نیست.
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 هاي ورود شيطان   چهيطلب؛ در

طالب زينت زمیني  د،یبر قلب و جانمان و فوران توح ياسماء اله يطلب تجل يبه جا اگر ما

جههاد بها نفهس و طلهب  يكند. اگر بهه جها م خودش را بر قلب ما جاري ميباشیم، شیطان حك

خهود را بهاز  يطان جهایم، حكم شهياز حكم خدا را طلب كرد يبه ساحت قرب، آزاد يكينزد

شتر تكبّهر یهرچه ب يارضا يم براستین سيآخر يكیتكن يها كند و به اسم رفاه، گرفتار ابزار يم

گفت دعا نكنید كه آبرومند شويد، دعا كنید كهه  يكي ازدوستان ميم. يشو يم گرانيخود بر د

 وقت اگر قرار باشد در رابطه با خدادوستي آبرومند شويد، خدا اراده مي خدادوست شويد، آن

ر صهرفاً در نظرتهان . ولهي اگهبها تواضهع همهراه اسهت ين آبرومنهديهو ا كند تا آبرومنهد شهويد

 هاي زمینهي شهده بینید به بهانة آبرومندي، گرفتار زينت مرتبه مي آبرومندشدن مطرح شد، يك

در دست شیطان افتاده است، ولي اگر خدادوستي مدّ نظرتهان  نات جه سراسر زندگيیدر نتايد و 

 يوسهتخداد در درونو تواضهع همهراه اسهت  يشهيكه با درووقت آن آبروي حقیقي  باشد، آن

 قرار گرفته است.

كنهد، چهون  يك ميم خود را به ما نزدیكه ما به دنبال آن هست ييق طلب آبروياز طرشیطان 

از  يطان، طالب آزادیاز ش يآزاد يم و به جایورودش را با نظر به ساحت قرب نبست يها ما راه

عمهالً راه  شهد و يطانیم و مقصد ما مقصد شهيرا شعار خود كرد يم و آن آزادين شدياحكام د

اهلل  ماشهاء الهياز حكم خدا و ارضاء كبر  يما تمام لوازم آزاد يدا گشت و برایورود او در ما پ

ن یچهون چنهشهیطان  ورود شهیطان اسهت وها در واقهع خواسهتن راه  د. اين خواستنيزينت گرد

تحريهك  هاي ما را شود، و خواستن به ما نزديك مي ن تمنّاهایهم طريقد، از يدر ما د ييتمنّاها

 يرا مه ييهها ت ما خواسهتهیشخص يها هيدر ال يولكند،  خواستن در ما ايجاد نمياو كند،  مي

م و به یم اهل نظر باشیاست ما بخواه يك شود. كافيتواند به ما نزد يها م ند كه با آن خواستهیب

 ينهيو ظهاهر د يرخهواهین نظهر بها خيهم، هرچنهد ایاظهار حكم خدا، نظر خود را طرح كن يجا

كهه مها متوجهه  ر را بهدون آنیه مسهیهرد و بقیهن را بگیتواند هم يم يطان به خوبیمطرح شود. ش

ن كار بد اسهت، چهون بهه يا يياست بگو يما جلو برود، كافبا ت كند، و هماهنگ يريم مديشو

 يكهه عهرض مه نياست ا ين معنياست و نه چون خدا آن را حرام كرده است. و به ا بدنظر من 



 370  ......................................................................................................................... روش زينت دادن شیطان

ايم. يعني وقتي مقصهد مها  خودمان ايجاد كردهكند ما  يت ميطان تقویكه ش ييها كنم خواستن

همین كافي است كهه شهیطان وارد د، يآ يكه به ظاهر اصالً به چشم نم ييایآن دن يحتدنیا شد، 

زندگي ما شود وشروع به تحريك كند، شیطان دشمن قسم خوردة ما است و اگهر راه ورود بهه 

وارد زندگي كسي كه راه بهه فقط آيد.  ، ميمیآيد. راه به او بده اً ميببیند حتمباز زندگي ما را 

انسان از درگاه حضور حق رانهده شود؟  تواند بشود. اگر شیطان بیايد، چه مي شیطان ندهد، نمي

 يطين شهرایرد و در چنهیهگ ياو را فهرا مه يغم يرد و بیم يشود و درد فراق از حق در او م يم

خهواهیم، بهه رخمهان  آنچه را كه خودمان مهيدرست كند و  مي كردن شروع به وسوسهطان یش

حضور و مراقبه و اُنهس بها  مان كه كند و از مسئلة اصلي ها مي كشد و قلب ما را مشغول آن مي

ة یهخودمان در روحچیزي را كه د كه درست يپس مالحظه فرمودكند.  مي خالق هستي بود، باز

عنوان مطلوب خود انتخهاب كهرديم، از طريهق  ا بهخواهیم، و خودمان آن ر ميخود  يياگرایدن

كنهد آن را در منظرمهان زيبها جلهوه بدههد و در نتیجهه  كشهد. سهعي مهي وسوسه به رخمان مهي

تواند روي  زمیني بود، شیطان با وسوسه ميما خواستنمان را تقويت كند، چون طلب و خواست 

و ذكهر مها را مشهغول آن خواسهته  مان عمده كند كه تمام فكريو آن را آنچنان برا آن كار كند

سهربردن  ا بههیهسهت، در كثهرات دنیبهودن ن«وقهت»ورد در آ يگر آنچه ما را به شعف ميد دينما

. باز در اين نكته دقت بفرمايید. چه موقع خواستن را از طريق وسوسه در شود يمورد شعف ما م

 ا زمیني شد، شهیطان آنما تحريك كرد؟ مسلّم وقتي مقصد ما زمیني شد، تنها وقتي كه مقصد م

ههاي  خواسهتنن نوع يگردد و ا يا مطلوب ما میا و لوازم دنیاد دنيو شعف  آورد ها را ياد ما مي

كند. ولي اگر زمین را نخواهیم و فكر و ذكرمان غیب و قیامت و بهشت شهد،  ما را تحريك مي

كه بخواهد به كمهك هايمان زمیني نبود، اصالً چیزي براي تحريك ندارد  و به عبارتي خواستن

ههاي زمهین را نخهواهیم و آسهمان و حقهايق  ايد، اگر زينهت آن ما را تحريك كند. دقّت كرده

آسماني را بخواهیم و طلب ما تماس قلبي بها حقهايق معنهوي باشهد، اصهالً شهیطان چیهزي بهراي 

ن ر آیتحهت تهأثد و ما هم كن ید طاليي را تبلی  ميوقت است تلويزيون كل تحريك ندارد. يك

 ي، ولهخواستن ايهن كلیهد طاليهي يادمهان رفتهه اسهتهم  يوقتحاال م، یخواه يغات آن را میتبل

گردد و آن خواسهتن را ظهاهر  يما را م يقلب يها هيما ال. شیطان در نماز خواستنش در ما هست

دههد و توجهه مها را بهه  يبود تكان م ييد طالیكه مربوط به خواستن كل ية قلبيكند و آن ال يم
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 هيهامها اگهر هرچهه در ال ،كشهد اين خواستن را به ر  ما مهي گريكند. به عبارت د يب مآن جل

 يوس مهياد خهدا را بجنبانهد، سهرخورده و مهأيهد يآ يد، نمياد خدا نديجز  قلب ما گشت يها

 هاي زمیني، ما را وسوسهه مهي ، همه اين حرف همین يك كلمه است كه شیطان با خواستنرود

مخلَهص:  05؛«الْمُخْلَصني مِنتْهُمُ   اِالّ عِبا َكَ» گويهد: دهد. مي زينت مي ها را براي ما كند و آن

حكهم  بخواههد. اگهردر تمام مناسبات فقط حكم خدا را  كه فقط يك راه را برود و يعني كسي

ههاي زمینهي  كنهد و زينهت باشهد، حقهايق آسهماني را طلهب مهي خدا را بخواهد و تماماً بندة او

قلهب ايهن آدم اسهتحاله شهده اسهت. در روايهت داريهم كهه پیهامبر زمهین در  ست،یخواست او ن

فرمايد كه: من شیطانم را مسلمان كردم، شیطان من به دست مهن  مي )صلی هللا علیه وآلره(خدا

مستحیل گشت. ديگر هیچ كاري  )صلي اهلل علیه وآله(پیامبريعني شیطان در قلب  03مسلمان شد،

كهه  نجهس نیسهت. بعهد از ايهنگر يباشد دزار افتاده آيد، مثل سگي است كه در نمك از آن نمي

 نهدارد و دل هها سههمي كهه غیهر خهدا در آن مشخص شد جايگاه عباد مخلَص كجاست و ايهن

هايشان جاي غیر خدا نیست كه بدان مشغول شوند و شیطان نسبت به اِغواء آنها مهأيوس اسهت، 

 09«.قالَ هذا صِ اطٌ عَلَيَّ مُسْتَقيمٌ»: فرمايد مي

 فرمايند: در تفسیر اين آيه مي «عليه هللا رمح »طباطبايي عالمه

شود، مستقیم است و اگر  خداوند فرمود: اين صراطي كه بر من است و به سوي من ختم مي»
كسي بخواهد مسیر مرا بپیمايد، مشكلي نخواهد داشت، در واقع مثل اين اسهت كهه كهوه بهه 

شیطان هم موقوف به حكم خدا است،  هن راكوهنورد بگويد: راه تو بر پشت من است، بنابراي
چیز نیستي، تنها مالك آن اموري هستي كهه  يعني اي شیطان! تو از ناحیة خودت مالك هیچ

ام كه تو نسبت به بندگان مهن ههیچ  ام و من قضاي خود را چنین رانده كرده تو را مالكمن 
 .«كنند ات مي هايي كه پیروي تواني بكني، مگر آن كاري نمي

و ايهن  ؛«عَلَيَّ مُسْتَقيمٌ» رمود اين راهي است به سوي من، كدام راه؟ راه عباد مخلَهص.پس ف

خواهد بهه قلّهه برسهد، حهاال كسهي  رود، مي راه مستقیم است، يك راه است. كسي كه كوه مي
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بر پشت من قدم بهزن گويد  زند، در واقع كوه مي مي رود و بر پشت كوه قدم كه اين راه را مي

يعني اين راه راهي است كه هدف در آن است، و اين راه بهر مهن  ؛«مُسْتَقيمٌ» من برسي. تا به قلّة

 است، يعني در شرايط زندگي مخلَصانه، هم درآغوش خدايي و هم به سوي خدايي. 

يهد؟ شهما ا هخودتان در خودتهان نگهاه كهردا يآيعني اين راه دور نیست.  ؛«هذا»اوّالً گفت: 

كه بتوانید بگويید خهدايا  ؟ توفیق اينخواهم! اين راه است يا مقصد مي ر بگويید: خدايا تو رااگ

خواهیهد؟ خهدا را، ههم در  خداست، حاال چه كسي را مياز طرف خواهم، اين توفیق  تو را مي

 باهلل، سنگ و چوب نیست كه بگويیهد مگهر مهي آغوش خدايید، هم به سوي خدايید. خدا نعوذ

شهود، خهدا مقهام حضهور  هم در جهت مقصد؟! بلهه مهيشود آدم هم در آغوش مقصد باشد و 

و  محض است. اگر كسي در مسیر بندگي خداوند باشد، در يك مرتبه از فیض الههي قهرار دارد

 سوي او است. در كنف الهي و به

 ها هستند منشأ اِغواء شيطان خود انسان

تو بندگان من را  02؛«اِالّ مَ ِ اتَّبَعَكَاِنَّ عِبا ِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطانٌ » :فرمودبعد به شیطان 

 كنند.  هايي كه از تو تبعیت مي جز آن، يها سلطه ندار و بر آنتواني گمراه كني  نمي

را  ير انحرافهیمسهههايي كهه  يعني آن؛ «مِ َ الْغاوي »كنند؟  پیروي ميطان یچه كساني از ش

 فرمايد: مي «عليه هللا رمح »يش عالمه، پس آيه بنا به فرمااند و مقصدشان خدا نیست انتخاب كرده

 ه ابلیس پنداشته مخلَصین فقهط بنهدگانطور ك آدم و فرزندانش همه بندگان خدايند، نه آن»
او باشند و خداوند بقیّة بندگانش را زير سلطة شیطان رها كرده باشهد، هرگهز چنهین نیسهت، 

 را دارند، اين طانیاز ش هايي كه خودشان میل به پیروي منتهي نظام هستي چنین است كه آن
جهت گمراهي كه خهود  ها حكمفرمايي دارد، ولي نه مستقالً، بلكه به هايند كه ابلیس بر آن

 .«افراد در ابتدا پذيراي آن شدند

خواهد تو را پیهروي  يعني اي شیطان! كسي كه مقصدش خدا نیست، و از غاوين است و مي

گیرنهد،  : گمراهاني كه تحت تأثیر شیطان قرار ميپس اوّالًتواني او را گمراه كني،  كند، تو مي
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 آيهه مهي لهذا رونهد، و بعد دنبال شیطان مهي شود يشروع مخودشان از  يت و گمراهيغواابتدا 

اوّل كهه  ييهها مگهر آن يرا گمراه كنه يكس يتوان يتو نم ؛«اِالّ مَ ِ اتَّبَعَك مِ َ الْغاوي َ» گويد:

از تهو پیهروي  غهاوينن یفقط همثانیاً:  باشند. ير بندگیو طالب غ  غاوينجزء خواستند خودشان 

 ياتهواني دعهوت كنهي.  آيد و تو ههم ههر كسهي را نمهي كنند، پس هركسي دنبال تو نمي مي

خودش مقصدش را زمین انتخاب كرد و تو هم كمكش كردي. شايد بگويیهد: پیرو تو، طان! یش

كنهد،  طان كمكشهان مهياگر خودشان گمراهند، پس كار شهیطان چیسهت؟ عهرض كهردم، شهی

گذارد فراموش كنند. فرشته  نمي خواهند آورد، وسوسه يعني؛ آنچه را گمراهان مي يادشان مي

د فراموش نكند. شیطان به قلهب غیرمهؤمن خواه كند تا خدايي را كه مي م ميبه قلب مؤمن الها

يهد گو خواههد فرامهوش كنهد. ايهن آيهه مهي گهذارد دنیهايي را كهه مهي شود، نمي نزديك مي

 مهاهوارهگويهد: مها بها  اند، مثل اين است كه آمريكا مي خودشان تحريكات شیطان را برگزيده

هها  طور نیست، ايهن راه انداختیم. در صورتي كه اين ها ها را در خیابان  حجاب هايمان، اين بي

 يسهك. هها يهاد داد آن  ريكا راه را بهخواستند، ولي راه را بلد نبودند، آم خودشان اين راه را مي

ي بپرسد و او ههم بهه گريفروشي را بلد نباشد، از د مشروب بخواهد مشروب بخورد و مغازة كه

آيهد، آن فهرد بگويهد: مهن او را مسهت  شود و بیهرون مهي بدهد، وقتي كه مست مي آن فرد ياد

كنهد،  كردم؟! نه! خودش خواست و رفت و شما كمكش كرديد. شیطان هم فقهط كمهك مهي

د يهفرما يطان مطهرح مهیكه خداوند در رابطه بها نقهش شه يشتر موضوعیبو دقت عنايت با پس 

لْطانٌ اِالّ مَن ِ اتَّبَعَنكَ مِن َ الْغناوِي » فرمايد: ميد؛ یدنبال كن اي  «اِنَّ عِبا ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سنُ

آن نیستي كه بتواني بر بندگان من مسلّط شوي، مگر آن بندگان گمراههي كهه از تهو شیطان! تو 

بندگان  ياثانیاً؛  اي هستي. و مغرور نشوكه خودت كارهكنند. پس اوّال؛ اي شیطان! ت وي ميپیر

وَ اِنَّ ». ثالثهاً؛ طان رهها كنهدیست كه خداوند شما را در چنگال شهین طور نيد، ایخدا نگران نباش

طهور  دنهد و ايهنجهنّم حتماً موعد كساني است كه از تو تبعیت كر 00؛«جَهَتَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعي 

طور رها شدند كه هر چه بخواهند بدي كنند، بلكهه چنهین تبعیتهي  هاهم همین هم نیست كه آن

 .شاءاهلل بحث آن خواهد آمد كه إن از شیطان نهايت بسیار اسفباري دارد به نام جهنّم
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«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 حمن الرّحيمبسم هللا الرّ 

 ل اعمال خودانسان؛ مسئو

موضهوع بیشهتر در رابطه با علّت وجودي شیطان سؤالي مطرح شده كه الزم شد بر روي اين 

 اسهت« اختیهار»ه بود كه انسان عین . ابتدا بايد متوجّبحث كنیم

خص اسهت و احتیهاج بهه برههان مشهبهه صهورت بهديهي اين مسئله در روح انسان درک

كنیم،  بي كند، او را تشويق ميو اگر خو كنیم كسي بدي كند، او را تنبیه ميندارد، چون وقتي 

و  كنیم توانسته خوبي كند و لذا او را تنبیه مي كسي كه بدي كرده است، ميزيرا متوجّه هستیم 

كهه  كهس  انجهام دادي؟ و آن چهراتوانستي اين عمل بد را انجام ندهي،  يمتو م يیگو يعمالً م

ايهن  كنیم، پس قبول داريهم را تشويق ميبكند، و نكرده او  توانسته بدي ، چون ميخوبي كرده

كهه در سهینة شهما  يقلبهبه وقت  انسان در ذات خودش، عین بدي و عین خوبي نیست. شما هیچ

 يزني چهون كهار كه به اين خوبي مياهلل   گويید بارک زند، نمي مرتبه در دقیقه مي 75حدود 

يها بهه  ن كار را انجام داده اسهت.ين آن دو كار این كار در مقابلش نبوده است و حاال بير از ایغ

ت رشهد كهرد، چهون دو حالهتِ اهلل موهايه گويید بارک كند، نمي انساني كه موهايش رشد مي

اش در آن شهرايط همهین  نیست؛ بلكهه اقتضهاي وجهودي رشدكردن و رشدنكردن در مقابل مو

ت خودش الاقتضهاء اسهت، يعنهي ولي انسان در ذارشدكردن است، به اصطالح الاقتضاء نیست. 

ش بهه يهها، هرچنهد در فطهرت خهود گهرا ها است و نه عین انتخاب خهوبي عین انتخاب بدي نه

كهه  ش الاقتضهاء اسهت. حهاليا عدم انتخاب آن گراين حال در انتخاب یدر ع يدارد، ول يخوب

ت انسهان عهین يهود كهه اصهل و هوشه معلهوم مهيشهتر یبا دقت بوقت  نآنكته روشن شد؛   اين

 يحته، سهتیهها ن ها و بهدي بيعین انتخاب خو تنها چون انسان نه انتخاب است و نه چیز ديگر.
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در  انسان است و اطالعهات رابدن هم باز  يست، چون بیا اطالعات خود هم نين بدن خود و یع

 يبرا يه انسانين اليتر قیشتر در عمیز بیك چيپس  دست آورد. كه كرده است به يگرو انتخاب

توانیهد مسهجد برويهد و  كه مهيبینید  او است. شما مي يگر ماند و آن همان انتخاب يانسان نم

 گري مي را انتخاب رفتن میخانهبه رفتن يا به مسجد انتخاب توانید میخانه برويد. اين تواناييِ مي

 پس فقهط عهین انتخهابد. یرفتن هست خانهین به میو نه ع دیرفتن هستمسجدبه  گويند، اما نه عین

 سهر مهي ايهد و در آن عمهل بهه عملي را انتخاب كهرده يدر طول زندگكردن هستید و همواره 

تواند  گري را هر انساني مي اين حالت انتخاب ن نكته است كهيستة دقت است اي. آنچه شابريد

 علم حضوري احساس كند. نحودر درون نفس خود به 

 پس حاال كه انسان، عین انتخاب است و بهدي و خهوبي در ذات انسهان از قبهل تعیهین نشهده

گويیم انسان اگر بدي را انتخاب كرد، خودش انتخاب كهرده اسهت و اگهر خهوبي را  ، مياست

 انتخاب كرد، خودش انتخاب كرده است.

 گري، عامل موجوديت بخشيدن انسان انتخاب

اسهت و  كیهاعمال ن كردن انتخاب ، آسانبه قلب انسان ويفرشته از طريق الهامات معنكار 

گهر اسهت،  انسان است. انسان خودش انتخاب خودِ ،انتخاب ك. عاملیاعمال ن نه ايجاد انتخاب

ش ا انتخهابگريپهس  كردنش است، وجوديتش، همان انتخاباست و م كردن اگر عین انتخاب

: اين آقا كیست؟ مسهلّم مها در رابطهه گويیم همان موجوديت و مخلوقیتش است. مثالً ما ميهم 

بهدن ههم بهاز هسهت،  كنهیم و شخصهیت او بهدنش نیسهت، چهون بهي با شخصیت او سؤال مهي

 دارا بهودن اطالعهات،به معني شخصیتش مربوط به باسوادبودنش هم نیست، چون سواد داشتن، 

م بر اسهاس و همان اطالعات را ه، و آن اطالعات حقیقت انسان نیست، است از اعتبارات ذهني

رسهید  مسئله را دقیق دنبال كنید، ميدر اين رابطه اگر دست آورده است. باز  انتخاب خودش به

انسهان عهین انتخهابگري  به اين نكته كه حقیقت انسان فقط انتخابگري است و الغیر، يعني نفهسِ

 يمهآورد و به عنوان فردِ خاص شهكل  يوجود م ت خود را بهيخود هو يها ، و با انتخاباست

تهر  ل انسهان راحهتیهاگر در رابطه با شناخت انسان ابتدا از اين طريق وارد شهويم در تحل. ردیگ

بهودن  مردبهودن و زن نسهان جهز انتخهاب نیسهت، و. اگر اين مسئله حل شود كهه اميرو يجلو م
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م یرسه ين موضوعات حجاب توجه به اصل انسان نگردد. مهيم ایو مواظب باشحقیقت او نیست 

 شكنهد، بهه خهود اي كهه انتخهاب مهي انتخاب اسهت و بهه انهدازهقت انسان فقط یقكه ح نيبه ا

 بخشد.  موجوديت مي

پهس خواههد،  مي يا و انتخاب شونده منتخَب ،انتخابگريهرگونه كه با توجه به نكتة فوق؛ 

 يچیزي باشهد تها انتخهاب كنهد، و خهدابايد  از انتخاب كردن ندارد، حقیقتي غیركه اين انسان 

از  نمايهد. مهيرا فهراهم انسهان شرايط انتخهاب  كند حتماً يرا لغو خلق نم يزیچ چیهم كه یحك

دو جنبهه و وجهه در درون دارد، آن دو جنبهه كهه در در انسهان د كهه يیهفرما يمالحظه مه يطرف

كننهده  دو دعهوت ؛ و نیهز در مقابهل خهود«غريهزه»و  «فطرت»درون انسان قرار دارد عبارتند از: 

در نتیجهه منتخَهب و ، عین انتخهاب اسهتانسان حاال كه «. شیطان»و  «ملك» ز:دارد كه عبارتند ا

و معنها  يبهچیزي باشد كه انتخاب كند، وگرنه انتخهابگري او خواهد، و بايد  شونده مي انتخاب

طهور كهه  همان د.است انتخاب نكن ين انتخابگریكه ع يلغو خواهد بود، و محال است موجود

ه عهین انتخهابگري اسهت، محهال كه ههم ست كه تر نكند. انسهانمحال ا آب، عین تري است، و

بودن انسان همان انتخهابگري اسهت،  ن انتخابگري است. حاال كهیبودنش ع ،انتخاب نكند است

و ابوسهفیان در ايهن اسهت كهه روزه  با يك كودک يهك )صلی هللا علیه وآله(فرق پیامبر خدا

دارد.  يو متعهال يعهالههاي  به نظر به منتخَانتخابگري است ك )صلی هللا علیه وآلره(خداپیامبر

گري است كه  ، و ابوسفیان انتخابتهافینفرصت انتخاب انتخابگري است كه هنوز  ؛كودک آن

 هاي بدي را انتخاب كرده است. بمنتخَ

هها و  ي است كه نسبت به انتخاب خهوبيموجوددر ذات خود  كه انسان نيحال با توجه به ا

 است كه ذاتش فقط انتخابگري استدي موجوو الاقتضاء  ها، بدي

 توانهد انتخهاب نكنهد. خواههد، و نمهي اوالً: حتماً منتخَب مي چنین موجودي پس

پهس بها الاقتضهاء اسهت،  هها هها و بهدي نسبت بهه انتخهاب خهوبي ذاتشكه  اً: با توجه به اينیثان

ن یكه در ذات خود ع يزیرا چيز .نمايد مي ، خودش را خلقكند، خودش هايي كه مي انتخاب

   شود. يد محقق نميایدر صحنه ن يا دهنده ا رجحانيا ال اقتضابودن است تا مرجِّح و يامكان 

يهد، ابتهدا آ كه انتخاب كند، فقط انتخابگري است. كودكي كه به دنیا مهي قبل از اينانسان 

رف  يزیچ يكه قدرت انتخاب دارد ول نين ایدر ع را انتخاب نكرده، و در حالت الاقتضهاي صهِ
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از آن جههت كهه انتخهاب كهرد، از  ،دكهردن كهر انتخهاب بهه مهرور شهروع بههحهاال كهه  است.

و كنهد،  رفهتن حتمهاً يكهي را انتخهاب مهي مثالً بین مسهجدرفتن و میخانهه آيد. الاقتضايي درمي

آن  رد،ر چهه را انتخهاب كهههرد و یگ يآن انتخاب شكل م يدر راستاموجوديت و مخلوقیتش 

ت یشخصه ، خهودش را انتخهاب كهرده اسهت، وانتخابش، خودش است و در واقع با آن انتخاب

و بها توجهه بهه اههداف ههايش  سازد، و حاال كهه بها انتخهاب هايش مي را با انتخابخود   يينها

 اش را انيخهودِ آرمهاي از  با هر انتخهابي، مرتبهه، در واقع سازد يمخودش را آرماني كه دارد، 

 .دهد يشكل م

طان و یاز شهد. ههیچ كهدام نهكن مهيدر ساختن خودِ آرماني به انسان كمهك مَلك و شیطان 

را  اش آرماني خودِ ،انتخابگر انسانِ شوند تا كنند، بلكه باعث مي انتخاب نميبراي انسان ملك 

شهیطان همسهنخي  اش با دعوت از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد. حاال اگر خودِ آرماني

دانهد، و اگهر خهودِ  و شهیطان را از خهودش مهيشهود  يمهداشت، دعوت شیطان برايش شیرين 

كه براي خود در نظر دارد با دعوت مَلك و تذكر انبیاء همسنخي داشت، مَلك و انبیهاء   آرماني

لَّسْتَ ،  أَنتَ مُذَُِّ ٌ فَذَُِّ ْ إِنَّمَا»د: يهفرما يامبرش مین راستا خداوند به پیداند. در هم را از خود مي

راههه یقهت بودنهد بهه بیها را متذكر كن تا اگر طالهب حق امبر! تو فقط آنیپ يا 0«عَلَيْهِم بِمُصَيْطِ ،

 يا مهيهراه حق را انتخاب كنند.  يو مجبورشان كن يدا كنیطره پیها س ست بر آنینروند، تو بنا ن

ن يها 5،«بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَنذََُّّ َ أُوْلُنواْ األَلْبَنابِ هَذَا بَالَغٌ لِّلتَّاسِ وَلِيُتذَرُواْ» د:يفرما

و متوجهه  يبد بترسهان يها ها را از خطر انتخاب كه آن نيا يبرا ،مردم است يبرا يآگاه قرآن

 است كه خود انتخهاب كهرده يهدف يادآورياهل خرد عامل ذكر و  يواحد شوند و برا يخدا

 اند.
كهه  نيهاسهت و بها توجهه بهه ا ين انتخهابگریكهه عه ين انسهانیو با چنجهاني ن یحال در چن

، جههان امتحهان اسهت تها معلهوم اين جهاناً پس حتم ،دادن يك طرف رحجان يعني انتخابگري

   دهد. يخود شكل م يرا برا يتیش چگونه شخصيها شود انسان با انتخاب

                                                 
 .55و  50ات يه، آیسوره غاش - 0

 .25ه يم، آیسوره ابراه - 5
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كهه  يههاي كنم و با انتخاب م انتخاب ميتم، و حتماً همن عین انتخاب هس ید كهيدقّت بفرما

امتحهان را  عمهالً دعهوت مَلهك يها شهیطان ن راستايو در ادهم،  امتحان مي دهم عمالً يانجام م

عهین انجهام دعهوت ، و نهه اسهت ملك  ن انجام دعوتیانسان نه عكند. ذات انتخابگر  آسان مي

كهردن  عمل انتخهاب نسان قرار داده شود ديگرل ايكي از آن دو در مقابفقط اگر  !يشیطان. آر

شهما انتخهابگر نیسهتید، مثهل  كردن باشهد، . اگر شما ذاتتان فقط ملك انتخابمحقق نشده است

چهون در مقهابلش يهك  تري را انتخاب نكرده استآب خواهید بود كه ذاتش تري است، آب 

انجهام پهس در ذاتهش نهه  ، اما انسان كه عهین انتخهابگري اسهت،منتخَب ديگر قرار نداشته است

 و امتحهان از ايهن جههت جايگهاه خهود را پیهدا مهيشیطان انجام دعوت است و نه دعوت ملك 

 .كند

 ها شة انتخابير

اسهت   توجه به آن خودِ آرمهانيدر  «هيةعل هللا لعنة »ابوسفیانبا  )صلي اهلل علیه وآله(فرق پیامبر خدا

ههاي  در انتخهابگري، منتخَهب هلل علیه وآلهه()صلي اعرض شد پیامبر اند. دهيخود پسند يكه برا

. و لهذا در مقابهل نهددها خودِ آرمهاني خهود را خلهق نمو ق آنو از طري ندخوبي را انتخاب كرد

 نهد.ها را انتخاب كرد ها توسط شیطان، خوبي بديدعوت به ها توسط ملك و  خوبيبه دعوت 

 را با اين دعهوت ان بايد تكلیف خوددر روح انسان فعّال است، خود انس هكئشیطان به اندازة مال

دعوت ملهك را انتخهاب كهرد؟ چهون در عهین  )صلي اهلل علیه وآله(چرا پیامبرها مشخص كند. 

ادامة خود را در پذيرش دعهوت شهیطان ولي شیطان را انتخاب كند،  دعوت توانست كه مي اين

ي تیرد، شخصهكه د نميكرد، به دنبال خودي بود كه آن خود را شیطان به او پیشنها جستجو نمي

آن بهراي  تیان زمینهه بهه فعلیهت درآوردن آن شخصهكه شیط ندرا براي خود انتخاب كرده بود

كه انتخابگر اسهت، پهس  براي اين حضرت نبود. و اين انتخاب به عهدة خود آن حضرت است،

 كهه او خودش را با انتخاب دعوت ملكي خلق كرد،. چرا سرماية او اين انتخاب شد؟ براي ايهن

نسبت به را انتخاب كند، چون ذاتش  توانست دعوت مقابل آن ، و ميتوانست انتخاب نكند مي

 الاقتضاء بود.ها،  پذيرش هر كدام از اين دعوت
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ههم انسهاني كهه بهه دنبهال سهاختن  اگر شیطان نبود، بهاز ههم انسهان انتخهابگر بهود، بهاز حال

نبال بدي بود دشود، به  خته ميها سا با انجام بديت یآن شخصاست كه خود  ت آرمانيیشخص

ت كامهل یهت مطلوب خود را بهه فعلیتوانست آن شخص ينم ي، ولكرد ها را انتخاب مي و بدي

دعوت به سوي مطلوب است. به اصطالح فیلسوفان، شیطان  ،شیطان براي اين فرد در آورد. پس

هها در  بهدي انتخهاب يقهیكنهد و نهه علهت حق ايط بدي را فراهم ميعلّت معدّه است، يعني شر

 هها بايهد ولي خود انسانكند،  كردن را فراهم مي كه اسالم شرايط خوبي ، همچنان باشد  نسانا

نظهام در  كمهك بگیرنهد، مهثالًانتخاب خوبي را انتخاب كنند و از اسالم براي بالفعل كردن آن 

غیهر از  اينتوانند وجود داشته باشند.  ينم  هاي مشروب فروشگاهبر اساس حكم اسالم اسالمي 

تهوان گفهت: الحمهدهلل كهه  آري مهياين است كه بگويیم: الحمدهلل مردم اهل مشروب نیسهتند، 

بَقَتْ رَحْمَتني»: چون خداونهد فرمهودفراهم نیست.  يهاي بد به راحت كردن انسان زمینة بدي  سنَ

هها  رحمت من از غضب من جلوتر است، و لذا شهرايط رحمهت خهود را بهراي انسهان ؛«غَضَبي

غضهب الههي كردنهد، ديگهر تحقهق خودشان سعي در انتخاب عوامهل اگر كند، حاال  ميفراهم 

هها  توانند بديبه راحتي نفرمايد: در جامعه اسالمي كاري كنید كه مردم  خود دانند. خداوند مي

انهد جهزء  ههايي را كهه انتخهاب كهرده دهند و ايهن غیهر از ايهن اسهت كهه مهردم بهديام را انج

 شخصیتشان نشود. 

ارقهام زيهادي از بهدي داشهته باشهد، بهه  مكن است روز قیامت كسي در نامة اعمالشحتي م

هها را انجهام دههد، ولهي بهه جههت نبهودن شهرايط،  خواسته بها تمهام اراده آن كه مي جهت اين

هايي كهه تحقّقهش بهه  گناه نباشد. آري گناه ،طور نیست كه فكر گناه نتوانسته است. همیشه اين

 گنهاه نیسهت، امها گنهاه ،شود، فكر ايهن گناههان ل نشود نفس قانع نميانجام عمل است و تا عم

فكر انسان است، همان فكرش هم گناه است. پهس اوّالً؛ در هماني است كه  انحقیقتش هايي كه

را تا فهرد انجهام نهداده اسهت،  باشد و فرد انجام ندهد، آن گناهاگر گناهي حقیقتش به انجام آن 

ارد ولهي بها تمهام وجهود اراده بهه انجهام آن دین گناه را اگر هم شود، ولي در نفس او ثبت نمي

، ثانیهاً؛ ودش ميدر پروندة اعمال او كه همان نفس او باشد، آن گناه ثبت شرايط انجام آن نبود، 

رفِ در فكهر  گناهاني است كه حقیقتشان به فكر است، مثل شرک يا انكار معاد؛ اين گناهان صهِ

 .  است يم الهیعذاب المشمول و  بودنش هم گناه است
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، انهد خهدا را انتخهاب كهرده ير بنهدگیكه انحراف از مس ييها ا آني گمراهي غاوين سؤال:

 شیطان نیست، پس از كجاست؟ طرف اگر از 

لْطَانٌ »د: يفرما يكه قبالً عرض شد؛ قرآن م همچنان جواب: إِنَّ عِبَا ِي لَيْسَ لَنكَ عَلَنيْهِمْ سنُ

ا گمراهان ين يواطان فقط غید: شيفرما يو روشن شد كه خداوند م 3« َ الْغَاوِي َإِالَّ مَ ِ اتَّبَعَكَ مِ

كهه چیهزي پهیش خهود دارنهد و بهر اسهاس آن  يكسهانيعنهي غهاوين كند. پس  يت ميريرا مد

پذيرنهد و  شهیطان را مهي يهها درآوردن هستند دعهوت تیكه به دنبال به فعل يت آرمانیشخص

و نظهام انهد،  كه بهراي شخصهیت خهود كهردهاست نتخابي همان اها  آن ياصل و اساس گمراه

 آن يطان داد بهرایكه به ش يا ت را با اجازهیت درآوردن آن شخصیط به فعليشرا يمانة الهیحك

 ها فراهم نمود. 

 پس بايد كسي او را بد كرده باشد. خواهد، انسان كه فطرتاً بد نیست و خوبي را مي سؤال:

راي انسان انتخابگر دو وجهه اسهت: يكهي كشهش فطهرت و بد كه یت داشته باشيعنا جواب:

انسهان  شهود. منتهها همان شخصیتش مي يكي هم كشش غريزه، انسان هر كدام را انتخاب كند،

فطهري هماهنهگ  ههاي فطهرت را انتخهاب كنهد، ايهن انتخهابِ چنان است كهه اگهر كشهش آن

 يهن اعتبهار مهيبهه ا به خودش جواب صحیحي داده اسهت، وكند  وجودش است و احساس مي

كهه اگهر خهوبي را اسهت  ن از آن جهت فطرتهاً خهوبانساپس گويیم انسان فطرتاً خوب است. 

هماهنگ جهانش اسهت، ولهي ذات انسهان انتخهابگر اسهت، و ايهن ذات آن خوبي انتخاب كرد، 

نسهبت بهه آنچنان است كه اگر دين را انتخاب كند، آن دين هماهنگ فطرت و ذاتهش اسهت و 

اگر غیر دين را انتخاب كند، غیر دين هماهنگ ذاتهش نیسهت و  شود و يت نمين انتخابش اذيا

نسبت به خهوبي و بهدي الاقتضهاء اسهت، و كه انتخابگر  ذاتش در عین اينشود، يعني  اذيت مي

اي از وجود است و وجود هم كمال  اين است كه چون درجهو آن  يك اقتضاي ديگر هم دارد

ذاتهي اسهت از از اين جهت گرايش به كمال دارد و اين غیر خواند،  است و با عدم و نقص نمي

اشكال دارد كه بین ذات انتخهابگري انسهان و از آن جهت كه عین انتخابگري است، پس سؤال 
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كه اگر خوبي را انتخاب كند، آن خهوبي ماليهم و هماهنهگ ذاتهش اسهت، فهرق نگذاشهته  اين

 است.

همهه و همهه در انسهان بهه ،  و مهادّي  معنهويو  ههاي فطهري د كه گرايشیحتماً متوجه هست

اسهت و او  يگهر امر بالفعل است صفت انتخهاب يصورت بالقوه است. آنچه در انسان در ابتدا

خواههد،  ب ميآنچه به ذات او مربوط است، ذات انتخابگريش است. حاال اين انتخابگري منتخَ

اگهر مها را  سهت،یغهو نچ فعلش لیم كه هیحك يخواهد. خدا ، رزق مييطور كه هر انسان همان

 كند. اگر ما را طالب آب خلق كرد، آب خلهق مهي طالب رزق خلق كرد، حتماً رزقي خلق مي

كنهد. شهرايط  خلهق مهيكهردن را  لهق كهرد، شهرايط انتخهابكند، حاال كهه مها را انتخهابگر خ

 انسهان بها شهیطان و ملهك بهودنِ دارد، مقابهل يزيو غر يانسان كه ابعاد روحان يبراانتخابگري 

خهود را از  يت آرمهانیخهود شخصه يتا انسان بتوانهد بها انتخهابگر ندا ها شرايط اين همه است،

ب فطرتشان، انسهان در كتا «عليةه هللا رمحة »به قول شهید مطهري حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد.

شدن دارد. اصالً فطرت يعنهي كششهي بهه سهوي  امكان خوب فطرت دارد، بدين معني است كه

. حهاال اگهر اسهت بهالقوّهم ايهن فطهرت بهه حالهت ياصرار دارند كه ما متوجه شوها، ولي  خوبي

خواهد، يعني در ذاتهش خهوبي بالفعهل هسهت،  عكس آن باشد و بگويیم انسان فطرتاً خوبي مي

شهود  گفتهه مهياگر  يولاين يعني انسان ذاتاً خوب است، پس ديگر انسان بد نبايد داشته باشیم. 

ي بهالقوّه فطهرت او طالهب خهوبي اسهت، يعنهن يم ايو متوجه شوخواهد،  وبي ميانسان فطرتاً خ

اگهر بها  آورد و يها نهه. درمهيبه صهورت بالفعهل هاي خود  با انتخاببالقوّه را  ا اين طلبِيحاال 

جههت  در خلق كرد، انتخابيها  آن دعوتشخصیت خود را مطابق  ،هاي فطري دعوت انتخابِ

اده و آن انتخاب مطابق نوامیس روحش مهي باشهد و لهذا در ابهديت به ثمر رساندن خود انجام د

ههاي  ند. اوّالً: نوع عهذابدند تا همین را به انسان گوشزد كنخود در سختي نیست و پیامبران آم

نهد. ثانیهاً: راه و ينكرده اسهت، بهراي او روشهن نماقیامت را براي انساني كه مطابق فطرتش عمل 

ند و اين انسان اگر به فطرت خهود دهد، به او گوشزد كن نجات ميو را رسمي را كه در قیامت ا

 كند. رجوع كند، كلیّات سخن انبیاء را تصديق مي

: فطهرت جنبهة بهالقوّه انسهان اسهت از فرماينهد مهي «عليةه هللا رمحة »مطهريطور كه شهید پس همان

ا پر كنهد، خالي ر انسان است، اگر اين جاي  جهت كمال او، يعني جاي خالي شخصیت حقیقي
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 آن انتخاب فطهري را اين جاي خالي را پُر كرد و به حالت بالفعل درآورد،سعادتمند است، اگر 

، چهون حالهت بهالقوة خهود را بهه حالهت بالفعهل به عنوان يك سرمايه در شخصهیت خهود دارد

در جهاي خهالي شهجاعت را نهدارد، يعنهي گهر يحالت بالقوه و به عبارت د. يك سنگ درآورد

مي كهه وعهدمنهه اما م است، وعدم بلكه شجاعت در سنگ مطلقاًشجاعت نیست، اد سنگ استعد

چون چیزي كه قوّة چیزي را دارد، درست است كهه آن صهفت را باشد، در آن امكان وجودش 

شهود موجهود شهود.  كه مهيفعالً ندارد و آن صفت فعالً در آن معدوم است، منتها عدمي است 

ا يطلب است، يعني فعالً خوبي ندارد، ولي جاي خالي آن  بيانسان بر اساس فطرتش، بالقوّه خو

. حهاال اگهر ايهن ها، مثل سنگ نیست به سوي خوبي  ، نسبتش با كششرا داردحالت بالقوة آن 

آن ركند، مطابق ذاتش عمهل كهرده اسهت و اگهر را با انتخابگريش پُيا حالت بالقوه جاي خالي 

طرف مقابهل آن را  ،وجودي است عین انتخابگري، چون محالت را به صورت بالفعل در نیاورد

كنهد و چهون مطهابق  يهها پهر مه يبا بهدو از آن طريق جاي خالي خود را  خواهد كردانتخاب 

ههايي كهه انجهام داده اسهت معهذب  فطرت خود انتخاب نكرده است، روحش نسبت به انتخاب

 .خواهد شد

شهدن مطهابق فطهرت وجهود دارد، براي انسان امكهان  فطرت در انسان بالقوّه است، و سؤال:

اي  فرمايهد: كهه مهي «وَ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّي ِ حَتيفاً فِطْ َتَ اوَ الَّتي فَطَ َ التّناسَ عَلَيْهنا»منظور آيه 

هها را بهر همهان اسهاس  كهه خداونهد انسهان ،قهرار ده اننیكه انسان! جهت خود را در جهت دينِ

ها بگويهد  ها باشد تا خداوند به آن فطرت در انسان؟ آيا نبايد چیزي به نام چیست سرشته است،

 جهت خود را براساس آن قرار دهید؟

فرمايد فطرت انسان الهي است، يعني اي انسان! جهاي خهالي  خداوند در اين آيه مي جواب:

تو و آن استعدادي كه بايد به درستي از حالت بالقوّه به حالهت بالفعهل درآوري، يهك اسهتعداد 

يك سنگ اصالً جاي  يك استعداد و طلب شیطاني نیست.تو  وجودِ جاي خاليِالهي است، اين 

خالي اعم از الهي يا غیر الهي ندارد، شجاعت با اين سنگ غريبهه اسهت. يهك كهودک و يهك 

، بها ايهن تفهاوت نهدمثل اين سنگ بود را نداشتندخلقت هر دو شجاعت  شجاع در ابتدايِ انسانِ

جاي خالي و حالهت اش هست، ولي براي سنگ  ي خاليكه شجاعت در ابتدا براي كودک جا

گويند: شهجاعت بهراي كهودک عهدمِ  نیست. همان اصطالح مشهور فیلسوفان كه مياش  بالقوه
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د، ولهي فعهالً نیسهت. وشهموجود شود  ميعدمي كه مَلَكه است و نه عدمِ مطلق. عدمِ ملكه يعني 

دههد، امها  وار معنها نمهييهبهراي د داشتن مطلق است، اصالً چشم ، عدمداشتن براي ديوار چشم

كسي كه نابینا است، عَدَم مَلكه است. درست است كه فعهالً نابینها اسهت، امها  براي داشتن چشم

تفاوت نیسهت. ايهن  بي امكان داشتن چشم در شخصیت او صفر نیست، وجودش نسبت به چشم

ه باشد بهر ديهوار تفاوت است، يعني چشم داشته باشد يا نداشت ديوار وجودش نسبت به چشم بي

كند، ولي نسبت انسان به فطرتش و ضدّ فطرتش يكسان نیست، بلكه  بودن آن چیزي اضافه نمي

اي از كمهال در  هاي فطري چیزي است كه اگر آن را بهه حالهت بالفعهل درآورد، جنبهه كشش

 مهيو خداوند چنین جنبه و يا استعدادي را كه انسان دارد، بهه او متهذكر  خود ايجاد كرده است

 .شود

امر صِرف قوه اسهت،  يدر ابتداگويیم ذات انسان نسبت به فطرت  كه مياست پس درست 

كمهاالت فطهري را دارد، مثهل سهنگ نیسهت كهه جنبهة بهالقوّه فطهرت  ولي آن ذات جنبة بالقوّة

و بهدين معنهي  انسان كماالت فطري را بالفعهل داردست كه ینعني و اين بدين مانساني را ندارد، 

 ، بنابراين جاي خهالياست ياصالً جنبة بالقوة آن را ندارد و نسبت به آن كماالت خنثست كه ین

اش را دارد، پس به يك اعتبار، انسان نسبت به انتخاب فطرت و انتخاب غرايهز الاقتضهاء اسهت. 

 ييهها خهوبيآن چنان است كه اگر خوبي را انتخاب كرد، آن ذات بها  امّا ذات انتخابگرش آن

 در ابتهدا چنان هماهنگ نیست، امّها آن ها چنان هماهنگ است كه با بدي ، آنهكه انتخاب كرد

 بالفعل دارد، نه بدي را.را نه خوبي 

 شرايط امتحان

انسهان  سجده به آدم بودند، يعني همة آنان مسخّر در راه به كمال رساندن مالئكه همه مأمور

و  رزق اوينهد، يفهة ديگهر مهأمورو طابهه انسهان، بخشي  مأمور حیات ها شدند. يك طايفه از آن

دار و  را معنهيانسهان  ينچهه كهه زنهدگآاي مشغول رساندن علم شدند و خالصه مالئكهه  طايفه

انهد تها  الههي و اعهواني بهراي انسهان ههاي اسباب ،. پس مالئكهندبه عهده گرفتكرد  پرفايده مي

سهجدة بهر آدم سهرباز  دست يابد، و از طرفي ابلیس ازخود انسان بتواند به مقصد حقیقي حیات 

ش را با بشر شروع كرد و بهه ايهن ا و دشمني مالئكه در برابر آدم خاضع نشد زد، يعني بر عكسِ
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 مبعوث مهيدر قیامت ش با شخص آدم نبود كه درخواست كرد تا روزي كه بشر ا دلیل دشمني

 د.نیز تهیه ببینها  اي بقیة انساناز خدا را بر مهلت داده شود تا آن محرومیت و رجمِبه او شود 

الء بشهر اسهت و اصهوالً آنچهه نظهام سهعادت و تباآنچه نبايد غفلت شود، مسئلة امتحان و از 

همهواره در   را تا انساني، زشقاوت و ثواب و عقاب بر آن تكیه دارد، مسئلة امتحان و ابتالء است

اي كهه ههر  نتیجهه د و با انتخاب خود و با توجّه بههو شر و سعادت و شقاوت قرار نگیر میان خیر

 بهد چگونهه انسهان خهوب ازانسهان كنهد، د، يكي از دو راه را خود انتخاب نانتخابي براي او دار

انسان را دعوت بهه خیهر كه  ،ي نباشد تا در میان مالئكهمعلوم شود؟ و بر اين اساس اگر موجود

 شد.امتحاني واقع نخواهد  ه بدي نكند،را دعوت به شرّ و تشويق ب مي كنند، انسان

آري؛ اگر خدا ابلیس را علیه بشر تأيید نموده و او را تا وقت معلوم مهلت داده، خود بشهر را 

إِنَّنكَ مِن َ » فرمود:طان یبه شكه  وسیلة مالئكه تا دنیا باقي است تأيید فرموده است. و اين هم به

معلوم مي شود غیهر داده شدگان قرار دادم، پس  هان اي شیطان! تو را در زمرة مهلت «الْمُتْظَ ي ْ

هها  و خداونهد بهه آن انهد ابلیس كسان ديگري هم هستند كه تا آخرين روز زنهدگي بشهر زنهده

 .مهلت داده است

اگر ابلیس را تأيید كرد تا بتواند باطل و فسهق را در نظهر بشهر جلهوه دههد، انسهان را ههم بها 

ارزانهي  را به او توحیديدر قلبش زينت داد و فطرت  تأيید كرد و ايمان را ،سوي حق هدايت به

اي است كه خودش به خودي خود از هر اقتضايي مجهرّد و خهالي  داشت، پس آدمیزاده آفريده

است، يعني نه اقتضاي سعادت دارد و نه اقتضاي شقاوت، و هم راه خیر را كه راه مالئكه اسهت، 

ب كند. بشر به ههر راه تواند انتخا تواند انتخاب كند، و هم راه شرّ را كه راه ابلیس است، مي مي

افتد و اهل آن راه كمكش نموده و آنچه كهه دارنهد را  كه در زندگي میل كند، به همان راه مي

تا بشر يكي از آن دو راه را انتخهاب كنهد و سهنت امتحهان الههي و بهه  دهند در نظرش جلوه مي

 .بالفعل درآمدن جنبة الاقتضايي انسان محقق شود

 كهه ابلهیس گفهت:  ز بهاب آسهان سهاختن امتحهان اسهت و ايهندادن به ابلیس، ا پس مهلت

دههم. بعهد  منظورش اين است كه باطل را در نظر بشهريت زينهت مهي ؛«لَاُزَيَّتَ َّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ»

يعنهي آدمیهان را در زنهدگي زمینیشهان كهه ؛ «فِي الْهاَرْضِ: »گويد ميد شد یكه قبالً تأك همچنان
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ها را  دهم. و فريب دادن آدم و همسرش هم همین بود كه آن مي همین زندگي دنیا باشد فريب

شهان سهاخته تها  به مخالفت در امر ارشادي خدا وادارشان كند و از بهشت بیرون نمهوده، زمینهي

ها مشغول شود و از صهراط مسهتقیم  قهراً صاحب فرزنداني شوند كه وي به اغواء و گمراهي آن

 كند.منحرفشان 

شهدن  بینیم كه مقصد ابلیس را در اغواء آدم و همسرش، برهنهه مي سوره اعراف 57در آيه 

عورتشهان جلهب شهد،  هها بهه آن . اوّالً: برهنه شدند، ثانیاً: توجّههو متوجّة شهوت گشتن قرار داد

كنهد و پیهرو آن شههوات،  شههوات مهي شدن طوري است كه جهت روح را متوجّهه يعني اغواء

ههايي  آن ؛«عِبا َكَ مِتْهُمُ الْمُخْلَصني  اِالّ»ولي با آيه  رسد، شیطان به مقاصد خودش رسید و مي

استثناء كهرد، زيهرا در هم آنان را براي خود برگزيده،  كه خود را براي خدا خالص كرده و خدا

ها بندگاني هستند كه بهراي خهود ههیچ  اين ا نیست كه بدان اشتغال ورزند.جز خدمخلَصین  دلِ

كنهد. و  گیري است كهه كهار شهیطان را خنثهي مهي وحیه و جهتمالكیتي قائل نیستند و همین ر

اِلّنا مَن ِ اتَّبَعَنكَ مِن َ »؛ ها غوايت دارند كند كه خود آن هايي را ابلیس اغواء مي برعكس، آن

ند و بهه اقتضهاي غوايهت و گمراههي خودشهان در پهي اغهواء ا ها غاوي يعني خود آن ؛«الْغاوي 

فَال تَلُومُنوني وَ »د: يگو يها م امت به آنیدر روز قطان روند و به همین جهت هم شی شیطان مي

مرا سرزنش نكنید، بلكه خودتان را سرزنش كنید. در واقع مالمهت را بهه خهود  9؛«لُومُوا اَنْفُسَكُمْ

  تقصهیر باشهد، زيهرا او ههم بهه خهاطر سهوءِ ها نسبت داد، البته اين طور نیست كه شیطان بهي آن

مراهي مردم پرداخت، و يا بگو به خاطر امتناعش از سجده، چهوب كه به كار گ اختیارش و اين

واقع مددي براي گمراهان شهد،  تر نمود و در وسیلة او گمراهان را گمراه خدا شد و خداوند به

 پس قابل مالمت و عذاب است و او در واقع وليّ و رهبر گمراهان شد.

 انهد، مهي بنهدي خهوبي كهرده بند جمهع ده جا در تا اينموضوع را  «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي

 شده عبارتند از: انسان رانده فرمايند: قضاهاي اصلي كه در ابتداي خلقتِ

                                                 
 .55ه يم، آیسوره ابراه - 9
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 ،ات اي شیطان! از آن مقام قدسي به جهت ايهن روحیهه 2؛«يََِاخْ ُجْ مِتْها فَإِنَّكَ رَجيم» -0

، و اين هشد  رانده اي، پس اينك شیطان از مقام قدسي شده خارج شو كه تو براي همیشه رانده

 يكي از قضاها و حقايق عالم وجود است كهه در ايهن عهالم محقّهق شهده و آن عبهارت اسهت از

 .خروج شیطان از نظام قرب الهي

تا روز جزا لعنت خدا بر تهو خواههد بهود. ايهن ههم  0؛«اِلي يَوْمِ الدّي  وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْتَةَ» -5

شهده اسهت كهه شهیطان بها  ست، و يكي از قضاهاي رانهدهيكي از خصوصیات شیطان در عالم ا

 شیطنتش اين را در هستي جاري كرده است.

اي شیطان! قانون ما اين اسهت كهه تهو تها  7؛«فَإِنَّكَ مِ َ الْمُتْظَ ي ْ اِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم» -3

هها  تا ورود انسانآن فرصت ها فرصت داشته باشي، ولي  تواني براي اغواء انسان يك مدتّي مي

 و نه بیشتر. ،به برز است 

قدر دستش بهاز نیسهت كهه بهر بنهدگان  شیطان اين؛ «اِنَّ عِبا ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ» -9

 حكومت كند.هر طور خودش خواست خدا 

 ههايي كهه تو بر بندگان من تسلّط نخواهي داشت، جهز آن؛ «االّ مَ ِ اتَّبَعَكَ مِ َ الْغاوي » -2

عهرض شدن.  تر اهبه دنبال يك راهنما هستند جهت گمردر گمراهي خود خود گمراه هستند و 

مقصد گردند و راه  طان همیو با ش شد كه مخلَصین چیزي جز خدا ندارند كه مشغول آن شوند،

ولي طرف مقابل آن، غاوين مشغول چیزهايي هسهتند  طان را در جان خود فراهم كنند.یورود ش

 واند از آن طريق وارد شود، پس غاوين اغواي شهیطان را از خهود شهروع كهردهت كه شیطان مي

 اند.

طرفداران شیطان است كه اين حكهم جهنّم هم جايگاه  ؛«وَ إنَّ جَهَتَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعي » -0

 و قضاي حتمي است.

                                                 
 .39سوره حجر، آيه  - 2

 .32سوره حجر، آيه  - 0

 .31سوره حجر، آيه  - 7
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د، و در شهرايطي قهرار همهه از آن عهالم قهدس فهرود آيیه 1؛«اِهْبِطُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْض، عَدُوّ» -7

از شهیطان و آدم و حهوا!  شهود، اعهم كنید. اين شامل همه مي گیريد كه بر همديگر دشمني مي

شويد و گرفتار جنهگ  به آن مشغول مي ،د: برويد در زمین كه در آنجا شرايطي هستفرماي مي

 خواهید شد. 

ه البته ايهن حیهات زمینهي، يهك حیهات ك 9؛«وَ لَكُمْ فِي الْارْضِ مُسْتَقَ ٌّ وَ مَتاعٌ اِلي حي » -1

 دادن. را به خودش نشان  موقّت است براي امتحان و انسان

قُلْتَا اهْبِطُوا مِتْها جَميعاً فَإِمّا يَاْتيَتَّكُمْ مِتّي هُديً فَمَ ْ تَبِعَ هُدايَ فَالخَوْيٌ عَلَنيْهِمْ وَال هُنمْ » -9

آيهد، اگهر از شهريعت تبعیهت كنیهد، از  ت مهيدر اين زندگي زمیني، برايتان شريع 01؛«يَحْزَنُون

 كنید. شدن به شجرة كثرت، نجات پیدا مي خطرِ هبوط در زمین و مشغول

ولي كساني كه  00؛«وَالَّذي َ َُفَ ُوا وَ َُذَّبُوا بِآياتِتا اُولئِكَ اَصْحابُ التّارِ هُمْ فيها خالِدُون» -01

 ند، در آتش ابدي هستند.در زمین كفر ورزيدند و انبیاء الهي را تكذيب كرد

 فلسفة ارسال رسوالن

شهده  ت مطهرحارا با آي )علیه السرالم(بحث فلسفه حیات زمیني آدم ،بندي بعد از اين جمع

ههاي قبلهي اضهافه  كه نكات جديهدي بهه بحهث به امید اين دهیم طه ادامه ميمبارک در سوره 

 .  شود

 فرمايد: مي

  12.«لُ فَتَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماًوَ لَقَدْ عَهِدْنا اِلي ِ َمَ مِ ْ قَبْ»
قبل به او سفارش كهرديم، ولهي  كه ما با آدم عهد كرديم و ازبا تمام اطمینان بدان 

 اي براي انجام تعهدش نديديم. ادهاو آن عهد را فراموش نمود و ما در او ار

                                                 
 .30سوره بقره، آيه  - 1

 .30سوره بقره، آيه  - 9

 .31سوره بقره، آيه  - 01

 .39سوره بقره، آيه  - 00

 .002سوره طه، آيه  - 05
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ودش، ايهن سهفارش ، يعني در ذات و بنیان وجهعهد كرديمفرمايد: از قبل با آدم  كه مي اين

كهه  تكويني باشد و نه تشهريعي. قبهل از ايهنيك نوع عهد بايد آن عهد و سفارش  ، ورا كرديم

يم كهه بهه ايهن شهجرة ممنوعهه هادنبنیان آدم و آدمیت يك چنین چیزي بر  وجود آيد آدمي به

 ههد در مقهام تشهريعي نیسهت، چهون تهازهي آدم است. اين عنزديك نشود. و اين همان مقام ذات

فرمايد: ذات انسهان چنهین توانهايي را  آدم در اين دنیا آمد، بحث تشريع پیش آمد. آيه مي وقتي

دارد كه ما به آن بگويیم در ذات خودت به شجرة ممنوعه نزديك نشهو و نشهود، ولهي اقتضهاي 

همهة  طور كه در فطهرت همانرا فراموش كرد. نهي شد و آن نزديك طور بود كه  آدمیتش اين

شهة آن در ي، ركننهد نمي ي نكنند، ولي همیشه به فطرت نظرين اصل نهفته است كه بدها ا انسان

و او آن عههد فطهري را فرامهوش  «فَتَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَنهُ عَزْمناً» هاست. و لذا فرمود: ت آدمیآدم

 . كرد

 فرمايند: در ذيل اين آيه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي

مطرح  )علیه السرالم(تشريع دين و ثواب و عقاب را با داستان آدمفلسفه نیز در اين قسمت »
آدم  برزخي براي آدم متمثّل شد و حال براي بنهي كند. صورتي از زندگي دنیا در بهشتِ مي

سازد كه در بهترين قوام خلقش كرد و در بهشت اعتدال منزلش داد و از تعدّي به  مجسّم مي
را يزد ، تهديدش نموواي نفس و دوري از خدا استسوي افراط يا تفريط كه همان پیروي ه

ها  كه به او بگويند از بهشت نعمت جا شود، تا آن هايش مي همة سرمايه رفتن موجب از بین
خهورم كهه  مايد: سوگند مهيرف شقاوت هبوط كن. لذا آيه مي به كلّي بیرون گشته، به مهبطِ

ما او را نیافتیم كه در حفو آن لي وصیت را ترک كرد و و آدم را در گذشته وصیتي كردم،
همهان نههي از  «عههد»عزم جازمي داشته باشد، يا بهر آن وصهیت صهبر كنهد، كهه آن وصیت 

نكهردن بهه آن  و لهذا عمهلخوردن درخت بود 
خهروي ذه اُنهي، تَعَبِ گرسنگي و تشنگي و عرياني را به همراه داشت و نه معصهیت و مؤاخه

 .«را

طهوري اسهت كهه  آدمیهت ايهن ؛يعني .نیافتیم براي آدم يك ارادة محكم ما فرمايد: آيه مي

كنیم؟ چون جزاي  بیرونش مياز آن بهشت افتد. چرا  سفارشات الهي در فراموشي مي نسبت به

 براي انسان مذكّر ميكنیم؟  اين خروج را جبران  شي، خروج از بهشت است. حاال چطورفرامو

الزمهة د. آري؛ يهاين فراموشي و نسهیان را جبهران نماآوريم تا اگر خواست  مي فرستیم و ياد او
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 «عليةه هللا رمحة »عالمهه و هبهوط در عهالم شهجره و كثهرات اسهت.ذكهر الههي، سهقوط  كردن فراموش

گويد چطور شد كه دين فرستاديم. شما از خودتان سؤال  فرمودند: خداوند در اين آيه دارد مي

زديكهي يعنهي ن آدمیهت؛ يدهد كه اقتضا ا فرستادي؟ جواب ميید كه چرا مرا در اين دنیكن مي

كه عبهارت باشهد از خهودت، تو  بهره نیستي، پس آدمیتِ تو هم از آدمیت بي به شجرة ممنوعه،

 گويیهد چهرا پیهامبر فرسهتادي؟ مهي ، چون زمین صورت شجره اسهت. مهيشد  به زمین نزديك

هبوط و در گرفتاري بهین كثهرات دنیها، بتهواني مشهكل خهود را جبهران كه در  فرمايد: براي اين

فرمودند: صورتي از زنهدگي  «عليةه هللا رمحة »سرماية حقیقي تو شود. عالمه كني، تا بهشت براي همیشه

روي او  دنیا در بهشت برزخي براي آدم ممثّل شد و زندگي دنیا را با همة بايدها و نبايهدها روبهه

 نهي كردند. دنیا با تمثّل شجره،ز رفتن به سوي گذاردند و او را ا

بهه صهورت شهجره ا یهآن دناش متمثّهل كننهد،  حاال اگر بخواهند دنیا را به صهورت برزخهي

طرف دنیها  به ؛يعني «وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشلجَرَه» خواهد بود و به او گفتند: به آن شجره نزديك نشو

كثرت دنیا است و بدين شكل صورتي از زنهدگي نرو! قبالً عرض شد كه شجره، صورت همان 

جهنس  .رفهت در بهشت برزخي براي آدم متمثّل شد و آدمیت آدم به سهوي آن شهجره ،دنیايي

و را از اين نزديكي نههي آدمیت اين است كه به طرف آن شجره برود و كار انبیاء اين است كه ا

عهد انبیهاء بهه او تهذكّر بدهنهد و او ها عمل نكند، ب هم بر اساس آدمیتش به توصیة آن كنند و او

 پشیمان شود. 

يك تفاوت بین آن بهشت و اين دنیا هست، در بهشت برزخي اوّل نهي بود و بعد نزديكهي، 

يهد، كه در دنیا قهرار دار ر دنیا هستید، همینتان د در دنیا اوّل نزديكي است و بعد نهي. شما همه

م مهي ات بهراي بنهييعني به شجره نزديك هستید، خداوند در ايهن آيه سهازد كهه در  آدم مجسهّ

د و از تعهدّي و حركهت بهه د، يعني در بهشت اعتدال منزلش دابهترين قوام و شرايط خلقش كر

اش نمهود و  سوي افراط و تفريط كه همان پیروي از هواي نفس و دوري از خداست، نهي يك

ت آدم یهآدم يولهشهود  ههايش مهي رفتن همه سهرمايه تهديدش كرد كه آن كار موجب از بین

بهه او د كهه یجها كشه جهه كهار بهه آنیرا فراموش نمود و در نت يداشت كه آن نه يين اقتضایچن

 ها به كلّي بیرون برو و در سرگرداني دنیا گرفتار باش. بگويند از بهشتِ نعمت



 392  ........................................................................................................................... گريانسان عین انتخاب

 نشان دادن آدم به خودش 

ِ َمَ مِ  قَبْلُ فَتَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَنهُ  يوَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَ»كه فرمود:  نيبا طرح اقضیة آدمیتِ آدم را 

يك چنین عههدي بها آدم كهرديم كهه بهه ايهن شهجره  دهد يدهد، و خبر م گسترش مي «عَزْمًا

بعهد  شوي، ولي او فراموش كرد. در آيهه ينعمت به كلّي بیرون م نزديك مشو وگرنه از بهشتِ

  :گويد كند و مي ريشة اين فراموشي و عوامل آن را طرح مي

   13؛«وَ اِذْ قُلْتا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآ َمَ فَسَجَدُوا اِلّا اِبْليسَ اَبي»
سهجده كردنهد، ولهي ابلهیس وقتي به مالئكه گفتیم كه به آدم سجده كنیهد، همهه 

 ابا كرد.  سجده نكرد و

 «ي َ الْجَتَّةِ فَتَشْقتَّكُما مِفَقُلْتا يا ِ َمُ اِنَّ هذا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِزَوْجِكَ فَال يُخْ ِجَ»
همسهر توسهت، دشهمن اي آدم! اين كه بر تو سجده نكهرد، دشهمن تهو و  ؛گفتیم 

 افتید.  مواظب باشید از بهشت بیرونتان نكند كه به زحمت مي

تهو خهودت  وجود آورديم كه به آدم بفهمهانیم اي به يد يك صحنهخواهد بگو در واقع مي

ودش را در بهشهت بهه خهودش نشهان دادنهد، يها بگهو كني، يعنهي خه سفارش ما را فراموش مي

كهه بهه شهجره  يات زمینهي اسهت، تهو آنچنهان را نشانش دادند كه ببین تو جهنس زندگي زمیني

بهر  رود، ثانیهاً: ، يهادت مهيشوي، اوّالً: دشمني شیطان را كه به تهو گوشهزد كهرديم نزديك مي

بهه  يكنه ين را انتخهاب مهیمت زيها ، پس در انتخابيشو يك ميما به شجره نزد يخالف نه

 زمین برگرد!

را اطاعهت نكنهي، او  به زمین رفتهي، مواظهب بهاش كهه شهیطانفرمايد: حاال هم كه  ميبعد 

فرامهوش كهردي. كشد، دشمني او را در بهشت  نقشه ميبراي تو دارد،  ها فناو دشمن توست، 

د و يفرما ير میخودمان تفس ين نحو ما را برايق به بهتریق و دقیالعاده عم ن نكات فوقيبا طرح ا

، شهود فراموشهمان مهيروي زمین هم اين مشكل را داريهم كهه دشهمني شهیطان ها  انسانما لذا 

دانست كه نبايد به اين شجره نزديك شود. شیطان  رود. آدم مي بودن شجره يادمان نمي ممنوع

                                                 
 .000سوره طه، آيه - 03
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امبران مهذكّران یهپو  آمد نهي خدا را برايش توجیه كرد و او اين دشمني شیطان را فراموش كرد

 م؟یامبران پشت كنیا جا دارد كه به پيها هستند، حاال آ ين فراموشيا

شهوي. آدم قبهول  مهي رد كه اگهر از ايهن شهجره بخهوري، فرشهتهقسم خوآدم  يبراشیطان 

، ولهي يهادش رفهت كهه شهود د گفته است اگر از اين شجره بخورد، ظالم مهيداشت كه خداون

رود كه دشمن  در همین نكته است. يادمان ميهاي ما  انحراف اوست. ريشة تمامشیطان دشمن 

 اند نمازتان را اوّل وقت بخوانید، اما توسهط شهیطان وسوسهه مهي دانیم پیامبران گفته داريم، مي

 مسئله را تا آخهر وقهت مهيبا توجیهات به ظاهر حق به جانب و  ،و حاال بعد ،شويم كه حاال بعد

 سوسة دشمن است و مقابل حرف رسوالن خهدا اسهت.ها، و هفهمیم كه اين وسوس كشانیم. نمي

ههايش  كهه وسوسههدشهمني شهیطان را دانیم بايد نماز اول وقهت خوانهد،  در عیني كه مييعني 

براي همین ههم شهیطان را بهه آدم و آدمیهت  كنیم. مقابل سخن رسوالن خدا است، فراموش مي

 نشان دادند كه خوب دقّت كن!

  14«ينَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْ ِجَتَّكُمَا مِ َ الْجَتَّةِ فَتَشْقَفَقُلْتَا يَا ِ َمُ إِ»
د یدشمن همسر توست و مواظهب باشهدشمن تو و شیطان اين آدم  يم؛ ایپس گفت

 را از بهشت خارج نكند.  شما

كردن مههم نیسهت، ايهن مههم اسهت كهه اگهر  كند؟ ديگر چطوري خارج چطور خارج مي

كنهد و از آن  هاي مختلف كارش را شروع مهي وقت با روش شیطان فراموش شود، آن دشمني

  فرمايد: كند، بهشتي كه خداوند در موردش مي بهشت ما را خارج مي

   15؛«يعْ اِنَّ لَكَ اَالّ تَجُوعَ فيها وَ التَ»

بهاس و كه گرفتار ل ،كه گرفتار شكم باشید و نه عريانید ،شما در اين بهشت نه گرسنه هستید

و از نظهر بهه جمهال حهق در  هسهتید حهق حضهورِدر خانه و زندگي باشید، فقط در عالم بقهاء و 

 بريد.  سر مي شعف مطلق به
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اهلل مهن و شهما در ايهن دنیها بهه  شهاء نء و حضور در محضر حق مقام زيبايي است. إمقام بقا

وقت در همهین دنیها  آنجايي برسیم كه ديگر نه نگران گرسنگي باشیم و نه نگران غذا و لباس. 

 شده است.  لقاء مقاممان، مقام بهشت

 16؛«وَ اِنَّكَ التَظْمَؤُا فيها وَ التَضْحَي»

 زدگهي. ههیچ يهك از سهختي آنجا ديگر نه نگران تشنگي هستي و نه نگران گرما و آفتهاب

 هاي دنیا آنجا نیست. 

خواههد  ر كسهي مهي؟! اگهبراي خود حفو كنیدشما چرا در تالش نیستید كه اين شرايط را 

 شرايط روحاني خودش را از دست ندهد، بايد مواظب باشد دشمني شیطان از يادش نرود.

جَ َةِ الْخُلْندِ وَ مُلْنك، ال  فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ» الشَّيْطانُ قالَ يا ِ َمُ هَلْ اَ ُلُّكَ عَلي شنَ

   17؛«يَبْلي

خواهي تو را بهه  گفت: مي شیطان، آدم را وسوسه كرد و با آن همه سفارش كه خدا فرمود؛

 درختي جاودانه و مُلك پايدار هدايت كنم؟ 

 فرمايند: مي در رابطه با اين آيه «عليه هللا رمح »عالمه

 .«اند. يبلي يعني كهنه شیطان يعني شرير، و چون ابلیس شرير است، او را به شیطان لقب داده»

ات كهنم كهه بها  راهنمهاييخهواهي بهه درختهي  شیطان آدم را وسوسه كرد و گفت: آيا مهي

؟ دائم داشهته باشهي خوردن میوة آن عمري جاودانه و سلطنتي

 
 چهه را مهي شیطان درست عكس آند و قبالً هم به آن اشاره شد؛ يیفرما يچنانچه مالحظه م

خواهد جاودانه شهود، ولهي  كس ميمعلوم است كه هركند. آري؛  خواهد عملي كند، ادعا مي

ن دشهمن توسهت. دشهمن تهو اي آدم! شهیطا كنهد.  ه دشمن به انسان پیشنهاد مهينه از طريقي ك

بهه ايهن شهجره  وند كه ربّ مها اسهت گفتهه بهودگفت: اين درخت، شجرة خُلد است!! ولي خدا
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ل بهه كمهاالت یهالزم را جههت ن يها بهره يتوان يم يكه هست يتیموقع  در همیننزديك مشو، 

 . يدست آور از بهیمورد ن

 نكتهه اشهاره بهه ايهنش یشاپیخداوند پسوره طه كه بحث آن گذشت،  009و  001آيات در 

 بیرون مهياز آن شرايط معنوي هاي او  ا فراموش كنید با وسوسهاگر دشمني شیطان ر فرمود كه

شهما را در  خداونهد فرمهود:نه نگران گرسنگي هستید و نه نگران عريهاني.  ،در آن شرايط آيید،

ش نكنیهد، ولهي ام، فقط حرف مرا بپذيريد و دشمني شیطان را نیز فرامهو جاي خوبي جاي داده

هها ههم  خواهم شما جاودانه بمانید، آن ها قسم خورد و وسوسه كرد كه من مي شیطان براي آن

 ماندن برايشان جاذبه داشت كه يادشان رفت اين دشمن است كهه دارد جاودانهه آنچنان جاودانه

خواسهتند از  كهه مهي يجهاودانگخداونهد در آن درسهت كهه  دهد، در حالي بودن را وعده مي

كه خداونهد رزق مها را در حهدّي كهه  دست آورند، قرارشان داده بود، مثل اين هيق شیطان بطر

آيد ما را به رزقهي ديگهر و بها  آرامش زندگي كنیم مي دهد، ولي شیطان مي بتوانیم راحت و با

و افتهادن بهه پذيرفتن آن دعهوت، با كند و  خواهم راحت باشید، دعوت مي كه مي وعده به اين

 شود.  يها شروع م ها و حرص يها و ناراحت يشتر سختیبدنبال رزق 

فَناََُال »مانهدن،  پس دشمني شیطان را فراموش كردند و بهه امیهد جاودانههد: يفرما يقرآن م

هايشهان آشهكار  هنگام زشهتي آنپس در  ؛«فَبَدَتْ لَهُما سَوِْتُهُما»از آن درخت خوردند  ؛«مِتْها

ر از آنچهه خهدا یهغ يزیهشدند. اگر انسان به چگرسنگي گرفتار ، تشگهايشان پیدا  نقصشد و 

بهراي رفهع  خهورد، درآوردن چقدر حهرص مهي اي نانبینید كه بر ميك شد، يدستور داده نزد

و  يگرسهنگ ين همهان معنهيه، اكنهد را لگهدمال مهي چگونه عمهر خهودحوائج زندگي دنیايي، 

 ه متذكر آن است. ياست كه آ يانيعر

فَأََُلَا مِتْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوِْتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا »در ذيل آيهه  «عليةه هللا رمحة »عالمه طباطبايي

 ند:فرماي مي 01«يِ َمُ رَبَّهُ فَغَوَ يمِ  وَرَقِ الْجَتَّةِ وَعَصَ

 «يعني برعكس شد ف؛ يعني جمع كردن. غوي؛خص»
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ايشهان نمهودار گشهت و شهروع ه از آن درخت خوردنهد و زشهتي اپس هر دوي آدم و حوّ»
به خود، و آدم نافرماني كرد و بهه ها  آنهاي بهشت و چسباندن  آوري بر  كردند به جمع

 توانست برسد، نرسید. آن خیري كه مي
آن حكم اين نافرماني، همچنان كه قبالً هم مطرح شد، در مقابل حكم ارشادي است كه اگر 

رسد، و اين غیر از حكم مولوي اسهت كهه  مي فعي كه مربوط به آن استعمل كند به منارا 
اي كهه در مهورد عصهمت انبیهاء   هبینهد و بها ادلّه اگر عمل نكند معصیت كرده و عذاب مهي

دور است و آنهان  ههست، مسلّم است كه تمرّد در مقابل حكم مولويِ الهي از ساحت انبیاء ب
انبیاء »اند:  هم كه گفته ، و مقصود كسانياند در كالم و عمل در سراسر زندگي معصوم بوده

همین  ،«توانند ترک اُولي كنند و ترک اُولي با عصمتشان منافات ندارد با داشتن عصمت مي
 اند و نه از عصمت خارج شده است كه حكم ارشادي را اگر عمل نكردند، نه معصیت كرده

 .«اند

ني اسهت كهه بهین در جهواب كسها «عليةه هللا رمحة »البته عزيزان مستحضريد كهه ايهن سهخن عالمهه

اند و به اعتباري بايد گفهت: ايهن  آدمیت و آدم و اوّلین بشر و اوّلین پیامبر بودن او فرق نگذاشته

اسهت ولهي جهواب اساسهي همهاني  «عليةه هللا رمحة »متوسط عالمه جواب شده ، به اشكال مطرحجواب

سهت كهه ند در بهشت آدمیت مطرح ادند و روشن نموداست كه تحت عنوان آدمیت مطرح كر

  هلل گذشت.اها است كه بحث آن بحمد وجهي از حقیقت همة آدم

فانِ عَلَيْهنا مِن ْ وَرَقِ »هايشان آشكار شهد،  پس از آن شجره خوردند و زشتي وَ طَفِقَا يَخْصنِ

خواسهتند يهك طهوري ايهن  آوري كردن. مي هاي بهشتي را جمع شروع كردند بر و  «الْجَتَّة

و لهذا از  و آدم عصهیان كهرد، ؛«وَ عَصي ِ َمُ رَبَّنهُ فَغَنوي» نند.آبرويي خودشان را جبران ك بي

 يعني كسي كه مقصد را گم كند. ؛«غوي»مسیر اصلي منحرف شد، پس از كمال باز ماند. 

آدمیتش كه عبارت باشد از انتخاب شجره، آمد در ايهن دنیها، حهاال  ا همانب حاال همین آدم

او را پیامبر قهرار ي است؟ مسلّم خیلي خوب است كه خوب آدمي است يا بد آدمن بشر ین اوليا

ه ، پس آن نزديكي به شجره قصّة ديگري اسهت،دادند بها  اي ديگهر. و ايهن زنهدگي زمینهي قصهّ

آمدن در زمین و شروع زندگي زمینهي، سهاحتي از حیهات را شهروع نمهود و بهه قهدري در ايهن 

  نمود. گفتگو ساحت آمادگي داشت كه به عنوان پیامبر خدا، خداوند با او
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   09؛«ثُمل اجْتَبهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ وَ هَدي» فرمايد: در رابطه با آدمیت مي

و براي خود گلچین نمود به طوري كه غیهر خهدا در او شهريك سپس خداوند او را انتخاب 

 نباشد، سپس به او رجوع كرده، نظر به او كرد و هدايتش نمود. 

: تناقض را چطوري برطرف كنیم كهه در آيهه قبهل گفهت اين حال ممكن است سؤال شود،

 در ايهن آيهه مهيعصهیان كهرد، و بعهد  آدم در مقابهل امهر پروردگهارش يعني ؛«عَصي آدَمُ رَبلهُ»

طهور كهه قهبالً عهرض  همان. فرمايد: پروردگارش او را براي خود گلچین كرد و هدايتش نمود

ديكي به شجرة ممنوعه. جنس آدمیت نظهر عصیان، عصیان آدمیت است، در رابطه با نزشد؛ آن 

دار ههم نیسهت، بهه همهین ، و اسهتثناء بهراست تأثیر وسوسه قرار گرفتن به شجرة ممنوعه و تحت

آن آدمیت وقتي به عنوان يك شخص بر زمین اما  در زمین قرار گرفتند. ها جهت هم، همة آدم

كند.  انتخابش مي ندوكه خدااست قدر خوب و پسنديدني   شخص خاص، آن اينهبوط كرد، 

وَ » و هدايتش كرد «هيفَتاب عل»و به او نظر نمود بعد كه انتخابش كرد  «هُيثُمَّ اجْتَب»د: يفرما يم

صهورت چهون ، بهرويتو زمین را انتخهاب كهردي، پهس بايهد روي زمهین به او فرمود: ، «يهَد

 زندگي زمیني است كه تو انتخاب كردي. برزخي شجره، همین

 يشود، ول ير هم مفرد آورده میت مطرح است و لذا ضمیآدم به عنوان آدمجا بحث  نيتا ا

د: يهفرما يگهردد و قهرآن مه يه مهیر تثنیكند به ظهور مرد و زن، ضم يت ظهور میحاال كه آدم

د، و يهخداوند به آن دو فرمود از آن مقهام فهرو رو؛ «قالَ اهْبِطا مِتْها جَميعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْض، عَدُوٌّ»

د، چهون آن دو صهورت ین فرودآمدن از آن مقهام مشهترک هسهتيها در ا انسان يما اش يهمگ

م چهون ین هسهتیزمه يد همهة مها روینیب يكه م نيد و ایهمة شما زنان و مردان عالم هست يبرزخ

از  يط هبهوط گروههيد در شرايفرما يه ميسپس در ادامه آايم، و  همة ما زمین را انتخاب كرده

كهه  يتنگناها است، به طهورجنس زمین، جنس تنگي و  د، چونين دارگر را دشميشما گروه د

دانهه در اي كه من  بنشینید و مزرعه جا نیهمتوانید  ام، شما نمي جايي كه من نشسته در دنیا اين

زمهین بهراي ات ین خصوصهيو لذا با ا بكاريددر همان مزرعه دانه توانید  كارم، شما نمي ميآن 

د، البتهه نهآور سر برمي ها آيد و دشمني تزاحم پیش مي جهیدر نتشود و  زندگي انسان تنگ مي
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بها آمهدن  يهها باشهد، وله يتواند بسهتر دشهمن يم ينیزم يه درست است كه زندگيبق آخر آط

 يعت الههيكه شر يكسان يرد و برایگ يبه خود م يدرست يریگ ها جهت ي، دشمنيت الهيهدا

 .شود رند زمینة امتحان و كمال مييرا بپذ

 هدايتِ خدا معني

لُ وَ » د:يهفرما يه قبل ميدر ادامة آ فَاِمّنا يَنأتِيَتَّكُمْ مِتّني هُنديً فَمَن ِ اتَّبَنعَ هُندايَ فَنال يُضنِّ

 فرمايند: مي «عليه هللا رمح »طباطبايي عالمه 51؛«اليَشْقي

 عبارت است از: فَاِنْ يَأتِكُمْ + ما و نون تأكید. فَاِمّا يَأتِیَنلكُمْ؛ »
كند و لذا خداوند فرمود: همگي از  یدا ميندگي زمیني شروع شد و تشريع معني پاز اينجا ز»

اهل زمین  بهشت خارج شويد، بعضي از شما دشمن بعضي ديگر هستید، كه البته اين دشمنيِ
ها هست، سپس فرمود: اگر از طهرف مهن ههدايتي  به خاطر اختالفي است كه در طبیعت آن

آمد، پس هر كس هدايتم را پیروي كند، نه در طريقة خود براي شما آمد و حتماً هم خواهد 
اي كه در عاقبت امرش هست، شقي خواهد شد، چه در دنیا و  گمراه و نه در رسیدن به نتیجه

اش بهه  تعالي به زبان انبیهاء اي است كه خداي چه در آخرت، زيرا هدايت الهي، دين فطري
كهه   مجمهوع اعتقهادات و اعمهاليسوي آن دعوت فرموده، و دين فطهري عبهارت اسهت از 

كند و جهازاتي كه خلقتش بدان مجهز اسهت و بهه سهوي آن  فطرت آدمي آن را اقتضاء مي
نمايد، و معلوم است كه سعادت هر چیزي، رسیدن به اهدافي است كه خلقتش و  دعوت مي
 .«سعادتي ديگر ندارد ،آناز تقاضاي آن را دارد و به غیر  شجهازات

 حاال كه روي زمین آمديد و هدايت من هم براي شما آمهد، بهراي ايهن د:فرماي خداوند مي

را كهه ها نجات پیدا كنید و مقامتهان، مقهام بهشهت شهود، ههدايت و شهريعتي  كه از اين دشمني

كس ههدايت مهرا روي زمهین بپهذيرد، كهه ههر «فَمَنِ اتلبَعَ هُدايَ» پیروي كنید: فرستم برايتان مي

گهر شهده  جلوه انپیامبروحي ود در بهشت برزخي كه حاال به صورت همان پیام نهي از شجره ب

 شود. است، هر كس هدايت مرا بپذيرد، گمراه و بدبخت نمي
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 و خدا آن را بهه او متهذكّر ،روح و فطرت انسان مي طلبداست كه  يزیهمان چهدايت خدا 

 هها سهت از آنكهه ممكهن ا هسهت ييتقاضاها ،تو در نظام وجودِ گويد: اي انسان! شود. مي مي

كامهل  د. مثالً اين درخت سهیب وقتهيها باش فرستم كه متذكّر آن يت ميغافل شوي، پیامبر برا

خت سیب بودن، میوة ديگهري بدههد در آن صهورت كه سیب بدهد، حاال اگر در عین در است

عنهوان درخهت  بههسرطاني شده اسهت، ولهي اگهر هايش  سلولگويند  درخت بدي است و مي

درخت خوبي است. انسان اگر به اهداف خاصي برسد كهه مناسهب انسهانیت  ،سیب بدهدسیب، 

شود. ولهي اگهر بهه اههداف ديگهري برسهد كهه ربطهي بهه  اوست، براي او سعادت محسوب مي

 يزیههمان چ ،خوب سعادت انسانِ شود. شد، براي او سعادت محسوب نميانسانیت او نداشته با

يك گهاو نجیهبِ خهوب صهفاتي دارد د. شو يك گوسفند سعادت محسوب مي يست كه براین

انسهان تربیهت اسهت، پهس ههدايت  كه اگر همین صفات را انسان داشته باشد، يك انسان بدِ بي

سهت و سهعادت او در گهرو آن اسهت و فقهط در آن نچه جان انسان آمادة پهذيرفتن آن ايعني آ

ین مقصهد شهود، و پیهامبران بهراي همه حالت افكار و حركات انسان هماهنگ بها وجهودش مهي

 آمدند.

فطهري عبهارت اسهت از  ههدايتِ» عنايت بفرمايید كه مي گويند: «عليةه هللا رمحة »باز به جملة عالمه

سهعادتي  ،دعوت انسان به سوي آنچه جهازات خلقت انسهان تقاضهاي آن را دارد و بهه غیهر آن

 «ديگر ندارد.

 معني تنگناهاي زندگي دنيا

يش اد، حهاال ههر چقهدر ههم بهراننبهه آب برسهرا  اوكهه  اين اسهت به هدايتش  انسان تشنه،

خود خواهد تا به سعادت  كند. جان انسان چیزهايي مي چلوكباب بیاورند، مشكلش را حل نمي

 .اند آن چیزها را به انسان متذكّر شوند، در واقع او را هدايت كردهوقتي حاال برسد، 

نههي مهرا در نتیجهه وي و در بهشت برزخي فرمود: اي آدمیت! مواظهب بهاش از يهاد مهن نهر

اي همة آدمیهت در جلهوه آدم و  «وَ ال تَقْ َبا هذِهِ الشَّجَ َة» در بهشت به ما فرمود: اموش كني.فر

 مهيويد كه به دنیا نزديك نشهويد، و اگهر گ حوا! به اين شجره نزديك نشويد، حاال در دنیا مي

، به مهن باشهدد و نظرتان ید من باشايد همواره به يد بايا موفق شوینشدن به دن كيدر نزدخواهید 
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 مهيشهود، لهذا در ادامهه  يممكهن مهشهريعت رفتن ين با پهذيو اجانتان به طرف من باشد جهت 

  فرمايد:

   21؛«وَ مَ ْ اَعْ َضَ عَ ْ ذُِْ ي فَاِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَتْكاً وَ نَحْشُ ُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعَمي»

 فرمايند: معني و تبیین اين آيه، ميدر  «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي

عراض و دوري كند، در دنیا و كسي كه هدايت مرا پیروي نكند و از ياد من و يا كتاب من اِ»
رابطهه كنهد،   در تنگي معیشت و در آخرت در كوري است، زيرا براي كسي كه با خدا قطع

ههاي خهود را  كوشهش ماند كه وي به آن دل ببندد، در نتیجه همه ديگر چیزي غیر دنیا نمي
پهردازد و ههر روز آن را توسهعه  كند و فقط به اصالح زندگي دنیايش مي منحصر به دنیا مي

كنهد، حهال چهه  او را آرام نمي ،شود و از طرفي اين معیشت داده، به تمتّع از آن سرگرم مي
يي كه اين حرص بهه جها دوزد، بدون آن كم باشد و چه زياد، زيرا چشم به زيادتر از آن مي
بهرد و همهواره دلهش  سهر مهي بهه زندگي منتهي شود، پس چنین كسي دائماً در فقر و تنگيِ

الدّوام در حسهرت آرزوههاي بهرآورده نشهده، و در  عالقمند به چیزي است كه ندارد و علي
كه اگر مقام پروردگار خود را  باشد، در حالي مي ،دادن آنچه فراهم شده اضطراب از دست

دگار خود حیاتي دارد كه آمیخته با مر  كرد نزد پرور او بود، يقین ميياد شناخت و به  مي
و نیز يقهین مهي كهرد كهه  ،و عزّتي كه آلوده به ذلّت نیست ،و ملكي دارد بدون زوال ،نیست

دلهش بهه آنچهه خهدا دنیا دار مجاز و حیاتش در آخرت بیشتر است. اگر او ايهن را بشناسهد، 
ش هرچه باشد بهرايش فهرا  گشهته، ديگهر روي تنگهي شود و معیشت تقديرش كرده قانع مي

انهد، ايهن در  اهل دنیا در فراخيِ معیشهتپنداريم  بیند و اگر مي زندگي و ضنك آن را نمي
كننهد،  مقايسه با معیشت فقرا است، وگرنه در پیش خود هیچ احسهاس فهرا  و راحتهي نمهي

 نهد در دلبسهتگيبه آنچهه ندارو نسبت  ندستند در نارضايتي هبلكه همواره نسبت به آنچه دار

را  ؛ يعنهي او«وَ نَحْشُ ُهُ يَوْمَ الْقِيمَنةِ اَعَمني»كه خداوند در آخر آيه مي فرمايهد:  ، و اينندا

 .«كنیم كه راهي به سوي سعادتش كه همان جهت بهشت است نیابد طوري زنده مي
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 کوري قيامت، صورت فراموشي آيات الهي

شهود و بهه  اش روي زمهین تنهگ مهي وري كند، زنهدگيفرمايد: اگر كسي از ياد من د مي

اش تنگ خواهد بود، شما اگر خدا را نخواهیهد و دنیها  افتد. معلوم است چرا زندگي سختي مي

 هبايد دنیهاي بیشهتر به كنید شود و فكر مي دنیا آرام نمي را بخواهید، مسلّم است كه روح شما با

يي زيادي دنیا ي امكاناتايد، اگر كس ه كردهكه شما تجرب ، در حاليدست آوريد تا آرام شويد

 ي از دنیها را طلهب مهيبیشهتربلكهه بهاز امكانهات شود،  بینید كه راحت نمي ، ميهم داشته باشد

بهرايش باز زندگي بدهید،  يي بیشتريدنیاامكانات به او در زندگي يعني هر چه حالت . اين كند

 ي زنهدگياد خدا برود، حتماً در تنگناتنگ است، چون واقعاً دنیا تنگ است، پس هر كس از ي

چگونهه كهه  ،گیرد. دو نوع تنگي هم در زندگي خود دارد؛ يكي از جانهب آنچهه دارد قرار مي

دسهت آورد، چهون  هكند به مي ندارد كه تالش  فو كند، و يكي هم از جانب آنچهحرا ها  آن

گرفهت و او را  پروردگهارش قهرارمهدّنظرش كامل نیسهت. حهاال اگهر كسهي برايش آنچه دارد 

 اگر كسي خدا را بخواهد، پهس مهي داد، به همة مطلوب خود رسیده است.مقصد و معبود قرار 

 رسد. چهرا واقعي مي فهمد آنچه برايش مقدّر كرده است، همان برايش خوب است و به فراخيِ

، حكهیم اسهت خواهد آنجا هسهت. ثانیهاً: او ينهايت است، پس هر چه م كه اوّالً: خدا كمال بي

اش بهوده و لهذا از  اش تقدير كرده است، همان چیزي است كه نیاز بنده پس آنچه را براي بنده

 ديگر زندگي براي او تنگ نخواههد بهود، ايهن وقت در آن حالت، دگي راضي است، آنآن زن

چیزي راضي شويد، ديگر زندگي شهما نسهبت بهه آن چیهز از  شما وقتي .شود مي واقعي فراخيِ

وَ مَن ْ اَعْن َضَ عَن ْ » د. اين است كهه فرمهود:یكن ميفراخي و آسودگي س تنگ نیست، احسا

برايش پر   ، يعني اگر انسان گرفتار دنیا شد؛ اوّالً: زندگياز ياد من دوري كردكه  يكس «ذُِْ ي

، میكنه  او را در روز قیامت كور محشهور مهي ؛«مينَحْشُ ُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَعْوَ »ا است، ثانیاً: ناز تنگ

بینهد  نمهيهم سعادت خود را در آن دنیا پس چون وقتي در اين دنیا بوده سعادت خود را نديد، 

 .ختم شود يرد كه به بهشت و لقاء الهیقرار گ يریتواند در مس يو نم و نسبت به آن كور است

   22؛«قالَ رَبِّ لِمَ حَشَ ْتَتي اَعْمي وَ قَدْ ُُتْتُ بَصي اً»
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من قهبالً بینها  كه يدر حال چرا مرا كور محشور كردي، !: پروردگارادكن سؤال مي

 بودم.

 دي، در سعادت خود يا در دنیا؟بايد از او پرسید در چه چیز بصیر بو

 قیمهههت ههههر كالههههه دانهههي كهههه چیسهههت

 

 قیمهههههت خههههههود را نههههههداني ابلههههههي

 اسههت، ايههن ههها ايههن جههان جملههه علههم 

 

 الههدّين ام فههي يههوم كههه بههدانم مههن كههي

خهودش در كه حقیقهت امت یدر قش و در فهم سعادتش كه بینا نبود، حاال در شناخت خود 

 سعادتش و ابعهاد نهاب وجهودي در شناختكه  يكسبیند.  خودش را نميحقیقت ست، صحنه ا

خهود  يمعنهو يها شود كه تمام استعداد يرو م از خود روبه يتیامت با شخصیدر ق بینا نبوداش 

تواند مهرتبط شهود و نهور  يبه ازاء آن استعدادهاست نم اكه م يقيجواب گذارده و با حقا يرا ب

فهمید كه بنده است و بايد بندگي خهدا را پیشهه  ديد، مي درست خود را ميا یدر دنگر ارد. یبگ

 كند و براي تحقّق بندگي بايد اوامر و نواهي حضرت ربّ را بپذيرد و لهذا تهابع انبیهاء الههي مهي

بهشهت را كهه  يگشهت و لهذا راه بهه سهو يسماء مرتبط مات آن ایو تجل يو با اسماء اله گشت

در قیامهت اد حق إعراض نمهود، يا از یاين آدم كه در دن يول. شناسد ياست م يهمان اسماء اله

و  تجربه نكهرددنیا بهشت را ن يدر ا. چون ندیب را نميدر شناخت بهشت بینا نیست، اصالً بهشت 

خود رشد نداد و حاال نسبت بهه قلب در است  يلهكه همان اُنس با اسماء اچشم ديدن بهشت را 

 كهه مهي بیند، اين بیند نامة اعمالش را مي بیند. جهنّم را مي بهشت كور است، اما عذابش را مي

بیند، چهون در  نمي حق است و به واقع ديدني است، يعني آنچه كه «لِمَ حَشَ ْتَتي اَعْمي» گويد:

آن دنیها ههم كهه فقهط نشهئة ظههور حهق در نتیجه چشم خدابین براي خودش درست نكرد.  دنیا

 ديد، آنجا هم كه باطل نیست. پهس آن دنیها ها را مي بین ندارد. چشمش باطل است، چشم حق

خهدايا!  ؛«وَ اَنِ ْ اَبْصارَ قُلُوبَتنا»: خوانید بیند. شما در مناجات شعبانیه مي نمي يزیكور است و چ

حهدّها  ييایدنبین هستند. چشمِ  هاي حق ، چشمهاي دل را باز كن، چون چشم ام هاي دل چشم

و لهذا در قیامهت بینها  شهود بهین مهي بیند و وقتي چشم دل باز شد، انسهان حهق ها را مي و سطح

 خهدايا! مهن در دنیها بینها؛ «وَ قَدْ كُنْتُ بَصیراً» گويد: د. انسان كافر در قیامت ميگرد محشور مي

 بینم. اينجا كه آمدم چیزي نمي ديدم و حاال در بودم و چیزهاي دنیا را مي
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يهد: فرما خداوند مهي كه نيند ايفرما يمتعبیر خوبي در تفسیر اين آيه دارند  «عليةه هللا رمحة »عالمه

 ياز طرفهولي  در قیامت از پروردگارشان محجوبند.ها  آن 53؛«اِنَّهُمْ عَ ْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذ، لَمَحْجُوبُون»

دنیا نیست كهه مطلقهاً نبیننهد،  ند، پس اين كوري مثل كوريكش بینند و عذاب مي عذاب را مي

 انگیز آنجا را مهي كند و نیز اوضاع هول تمام مي ها امة اعمال خود را كه حجّت را بر آنن بلكه

 بینند.

كه مي گويد: پروردگارا چرا مهرا كهور محشهور كهردي،  جواب اينه هست كه يادامة آدر 

 : فرمايد اوند ميدر حالي كه در دنیا بینا بودم؟! خد

  24؛«قالَ َُذالِكَ اَتَتْكَ ِياتُتا فَتَسيتَها، وَُذالِكَ الْيَوْمَ تُتْسي»

 فرمايند: در تفسیر اين آيه مي «عليه هللا رمح »عالمه طباطبايي
 خداوند فرمود: اگر امروز كور محشورت كرديم، عیناً به آنچه در دنیا كردي مجازاتت مهي»

طور كه آيهات  ها را نديدي و همان مد و فراموششان نمودي و آنكنیم كه آيات ما برايت آ
عهراض از يهاد ما برايت آمد و تو فراموششان كردي، امروز فراموشت كرديم و اين حاصهل اِ

 .«هدايت خداوند استكردن به  پشتخدا و 

دهد: ما براي تو خودمان را در جلوة آيات الهي آورديم و تهو نديهدي و  خداوند جواب مي

، تهو بها يپشهت سهر انهداخت آورد، شهد و يهادت مهي ي هم كه موضوع را به تو متذكّر مهيقرآن

كردي. حاال صورت فراموشي آيات رب، كوري اسهت، پهس درواقهع تهو  آن را رها ،فراموشي

 را به تهو داديهم وت نكرديم، كوري تو را كوركوريِ خودت را از دنیا برداشته و اينجا آمدي. ما 

بهر او  يچ نظهرید و خداوند هيآ يبه سراغ او نم يات انوار الهیاز تجل يا بهره چیجا ه و در آن

 .ندارد

كردن آيات  فراموشجزاي شوي. ما  فراموش مي چنین امروز و اين ؛«لِكَ الْيَوْمَ تُتْسيوَُذ»

نهداري، جهز همهین  دهیم. تو در اينجها چیهزي از خهود يبه تو مكه متذكر ياد خدا بود، را الهي 

 اسهتقبال يعنهيا یهدر دنكردن  مگر تو حق را فراموش نكردي؟ حق فراموش .حق رافراموشي از 

در قیامهت ن حالهت را يهااگهر د، حهال يهنما يمه يكه حق بر قلب انسان تجل يطينكردن از شرا

                                                 
 .02ه ين، آیسوره مطفف - 53

 .050ه يسوره طه، آ - 59
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، نه به معنهاي عمهل و كردن حق فراموش يعنين ينكند و ا يبر ما تجل كه حق بیاوريم، يعني اين

كردن را كه بیاورند در قیامت، يعني در واقهع  اي عینیت، حق فراموشالعمل، بلكه به معن عكس

 افتاد و تهو بها اعمهال دنیهايي به قلب تو ميحق ، نظر ایدر دن ، چون با ياد حقنظر نكندتو به حق 

 ي. در قیامت بیاورنظر حق به خودت را نتوانستي ات 

يند: داسهتان بهشهت آدم، مثهالي اسهت فرما مي «عليةه هللا رمحة »كه عالمه طباطبايي بنابراين همچنان

كنهد. بها نههي آدمهي از  يهك فرزنهدان او را تها روز قیامهت مُمثّهل مهي كه سرنوشت آيندة يك

نسهیان ». و بها نافرمهاني آدم كهه آن را كهرد  هاي انبیاء را ممثّل درخت، دعوتشدن به  نزديك

كنهد. تنهها فهرق  ل مهيخوانده، نافرماني فرزندانش را كهه ناشهي از نسهیان خداسهت، ممثّه« عهد

آدم آن اسهت كهه آزمهايش آدم قبهل از تشهريع شهرايع بهوده و نههي او  و بني )علیه السالم(آدم

آدم بعهد از تشهريع ديهن و مخالفهت  لي بوده، ولي آزمايش بنهيوْاُ  ارشادي و مخالفت او ترک

 امر مولوي است. نافرمانيِ ،آنان

قبهول كهرد و ي دقّت كنید كه توبة آدم را جنس آمدن در زمین، يعني فراموشي ياد خدا. ول

كرد و خدا هم توبه او را قبول كهرد، پهس معلهوم اسهت  ؛ آدم توبه«فَتابَ عَلَيْه وَ هَدي»فرمود: 

حقّهق شهود، كهه جبهران آن ذكهر بايهد م ،كه جبران اين فراموشي در شرايط زندگي زمیني آدم

 .و انجام دستورات آن ذكر خدا يعني قرآن خداست و

كه فرامهوش كهردي شهیطان  يكي ايننچه كه تو فراموش كردي. آادآوردن يبه يعني  ذكر،

! پس اصالً كلّ شريعت معنايش جز اين نیسهت آن را جبران كنشريعت  باو لذا دشمن توست، 

حهرف كهه  ديگر ايهنكه ما يادمان باشد كه حرف خدا اين است كه شیطان دشمن شماست، و 

هها را  ايهناي آدم! اسماء الههي پهیش توسهت، تهو  ؛«نْبِئْهُمْ بِاَسْمائِهِمْيا ِ َمُ! اَ»است كه: خدا اين 

اي و به دنیا گرايش داري، تو در ايهن دنیها آمهدي كهه نمهايش  نشان بده، چرا به شجره چسبیده

 .اي چرا اين را فراموش كرده اسماء و صفات الهي باشي و نه مشغول شجرة دنیا

 انهههد قدسهههیان يكسهههر سهههجودت كهههرده

 

 انههد و كههل، غههرق وجههودت كههردهجههزء 

 بههاطن كههلّ كههلظههاهرت جههزو اسههت و  

 

 خههههويش را قاصههههر مبههههین در عههههین ذُل

 
«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
وسوسه كه مربوط به  در رابطه با فرق بین الهام كه مربوط به ملك است و «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

نكهات طان ینقهش مالئكهه و شهكند كه براي تكمیهل بحهث  فراز مطرح مي شیطان است، هفت

شود كهه انسهان بتوانهد الههام را از وسوسهه  اي مي اهلل وسیله شاء نو إ 0دربردارد،را بسیار خوبي 

ت فراز آن هف شیطاني تالش نمايد. يها دودن وسوسهملك و ز تفكیك كند و در تقويت الهامِ

 :از استعبارت 

 شيطان استحكام انسان در الهام ملك يا در وسوسة

 نكتة اول: 
شود و شرّ و دعوت به شرّ توسط شهیطان انجهام  خیر و دعوت به خیر توسط ملك انجام مي»

خود عبارت است از آن كهه در  به هاي انسان در طول زندگي خود شود. حیات و تالش مي
مقهرّب  فرشهتگانِ ، آمادة الهام يا انسانيا الهام مستحكم بشود.  يكي از اين دو، يعني وسوسه

 القاء مياو كه شرّ را بر  است براي شرّ شیاطین يا آمادهكنند و  الهام مياو  است كه خیر را بر
با شیطان محكم يا و با فرشته ا يها در طول حیات همبستگي خود را  كنند و هر يك از انسان

یات عبارت است از استحكام خوب در ذهن داشته باشید كه عرصة حاين نكته را  -كنند  مي
فرمايهد: انسهان از  مهي -هاي ظلمهاني شهیطان ملك، و يا در وسوسه در القائات نورانيِ قلب،

                                                 
، مفتاح چهارم، مشهد دوم. البته سعي شده مطالب خالصهه شهود و آن نكهاتي كهه صهرفاً مربهوط بهه «الغیب مفاتیح» - 0

 بحث وسوسه و الهام است گزينش شود.
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عقايهد صهحیح و اعمهال  نهد.ك طريق عقايد صحیح و اعمال صالح با ملك استحكام پیدا مي
در منظهر  يق معنهويحقهاالهام ملك را بگیرد و  بتواند كنند تا انسان ، قلب را آماده ميصالح
 قرار بگیرد.قلب او 

كهس از وسوسهة شهیطان  كنهد، ههیچ عقايد فاسد و عمل فاسد، وسوسه شیطان را جذب مهي
 .«گیرند تأثیر قرار نمي كنند و تحت ها آن را جذب نمي مصون نیست، ولي همه انسان

آن چهه را كهه  . حهال؛دههد جهت مي معتقَد يبه سوعقیده، اعم از صحیح يا غلط، روح را 

 يآن بههره مه يمعنهو ياز پرتوههاشهود، و  رو مهي جويد اگر واقعي باشد، با آن روبهه روح مي

رسد. مهثالً  نمي چیزي بهكند  ارتباط با آن صرف هم عمرش را همة باشد،   اگر وَهميرد، و یگ

او ههم در  يریگ جهتشي، و تواني با ملك ارتباط داشته با شود كه مي انسان تذكر دادهاگر به 

 يابد، يعني با ملك روبهه كه بجويد، مي معصیت زده نباشد، همین ر دوري از ملك نباشد، ویمس

شود. چون اوّالً: جنس روح مجرّد است و امكهان ارتبهاط بها ملهك را دارد، ثانیهاً: ملهك  رو مي

ندازد و بها یآن به سوي جهت روح را ب، ييایكه انسان با رفع تعلقات دنوجود دارد و كافي است 

د. اساسهاً در تمهام كارههايي كهه در رابطهه بها روح كسب معارف الزم تناسبي هم با آن پیدا كنه

 كهردن و وابكنند، حتّهي در خه روح استفاده ميبودن مجرّد دهند، از همین خاصیتِ انجام مي

بت بهه صهاحبش نسماشینش را گم كرده است، يعني ماشین اآلن هست اما  يهیپنوتیزم. مثالً كس

اي القاء كننهد كهه  كند، اگر به يك روح ساده آن را پیداتواند  گم شده است، و صاحبش نمي

اسهت كهه آن داني اين ماشین كجاست و خصوصیات آن ماشین را بهه او بدهنهد، كهافي  تو مي

كهه ماشهین آن را به سوي خود تواند آن را پیدا كند، لذا جهت روح  ميروح اين را بپذيرد كه 

از نظهر يابد، چون روح  اندازد، و عموماً آن را مي مياند،  م كردهیاو ترس ياتش را برایصوصخ

خواهیم نظر كنهد،  به آنچه كه ما مياست  يكافجا ندارد.  جا هست، اما نظر به همه همه يمكان

يابد. اصل اين بحث بايد در جاي ديگر طرح شود و زواياي مثبهت و منفهي آن مهورد  آن را مي

عنوان مثال عرض كردم كه متوجّه باشیم كه از عقیدة صهحیح خیلهي  قرار گیرد، اين را به توجّه

كند و لذا انسان با واقعیهات  آيد، چون عقیدة صحیح، روح را به معتَقَد واقعي وصل مي كار مي

روشهدن روح  هستند با روبه ياز جنس انوار معنو يات متعالیو چون واقع شود متعالي مرتبط مي

 .كند يب خود میرت و حكمت نصیشود و بص يمند م ها بهره آن يها از انوار معنو با آن
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شود. حاال اگهر انسهان بهه  و عقیدة شما مي وقتي معتقِد به چیزي هستید، آن چیز معتَقَد شما 

توجهه يك نحوه ابتدا روحش  عقیده پیدا كند، به لوح و قلم و ملكوتيا ك عقیده پیدا كند، لَمَ

عقیهده بهه  گیهرد. ها تأثیر مهي كند، و از آن ياتّحاد با آن حقايق عالیه پیدا م و سپس يك نحوه

به صورت قلبي آن مقهام  ،ها است، عقیده يعني پس از اثبات برهاني غیر از اطالع از آن ،حقايق

و هها را شهناخت  ح آنیدا كرد و به نحو صهحیده پیعق يق معنويانسان به حقارا حس كند، اگر 

 شهود كهه روحهش بهه سهوي اي مهي وسیله  اش بود، حاال همین عقیده عقیدهعملش هم مطابق 

فرمايد: خودِ عقیهده وسهیلة جهذب  مي «عليه هللا رمح »مالصدراجهت همین ه بگیرد. ب  جهت مُعْتَقَدَش

 شود. الهام ملك مي

 هاي ملكوتي و مُلكي قلب جنبه

 : فرمايد  ميدر دومین نكته 

جهان غیهب و ملكهوت راه به كه و بخش دروني، جنبة عالي قلب انسان دو جنبه دارد: يكي »
كه به جهان مادّه راه دارد. اگر نظر بر درون و بهاطن ، دارد و يكي جنبة سافل و بخش بیروني
تأثیر  شود، و اگر به خارج خود و دنیا نظر كرد، تحت كرد، از مالئكه باالنشین برخوردار مي

 .«ماند و جنبه سرگردان ميگیرد و يا در بین اين د شیطان قرار مي

ا جنبهة توجهه يهسان يك جنبة غیبي و كنید. قلب ان خودتان اين نكته را در خودتان حس مي

اسهت،  نفهس دروني گويند و آن جنبة ميبه آن جنبة ملكوتي  به موضوعات برتر عالم دارد، كه

 عهالم يملكهوت توانهد بها حقهايق مهيو باطن خهود درون  رون و توجه بهیبا انصراف از بو انسان 

را از حالت بهالقوّه بهه حالهت بالفعهل قلب  يجنبة باطنارتباط پیدا كند. عمده آن است كه ما آن 

 درآوريم. 

حهواس توانید با به كارگیري آن جنبهه،  بیروني و حسّي نیز دارد كه شما مي قلب، يك جنبة

انسهان، يعنهي مهنِ  طوري است. نفهس دهید. هر قلبي اينخود را به سوي مادّيات سوق پنجگانة 

است، يعني يك نفخه غیبي است كهه نهازل شهده اسهت. او  «مِ ْ رُوحيه يفنَفَخْتُ »، آن جنبة وا

 ظر داشهته باشهد جنبهةكند و به وجه عالم باال كه از آن نازل شده، ن منظر نگاهحاال اگر از همان 

كنهد. و در  برقهرار مهيشود و روح با عالم اعلهي ارتبهاط  باطني و غیبي و ملكوتي قلب فعّال مي
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ي، روح را  گیرد، ولي اگر جنبهه نتیجه بیشتر در معرض الهام ملك قرار مي ههاي بیرونهي و حسهّ

خهود خهارج  يجهه از اسهتقرار معنهویخود خهارج كهرد درنت يكرد و آن را از محل اصلمشغول 

ان توانهد در نفهس انسه يق ميشود و شیطان از اين طر وسوسة شیطان مشغول مي گشت، روح به

 حقهايق غیبهي اسهتو شدن از بواطن  شدن به ظواهر، محروم مشغولو اساساً الزمة د. وارد گرد

 .و موطن استقرار نفس انسان است يكه محل اصل

 االت یهخ توانهد در آن كند كه شیطان مهي ، خیاالتي را در ما ايجاد مييو حس يماد ظواهر

هها  كه بهه كمهك آن كنند ايجاد مي ما در يخیاالت يق معنويحقا يولداشته باشد. فعّال حضور 

 ياالتیهخ لبتان به باطن هم نگاه كنهد،قماند. پس اگر  يدار ميشوق ارتباط با عالم معنا در شما پا

آورد كهه  وجهود مهي موطن بهآن خیاالت نوراني در شود، منتها  يجاد ميدر موطن قوة واهمه ا

  قول مولوي:به  .باشد يمالهام ملك شتر یهرچه بجذبة عامل و بستر 

 را فربهههههي هسههههت از خیههههال آدمههههي

 

 گهههر خیهههاالتش بهههود صهههاحب جمهههال

است، ولي بهه شهرطي كهه آن خیهاالت از عهالَم بهاال او يعني رشد و كمال انسان به خیاالت  

وجهود  بهه تأثیر حسّیات عالم مادّه تحتكه  آنو نه و حضور ببرد، « وقت»و او را در آمده باشد 

 .وقت و حضور محروم كندآمده باشد و انسان را از 

شود، در آن حال خیهاالتي كهه در او بهه  وقت انسان به جنبة بیروني خودش مشغول مي يك

گويهد اگهر  ، براي همین هم مهيدكن مي  جذب ها را وسوسه كهآيد، خیاالتي است  وجود مي

اء بريد، اما گهاهي آن خیهاالت سهوي سهم سر مي خوب دقّت كنید، عموماً شما در خیاالتتان به

در مبناست كه نبايد دنیا را براي خهود جلهوه داد، چهون   يناست و گاهي سوي ارض است. بر ا

ههاي  چهون از جنبههجديد كند. تمدّن  قلب ما را جلب ميو پست عالم، جنبة پايین اين صورت 

كهه در ايهن همهه چهراغ و روشهني غیرطبیعهي   دادن دنیاست، ايهن غیبي غافل شده، تمدّن جلوه

غفلت از باطن بر آن حاكم اسهت، چهون از درون  است، به اين دلیل است كه جنبة تمدّن مطرح

دارد تها  بیرون را بیش از حهدّ روشهن نگهه مهي تواند حقايق دروني را ببیند، نمي تاريك است و

كلّ اين تمهدّن  ي از مظاهر شیطان است ومشغول بیرون شود و غفلت از درون را نفهمد. اين يك

ديك شهود، بهه شهیطان نزديهك اي كه به اين تمدّن نز هر كس به اندازه دست شیطان است.در 

 ني ميورانسان دو جنبه دارد و با جنبة د پس در اين فراز ما را متوجّه كردند كه قلب شده است.
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ن حالهت يهمنهد گهردد و در ا بهره ياالت صاحب جمالیو از خ تواند با ملكوت ارتباط پیدا كند

شهة يكنهد، چهون دائمهاً ر يخهارج نمه يز او را از حالهت معنهویهن يو مهاد يرونیب يها صورت

 . كند يت مياالتش را از باطن خود تقویخ

 الهام يا وسوسه؟

 فرمايند: ميدر سومین نكته 

د و انسان را به عملهي مطهابق نانگیزان گذرد و اراده و خواست را برمي خواطري بر قلب مي»
و از شهیطان انهد  «وسوسهه»بهدي برانگیزاننهد  خواطر به  گر آناحال د، ندار آن خواطر وامي

 .«دنگیر و از مالئكه ريشه مي ندا«الهام»گیرند و اگر به نیكي برانگیزانند  ريشه مي

 چیههقلهب شهما و گهذرد.  تهان مهيقلب توجّهات دروني بر شما بخواهید يا نخواهید خواطر و

اراده و ال اسهت و در صهحنة قلهب شهما فعه يهمهواره خهواطرنیست، بلكهه  يو خال يوقت خنث

حاال اگر آن  دارد. مطابق آن خواطر وامي يلرا به عمشما د و انانگیز را برمي شما يها خواست

خواطر به بدي برانگیزاند و جهت عبوديهت مها را از مها بگیهرد و روحیهة تكبّهر را در مها بدمهد، 

و بندگي را در مها گیرد و اگر به نیكي برانگیزاند و تواضع  است و از شیطان ريشه مي« وسوسه»

 الزم را نسهبت بهه آن ياری. عمده آن است كه ما هوشهاست و از مالئكه است« الهام»القاء كند، 

، يرو هر الههامیم تا پیاز آن استقبال كن يخوب م و اگر از جنس الهام ملك است به یها داشته باش

م. یب خهود كنهیجانبهه نصه رت و حكمهت همههیم و بصيبرتر بشو يها رش الهاميپذ يآماده برا

م و عمهل مناسهب ين الهام استقبال الزم را انجهام نهدادینسبت به اول ييایات دنیاگر با مشغول يول

 يما را نسبت به الهامهات رحمهان يتفاوت يشود و ب يم، وسوسه شروع ميآن الهام را دنبال نكرد

 .زند يدامن م

 فرق توفيق با خذالن

 د: فرماي در نكتة چهارم مي

شهود كهه علّهت  با هم در تضاد باشند، معلوم مي رسد ي كه به قلب ميخواطر اگر اين حال»
 كارههاييك وقت است كه ايهن خهواطر، شهما را بهه كه  يبه طورها با هم تضاد دارند،  آن

گهويیم، و  مهي« توفیق»ها از ملك است و اصطالحاً به آن  ، اينكشاند ميمورد نظر شريعت 
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 كند و شما متمايل ميمقابل شريعت الهي  دن كارهاياين خواطر شما را به پسنديوقت  يك
سعي داريد توجیهي براي انجام ندادن دستورات شريعت پیهدا كنیهد، ايهن خهواطر از شهیطان 

 .«گويیم مي« خذالن»است كه به آن 

شود كهه علّهت و  رسد با هم اختالف داشته باشند، معلوم مي ميما اگر خواطري كه به قلب 

ي اسهت كهه احهواالتعرصهة در آن حالت نفس ما  كه ين معنيد دارند. بدها با هم تضا سبب آن

انهد  كهدام نتوانسهته ها در دست مَلك است و بعضي در دست شیطان، و هنوز هیچ بعضي از آن

است راسهت  گويیم خوب گاهي ميدر اين حالت . رندیگ يو در قلب ما كامل جا دنغالب شو

 م: خوب اسهت دروغيیگو يم رود. آبرويمان مي شويم و سبك مي ،هگويیم ن بگويیم، بعد مي

را در  يتضهادن یدر آن حالت چنهشويم،  گويیم آن وقت آدم بدي مي ميباز به خود بگويیم، 

 نیم.ك مي احساس خود

 خواطري كه بهه نیكهي مهين حالت كه قلب عرصة احواالت متضاد است، يفرمايند در ا مي

 مهي« توفیهق»شهود  در آن پهذيراي الههام مهيلهب كهه ق را شرايطي است، و« فرشتهالهام »خواند 

دمهد، و بهرعكس؛  كه ملك بر آن مي شرايطي است براي قلب  «توفیق»گر يگويند. به عبارت د

نامنهد.  مهي« خذالن»كند،  يدا میپ يل به بديشود و تما را كه قلب پذيراي وسوسه ميشرايطي 

حي و نوراني كه خداوند او را آفريهد فرشته عبارت است از گوهري رو لذا با توجّه به اين نكته؛

دادن به نیكي است، يعنهي  و كارش افاضه و بخشش خیر و رساندن علم و كشف حقايق و نويد

اوّالً: علهم را  د كههكنه قلب اگر آماده شد كه فرشته بر آن بدمد، ايهن خصوصهیات را پیهدا مهي

كنند كهه  يدنبال مرا  يعاتاطالبه اسم طلب علم، دارد، البته متوجّه هستید كه بعضي  دوست مي

سهتي دو علهمت علهم. يت كبر است و نه تقويكار تقو، اين استو بر ديگران  يفروشفخروسیلة 

و اسهت م ارتباط بها حقهايق عهالَطالب  ،روح و قلب است كه انساندر  يبه معناي شرايط خارج

 ايهن كنهد، ميدر او رشد دادن به نیكي  م است و نويدكشف حقايق كه همان تفسیر صحیح عالَ

 شهود و وهمه توسط مالئكه به قلب انسان القاء مهي هاي عالم را ببیند، همه كه توفیق يابد خوبي

. بهرعكس مالئكهه، شهیطان عبهارت اسهت كار مسهخّر و رام نمهوده خداوند ملك را براي همین

است از جوهري روحي و ظلماني كه كارش ضدّ فرشته بوده و آن عبارت است از حكم كهردن 

 كردن از فقر. و هراس ايجاد ،و امر نمودن به كارهاي زشت ،كارهاي بدبه 
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كند. شیطان  شدن به انسان اين صفات را به انسان القاء مي شیطان صفاتي دارد كه با نزديك

ر و یهو حق كه ممكهن اسهت كوچهك را ! اين ترسش رسید اگر به انسان سجده كند حقیر شودت

ن از تهرس بینیهد انسها كنهد مهي ند. وقتي شیطان وسوسه ميك دائم به انسان القاء ميسبك شود 

دههد كهه  ههايي را انجهام مهي زند، چه زشتي كوچكي دست مي نشدن به چه كارهاي كوچك

 كند. مههم ايهن اسهت كهه قلهب بتوانهد جمهع وقت زشت نشود. حرص در قلبش ايجاد مي يك

 بندي خوبي نسبت به وسوسه و الهام داشته باشد.

 از خواطرراه تشخيص حقايق 

 فرمايد: مي كتهپنجمین ندر 
سهوء خهواطر  تفاوت بهین حقهايق بهادرک  ازو عملي  علمي اگر كسي به جهت عدم تزكیة»

ها را با ترازوي شهريعت  غفلت ورزيد و نتوانست آن دو را از هم جدا كند، بايد در ابتدا آن
كند، و  عت بود رهاذيرد و اگر مخالف شريوزن كند، اگر مطابق شريعت بود آن خواطر را بپ

تر اسهت برگزينهد، چهون عمومهاً  كه به مخالفت نفس نزديكرا   اگر هر دو برابر بودند، آن
 .«د سعي كند نظر خود را بر میل نفس نیندازديلذا انسان باها نظر دارد و  نفس به پستي

حهاً از كهه رو م فهمهی وقتي بتوانیم فرق وسوسه و الهام را بفهمیم، اوّالً: به خهودي خهود مهي

نتیجهه  كشاند كه پرزحمت و بهي ، چون عموماً انسان را به چیزهايي ميمشوي وسوسه خسته مي

آيهد، چهون  مي انسان از الهام خوششجلوه دارد، ثانیاً: روحاً براي نفس است، هر چند در ابتدا 

بخهش  ه بهراي انسهان نتیجههكشاند ك به حركاتي ميبراي روح، انسان را آرامش ايجاد در عین 

بهراي اتّصهال بهه  انسهان فهمید، تالشنسبت به الهام ملك اين دو نكته را  است. حال وقتي انسان

از طريهق عقیهدة  شهود تها روح يعني توجّه به بركات الهام وسیله مي شود. شروع ميالهام ملك 

 اتّصهال مهي ،عقیهده آورد. نفهسِفهراهم ، اتّصال با ملك را بهراي خهودش صحیح و عمل صالح

 كنهد و ملكهة انسهان مهي عمل به آن عقیده، عقیده در شخصیت انسان ريشه پیهدا مهي آورد و با

 فرمايد:  مي «عليه هللا رمح »لذا است كه مالصدراشود. 

مقصود از اثبات فرشتگان و شیاطین، اين است كه مردم متوجه شوند حقايقي و عواملي فوق »
عقیهده و عمهل صهالح از هاي محسوس هست و با تمام توانهايي در جههت كسهب  اين سبب
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طريق اتصال به علل غیبي و اصهلي آن بكوشهند و از فهرورفتن در جههل و فسهاد و در نتیجهه 
 «.پیروي از شیطان به تمامه دوري كنند

 چگونگي تثبيت الهام و دفع وسوسه

 د: فرماي مين نكتة یششمدر  «عليه هللا رمح »مالصدرا

قلب انسهان در معهرض دوگهذر اسهت، كهه در  فرمودند: )صلی هللا علیه وآله(پیامبر خدا»
واقع يكي همان الهام بوده و ديگري وسوسه، هرگاه انسان میل به نیكي و اعتقاد به خداوند را 

از جانب فرشتة الهي است و خداي را شكر كند و   در خود احساس كرد، بداند چنین الهامي
بخشهد تها از نمايهد و تكامهل  خیر اين الهام را براي خود حفوتالش كند با عمل به كارهاي 

الهامات برتري برخوردار شود، و اگر كسي در خود حرص و ترس از فقر و میهل بهه بهدي و 
احساس كرد، بداند در معرض وسوسة شیطان است و بايد از شرّ او به خدا  ،انكار حقمیل به 

خداونهد يراكه خود بیرون كند، ز و اعمال صالح آن وسوسه را از پناه ببرد تا با عقايد صحیح

 شیطان شما را از فقر مي 5؛«اَلشَّيْطانُ يَعِدُُُمُ الْفَقْ َ وَ يَاْمُ ُُُمْ بِالْفَحْشاءِ»د: يفرما يدر قرآن م

 مي او يها انسان از حیله ،و با توجّه قلب به سوي خدادهد.  ها دستور مي ترساند و به زشتي

 .«رحمت و علم و نعمت او است أست و اصالً منشا «وَاوُ واسِعٌ عَليم»رهد، زيرا 

قلبهي و  ، حهاالتبا دقّهت كامهل د: اوّالً:در رابطه با موضوع فوق؛ سه نكته نبايد فراموش شو

 اسهت. از  مههمار یها بس ياين نوع وارسدر راه سلوک نیم كه و تفسیر ك روحي خود را وارسي 

ردم ايهن كتهاب را بخهوانم؟! آمدم؟! يا چرا میل پیدا كه خود بپرسیم چرا من امروز به اين مسجد

هاي خهود را بشناسهیم  د، پس اوّل بايد میلنمبادي و ركن دار ،ها توجّه داشته باشیم كه اين میل

 ها را در ما تقويهت مهي و وارسي كنیم كه ملكي است يا شیطاني. اگر میل، میلي است كه نیكي

ز طرف خهدا و بايهد نسهبت بهه وزاند، متوجّه باشیم لطفي است ا ها را مي كند و بر قلب ما نیكي

، يرو  به جلسهة تفسهیر قهرآن مهيوقت  خدا را ديد. يك ،آن خدا را شكر كرد و در آن لطف

آن ههزاران مشهكل  ، اين همان عمل به وسوسة شیطان است كه به تبهعِولي براي استعالء و تكبّر

خهش در تهو ب آوري، امّها اگهر ديهدي يهك میهل بهاطنيِ آرامهش براي خود و ديگران به بار مي

                                                 
 .501سوره بقره، آيه  - 5
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 كلَهشهود، معلهوم اسهت كهه ايهن الههام مَ وزيدن گرفته و موجب كشف حقايق در قلب تو مي

است. حاال كه فهمیديم آنچه در ما وزيدن گرفته الهام ملكهي اسهت، بايهد آن را بها شهكر پهاس 

بداريم، كه خدايا! متوجّه هستیم اين از طرف توست، همین كه متوجّه شدي از طرف خداست، 

شود. ثانیاً: با دقّهت  طريق آن الهام و اين شكر، راه ارتباط بیشتر با خدا در شما فراهم مي عمالً از

 انسان از حالهت انانیّهت خهارج مهي ،ها و وارسي حاالت قلبي و روحي و توجّه به الهام بودن آن

و موجهب  دوشه مهيمحقّهق است  يكه همان رشد تواضع و بندگشود و عمالً نقش اصلي الهام 

هها و  . ثالثاً: دقّت و وارسي حاالت قلبي و توجّه به الهام بودن آنگردد يم يمعنو يهاانكشاف 

افهت الهامهات يو در در شود كه الهام برتري بیايد و همه مقدّمه مي شكر به جهت آن الهام، همه

 .میشة خود كنیبرتر پشت كار الزم را پ

بايد به خدا پنهاه ببهري اد شد، ها در تو ايج عكس الهام، وسوسه است، حال اگر میل به بدي

 فیمنتظهر ضهع يشدن از آمهدن رحمهت الهه وسيها و بدون مأ دادن به آن وسوسه و بدون تن

را  خهود يتواند حاالت روح باش. آن كسي كه نمي ينفحات رحمان ينيگزيشدن وسوسه و جا

ود را تفسهیر انسهان بتوانهد احهواالت خهاگهر  ر راه انساني قدم برنداشته است.تفسیر كند، هنوز د

حاالتي مثل حرص، ترس از فقر، استعالء، عجله و امثال آن در او هسهت، كند و ببیند به چه معنا 

ر طمأنینه و آرامش الزم را دخود داشته باشد،  يد در حاالت روحيكه با يو بر اساس همان دقت

ا پنهاه ببهرد و است، حهاال بايهد بهه خهداالت كار شیطان وحااين كه بايد متوجّه باشد  خود نديد،

نهدارد و آن وجهود يهك راه بیشهتر  ن كهاريا يد و برايخود را جهت دفع آن وساوس آماده نما

در زندگي است. واقعاً بايد بهه خهدا پنهاه  «اَعُوذُ بِاوِ مِ َ الشََِّيْطانِ ال َّجيم» تحقّق قولي و قلبيِ

ينجها كهه خهدا همهة رحمهت هاي مفصلي دارد. برسهید بهه ا بردن به خدا بحث ببريد كه اين پناه

كنهي كهه شهیطان  است و خودش گفته است كه از شیطان به من پناه ببر و حاال هم كه حس مي

را  يگهرفتن رحمهت الهه يسهتگيكنهد كهه تهو شا يو به تو القهاء مهكند،  وسوسه ميتو را دارد 

ة صهادقي برنهد و پنهاه يديهبا تمهام وجهود ذلّهت خهود را داگر  ، بايد به خدا پناه ببري، ويندار

دهد. خود حضرت حق به مها دسهتور  پناه ميشما را است و  «سَميعٌ عَليم»ي، حضرت رب، شد

ات  اند هر گاه شیطان تو را تحريك كرد، پس به خدا پناه ببر، و او بهه تقاضهاي پناهنهدگي داده
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در آيهه و  3«اللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِنيمٌوَإِمَّا يَتزَغَتَّكَ مِ َ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِ». فرمود: كند توجّه مي

شناسهند، همهین كهه  هايي كه اههل تقواينهد و حهاالت شهیطاني خهود را مهي فرمايد: آن بعد مي

 خهوبي متوجّهه مهي آيد تا راهي بهراي ورود بیابهد، بهه به چرخش مي انشیطاني در اطراف قلبش

يْطَانِ إِنَّ الَّ»برند، براي دفع آن به خدا پناه ميشوند و لذا  هُمْ طَنائِفٌ مِّن َ الشنَّ ذِي َ اتَّقَنواْ إِذَا مَسنَّ

 يهها و شهناخت قاعهده يزيهر ك برنامههيهبا  يين توانایو داشتن چن 9«تَذََُّ ُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِ ُونَ

گر كار تمهام اسهت، يم دیطان فكر نكنیعمل ممكن است، عمده آن است كه با آمدن وسوسة ش

 يأس جهايهو  ينید آن حالت غضب و بدبینیب يمرتبه م كيم، یشان دهاز خود ن يدواریبلكه ام

ق يهد كه خداوند انهوار خهود را از طریفهم يداد و م يدواریو ام ينیب خود را به محبت و خوش

 د. يآ يممتد قواعد به دستتان م يها الهامات مالئكه به قلب شما رساند. البته با تجربه

 مهيد؛ خداونهد يیز طرح شد توجه بفرمایكه قبالً ن يا هيآدر رابطه با نقش شیطان در قلب به 

 يعني اي مؤمنان! شیطان شما را از فقر مي 2؛«اَلشَّيْطانُ يَعِدُُُمُ الْفَقْ َ وَ يَأْمُ ُُُمْ بِالْفَحْشاءِ...» :فرمايد

خواهد كهه مها بتهوانیم  كنید خداوند مي كند. چنانچه مالحظه مي ترساند و به فحشاء تشويق مي

نجام وظهايف دينهي و از اگر در اه ين آيطبق اتفسیر كنیم. ه ين آيبا امثال امان را  واالت قلبياح

ترسیديد كه فقیر شويد و از اهل دنیا عقب بیفتیهد، بدانیهد شهیطان كهارش را  ،كردن جمله انفاق

گويید نكند كه ما فقیر شويم! در صورتي كه خداوند بارها فرموده است  . مياست شروع كرده

توانهد  وقت كسهي نمهي زقتان دست من است، آبروي مؤمن در حصار و حريم خداست، هیچر

ترسي آبرويت را ببرند، در حالي كه خهدا فرمهوده اسهت  آبروي مؤمن را بريزد. اگر باز هم مي

! پهس بهدان ورزنهد يمان مهياست كه ا ييها خداوند مدافع آن 0« َ ِمَتُوايدافِعُ عَ ِ الَّذيإنَّ اوَ »

هاي شیطان، از تهرس از بهین رفهتن آبهرو،  كند و لذا با وسوسه ن دارد اين ترس را القاء ميشیطا

هها و  ايهن امهر بهه اسهرافشهوي؛ و  مهيآبهرو  بهي هها اثر آندهي كه در  انجام ميرا كارهايي 

 مهي خهارجمتعهادل زنهدگي  ياز مرزهاكند همه و همه انسان را  كه شیطان القاء مي ييفحشاها
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كرد و با اعتماد به رحمهت پروردگهار مواظهب بهود  ينیواالت نفس را همواره بازبد احيبا . كند

افهت بها يرد و اگر هم در درون نفس خود وسوسه یطان قرار نگیش يها ر وسوسهیقلب تحت تأث

محكم به آن پشت پا بزند تا راه ورود الهام ملك در قلب او  يهیچ توجیتوكل به خدا و بدون ه

  ها گشوده گردد. بهشت او يشروع شود و به رو

 دل انسان عرصة تالش شيطان و ملك

 فرمايد: مي نكته هفتمدر 
ي نفس انسان در اصهل آفهرينش از اسهتعداد پهذيرش آثهار فرشهته و شهیطان بهه طهور مسهاو»

ا يشود كه فرد  طرف ديگر، از وقتي شروع مي طرف نسبت به برخوردار است و برتري يك
ها دوري نمايد و با ههوس  از آن درست بر عكس، و يا از هواي نفس و شهوات پیروي كند

شهود و دل آشهیانه و  به واسطة همان هوس ظهاهر مهيانسان بر شیطان د. چیرگي مخالفت كن
از پیروي ههوس دوري كنهد و صهفات فرشهتگان را پیهدا اگر گیرد، ولي  قرارگاه او قرار مي
ايد فراموش كرد كه هیچ دلهي د، و نبگرد ها مي اه مالئكه و محل نزول آنكند، دلش جايگ

ن نهدارد و در از القاء شیطان خالي نیست، ولي تا دنبال هوس نرفته، شیطان محلّي براي جهوال
مغلوب شهوات شد، شیطان فرصت انسان پیروي از هوس، نفس اگر با است، ولي واقع تسلیم 

 مغلوب، وسوسه كند. سر هم بر آن نفسِ يابد تا كارهاي زشت را پشت مي
شهود و جهان انسهان  وسوسة شیطان تنگ ميمیدان و تفكّر و عمل الهي،  قيبه حقا عرفتبا م

هها همچنهان ادامهه دارد تها  اين جنگ بین شیطان و ملك در دل .گردد تقوي مي آمادة الهامِ
 تصرّف خود درآورد. ي از آن دو، دل انسان را بهباألخره يك

انهد  هاي او بر ظاهر دنیا چسبیده ة وسوسهوسیل بیشتر مردم دلشان در تسخیر شیطان است و به
انهد و آن را در مالكیهت دشهمن  و آخرت را رها كرده، قلب خود را در واقهع از دسهت داده

 .«اند خود درآورده

گهري اسهت، و لهذا نسهبت او بهه  انسهان عهین انتخهابچنانچه در مباحث گذشته عرض شد 

در معهرض كثهرت مقیم زمین است ساوي است، اما چون مملك و الهام طان یشپذيرش وسوسه 

انسان در ابتدا و  .است ت هم طناب و دستگیرة شیطان براي ورود به قلب انساناقرار دارد و كثر

در اين زنهدگي زمینهي، مساوي است، امّا  ها و خوبي ها در اصل آفرينش نسبت به انتخاب بدي
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آيد: يها  برايش پیش ميشد دو حالت  رو  ، و چون با وسوسه روبهاست ابتدا در معرض وسوسه

آهسهته روحهش  آيد و آهسته هايش خوشش مي كند و در واقع از هوس وسوسه را انتخاب مي

كنهد و قلهبش را در  آرام شهیطان بهر او حكومهت مهي شهود، و آرام محیطِ جهوالن شهیطان مهي

دههد و از  يت نشان مهیطان حساسیش دهد، يا نسبت به وسوسه و تحريك تصرف خود قرار مي

 گزيند. ي ميدور آن

اگر در معرض وسوسه قرار نگرفت و مقاومت كرد، با توجّه به فطرت خدادادي كه قهدرت 

در ذات خود از جهتهي نسهبت انسان ، چراكه فهمد وسوسه را ميتشخیص حق از باطل را دارد، 

اش، فههم  به انتخاب بدي و خوبي مساوي است، ولي از جهت ديگر ذاتش به حكم فطرت الهي

اش يك نحوه  خوبي را در خود دارد، هر چند در همان حال به جهت وجه غريزي و گرايش به

ز در او هسهت، یهن يش بهه مقاصهد عهاليو گهراگرايش به بدي نیز در او هست، امّا چون فطرت 

ههايش را و  هاي خودش را خواسهت و نهه بهدي را دارد. حاال اگر خوبيها  ياستعداد فهم خوب

هها  يخهوب يش بهه سهويك گهرايهكه در ابتدا فقط بالقوّه  طرتِها را انتخاب نمود، آن ف خوبي

شهود  مهي يا زمینهه ينفس انسهان داراآيد، در اين حالت است كه  مي به حالت بالفعل دربود، 

محهل آرام قلهب او   بالفعل به او كمك كنهد، و آرام تا ملك بر او الهام كند و در تحقّق فطرتِ

پايدار نگهدارد، احساس به ثمر رسیدن را خود  ،التقدر در اين حگردد و هر  جوالن ملك مي

 گیرد. عمر هر چه بیشتر در او شكل مي

ههر يهك از »فرمايد:  در ابتداي اين بحث مي «عليةه هللا رمحة »پس چنانچه مالحظه كرديد مالصدرا

و واقعهاً « كننهد شیطان محكم ميبا با فرشته يا ا يها در طول حیات خود همبستگي خود را  انسان

شهیطان بها كلّ حیات براي همین است كه ما نسبت خودمان را با ملهك يها داده شده در  رصتِف

ان مقابلهه كنهد، ههايش بها شهیط مشخص كنیم، اگر انسان توانست از طريق زير پاگذاشتن هوس

شیطان  يها معرض القاء وسوسهشود، آري؛ هیچ انساني نیست كه در  شروع مي مسیر سعادتش

از جوالن شیطان آزاد كند، مسیر سعادت اوست و  خود را يامكان دارد زندگ كه نباشد، امّا اين

بها جهه یدر نتافهزاي مالئكهه قهرار داده اسهت و  از اين طريق زندگي خود را در مسیر نسهیم روح

واقهع بهراي او  شود كهه بهه ي مياش سرشار از احواالت گردد و زندگي حقايق قدسي مرتبط مي

گهردد، بهه راحتهي اطاعهت  كمالش هر چه بیشتر و بیشتر مهيبه  يابي دستفايده دارد و سرعت 
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يابد و زيبايي زندگي را  دست مي دهد و از اين طريق به تسلّاي حقیقي فرامین الهي را انجام مي

 كار! او را با شیطان چه ديگر بیند. در تحت فرمان خدابودن مي

القائات شیطان به ظهاهر د، ينگرب ياگر از منظر درستشما همیشه اين اصل را داشته باشید كه 

. انساني كه در مسیر سهعادت قهرار و هم پر زحمت نتیجه است بيهم ها  زيباست، ولي باطن آن

چقدر به زحمت افتاده و شهیطان  ،افتاد هاي نفس امّاره بیند وقتي در معرض خواسته ميگرفت، 

 اين زحمهت بیند مي انسانيچنین  كند، و گي و پرزحمتي زندگي را القاء مي نتیجه نیز همین بي

 اين زحمت بیند قلب انسان بیدار شود و به فكر عاقبت خويش باشد، مي گذارند ها چگونه نمي

دروغین، چگونه براي همیشه آسايش و آرامش حقیقهي انسهان  به آرامش  هاي شیطاني با وعده

خهودش بنشهیند و انسهان بايهد د. يهدست آ د بهياست كه شخصاً با يها تجربیات گیرد. اين را مي

بهرد، ولهي  خیلهي ههم كهار مهي ها دقیق شود و خاطرات قلبي خود را ارزيابي كند. نسبت به آن

و آزاد از را به نیكهي  شيابد كه اگر روز اي دربردارد، انسان در اين حالت مي العاده نتايج فوق

ههم نیا را اگر د مواره آرام است، و بر همین قاعدههايش ه سپري كند، شبهاي شیطان  وسوسه

رام خواهد بود. پس بايد مواظب بود، حاال كهه به انجام برساند، ابديتش همواره آبه نحو درست 

 ام مهيدر يكي از اين دو، يعني الهام ملك يا القاء شیطان شخصهیت خهود را اسهتحك ،در نهايت

 .بخشیم، در القائات شیطان خود را استحكام نبخشیم

 خههود اوصههاف از راصههافي كههن خههويش

 

 ا ببهینههههي ذات پههههاک صههههاف خههههودتههه

 بینههههههي انههههههدر دل علهههههههوم انبیههههههاء 

 

 كتهههههاب و بهههي معیهههههد و اوستهههها  بهههي

 
خواطر شيطاني و تقويت خـواطر راه نجات از و  فرق خواطر مَلَكي و شيطاني

 كيلَمَ

ادامهة الغیهب بهاز در  هارم كتاب مفهاتیحدر مشهد سوم از مفتاح چ «عليةه هللا رمح »مرحوم مالصدرا

تفاوت بین خواطر ملكهي »عنوان  ا تحتبحث ر« فرق بین الهام ملك و وسوسه شیطان» موضوع

تا پیشنهاداتي جهت نجات از خواطر شهیطاني و تقويهت دهد كه در اين راس ادامه مي« و شیطاني

 يزان ارائه مهيمختصر خدمت عز يبا شرحها را به ترتیب زير  آن كه خالصة خواطر ملكي دارد

 م. یكن
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از مهمترين كارها شناخت و تفكیك خواطر ملكي از خواطر شیطاني اسهت و راه اصهلي  -0
هاي باريك تقوي را بشناسهد كهه ايهن  هاي نفس را و نكته آن است كه انسان بتواند نیرنگ

 هاي زيادي نیاز دارد. ا و مواظبته  كار به دقّت

 مهياگهر اسهت. اصهالً م ملهك طان از الههایوسوسة شهنر انسان، تفكیك د شد یقبالً هم تأك

 توانید اين دو را از ههم تفكیهك كنیهد. آدم ايد؟! ببینید كه چقدر مي خواهید ببینید چقدر زنده

فهمنهد خهوبي و  يمهنهها  ايهن هاي پستي هستند آدم از نظر عرف عاديِ جوامع انسانيهايي كه 

 فهمد از ورطهة پسهتي اي كه بدي و خوبي قلبش را مي به اندازه  پس انسان بدي قلب يعني چه.

وجهود  كند. اين يك اصل است، يعني يك هوشیاري در شخصیت انسهان بهه ها نجات پیدا مي

به نهوع و جهنس وارادت و  آيد تا خوبي و بدي قلبش را بشناسد. به قول اساتید عزيز، انسان بايد

گرنهه ود، داشته باشد و خیلي خود را مشغول امهور زنهدگي دنیهايي نكنه يصادرات قلبش آگاه

 شود. مشكل مي نوع و جنس واردات و صادرات قلب برايشتشخیص 

 شود تزودتر کشف يگر نپرس

و  دارد نفهس كشهیدن بهاز كنهد تها از كشهیك ل علم و مطالعه مهيما را مشغوشیطان گاهي 

كهه؛ آن  گیرد. دو نصیحت براي خودم و شما دارم: يكهي ايهنخودمان را از ما ب فرصت ارزيابي

كنیهد، نخواهیهد بقیّهه برايتهان بگوينهد، فايهده  ايد خودتان در خودتان ارزيهابي چیزهايي را كه ب

شهتن حهرف داشهته باشهید. و ياي خوخودتان باشید و خودتان بر ندارد. بايد خودتان نقّاد احوال

خواهید مثالً  د. آري! وقتي مينپرسی گرانيه بايد خودتان كشف كنید، از د؛ سؤاالتي را كديگر

خواهیهد از درون  وقهت مهي پرسهید، ولهي يهك مي گرانياز دپیدا كنید، را  يخانة كسآدرس 

 فايده ندارد.گران يدن از دین حالت پرسيدر اخودتان حقايق را پیدا كنید، 

 گنجهد. همهین كهه مهي ها نمهي نیست و در محتواي كلمات انسان يدنیپرسچیزها از خیلي 

سته يآن طور كه شاوقت مسئله  ديگر هیچآوريد، و در نتیجه  پرسید، حدّ آن مطلب را پايین مي

 هشود، چون بايد با انتظار كشیدن از طريق مواهب عالم معنهي، آن را به برايتان روشن نمياست 

 آيد. مولوي در همهین رابطهه مهي دست مي ههاي دروني با نپرسیدن ب تجربه آورديد. دست مي

 گويد:
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 گههههر نپرسههههي زودتههههر كشههههفت شههههود

 

 بهههود تهههر انمهههرغ صهههبر از جملهههه پهههرّ

دين فكر يعنهي ذكهر فرهنگ اين مربوط به كسي است كه حوصله داشته باشد فكر كند. در  

مها را از هها   ههاي معنهوي شهود و آن تجربهه منجر به تجربهه يبه نحو حضورو سیر، فكري كه 

ههاي درونهي  چشهمهقدر در درون خهود فهرو رويهد كهه  هد. بايد ايند ها نجات دست وسوسه

ك يهدر افتهد. آدم بايهد خهودش  با مرتّب پرسیدن جنبة باطني قلب راه نمي. گشوده شودقلبتان 

درگیهر هها حهالش را ندارنهد بها خودشهان  با خودش درگیر شود. بعضي، ير درونیجستجو و س

خود مطلب را به صهورتي نهاب و بهدون محهدوديت در  از درونِ شوند و چون حالش را ندارند

 اسهت و ههیچواقع يك نوع فرار از جستجوكردن درونهي  اين درپرسند.  د، مرتّب مينالفاظ بیاب

 گفت: شود. طور كه بايد و شايد حل نمي وقت هم مشكلشان آن

 ن آوازههههههههايهههههههش اياز درون خهههههههو

 

 منهههع كهههن تههها كشهههف گهههردد رازهههها

 د:ین رابطه از خدا بخواهیو در هم 

 خهههدا جهههان را تهههو بنمههها آن مقهههام يا

 

 د كههالميههرو يحههرف مهه يانْههدر او بههكَ

ن رابطهه ی؛ در همه)علیه السهالم(بها حضهرت خضهر )علیه السهالم(يات حضرت موسدر مالق 

خواسهتند كهه سهؤال نكنهد و شهرط  )علیه السالم(ياز حضرت موس )علیه السالم(حضرت خضر

مهرا  ياگهر خواسهت 7«أُحْدِثَ لَكَ مِتْنهُ ذُِْن ًا يتَسْأَلْتِي عَ  شَيْء، حَتَّ فَإِنِ اتَّبَعْتَتِي فَال»كردند كه 

د آورم يپد ياریذكر و هوش يا تو از هر حادثه يتا من برا ينپرس يزید چيپس با يكن يوریپ

 يداشتند كه در محدودة الفهاظ بهه خهوب يعلم )علیه السالم(چون حضرت خضر

خهود ما از طهرف  1«وَ عَللمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً»ند: يفرما يشد و خدا در وصف آن علم م يظاهر نم

هها  دنیم مافوق پرسیاست. عمده آن است كه عادت كن يم كه علم خاصیرا به او آموخت يعلم

 م.يبه دست آور ييزهایچ

                                                 
 .71ه يسوره كهف، آ - 7

 .02ه يسوره كهف، آ - 1
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 فرار از خود!

هاي درون، جواب نابي به قلب شما برسد، اگر نظرتان  آن جايي كه نبايد بپرسي تا از چشمه

ي شما مسئله را روشن كنهد، بدانیهد ايهن كردن از او امید داشتید كه او برا به غیر افتاد و با سؤال

و  دست آوري يك نحوه فرار از خود است. چیزي كه بايد در خودت با كمك نسیم مالئكه به

دسهت  گهران بههيدخهواهي در الفهاظ  ، مهيشما روشهن شهود يبا مالئكه برا يق گفتگوياز طر

 مهاهكسي وقتي یست كه نجا اين  در اينما منظور ناخودِ تو هستند.  گرانيكه د آوري. در حالي

ر كرده است و به يك نكتة خاصي رسهیده یو س ها، در درون خود با خود درگیر شده سالها و 

در فهرد كند اين از اهلش سؤال نكلمه سؤال دارد تا از حجاب بزرگي رها شود،  حاال يك است

اي  رفتههاز روح انسهان راه حهاال نابي را دريافهت كهرده اسهت،  معارفدرون خود سیر كرده و 

اصل رابطة موالنا محمّد بلخهي و شهمس دانید  گیرد تا حقیقتي را فتح كند. حتماً مي كمك مي

فكهر و تأمّهل در درون از اين مالقهات قبل  لسه بوده است، چقدر بايد مولويج يك تبريزي در

روي همین نكته دسهت بگهذارد  تبريزي ده باشد كه شمسینكته اصلي رسد و به خود داشته باش

  توانهد ايهن ولوي را متحوّل كند، هر چند كه اينجا شمس در واقع خهود موالناسهت كهه مهيو م

دارنهد.  يوحهدت روحهانهاي اصلي سلوک تمامهاً  ها در نقطه قدر به موالنا نزديك شود. انسان

ن مبهاش تهو گويهد: نگهرا به شهما مهيد عمالً يرو ينظرات او جلو م يبر مبناكه شما  يمآن عالِ

كني، بهتر  طبق نظر او عملشناسد، و لذا هر چه بیشتر  تان را بهتر از شما ميواالتپیش مني! و اح

و  يخلهوت الزم را نهدار اي، ولي چون بها خهود گیري. گاهي جواب را گرفته جواب او را مي

 ؛ حضهرت. در روايت داريهمتواني استفاده كني تاد نمي، از جواب اسكني در خود جستجو نمي

در آغهوش  )صهلي اهلل علیهه وآلهه(هاي حیهات رسهول خدا آخرين ساعتدر  )علیه السالم(علي

در گهوش  )صهلي اهلل علیهه وآلهه(قهرار گرفهت، سهاعتي حضرت )صلي اهلل علیه وآله(پیامبر خدا

بلنهد  )علیره السرالم(طوري كهه وقتهي حضهرت علهي نجوا كرد، به )علیه السرالم(عليحضرت 

دنهد: علهم اوّلهین و آخهرين را از رسهول بهود، فرمو يجهارشدند، عرق بر پیشهاني و صورتشهان 

 ها را رفتهه ها به جهت آن است كه حضرت خیلي از راه اين 9آموختم. )صلي اهلل علیه وآله(خدا

                                                 
 .000، ص «دیارشاد مف» .500و  502، ص 91، ج «االنوار بحار» - 9
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تها بهه  دشو يه مبرايشان گشوداي ديگري دره )صلي اهلل علیه وآله(رسول خدالذا با تذكر اند و 

 .سیر نهايي دست يابند

از همهه  ،رّسهِ » گويهد: . مولوي مهيايم هان استفاده نكرداطرافمهاي  و بارها ما از نعمت بارها

كار همه نیست، سرّ كه بهراي اكثهر مهردم پنههان اسهت، از همهه  رّ فهمي، ولي سِ«آشكارتر است

 بهي آشكارترين حقیقت عالم اسهت، مثهل نهورِ ،ترين حقیقت عالَم رّيآشكارتر است، سِ هاچیز

هها  پنهان است، باطنبیشتر ، ناپیدا است. ظاهرها رنگ كه از بس زالل و بدون محدوديت است

بها بهه مشهكل را ببینهد، در همهه نیسهت. ايهن  ههاي آشهكار بهاطنكهه  آشكارترند، ولي چشهمي

 شود. هاي قلبي و سیر در درون حل مي كارگیري جنبه

شناخت و تفكیهك خهواطر ملكهي از خهواطر  ،هاترين كار فرمود: از مهم «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

ههاي  و راه اصلي آن است كه انسهان نیرنهگاز خود امكان دارد،  يين با آشنايو ااني است شیط

ههاي  هها و مواظبهت هاي باريك تقوا را بشناسد كه خود اين موضهوع بهه دقّهت نفس را و نكته

ممكهن اسهت بگويیهد: شود.  يمسئله روشن نم يرونیب يها دنیق پرسيو از طردروني نیاز دارد. 

لطهف خهدا ايهن هوشهیاري و  طول بكشد و پهس از مهدّتي بههاگر یار خوب، سكشد، ب طول مي

كهه طهول  اينا يو دست آوري، بهتر است  هبرا  نسبت به تفكیك خواطر ملكي و شیطانيتوجّه 

 مهي ،كشهیدن ها دقّت و كشیك نفهس همین كه پس از سالباألخره  دست نیاوري؟ هنكشد و ب

گیر شوي و به لطف خدا بر او غلبه كنهي، خهودش يهك تواني حیلة شیطان را بشناسي و با او در

 زندگي بابركتي است.

 در جهههان جنههگ ايههن شههادي بههس اسههت

 

 و هههر دم شكسههتدُكههه بههر آري بههر عَهه

 مهيخوردن از او، به او شكسهت  شكستشود و در عین  ميمن درگیر وقت آدم با دش يك 

نهوع  ايهن يهك دههي، طهور دشهمن را شكسهت مهي وقت همهین دهد، اين بد نیست، ولي يك

با شیطاني است جنگ زندگي خوبي است، ولي سخت است، چون جنگ است و اصل زندگي 

 01كه پاية دشمني را با ما گذارده است.

                                                 
فرمودند: اين بهجت است كه چهل سهال اسهت شهیطان را بهجت  اهلل تيآدر بارة  «هللا حفظةه»آملي جوادي اهلل آيت - 01

 د.ده همواره شكست مي
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 حساسيت به حرام و حالل شرعي، عامل تشخيص وسوسه و الهام 

د بهین توانه حسّاس نباشهد، چنهین كسهي نمهي حرام هر كس حرام بخورد و نسبت به مال -5
  الهام فرق بگذارد.وسوسه و 

چهه دانهي  فرمايهد: مهي در دومین نكته جهت تفكیك بین خواطر شیطاني و الهام ملكي مهي

 كهدام ت ما خواطر ملكي وحاالك از ي فهمیم كدام يمشود كه ن چیزهايي براي ما حجاب مي

 حرام بخورد و نسبت به مال حرام حسّاس نباشد، نمي ي كهكس فرمايد: ك شیطاني است؟! ميي

العهالمین تجهاوز كنهد و  واند بین وسوسه و الهام فرق بگذارد. كسي كه به حريم حضهرت ربّت

میهمانخانهة آنجايي كه بايد خود را كنترل كند و هوس را متوقف نمايد، حريم نگیهرد، او را بهه 

ماند كه بهه خهوردن  حیواني مي او مانندكنند،  دهند و از ارتباط با حقايق محرومن خصوصي راه

حهرام ههم هسهت، و آن  اند. حرام خدا، كه فقط نانِ حرام نیسهت، فكهر ها مشغولش كرده زباله

ت يههمچنان كهه عهدم رعا نما. هايي است حق باشد، بلكه وَهممطابق با حقايق نفكري است كه 

كلمهات شود كه شیطان بیايد و ما او را حس نكنیم. از  ها باعث مي حرام است، اين حقوق افراد

تان به طعامنسبت همین كه حسّاس شديد  كه: آيد چنین بر مي هللا علیه وآلره( )صلیپیامبر خدا

خیلي مهم است كه انسان چطوري حهالل  دهد. كه حالل است يا حرام، همین شما را نجات مي

شهويد  كشهید، متوجّهه مهيرا از حرام تشخیص دهد. اگر مطلب را ريز كنید و مو را از ماسهت ب

ايد. حسّاس بهودن روي حهالل و حهرام،  كنید، حرام خورده ف مينیاز مصر آنجايي كه بیش از

را كهه منشهأ فههم  يبه قلب محمد يكيط نزدي، شراكند روح را تیز و دقیق ميكه  نيعالوه بر ا

كنهد.  راه ورود شیطان را حس مهيانسان و در نتیجه  د،ينما يها است، فراهم م ها و حالل حرام

 به گفته مولوي:

 زود و كمهههالاي كهههان نهههور افههه لقمهههه

 

 آن بُههههههوَد آورده از كسههههههب حههههههالل

 علههم و حكمهههت، زايهههد از لقمهههه حهههالل 

 

 عشهههق و رقّهههت آيهههد از لقمهههه حهههالل

 هههها لقمههه تخههم اسهههت و بَههرَش انديشههه 

 

 هههها و گهههوهرش انديشهههه لقمهههه بحهههر

 انههههدر دهههههان زايههههد از لقههههمه حهههالل 

 

 میهههل خهههدمت، عهههزمِ رفهههتن آن جههههان
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 ل نجات از شيطان عقيدة صحيح و ترک خوشي نفس، عام

كوشد تا به مقصد اصلي خود دست يابد و شیطان هم كهارش لغزانهدن  انسان همواره مي -3
 هاي گوناگوني كه امكهان داشهته باشهد ، حال به شكلاش نسبت به مقصد اصلي استانسان 

به مقصد اصلي خود برسد، دو كار عمهده انسان كه  براي اينو لذا ، دهد يكارش را انجام م
 انجام دهد:بايد 
ها و بخصوص با  با ترک خوشي -هاي شیطان است دستگیره -آرزوهاي نفس را كه  -الف

 كم كند. ،گرسنگي
هاي شیطاني را خنثي نمايد و از ورطة شك  با معارف حقیقي و تفكرات قرآني، وسوسه -ب

 گذارد. يقین قدم كه جوالنگاه شیطان است به وادي اَمنِ

چهون  ،برسهد خواهد به مقصد خود يعنهي بنهدگي خهدا ه ميوري است كفرمودند: انسان ط

دارد كه هیچ است، هیچ. و در مقايسه با كماالت مطلق پروردگهارش كهه مقصهد و علم به خود 

بهه او  ،انسهان بنهدگي شیطان هم درست مقابهل شود. ميهاي خود  نقصمقصود اوست، متوجة 

ات  اههد كهه تهو بهه مقصهد اصهليخو خواهي بكن، او فقهط مهي كند: تو هر كاري مي القاء مي

خهدا و قرب بهه به فكر خدا باشي و براي بندگي  وقتي نماز تو براي شیطان مهم است كه نرسي.

ههر چهه  خهواهي بخهوان. نماز بخواني، وگرنه نماز از سر عادت و بدون حضور قلب هر چه مي

، چهه مشهكلي خواهي به نماز و روزه فكر كن، ولي مقصد اصلي خود را در آن دنبهال نكهن مي

اگهر براي بنهدگي اسهت، حهاال  اي وسیلهدر اين نماز و روزة ما براي شیطان است، صحّت بدن 

چه مشهكلي مقصد مقصد شود، اين  انو سالم بودنِ بدن برايت دیتماماً به صحّت بدن فكر كن شما

 ند؟آورد كه بخواهد شما را از آن منصرف ك وجود مي هبراي شیطان ب

اصهفهان بهه جهايي رسهید كهه چههرة م كه در مسجد حكهیم رگان شنیددر احوال يكي از بز

خواسهت بهه طهرفم  مهيشیطان كه وقتي بودم شده طوري  فرمايند ديد، مي متمثّل شیطان را مي

آيهد، مواظهب  ديدم، يك روز ديدم شیطان دارد به طرف من مهي بیايد، صورت مثالي او را مي

و محكهم ههاي  بها اسهتداللشهید و مهن ههم بودم كه كاله سرم نگذارد، يهك بحثهي را پهیش ك

جوابش را دادم، بعد ديهدم كهه بها حالهت خوشهحالي رفهت، پرسهیدم: چهرا خوشهحال طوالني، 

كه بها  يشغول خودم كردم و از مقصد اصلي و آن حال حضوركه تو را م هستي؟! گفت: همین
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ظريهف اسهت و  كنید كه مسهئله خیلهي در هر حال مالحظه ميبد نبود!!  باز كردم،  يخدا داشت

، نهايتاً اگر نتوانست ما را مشغول دنیها و رسم مقابله با شیطان را شناخت  بايد قواعد بندگي و راه

بودن و مستقرشدن در مراقبه  كه در حضور حق يكند و از مقصد اصل كند، مشغول خودش مي

 .دارد است، باز مي

دازة نزديكهي بهه روحهش بهه انه حقیقهي   نشهاط و گرمهي ،اين يك اصل است كه هر كس

حق است، پس نشاط حقیقي با نزديكي به خدا براي انسان فقط مقصدش است، مقصد روح هم 

شود و راه و رسم آن هم اين است كه دائم خهود را بنهدة خهدا حهس كنهیم و آداب  حاصل مي

جا آوريم. هدف متوسط در اين دنیا عبادت است، چون عبهادت راه  با حالت مراقبه بهبندگي را 

 بندگي است، پس اگر عبادت مقصد شد و نظرمان را به خهودش انهداخت، خهودشعالَم ق تحقّ

 .ميشو يمحروم م« حضور»و « وقت»و از حالت  شود مي دام شیطان

هها  بهشت، قرآن، حوري، همة اين» :فرمايد مي ةالصلو ب آدابكتادر  «عليةه هللا رمحة »امام خمیني

ز حق بازدارد، در صورتي كه بهشت جلوه حق است، ولهي و ما را ا« تواند ابزار شیطان بشود. مي

 ان بهشت مها را از حهق بهاز مهيمعبودمان باشد به بهشت باشد، همبه كه  اگر نظرمان به جاي آن

خواهد بهه مقصهد برسهد، و شهیطان  شود. نفس انسان با ذُلّ عبوديت مي مي ابزار شیطان دارد، و

لهذا خواهد ما را از اين مقصد بزر  باز دارد و  د، ميكن هم با كبر و انانیتي كه در ما ايجاد مي

كهه مواظهب لغزانهدن  يك لحظه تعطیهل نشهود و بهراي ايهن ،بايد اين جدال بین انسان و شیطان

شیطان باشیم و بتوانیم اين جدال را به نفع خود تمام كنیم، دو كار بايد انجام دهیم، يكي عملهي 

ههاي شهیطان اسهت، بها  آرزوهاي نفس را كه دستگیره» والً؛فرمايد: ا است و ديگري نظري، مي

، يو تفكهرات قرآنه يقهیاً؛ بها معهارف حقیهخصوص گرسنگي كم كنیم. ثانها و ب ترک خوشي

 م.ین برسانیقي يم و خود را از ورطه شك به واديینما يرا خنث يطانیش يها وسوسه

 نتايج گرسنگي 

ينا اَحْمَند! لَنوْ : »فرماينهد ميه وآله()صلي اهلل علی در حديث قدسي داريم خداوند به پیامبر

دانسهتي كهه گرسهنگي و  اي كاش مهي ؛«ذُقْتَ حَالوَةَ الْجُوعِ وَ الصَّمْتِ وَ الْخَلْوَةِ وَ ما وُرِثُوا مِتْها

 . به همراه دارد يجيو چه نتا اند چقدر شیرينو خلوت سكوت 
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میهراث و اثهر  ؛«الْجُنوعِ؟ يا رَبِّ! ما مين اثُ: »كنند عرض مي )صلي اهلل علیه وآله(حضرت

 گرسنگي چیست؟

 وَ اَلْحِكْمَةُ وَ حِفْظُ الْقَلْبِ وَ التَّقَ ُّبُ اِلَيَّ وَ الْحُزْنُ وَ خِفَّةُ الْمَؤُنَةِ بَيْ َ التّاسِ وَ قَوْلُ الْحَنقِّ»قالَ: 

از وسوسهه،  آثار گرسنگي عبارت است از؛ حكمت و كنترل قلب ؛«اليُبالي عاشَ بِيُسْ ، اَمْ بِعُسْ ِ

خرجي بین مردم، و گفتهار حهق، و حهالتي كهه نگهران  و تقرّب به سوي من، و حزن دائم، و كم

 نیستي زندگي سخت بگذرد و يا آسان.

د: اي احمهد! يهفرما يخداوند در ادامه مه« يا اَحْمَد! هَل تَدْري بِايِّ وَقْت، يَتَقَ َّبُ اِلَيَّ؟»قالَ: 

 )صلي اهلل علیه وآله(حضرت ؛«ال!»قالَ:  تر است؟ من نزديك داني چه موقع بندة من به آيا مي

آن هنگام كه در حهال گرسهنگي و يها  ؛«اِذا ُانَ جائِعاً اَوْ ساجِداً»قالَ:  دانم! عرض كردند: نمي

 00در حال سجده است.

اي بهراي  به قصد رياضهت باشهد، سهرمايه ه فرموديد؛ جوع يا گرسنگي، اگرچنانچه مالحظ

شود، ايهن  گرسنگي، موجب حكمت مي يك مقام روحاني است، خودِ متاست. حك حكمت

غیر از روزه است. اصالً بايد انسان گرسنگي را دوست داشته باشد و بها آن مهأنوس باشهد، ههیچ 

اي نصهیب  هالعهاد گرسنگي نتايج فوقاز طريق اولیاء  دائم گرسنه بود. كه پیامبري نبود مگر اين

فرماينهد بها جهوع  ل قلب ناراحت هستید، حاال حضرت حق مياز عدم كنتراند، شما  خود كرده

گهذارد كهه  خیلهي زشهت اسهت اصهالً نمهي ،كردة دنیا شود. اين فرهنگِ بزک مشكل حل مي

كند كه مقاومت انسان در مقابهل ايهن غهذاهاي رنگارنهگ از بهین  انسان گرسنه باشد. كاري مي

بیشهتر بخهوريم؟! همهین غهذاهاي وجهود آوريهم تها  هبرود. چه نیاز است كه گرسنگي كاذب به

خوردن و ماست و شیر و پنیر، خودش به انهدازة كهافي  طبیعي كه خدا آفريده است، مثل سبزي

هها مها را امتحهان كننهد،  م بهودن آنطع اند با خوش كننده است و خواسته تحريكبراي اشتهاء 

مثهل  ر قهرار بدههد.خودش را در امتحان بیشهت و بیشتر كردن مزة غذا، گري كسي با ناشي حاال 

توانیهد برويهد در ايهن بهاغ زنهدگي  اين است كه به ما بگويند اگر اين پهلوان را زمین زديد، مي

                                                 
راهیهان كهوي »اهلل محمهد تقهي مصهباح در كتهاب  موجود است، و آيت 50ص 77االنوار ج اصل روايت در بحار - 00

 اين كتاب را داشته باشید و دائماً به آن رجوع كنید. اند، الزم است آن روايت و آن را شرح كرده« دوست
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زدن اين يك پهلوان را نداريم، چند پهلوان ديگهر ههم دعهوت  كنید، حاال ما هنوز قدرت زمین

 نهگدر فرهنهگ دينهي غهذاهاي رنگارخهوريم.  كنیم، معلوم است كه مثل توپ زمهین مهي مي

سعادتشان ر یو مس  است كه حقیقتشان را گم كرده هايي ها مربوط به فرهنگ انسان نداريم، اين

 اند.  را فراموش كرده

ههاي  س را كهه دسهتگیرهفْهفرمايد: آرزوهاي نَ مي «عليةه هللا رمحة »مالصدراكه  نيمطلب اخالصه 

ههم بارهها و از ر روايهات گرسهنگي كهم كنیهد. دبا خصوص  ها به شیطان است با ترک خوشي

دهد، بايهد آرزوههاي  انسان را بازي مي ،آرزوهاي دراز« مَلالْأ طُولُ»مختلف هست كه  زواياي

، شهد فكر و خیهال مها وارددّ هم بايد كم كرد، وقتي آرزوهاي دنیايي دنیايي را كم كرد و به جِ

سهنخي بها  ساز و آرزوپرداز است و لهذا يهك ههم شود، شیطان آرزو شیطان پیدا مي  سر و كلة

ههاي ههر وقهت ديديهد آرزو گهردد. زبان ما مهي او همنشین و هم شود و شیطان در ما ايجاد مي

داريد، بدانید كه رفیق شیطان هستید، و هر وقت ديديد برنامه براي تربیهت خهود  طوالني دنیايي

غیهر بهراي زنهدگي، داشتن  برنامهچرا كه داريد، بدانید كه عاقل هستید، و روسفیدي در قیامت، 

 آرزو داشتن است.از 

د انسان در مقهام حهال نگذار كنند و نمي جلب مي بلند همة توجّه قلب را به خود آرزوهاي

د و در اين حالت است كهه نفرست اي معدوم و ناكجاآباد مي و بقاء باشد، روح را به سوي آينده

كشهاند.  ودش مهيكند و قلب و روح او را به دنبال خه شیطان سراسر زندگي انسان را اشغال مي

برد و انسهان را بهه تعهادل  فرمايند: يكي از چیزهايي كه آرزوهاي طوالني را از بین مي حاال مي

 خصوص ايجاد گرسنگي است. ها به آورد، ترک خوشي مي

 راه نجات از وَهم

ادتش نیهاز دارد، معهارف حقیقهي بهه مقصهد و سهعجهت رسهیدن راه مهم ديگري كه انسان 

هاي شهیطاني را خنثهي نمايیهد و از  قرآني، وسوسه با معارف حقیقي و تفكّر» فرمايند: مي است.

 ؛ عهاليمسلّم ايهن نكتهه« يقین قدم گذاريد. ورطة شك كه جوالنگاه شیطان است، به وادي اَمنِ

 ،نجهات انسهان  تر آن است كه بگهويیم تنهها راه نجات است و صحیح  ترين راه ترين و اساسي

حقايقي هسهت كهه اگهر  ،در اين عالَم شود. كه قرآن متذكّر آن مي قي استعالِم بودن به حقاي
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آرام نور خود را هر چه بیشهتر  آرامآن حقايق ها بكند،  انسان سعي كرد قلب خود را متوجّه آن

 ق تها مرحلهة يقهین پهیش مهييدر رابطه با علم به آن حقاد و انسان نفرست انسان ميقلب به سوي 

كند. چنهین  ها زندگي خود را تنظیم مي وجود و نقش و تأثیر آن د و در نتیجه انسان براساسرو

واقعهي  دروغین و غیهر االتیسته است و زندگي خود را با خها و خیاالت واهي ر از وَهم آدمي

 گرفتار شود. شتری، بثمري زندگي هر چه جلوتر رود به پوچي و بي ند تاك تنظیم نمي

ود و همهواره انسهان را در شهك و دودلهي شه كار شیطان از طريق خیاالت واهي شروع مهي

و كند، پس راه نجات از دست شهیطان، رسهیدن بهه حقهايق اسهت  نسبت به همه چیز گرفتار مي

   پیداكردن. يقین آرام نسبت به آن حقايق، آرام

سهر  ها يقین پیدا نكنید، شیطان هنهوز امیهد دارد كهه سهربه اگر متوجّه حقايق نشويد و به آن

هها. اگهر  يق عبارت است از خدا، مالئكهه، لهوح، كتهاب، قیامهت و امثهال ايهنشما بگذارد. حقا

برايتان هست. كسهي كهه اشید، امكان ورود شیطان در قلب، حقايق را قلباً نفهمیده ب  جايگاه اين

ثر افتهادن احساس كند و با او ارتباط يابهد، هنهوز زمینهة مهؤتواند با قلب خود، خدا را  ميهنوز ن

لك و لوح و عالم عقول را عقالً و قلباً بفهمد، بايد مقام انسان بايد مَ او هست.وسوسه شیطان در 

اگهر انديشهة شهما خلهل  05البیت را به عنوان ذوات مقدّس عالم اعالء، قلبهاً و عقهالً بفهمهد. اهل

، انديشهه صهحیح تواند وارد آن شود، براي همین هم در سهیر و سهلوک داشته باشد، شیطان مي

مل صالح اگر پايگاه عمیقي در بینش و عقیدة صحیح نداشهته باشهد، در سهیر ع فوق عمل است.

اشهند كهم زهّاد جاهل و زهّادي كه بنده شهیطان شهده بو لذا ، ندارد ياثر چندانبه سوي سعادت 

كه به دنبال دستور عملي و يا ذكر باشید، به دنبال عقیهده صهحیح باشهید، در  . بیش از اينستندین

كه اگهر عقیهده كامهل و صهحیح  گذارد، در حالي یر كامل خودش را ميتأث ،آن حال عمل كم

تان را بهارور  تأثیر است. در جلساتي كه انديشه نباشد، عمل زياد هم تأثیر بسیار كم دارد و يا بي

با تهرک خوشهي در اين فراز،  «عليةه هللا رمحة »كند بیشتر شركت كنید. پس بنا به فرمايش مالصدرا مي

 يهها توان به مقصد اصلي دست يافت و از لغزانهدن دن معارف حقیقي ميدست آور هنفس و ب

 در امان ماند.  يشیطان

                                                 
 يهها تیهگهاه كهه فعال آن»كنهد بهه كتهاب ي ق را روشهن مهيكه امكان ارتباط بها حقها يشناخت راه و روش يبرا - 05

 د.یرجوع فرمائ« شودي پو  م يفرهنگ
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 نقش ياد خدا در دفع وسوسه

شهیطان  ،خهدا كنهد قلب فرزنهد آدم چسهبیده و وقتهي يهاد در روايت داريم كه شیطان به -9
رد و او گیه غافل شود، قلب او را فرا مياز ياد خدا گريخته و دست از وسوسه بكشد و چون 

وَ مَ ْ يَعْشُ عَ ْ ذُِْ ِ ال َّحْم ِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُنوَ : »فرمايد مي كند. قرآن را وسوسه مي

كهه گمهاريم  مهياو كس از ذكر خداي رحمان دوري جويهد، شهیطاني را بهر هر 03لَهُ قَ ي ٌ؛

يْطانِ إِنَّ الَّذِي َ اتَّقَوْ» فرمايد: ميقرين و همنشین او باشد. و نیز  ا إِذا مَسَّهُمْ طنائِفٌ مِن َ الشنَّ

آن شهیطاني اسهت كهه پیرامهون قلهب  ؛«طائِفٌ مِ َ الشَّيْطان» 09؛«تَذََُّ ُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِ ُونَ

اه ببر هر! پنهفرمايد: اي پیامب ه ميهكند تا قلب باز شود و به دورن آن رخنه كند. آي طواف مي
زيراكهه ايهن روش پرهیزگهاران اسهت كهه  -فاسْتَعِذْ بِاهلل- نطاهلة شیهداخهوقع مهدا در مهبه خ

 افتنهد و ناگههان بیهدار مهي شود، به ياد پروردگارشان مهي وقتي شیطانِ طائف نزديكشان مي
هها  فهمند، يعني ايهن شوند، لذا همین كه شیطان خواست وارد كعبة دل افراد متّقي شود، مي

 كدام الهي است.كه كدام شیطاني و شناسند  خطورات دل را مي

وقت ذكر خدا ندارد. خداشناسي واقعي يعني قلب با خهدا  شناسد هیچ كسي كه خدا را نمي

است، هنوز در مقام خداشناسي نیسهت. ارتباط آشنا باشد، قلبي كه از خدا مطّلع باشد، در مقدّمه 

ق انهس بها حه يق علهم حضهورياز طرالعالمین  قلب بايد با خدا آشنا باشد، يعني با حضرت ربّ

كهه قلهبش هنهوز  يانسهان گردد.دگارش رابطه برقرار ربین او و پرون یچن نيانس داشته باشد و ا

و بهه است،  كند، يعني اسیر نفس طان زندگي ميرفیقي به نام خدا ندارد، در مملكت شیو س یان

راه نیفتاده است. سلوک و كند، و هنوز فطرت در سیر  طبیعتش بر او حكومت ميجاي فطرت، 

يك آشناي حقیقي در میان اسهت، شد و فهمید  آزاد هاي وَهمي آرام از محبوب ر قلب آراماگ

وقتهي خود آزاد شهده اسهت،  هاي بي كه از مشغولیت به جهت اينو آشناست،  خدابا  اين قلب

ههايي  افتد، چهون محبهوب او چیهزي بهاالتر از آن آيد، ياد خدا مي اين آدم مي شیطان به سراغ

 كشد، مثالً كسي در شروع تعطیالت نهوروز بهه شهما پیشهنهاد مهي ه ر  او مياست كه شیطان ب

                                                 
 .30ه يسوره زخرف، آ - 03

 .510ه يسوره اعراف، آ - 09
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آيد خوب اسهت در ايهن فرصهت يهك كتهاب مههم  مرتبه يادتان مي ، يكبرويمتفريح به كند 

افتیهد،  كنم، يعني با پیشنهاد آن شخص، تازه شما ياد مطلوب حقیقي خود مهي را مطالعهمعرفتي 

 و دنبهالش راه مهي شهويد ید، با پیشنهاد آن فهرد تحريهك مهيولي اگر چنین مطلوبي نداشته باش

 ا اگر محبوب خود را خدا قرار داديد، در مقابل هر پیشهنهادي يهاد محبهوب خودتهان مهي افتید،

 گويد:  گرديد، در همین راستا است كه مولوي مي فتاديد و به سوي او برمي

 اگهر كه يار نداري، چههرا طلههب نكنههي؟

 

 ، چهرا طههرب نكنههي؟اگهر بههه يهار رسههیدي

 كهاري عجهب ايهن كهه بنشهیني خیرگي به 

 اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 

 عجهب نكنهي هواي چنین كه تويي عجب

ههاي مجهازي را رهها  همه محبوب كنند كه چرا عرفا اين گويد: مردم عادي تعجّب مي مي 

اند، در حالي كه بايد از مردم عادي تعجّهب كهرد  اند و قلب خود را به سوي خدا انداخته كرده

هاي مجهازي قهانع كننهد و در طلهب خهدايي  شوند خود را با اين محبوب ه راضي ميكه چگون

گويد: تعجّب از شما است كه طلب يار  مي نظرشان در طلب او رفتن عجیب است. نباشند كه به

 كني. حقیقي نمي

در  ههاي دنیهايي ههم كل اسهت، چهون محبهوبممكن است كسي بگويد كه ايهن كهار مشه

تري هم داريم. آيا افتهادن  خواهم عرض كنم مگر راه آسان ولي مياند و هم ملموس،  دسترس

خواههد،  ثمري؟! قلب حتماً خهدا مهي همه زحمت و بي در دست شیطان راه آساني است با اين

، سهخت ههم ي كهه داردگمگشتة قلب خداست، بايد گمگشته او را پیدا كنید و با توجّه به اهمیت

 يد، گفت:شو رو مي نیست و خیلي زود با او روبه

 بهه كهو دويهدم مي او درپي عمري آن كه

 كههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههو

 

 رو يههافتم بهها دل نشسههته روبههه ناگهههانش

آسهان بهود، چهون او خهودش بهه خهدا رسهیدن بینید چقدر  مرتبه مي طور است، يك همین 

دههد. ايهن  زود خهودش را نشهان مهيست، یتوجه ن ينسبت به شما بداراي رحمت مطلق است، 

افتهد  رد همین كه در معرض وسوسه قرار بگیرد، ياد محبوبش مهيقلب وقتي محبوبش را پیدا ك

شود. راهش اين است كه يهاد خهدا  مي نسبت به او وسیلة ارتباط بیشتر با خداها  و عمالً وسوسه

 ها باشد، گفت:  بهترين محبوب ادي

 اي عجب كهه جهان بهه زنهدان انهدر اسهت

 

 دسهههت وانگههههي مفتهههاح زنهههدانش بهههه
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اند و بهاز او درون  كلید رهايي از زندان را به دست خود فرد داده يعني اين عجیب است كه

ا كلیدهاي گشايش جان را شريعت به ما داده است و مها هنهوز در زنهدان باشهیم يزندان است. آ

 عجیب نیست؟!

هاي ارتباط با محبوب، نماز است، اذكار مأثوره كلیدهايي است كه مها را از  يكي از آن راه

فرمايهد: حتّهي  مي مسعود به ابن )صلی هللا علیه وآلره(دهد. پیامبر خدا ميزندان طبیعت نجات 

 اهلل! چهه ذكهري بگهويم؟ مهي كنهد: يها رسهول نگذار زبانت از ذكر خدا راحت باشد. سؤال مي

؛ ايهن ذكهر داراي چههار ركهن اسهت، «اُْبَ  اوِ وَ الْحَمْدُوِ وَ الالهَ االّ او وَ اوُ سُبْحانَ»فرماينهد: 

خیلي هم از نظر محتوا و تأثیر عجیب است، بايهد آن  اند. ین آن را تسبیحات اربعه گفتهراي همب

اش ارتباط برقهرار كنهد، در ايهن حهال ديگهر شهیطان  را به قلب برسانیم تا قلب با آشناي حقیقي

ههاي شهیطان در غفلهت از محبهوب  هاي انسهان و موفقیهت قدرت تحريك ندارد، همة مصیبت

  آيد، گفت: يحقیقي پديد م

 اي خواجههههه بههههرو بههههه هههههر چههههه داري

 

 يههههاري بخههههر و بههههه هههههیچ مفههههروش

هركس از  02؛«وَ مَ ْ يَعَشُ عَ ْ ذُِْ ِ ال َّحْم  نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَ ي ٌ: »فرمايد قرآن مي 

 گماريم كه قرين و همنشین او باشد.  ذكر خداي رحمان دوري جويد، شیطاني بر او مي

در معرض وسوسه شیطان باشهیم، ايهن دائماً طور  همین ه بسیار سختي است كهیتنبیه؛ تنباين 

خهدا را بهه عنهوان و خیلي بد است كه شیطان همیشه با انسان باشد. كسهي كهه يهاد خهدا نباشهد، 

كنیم كه همیشه بها اوسهت. وقتهي كهه  شیطاني را با او قرين ميد؛ يفرما يممحبوب خود ندارد، 

شیطاني است، چشهم او شهیطاني اسهت، يهك دشهمن ا آدم باشد، يعني فكر آدم همیشه ب شیطان

او را در دست گرفتهه اسهت،  يكيو تحر يادراك يو تمام مجار خورده همیشه با آدم است قسم

آورنهد، وقتهي ههم  دانند چه بالهايي دارند سر خهود مهي اهل دنیا نمي شود؟ ا بدتر از اين مييآ

و تا ابد بايد بها همهین زنهدگي شهیطاني بهه سهر   از دست رفته ها همه ديگر فرصتفهمیدند كه 

 ببرند، گفت:

 زندگي كهردن مهن، مهردن تهدريجي بهود

 

 كهردم كندتنم، عمهر حسهابش جان هرچه
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 شيطان بد کند با من، ولي احسان نمود خواستْ

 00؛«ذََُّ ُوا فَنإِذاهُمْ مُبْصنِ ُوناِنَّ الَّذي َ اتَّقَوْا إذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِ َ الشَّيْطانِ تَ: »فرمايد ميقرآن 

، و در همهان ار شهدهیهوشهها برسد،  اي از شیطان به آن وسوسه  گاههر اند كه اهل تقوا آنچنان

وقتي كه شهیطان  گردند، كه نظر را بايد به محبوب حقیقي خود بیندازند. اهل تقوا لحظه بینا مي

شیطان را با شهعور و  شوند ابد، متوجّه ميبراي ورود بیراهي  كند تا آيد دور قلبشان طواف  يم

 شوند كه عجهب ايهن چهه وسوسهه زشهتي اسهت كهه مهي بینند و اهل بصیرت مي قلبي خود مي

ه فوق متهذكر يكه آخواهد مرا به خود جذب كند و از محبوب قلبم غافل كند! روي اين حالت 

حهال و بهه ههر بهانهه  هردر  ا از معصیت نجات دهید. ياد بگیريدكار كنید و خودتان رشود،  يم

رف طهالي خبهر آوردنهد كهه ظه )علیهه السهالم(. بهراي حضهرت يعقوببه ياد محبوبتهان بیفتیهد

 اي پدر! بنیامین دزدي كهرده ؛«يا اَبانا اِنَّ اِبْتَكَ سَ َقَ: »شتر بنیامین درآوردندعزيزمصر را از بار 

 ،وايو واي و گفت: ها توجّهي نكرد،  به آن ؛«وَ تَوَلّي عَتْهُمْ وَ قالَ يا اَسَفي عَلي يُوسُفَ»، است

كنید كه در هر حادثه به ياد محبوبش كه عامهل تسهلّي  دلم در هواي يوسف است!! مالحظه مي

 ند بنیامین دزدي كرده اسهت و اواوریشود كه خبر ب ينمافتد، حادثه از اين بدتر  قلبش است مي

كنهد،  ن هم بها مهؤمن همهین كهار را مهيشیطا .رود مي به سوي محبوبش د، باز دلشان را گرفته

ولهي مهؤمن يهاد محبهوبش اش بگرداند،  يقیتا ذهن و دل او را از محبوب حقآفريند  حادثه مي

)علیره ههاي حضهرت يعقهوب چشهم )علیره السرالم(طور كه آخهر بهار يوسهف افتد و همان مي

فَنإِذاهُمْ  »كند،  ا بینا ميدا، انسان باتقوا رفرمايد: ياد خ مي فوق را بینا كرد، در آخر آيه السالم(

 «.مُبْصِ ُون

شهويد  شناسهید، متوجّهه مهي شیطان را مهيبه نور آن، خوبي برايتان دارد: اوّالً؛  ياد خدا آثار

چیزهها را از خیلي خودبودن  بي كنید، چشم بصیرت پیدا ميكه قصد ورود به قلبتان دارد، ثانیاً؛ 

. اآلن شايد اكثر كارههاي مهردم برايشهان بینید يم دانند زندگي ميرا  ها هاي عادي آن آدم كه

سپردن به خهدا ،  آدم اگر اين را به كمك ياد خدا و دلخود و پرزحمت است.  فايده ندارد، بي

 ببیند و به قلبش برساند، خیلي خوب است. 
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را  قلب خودكه حريم  ييها ند، آنيكه اهل تقوا هايي آن«اِنَّ الَّذي َ اتَّقَوْا» فرمايد: قرآن مي

كهه  يآن كسهان  ها حفو كنند هرزگيانحرافات و از 

وقتي كه شیطاني از نهوع طهائف، كهه كارشهان  «إذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِ َ الشَّيْطانِ» ،اهل تقوا هستند

معلهوم شناسند، پهس  شود، او را مي ميها نزديك  ها است، به آن لب انسانقدر اطراف طواف 

 و« مَهسّ» نهوعيهك  يعنهي ،شود، آن هم يهك نزديكهي خهاص جا شیطان نزديك مي است اين

 شهكل نزديهك مهي  ت، مثهل تعهلّق اسهت. وقتهي كهه بهه ايهنيگانهه شهدن مطرح اسچسبیدن و 

فَنإِذاهُمْ »د، فهمنه د، مهيوجهود آور حوه يگانگي و آشنايي بههبا انسان يك ن خواهد شود و مي

 اي نمهي هاي مجازي جلوه و جذبهه اند، محبوب چون با محبوب ديگري يگانه شده؛ «مُبْصِ ُون

توان  جاست كه مي شود كه انسان متوجّة محبوبش شود، اين توانند داشته باشند، تازه وسیله مي

 «  خواست شیطان بد كند با من، ولي احسان نمود!» گفت:

در قلهب خهود شهیطان را  حضور كه دارند، يتقواي ها به جهت گیريم كه اين پس نتیجه مي

خطهورات قلبشهان را تواننهد  يشان مهيبه جهت تقواها كساني هستند كه  فهمند، در واقع اين مي

ي است و راه فهم آن هم كه مشخص شهد و شیطان ها ك از آني كدامفهمند  مي كنند و كنترل 

اي  ملكهه« تقهوا»شهند. كو يطان در رفع آن میآن تقوا است و لذا با آن تقوا و با شناختن آثار ش

، و هاي شخصهیت خهود را كنتهرل كنهد هرزگيانحرافات و بتواند د یبه نور توحكه انسان است 

 . آيد وجود مي آرام براي انسان به اين ملكه با حاكمیت حكم خدا بر اعمال و افكار، آرام

 باقي به بقاي ربّاني

است، خودِ وقهار زمینهة « وقار»ايجاد كنید  توانید در خود يكي از صفات خیلي آسان كه مي

طان، شهیطان صهفتي اسهت مقابهل شهی« وقهار» بهرد، چهون شیطان را از بین مهي يها ر وسوسهیتأث

مِ َ الشَّيْطان وَالتَّنأَنِّيُّ مِن َ  اَلْعَجَلَةُ» فرمودند: )صلي اهلل علیه وآله(خدا حالتش عجله است. رسول

 مسلّم از طريهق ملهك بههاين وقار كه  ،از خداستعجله مربوط به شیطان، و تأنّي و وقار  07؛«او

خواهید نماز بخوانیهد، همهین كهه بها عجلهه نمهاز بخوانیهد و  شود. مي انسان مؤمن الهام مي قلب
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، فكرتهان در ذكهر بعهدي اسهت، «اَوُ اَُْبَ » گويیهد: كه مي عجله را وارد نماز كرديد، در حالي

اسهت، همهواره در « اَلْحَمْندُو» گفتن درفكرتان  «ال َّحيم ال َّحْم ِ اوِ بِسْمِ» ن گفتنیح يعني در

طهور  . تا آخر نماز همینگويید نیست جايي كه ذكر مي در آنقلبتان مرحلة بعدي قرار داريد و 

و لذا از نمازتان هیچي نداريد، در تشهد فكرتهان در تسهبیحات اسهت، در  ديرو يبا عجله جلو م

تهان برويهد و در خانهه ههم فكرتهان  مسجد تمام شود، خانهه تسبیحات فكرتان اين است كه نماز

و شهیطان در چنهین حهالتي اسهت و اگهر  ،جا نیسهتید وقت هیچ يك جاي ديگر است، پس هیچ

؛ «وَالتَّنأَنِّيُ لِلّنه» كنهد، ولهي توانست با قلب كسي تماس بگیرد، همین حالت را به او القهاء مهي

، همت گهذر از تعلقهات آن هم، كار آساني نیستآرامش و وقار از خداست، و قرار گرفتن در 

كهه فرهنهگ ايهن اسهت، و بايهد بها  فرهنگ جهان امروز، فرهنهگ شهتاب و عجلهه طلبد. يرا م

 نفهسِ پیهاده ،بهرد ميكار مقداري مقابله كرد و اين است كه شده است،  زمانهمتأسفانه فرهنگ 

 هها و سهرعت ي كرد از عجلهروي براي از بین بردن شتاب شیطاني، خیلي خوب است، بايد سع

 هاي غیرطبیعي دوري كنیم. 

خواهد بهرود، از طرفهي  چیز پیش اوست، جايي نمي است، همه« بقاء»حضرت ربّ در مقام 

تهر  العالمین است كهه از همهه چیزهها بهه انسهان نزديهك مقصد و هدف هر انساني حضرت ربّ

حالي كه مقصد و مقصودش به رود، در  است، پس انسان عجول معلوم نیست دنبال چه چیز مي

افهراد تر است، پس عجله مربوط بهه  او كامالً نزديك است، حتّي از ر  گردنش به او نزديك

 .اند و تمدّني است كه خدا را گم كرده

 کند آنگاه که انسان به شيطان عادت مي

د و لهذا شهو ههم احسهاس مهيهها  يكي از صفات شیطان براي رفقايش اين اسهت كهه بها آن

رفقاي شهیطان چهون فطهرت دارنهد،  آورد و اين است كه ا يادشان ميشان ر نفس امّارهحاالت 

رونهد كهه بیها، جنسهش  دنبالش مهي رود، دهند و هم بعد كه شیطان مي به شیطان فحش مي هم

آمهد در ايهوان  طوري است. در احوال يكي از افراد هست كه وقتي شهیطان سهراغ وي مهي اين

بیرون برو! وقتي كه شهیطان د به او فحش دادن كه كجا آمدي، كر رسید شروع مي خانه كه مي

روم، تهو چهرا  : مهن كهه دارم مهيگفت داد. شیطان مي رفت و فحش مي مي رفت، دنبال او مي
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ام، هم از يك جههت از تهو  دانم چرا به تو عادت كرده گفته نمي آيي؟! مي داري دنبال من مي

 م با تو اُنس داشته باشم و هم دوست دار آيد  بدم مي

و  وجود آورده اسهت هيك نحوه زمینة اُنس با او ب آن فرد،  ن از طريق متعلّقات نفس امّارهشیطا

 .كشاند او را به دنبال خودش مي

خواهیم شیطان نباشد و هم اگر نباشد  طور است. هم مي دقّت كنید! اكثر مشكالت ما همین

گهردد.  روح مهي رود و زندگي برايمان سرد و بي مان سر مي كار كنیم، حوصله چهدانیم  نمي

در ي بگويهد: بیها سهككهار كنهیم! مهثالً  دانیم چه د نميخواهیم و هم اگر نباش هم تجمّل را نمي

نهة بازشهدن یزممسهجد در چهون و حضهور ببهر، « وقت»خود را در  يبا مراقبة قلبمسجد بنشین و 

جمعیهت   بايد در مسجد يهك گويیم: اين هم شد كار؟ فراهم است. مي شتریب بیغ يها چهيدر

حضهرت گهويیم بهراي  باشهد تها مها را مشهغول كنهد. مهي سهخنران  ا حهدّاقل يهكيشلوغي، و 

ر و حضور ندارند، با دُههل یراه س يوقت ولي خوب فكر كنید و گريه كنید، )علیه السالم(اباعبدهلل

 خواهند ارتباط برقرار كنند.  يم

یر شهويم، خواهیم مشغول غ ميه یبر اساس آن روحاي است كه  روحیههمه به جهت ها  ناي

چیز است و هیچهي نیسهت،  مشغول غیب شويم، غیب كه شكل ندارد، همه چون زمینه نداريم تا

ات است كه عجب كالهي سرمان  مثل خدا. طرف گفته بود كه خدايا! اگر بهشت هم مثل خانه

چیهز  عبارت است از ديوارهاي سنگي و فضايي خالي كه در آن هیچرفته است، چون خانه خدا 

چیهز نیسهت، مثهل چیزههاي  اصالً مثل هیچ ؛«لَيْسَ َُمِثْلِهِ شَيْءٌ»نیست. خدا يعني سادگي، يعني 

 دهنهد و بها نیا را آرايهش مهيتوانند با حقیقت ارتباط پیدا كنند، د هايي كه نمي . آدمنیست دنیا

هسهتند،  اي ههاي وارونهه ها آدم كنند. اين وجود نظر خود را مشغول مي ترين مرتبة عالم پايین

خواههد.  مهي ييخهدا ها خدا را در بي سرشان پايین است و پاهايشان باال، ايندر قیامت، ها  اين

 هها، كهار آدم خواهند، ايهن كهار خدايي مي كنند، خدا را در بي ها كه مساجد را تزيین مي اين

 هاي وارونه است.

تواند  از درک حقايق غفلت كند، نميقلبش و عملي   ي به جهت عدم تزكیه علمياگر كس

 يرا از الهامهات ملكه يطانیواردات شاش باشد، حاال اگر نتوانست  خودش پاسبان واردات قلبي

د يهگو يد. مهكهار كنه داند چه ها را به ترازوي شريعت بكشاند. نمي جدا كند، بايد در ابتدا آن
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ايهن كهار را بهروم  ا نه، آيا اين میلي كه در مهن هسهت كههيل سر بزنم ین فامبه فالدانم كه  نمي

فرمايند:  كشاند؟ مي به جهت انجام وظیفة ديني است يا انگیزة ديگري مرا به اين كار ميبكنم، 

ما را م برو. نگذاريد شیطان بیايهد و شهشما عمل را در بستر شريعت قرار بده و به عنوان صلة رح

ان را تغییر دهد. شريعت گفتهه اسهت چهون صهله رحهم ت  صرف كند و يا انگیزهرحم من ة از صل

كار كند، مدبّر دنیا خداست. اگهر  چهداند  يم خودش است، است، برو. خدايي كه دستور داده

واقع صله رحم است برو، و اگر هم مطابق شهريعت الههي نیسهت،  مطابق شريعت الهي است و به

 نرو!

ها را رها كن. ما  ود، آن را بپذير و اگر مخالف شريعت بود، آناگر خواطر مطابق شريعت ب

 افتیم، مقدّمه گناه، گنهاه اسهت، پهس قهدم دانیم اگر آن جلسه میهماني را برويم، به گناه مي مي

 يمهآيهد.  بدشهان مهيها  آنگويند:  رويم. مي زدن به طرف آن جلسه هم گناه است، پس نمي

ابل خهواطر خودتهان اي بود براي تق اين مثال سادهها.  آنن خدا مالک است، نه نظر يم: ديیگو

كنیهد، عمهده آن اسهت كهه  هاي دقیقي پیدا مهي  اهلل نمونهشا د إنيدر خودتان، هر چه جلو برو

فرمايهد: اگهر ههر دو  مهي عرضهه كهرد.را به شهريعت  وش نكنیم در اين شرايط بايد خواطرفرام

كهار كهنم، مهثالً امهروز اگهر كهم غهذا  اين مسئله چهدانم در مقابل  نمييعني خاطر برابر بودند، 

اگهر يها و نتهوانم انجهام دههم،  و كارهايي را كه به عهده دارم شوم بخورم، ممكن است ضعیف 

آنچه موجب مخالفت بها حالت اين شود، در  تر غذا بخورم، ممكن است پرخوري محسوب بیش

 شهما نخهور، چهون مهي بخهورد، بینهیم نفهس دوسهت دارد بیشهتر ميد انجام داد، ينفس است با

تهر اسهت برگهزين، چهون  را كه به مخالفت نفس نزديهك ند آنفرمايند: اگر دو خاطر برابر بود

رهها شهدن از صهفات  همهان ،نینهداختن ظر دارد و نظر بر هوي و هوسها ن عموماً نفس به پستي

 رذيله است.

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»





 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم

 ورت توجه به خطورات شيطاني و الهامات ملكيضر

أَوْلِيَنآئِهِمْ لِيُجَنا ِلُوُُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُنوهُمْ إِنَّكُنمْ  يوَإِنَّ الشَّيَاطِي َ لَيُوحُونَ إِلَ »...

 1«لَمُشْ ُُِونَ
ر یو شهما را از مسه تا با شما ستیزه نماينهدكنند  شیاطین به دوستان خود وسوسه مي

 ، و اگر اطاعتشان كنید، قطعاً از مشركین هستید.خود برگردانند

نمايد تا بیشتر بهه احهواالت  فرمايید در اين آيه خداوند ما را حساس مي چنانچه مالحظه مي

 كنیم:  دروني خود دقت داشته باشیم و در اين راستاست كه عرض مي

ملكي، از نكات بسیار مهم بهراي سهلوک انسهان اسهت. الهامات یطاني و بررسي خطورات ش

ارزيابي كننهد، ولهي در نظهام درست شان را  هايي كه بتوانند خطورات قلبي اند انسان خیلي كم

از اگر التفات بفرمايید بدون زحمت زياد، بسیاري از نكات و بسهیاري   و فرهنگ اسالمي  ديني

ههاي  گیهرد و انسهان بهه لطهف خهدا از مهلكهه ارزيابي قرار مهيطور طبیعي مورد  خطورات به 

 گذرد. شیطاني به راحتي مي

از را  آنچههقصهد دارد آن روايهت كنید  دقیق شويد، مالحظه مياگر در يك روايت گاهي 

كهه مها را بهه  متهذكّر شهود، بهدون ايهن وارد شده، به انسانبر قلب انسان و تملك طريق شیطان 

)صهلي چیده بكشاند. به عنوان نمونه به اين روايهت عنايهت بفرمايیهد؛ پیامبرپیمقدّمات طوالني و 

 فرمودند:  اهلل علیه وآله(
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بالشنَّ ِّ و  ِ م! و لِلْمَلِكِ لُمَةٌ، فامّا لُمَةُ الشَّيطانِ فَإيعنا  اِنَّ لِلشَّيْطانِ لُمَةٌ ياب »

فَمَن ْ وَجَندَ  الملك فَإيعا  بالْخيْ  و تصديق بنالحق، الحق. و اما لُمة تكذيب

 اوِ فَلْيَحْمَندِاوَ، وَ مَن ْ وَجَندَالْاُخْ ي فَلْيَتَعنوَّذْ بِناو مِن  ذلك فَلْيَعلم اَنَّهُ مِ َ

الشَّيْطانُ يَعِدُُُمُ الْفَقْ َ وَ يَأْمُ ُُُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّنهُ يَعِندُُُمْ  -  ءَنَطانُ، ثُمَّ قنالشَّي

  3«- 2 وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌمَغْفِ َةً مِتْهُ وَ فَضْالً
شهدن بهه قلهب فرزنهد آدم  اي از اُنس و نزديهك براي شیطان و ملك لُمه و نحوه

هست، اما نزديكي شیطان، برگرداندن قلب است به سهوي شهرّ و تكهذيب حهق، و 

دادن به خیر و تصديق حقهي اسهت كهه انسهان بهه آن ايمهان  نزديكي ملك، وعده

درونش امید به خیر و تصديق حهق يافهت، بدانهد آن از  آورده، پس اگر كسي در

طرف خداوند است كه توسط ملهك انجهام شهده. پهس خهدا را سهپاس گويهد، و 

هركس تكذيب حق و گرايش به شرّ را در درون خود يافت، پس از شرّ شیطان به 

سهوره بقهره را  501خدا پناه ببهرد. سهپس حضهرت در راسهتاي ايهن موضهوع آيهه 

 دههد و از آن مهي فرمايد: شیطان شما را به فقر وعده مهي اوند ميخواندند كه خد

كنهد، و خداونهد شهما را بهه مغفهرت از جانهب  ترساند، و به فحشاء نزديكتان مهي

 دهد، و خداوند واسع و علیم است. خودش و فضل الهي وعده مي

 در مكاتهب عهادي بشهريرا  يخطهورات قلبهبه دقیق نسبت  يها ين نوع بررسياشما هرگز 

بسهیار شدن از نكهات  نسبت به واردات قلبي، محروم ها، شدن از اين بررسي نید و محرومبی نمي

بحث بررسي خهواطر ملكهي و خهواطر  كه؛ نسان و روح انساني است. حاصل ايندقیق زندگي ا

خواهنهد خودشهان را در يهك عمهق  اند و مي شیطاني براي كساني كه يك قدم جلوتر گذاشته

است، و اين بستگي به همّت شهما دارد كهه  بحث الزمي  ،ارزيابي كنندالقي معرفتي و اخ عمیقِ

طهور  كه قدّ و وزن ما چقدر است و رنگِ ما چه اينبرويد. ارزيابي  اننگذاريد خودتان از دستت

احهواالت قلبهي عمق بتواند هاي انساني نیست. ارزيابي حقیقي آن است كه انسان  است، ارزيابي

 هبهرسهد،  از طريق ارزيابي خطورات و الهامهاتي كهه بهه او مهي ،شخصي هاي خود را در تجربه
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یر خواطر شهیطاني اسهت و جا اسكند، ك يك مرتبه دقّت مي آورد. در آن حال است كه دست 

 خورده است و چرا.   اوجا نسیم ملكي به جان چرا، و ك

 يهها سوسههكهه مها را متوجهه و نيهت فوق عالوه بهر ايدر روا )صلي اهلل علیه وآله(حضرت

 يكننهد، دسهتورالعمل يز روشن مهیند و راه شناخت هركدام را نينما يطان و الهامات ملك میش

ند. لذا شما سهاده يفرما يطان میش يها رشد الهامات ملك و دفع وسوسه يبرا يق و كاربردیدق

از ق حهق كشهاند، آن را ير و تصدیشما را به خ يم درونیند: هرگاه آن نسيفرما يم يد وقتيرینگ

شهتر یورود هرچهه ب يهها چهيد و درید تا آن لطف را پاس داشته باشیكن يمد الهد و حیخدا بدان

ب حهق خوانهد، ي، شما را به شرّ و تكذيبه آن عالم در شما فراهم شود. و چون آن خواطر درون

 خوردة شما است و با پنهاه د كه دشمن قسمیطان بدانیبلكه آن را از ش ديم آن نشویتسل يبه راحت

د و بهه واقهع بها انجهام یها آزاد كن از استقبال نسبت به آن وسوسه ر جان خود رایبردن به خدا مس

 شاءاهلل.  نخواهد بود، إن يطانیعالَم شما عالَم ش يپس از مدت يبه راحت ن دستورالعمليا يجدّ

بحهث . خهواطر شهیطاني چیسهت و چهه خصوصهیاتي دارد بحث جلسة گذشته، اين بود كهه؛

كنیم، اگر  واطر شیطاني را پیش خود تجربهفرق بین خواطر ملكي و خچگونه بود كه ديگر اين 

داريهم  در خهود يار متعهالیقاصد بسبینیم م كنیم، مي خود نظر يق و نظریبه احواالت عمخوب 

بهر عكهس؛ و  ،دارد بازمي اصدن مقما را از آ شود كه احواالتي در درون ما پیدا ميگاهي  يلو

 روي ايهن تفهاوتِ كنهد، نزديهك مهي يعهالصد ان مقآ كنیم كه ما را به مي حاالتي پیدا گاهي

ههاي ظههور بیشهتر  را بشناسیم و زمینهه يشود كار كرد تا آثار خواطر ملكي و شیطان حاالت مي

تر نمايیم، آنچه براي تفكیك  خواطر ملكي را رشد دهیم و شرايط القاء خواطر شیطاني را تنگ

 ر است: يرد، توجه به نكات زید قرار گیمورد تأكاين دوخاطر بايد 

به  عجین است و نه با شهوتمان، ثانیاً؛ اوّالً؛ ما يك مقاصدي داريم كه آن مقاصد با فطرتمان

از شهويم كهه غیهر  رو مهي روبهه درون خهودحاالتي در ك مرتبه با يم كه یابي يم يتجربة درون

شهود در  ينمهس علت اين حهاالت حاالت قبلي است، در حالي كه ما همان آدم قبلي هستیم، پ

را اگهر علهت يهز ها است. و حتماً از بیرون است و فقط درون ما محل پذيرش آن درون ما باشد

 د معلول موجهود باشهد.ياست هرگاه علت موجود است با يهيآن احواالت در درون ما باشد بد

 خوب حس مي ها را بزرگاني كه اهل دقّت روي احواالت خودشان هستند، اين ورود و خروج
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كننهد و بهه  وقتهي خهوب بررسهي مهي گاه اين حاالت جديد كجاسهت.يپا كنند و مي فهمند كه

ت ، در رابطه با احواالها آن آنچه در بیرون نفسبینند كه  اصطالح كشیك نفس مي كشند، مي

روي بهر بعهد از دقّهت هها  آن يبهرا ياریاين هوش ، يا شیطان است و يا ملك.ها، فعّال است آن

 شود. ميشان حاصل  و با توجه به مقاصد فطريت احواالتشان تفاو

و ني چقدر فعّال هستیم، يك بحهث اسهت، كه ما نسبت به پذيرش خواطر ملكي يا شیطا اين

د؛ مها يهت فرموديهطور كه عنا ست. همانا يآن خواطر نیستیم، بحث ديگر كه خود ما منشأ اين

جديهد اگهر از  ايهن احهواالتِرا نداشتیم، علت همان آدم قبلي هستیم كه اين خواطر يا الهامات 

داشتیم، چون وقتي علهت يهك چیهز موجهود باشهد،  را مي ها درون ما باشدبايد از قبل تماماً آن

ايهن مهثالً كهه  باشد، در حهاليآن موجود به عنوان معلولِ آن علت، موجود حتماً و ضرورتاً بايد 

مها نبهود، معلهوم اسهت موجهودي در درون ، در است اوج گرفتهدر ما چنین  ال ايناغضب كه ح

در درون آن را  ،كشیدن اين غضب فراهم اسهت كمین نشسته تا در اوّلین فرصت كه زمینة زبانه

 تیرهايش را رها كند. همین كهه نفْهسِ دامن زند، گويا دشمني است كه دنبال فرصت است تاما 

كه متوجّه هستیم يهك مقصهدي داريهم حاال  زند. ثالثاً؛ ها را بگیرد، او ميشما آماده شد كه تیر

شهود كهه  كه با فطرتمان عجین است و حاال كه متوجّه شديم خواطري بهر قلهب مها جهاري مهي

و  ،شويم گهاهي آن خهواطر مطهابق مقصهد اصهلي مها اسهت بیرون است، متوجّه مياز علّت آن 

آن خهواطر  نايت فرموديد در عیني كهه مها منشهأ، و نیز عموجب غفلت از مقصد اصلي ما گاهي

انسهان  نقهش نیسهتیم و يو بهبسهته  الههام و وسوسهه، دسهت يها وزيدن در پذيرشِ ، ولينیستیم

 است.ها  آنخودش علّت قبول 

 هايي از الهام ملك و وسوسة شيطان  نشانه

ههاي الههام ملهك و  الغیهب در رابطهه بها نشهانه حاتیدر مشهد چهارم از مف «عليةه هللا رمح »مالصدرا

 كند. هار نكته را به قرار زير مطرح مينفس انسان چ وسوسه شیطان در

 ،گیهرد كه در جان انسان اسهت و از عقهل ريشهه مهي «علم و يقیني»فرمايد:  ميدر نكتة اول 

گیهرد، پهس  است كه از وَهم ريشه مي «هوس و شهوت»الهام ملك است و در مقابل آن،  نشانه

 شیطان است.وسوسة دمیدن  م، منشأشود گفت: عقل، منشأ دمیدن الهام ملك است و وَه مي
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 هها مهي ذيرند، در حالي كهه عقهل بهه آنپ هايشان را مي اي هستند كه به راحتي گمان عدّه

كنند، مثالً اگر يهك نفهر اآلن بها  گمان پذيرفتني نیست، ولي به تذكّرات عقل توجّه نمي :گويد

اي در سهر دارد و  نقشهه گويد كهه ايهن فهرد قیافة غیرمعمولي از در مسجد داخل شود، وَهم مي

گويد: ببینم براي چه آمهده اسهت، شهايد بخواههد  آيد. عقل مي گران مي اش هم به توطئه قیافه

رف ايهن كنهد، و احتمهالِ  كهه احتمهال داد، پیهروي مهي خودش را اصالح كند. يعنهي وَههم صهِ

يعنهي مردم عهادي از ايهن نهوع اسهت،  يها يپندارد. درصد زيادي از آگاه  مي خودش را علم

هها  و آنآورد  ههاي واههي مهي دلیلبراي اثبات پندار خود مشان هْدقیقاً پیرو غیر علم هستند، وَ

 ،بايد دزد باشهدشخص گويد اين  خود كه مي كنند. كافي است ما بر اساس وَهمِ هم پیروي مي

گويد: دزد خهودت  او هم مي كني؟! و اينجا چه كار مي آدم دزد! ؛بگويیمبه آن شخص برويم 

اي در  ستي!! و دعوايمان شود و ما هم براي اثبات حرفمان بگويیم: ديدي گفتم اين يك نقشهه

 سر داشت.

د و ههم اثبهات دروغ را بهه شیطان هم دروغ را به ما القاء نمو طور كه مالحظه كرديد، همان

 )صرلی هللاااگر پیهامبر خهدحاال شد.  ما القاء كرد، در صورتي كه ممكن بود قضیه عكس آن با

گفتنهد: بهرادر چهه كهار  مهيرفتنهد و بهه او يمه، گرفتند قرار مياين قضیه مقابل در  علیه وآلره(

داشهته باشهد، ر ههم قصهد توطئهه وقت آن فرد اگه توانم كاري برايتان بكنم؟! آن ميآيا داريد، 

عهوض تها آمهده بهود به مسجد خصوص اگر  بهگشت  يم يطان خنثیو نقشة ششود،  عوض مي

، بهه همهان شدن هم داشهت در صورتي كه در برخورد ما اگر قصد عوض شد، شود، عوض مي

. در تهاريخ اسهالم داريهم كهه عربهي از بیابهان راه افتهاد كهه پیهامبر گشهت اش برمي موضع قبلي

ببیند، چون شنیده بود كه پیامبري در شههر مدينهه ظههور در مدينه را  )صلی هللا علیه وآله(خدا

، اين عرب با اين فرهنگ داخل شهر نداشت يمعن  ديه، توالتفرهنگ بادانید كه در  كرده، مي

ار كهرد، ايهن ديهوار ادركه نزديكش بهود، ادرارش گرفت، با فرهنگ خودش به ديواري  شد و

در آن وقهت  بهود و مهردم ههم در آن )صرلی هللا علیره وآلره(مسجد پیامبر حصیريِاتفاقاً ديوار 

خت. چند تن از مسلمانان از مسجد بیرون آمدند در مسجد ري او خواندند. ادرار نماز ميطرف، 

؟ يبود كهرد يكار ن چهياواردِ غريب را زدن كه خجالت بكش،  و شروع كردند اين مرد تازه

مهردم  آلهود وَههم رسیدند، ديدند اين مرد غريبه اسهت. چشهمِ )صلی هللا علیه وآله(پیامبر خدا
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 )صرلی هللا علیره وآلره(ن كه رسول خدامدينه نگذاشت بینند كه اين مرد مال مدينه نیست، همی

 )صرلی هللا علیره وآلره(داشتند و كنار ايسهتادند. پیهامبر ها ديگر دست نگه آوردند، آنتشريف 

زنیدش! و بعد رو كردند به آن عهرب و  چرا مي ،روشنش كنید ؛«عَلِّمُوهُ وَ التَضْ ِبُوهُ» فرمودند:

داري تا برايت انجام دهیم. گفهت: آمهده بهودم فرمودند: اي برادر! تو غريبه هستي، بگو چه كار 

 ها هم طرفداران حقیقي تو نیستند.  كه بفهمم كه تو پیامبر هستي يا نه، فهمیدم كه هستي، و اين

 طور كه واقع اسهت روبهه ها با واقعیات آن گذارد انسان نمي اين بود كه وَهم منظور عرضم

 طور كه كار ملك تحريك عقل است.  رو شوند و كار شیطان تحريك همین وَهم است، همان

هها  و بعد هم اثبات همان گمهان ،هايي است با گمان و احتمال هاي شیطاني، نگاه تمام نگاه

پايهة خهود را اثبهات ههم  انسان از طريق وَهم سعي دارد گمان بهيعجیب است كه  .احتماالتو 

آقا خهواب اسهت يها اين ه ك شود بر سر اين شان مي ، مثل اين است كه دو نفر با هم بحث بكند

 گويهد: مهي گويهد: بیهدار اسهت، اوّلهي مهي گويد: خواب است، ديگهري مهي بیدار؟! يكي مي

زنهد كهه خهوابي يها بیهدار؟!  رود در گهوش او داد مهي خواهي نشانت دهم كه بیدار اسهت! مهي

 گويد: ديدي گفتم بیدار است، يعنهي خهودش بها شود، ولي طرف مي بیچاره از داد او بیدار مي

شهود  مهيآري؛ كه واقعیتي در حرف او باشد،  بدون آن ،كار خودش حرف خود را اثبات كرد

 ها بازي كردن بها زنهدگي اسهت و نهه روشهن با پیروي از وَهم، از اين كارها كرد، ولي اين كار

 شدن در زندگي.

 زندگي با وَهم خود

، جنهاب شهیطان ههاي الههام ملهك و وسوسهه از نشهانه ،نكتهه اوّلهمچنان كه عرض شد در 

 فرمود: «عليه هللا رمح »مالصدرا
اسهت، بهر  گیهرد، نشهانة الههام ملهك ريشه ميدر جان انسان  ،عقلق يطرعلم و يقین كه از »

 .«هاي شیطاني است هاي وسوسه از نشانه ،گیرد هوي و شهوت كه از وَهم ريشه مي عكسِ

 تهالش مهيو لهذا آيهد. خواهد قضهاوتمان درسهت در دلمان ميبعضاً يد كه ا همالحظه كرد

خواههد اثبهات كنهیم  نیستیم. دلمان ميهم كنیم آن را درست كنیم و نگران غیرواقعي بودن آن 
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خواهد گمانمهان را اثبهات كنهیم. در  فردي كه وارد مسجد شده است دزد است، دلمان مي اين

 كنیم نه واقعیت را.خواهیم اثبات  ميواقع خواست دلمان را 

دههد.  ارزش مهيبرايمان آورد، میل خودمان را  وجود نميه و علم را بشیطان براي ما يقین 

آيهد آنچهه  ها دغدغة فهم حقیقت را دارند. اين خیلي عالي است و بعضي خوششهان مهي بعضي

واقعیت ندارنهد، وَههم خودشهان برايشهان خود همان واقعیت باشد و اصالً كاري به  ،خواهند مي

اي  ت و واقعیت دارد برايشان كشف شود. آيهد آنچه هسكه تالش داشته باشن بس است. نه اين

كند و لذا  ها را وسوسه مي هاست كه شیطان آن كه در ابتداي بحث عرض شد مربوط به دومي

بندنهد و غیهر خهدا را  ترين چیزها كه همان شريك براي خدا باشد، دل مهي ها به غیر واقعي آن

وَإِنَّ  »... د:يهفرما يمه ين افهرادیت چنهیبا شخصه پندارند. قرآن در رابطه منشأ تأثیر در امور مي

شهیاطین بهه دوسهتان  9«أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَا ِلُوُُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْ ُُِونَ يالشَّيَاطِي َ لَيُوحُونَ إِلَ

طاعتشهان ر خود برگردانند، و اگهر ایكنند تا با شما ستیزه نمايند و شما را از مس خود وسوسه مي

 كنید، قطعاً از مشركین هستید.

 استعالء و خواطر شيطاني

 مهيطان یالههام ملهك و وسوسهة شه يهها از نكهات نشهانه دومین نكتهدر  «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

 فرمايد: 
نشهانه  ،هاي شیطاني است و دقّت و آرامش و تدبّر جدال و ستیز و نظرنمايي همه از وسوسه»

ههاي  حوصلگي در درک معارف الههي ريشهه در وسوسهه كه بي الهام ملك است، همچنان
 .«شیطاني دارد

او در مقابهل خداونهد ستیز اسهت و خودنمهايي.  ، شیطان ايد كه روحیة خودتان تجربه كرده

چون من از آتشم! ههر ، هستم از آدم من بهتر ؛«اَنَا خَيْ ٌ مِتْه» :گفتكه فرمود به آدم سجده كن،

كهردن  غدغة استعالء و بهزر حق نداريد، بلكه دحق و اطاعت از  توجه بهدغدغة وقت ديديد 

، بدانیهد كهه كارتهان شدن خود جلوگیري كنیهد سبككردن خود از  با بزر داريد تا خود را 
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اِنَّنكَ » فرمهود:طان یبه ششويد، چون خداوند در مقابل اين كار  شیطاني است و حتماً سبك مي

 )علیره السرالم(ن شدي. در روايت از حضهرت اباعبهدهللتو از مقام قدس و كرامت بیرو ؛«رَجيم

هر كس مجادله و ستیز را ترک كرد، در واقع ايمان خهود را محكهم كهرده و همراههي » داريم:

آمهادة قلب  ،چون با ترک جدال و ستیز 2«.دين خود را نیكو داشته و عقل خود را صیانت نموده

خواهیهد  كند. بعضي مواقهع مهي نمي و ستیزآن حال انسان اصالً جدال  شود، در يمالهام ملك 

ر باطل است، امّا چون روشهتان رقیب شما بروشن كنید و  ،حق استكه  ثابت كنیدي را موضوع

، آوريهد دسهت نمهي هگیريهد، نتیجهة الزم را به به خود مهي تیزاست و حالت جدال و س يطانیش

ء حهرام اسهت. امهام داريهم كهه سهتیزه و مهرا . در اخهالق اسهالميهرچند منطهق شهما حهق بهود

 : فرمايند مي )علیه السالم(صادق

الْاِنْسانِ خَصْلَةٌ بِشَ ٍّ مِتْنهُ وَ هُنوَ خُلْنقُ اِبْلنيسَ وَ  اَلْمِ اءُ  اءٌ  َوِيٌّ وَ لَيْسَ فِي»

نِسْبَتُهُ فَاليُماري في اَيِّ حال، ُانَ اِلّا مَ ْ ُانَ جاهِالً بِتَفْسِهِ وَ بِغَيْن ِهِ مَحْ ُومناً 

   6؛«حَقايِقِ الدّي مِ ْ 
، هیچ خصلتي بدتر از آن نیست ،جدال و ستیز دردي است بسیار سخت و در انسان

كند در هیچ  اين صفت اوست، مجادله و ستیز نمي و آن صفت ابلیس است و منشأ

حالي مگر كسي كه جاهل به نفهس خهود و جاههل بهه غیهر باشهد، و از معهارف و 

 محروم باشد.  حقايق دين

كنهد،  دهد و قلب ما را مشغول مي هاي شیطاني قرار مي ال ما را در معرض ستیزهمراء و جد

 ت شهما تاريهك مهي، عبهادمیرد، براي همین بعد از مدّتي ملك در ما مي نور الهاماتوقت  آن

هها و  ايهن تهاريكي را بايهد در جهدال  شود و ديگر آن صفاي معنوي در روحتان نیسهت. ريشهه

 .  ه استها واداشت طان شما را بر آنستیزهايي پیدا كنید كه شی

يعني بخواهیم فكر خود را به ر  بقیّه بكشیم كه است  يطانیش يها ز از وسوسهیننظرنمايي؛ 

در نهزد میهزان گفتهه يا رياكهار در كالم است و در قیامت به شخص مرائي  «رياء»يك نحوه  نيا
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مسهلّم دسهت او  .انجهام دادي شود: ثواب عمل خود را از كسي بگیر كه براي او آن عمل را مي

خواسهت  بود، و اين باليي بود كه شهیطان بهر سهر او آورد، چهون مهيخواهد در آن حال خالي 

نمايي كنیم، در آن  خواهیم حق وقت مي . يك«اَنَا خَيْ ٌ مِتْه»: به همه نشان دهدهمچون شیطان 

 ،د را مطهرح كنهیمنمايانیم و هر چه كمتر خهو ميصورت بدون مطرح كردن خود، فقط حق را 

حق برايشان مههم بهود و  خودِ )صلی هللا علیه وآله(ايم حق را بنمايانیم. پیامبر خدا بهتر توانسته

اي كهه مها بهر يخودي خهود اسهتعالء دارد، ولهي آن اسهتعالء و برتهر نه استعالي بر بقیه. حق به

 ود را زير پا بگهذاريمد، ولي اگر خآور ز و شیطنت به همراه ميخودمان اراده كنیم براي ما ستی

اوِ   َُلِمَنةُ» ماند. در صحنه مياست حق همان كه برتري حقیقي  بودن حق را اراده كنیمو برتر 

هها برتهري خهدا را  تنهها و تنهها برتهر اسهت و بايهد انسهان «اهلل»يعني كلمه و سهنّت  7«هِيَ العُلْياء

و  واقع از برتري حقیقي جهدا شهده بخواهند، نه برتري خود را، اگر برتري خود را خواستند، در

عمهالً خهواري و پسهتي را  ،كه اهل ستیز و جهدال اسهت اند. كسي  شدهپستي و خواري گرفتار 

گیريد، ولهي اگهر برتهري  اگر برتري حق را بخواهید در مقام تواضع قرار مي. طلب كرده است

خواهید  ا آب را ميمثل اين است كه شم كند. ، شما را خراب ميخود را خواستید همان برتري

 را مهيمردم خواهید، بلكه خرابي خانه  تا خانة مردم را خراب كنید، شما عمالً خود آب را نمي

خواستن نیسهت،  دهید، اين ديگر آب از طريق آب انجام ميرا خواهید، ولي اين خراب كردن 

اي مها كهه ما است، خدعبوديت به برتري نیست، برتري ما  ،كه برتري خود را خواستن همچنان

، ايهن بايهد بهراي مها و عظیم بودن او براي ما جلهوه كهرد پیدا شددر قلب ما براي ما اش  برتري

كهه الزم اسهت در  شناسي اسهت هاي دقیق انسان شیرين باشد و نه برتري خودمان. اين از بحث

 .جاي خودش دنبال شود

 خطر محروميت از الهام ملك

بهر همسهر، اسهتعالء دمد. استعالء  ميبر قلب دارد  ، شیطانطلب كرداگر روحتان استعالء را 

خواسهت از حهقّ خهود تجهاوز كنهد، طرف مقابلهت گويد: اگر  گاهي شیطان مي شیطاني است.
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كنهد كهه  . اوّل ما را حسهاس مهي، يا پُر رو نشودتا جلوتر نیايد ،نگذار. بنابراين حقّش را هم نده

گیرد كه اگر حقّهش  را ميبعد نتیجة دوم مواظب باش پايش را از گلیمش جلوتر نگذارد، ولي 

وسوسهة از حقّهش جلهوتر نیايهد. ايهن همهان  دهي تها شود، پس حقّش را نمي و ميپُرر بدهي را

گوينهد: مها زن هسهتیم،  ههم مهيهها  . زنكنهد داري مي كه دارد در روح ما میدان شیطان است

 نهابراين از اوّل زيهر بهار نمهيشهوند. ب ، اگر از اوّل كوتاه بیايیم، مردهها پُهررو مهيمیستضعیف ه

زمینهة و طلهب اسهتعالءها هها  وسوسه  شود. اين خالصه از اين طريق استعالء شروع ميو  ،رويم

برد و از همه بدتر همین است كه روح انسهان بها ملهك ارتبهاط  الهام ملك را در قلب از بین مي

، همراه با كبهر اط داشته باشدو با شیطان ارتبت الزم محروم باشد یمیو از صفا و صمنداشته باشد 

 .ينیو بدب ينظر و تنگ

كه عرض  «نظرنمايي»؛ «هاي شیطاني است جدال و ستیز و نظرنمايي همه از وسوسه»فرمود: 

، نظرنمهايي اسهتهمهین است. تمام فرهنگ غرب  يخیلي بدصفت  ،شد يك نحوه از ريا است

خهواهم  وقهت مهن مهي كنید؛ يهك . مسابقات را نگاههاي ديگران را به خود جلب كند تا ديده

كهه ايهن كهار گويم: بیا با هم بدويم كه انگیزه داشته باشیم و خسته هم نشويم،  بدوم، به شما مي

خواهم به شما ثابت كنم كهه مهن بهتهر از شهما هسهتم. ايهن  وقت مي اما يكاي است.  پسنديده

ا بر ما مش، نبايد يمیدر حالي كه در يك شرايط غیر شیطاني و صمحالت، حالت شیطاني است. 

كهردن بهه   جادشده در رنسانس، پهس از پشهتيم. اروپا در فرهنگ اید با هم باشباشید، بلكه باي

را شهروع كهرد. مها  گريكديفرهنگ استعالء افراد بر  شیطاني شد، بعدروحش اوّل  ،خدا بندگيِ

زنهدگي و فكهر  ناخودآگهاه فرهنهگ شهیطاني را دركه به اروپا نزديك شويم،  يا به اندازههم 

در صهحنه اسهت كهه آن  «اَنَا خَيْن ٌ مِتْنه» يم. هر جا خودنمايي است، برنامهساز مي يجارخود 

 شیطاني است.

پیهدا بهود، بنهابراين هنهر گويد: در هنر قديم هنرمند پیدا نبود، هنهر  مي «عليةه هللا رمح »آويني شهید

هنرمنهد در صهحنه اسهت، اصهالً شخصیت خهود  شهرتِو نام بیشتر در هنر جديد  يول الهي بود.

 همهین هخهودش را مطهرح كنهد، بهكهه دارد،  يق استعدادياز طرخواهد  هنري نمانده است. مي

 هنر امروز سراسر ظهور نفس امّاره است، چهون هنرمنهدنمايي اسهت و نهه حهق :گويد مي جهت

از  مهن بهتهرميعني ؛ «اَنَا خَيْ ٌ مِتْه» :نمايي. هنري كه حق نما است، هنر الهي است، شیطان گفت
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« مهن»در منطهق شهیطان در حالي كه آدم؛ اسماء الهي را به نمايش گذارد و نه خهودش را، ، آدم

به جهت ظهور اسماء الههي، اههل سهجده بهه لذا گويد: حق بهتر است و  در كار است. ملك مي

تها  ،كنهد خودش را خاک مي ،در موقع ظهور حق ،نشان دادبر آدم آدم است بنابراين با سجده 

 مانع ظهور حق نباشد.

، ولهي ههر وقهت شهكر كنیهد دهید هر وقت در قلبتان احساس كرديد داريد حق را نشان مي

هايتهان خوابیهده اسهت.  خواهید نشان دهید، بدانید كه شیطان پشهت حهرف سواد خودتان را مي

شما شويم. شیطان خودش چي دارد كه  چیز محروم مي اگر شیطان وارد زندگي ما شد، از همه

نیسهت. مسهابقات كمهي محرومیهت  شهدن گیريد؟! از الهام ملهك محهرومبخواهید از او فايده ب

وقهت از ايهن مسهابقات  فرهنگي به روش غربي، فرهنگ استعالء و نظرنمايي است، بنابراين هیچ

شهوند، چهون  اصهالح نمهي ،ها وارد شوند بريد، هیچ وقت جواناني كه در اين دستگاه نفع نمي

شیطان است. در تاريخ داريم كه جوانان مدينه جهت زورآزمايي سهنگي را بلنهد  آن ازفرهنگ 

را به داوري خواستند كهه ببینهد قهدرت كدامشهان  )صلی هللا علیه وآلره(كردند، پیامبر خدا مي

كنیهد  موضوع را عوض كردند كه چرا شما تالش مهي )صلی هللا علیه وآلره(بیشتر است. پیامبر

كسي است كهه بهر  ترين مردم شجاع 1؛«اَشْجَعُ التّاسُ مَ  غَلَبَ هَواهُ» د:كه بر هم باشید، فرمودن

گويهد شمشهیرزني مسهتحب  وقت در همهین اسهالم مهي خود و بر امیال خود حكومت كند. آن

چه كسي برتر است مطرح نیست، بلكه تشويقي است جهت مههارت  ،است، ديگر در آن حالت

ب اسهت. خوانهدن خهو گوينهد نمهاز كه مهي مثل اينسركوبي دشمنان حق، بر  يآمادگتر و یشب

تهر و تواضهع بیشهتر دارد، اصهالً دسهتگاه ديهن  حاال چه كسي برتر است؟ كسي كه نیت خالص

سراسهر ظلمهت اسهت و اسهتكبار.  ،سراسر نور است و توحید، حاال اگر از دستگاه ديهن درآيیهد

ههم رد و باخت سواري بُ سبا بده و در سواري بكن و مسابقه گويد: شمشیر بزن، اسب دين مي

داراي ارزش هسهتي،  ،برتهر تِازة نیّهداشته باش، امّا اين يك عمل مستحب اسهت، يعنهي بهه انهد

برتر نباشهي. نمونهة آوري،  دست مي بهزدن به اندازة استعالء كه در اثر بهتر شمشیر مواظب باش

بهه حركهت  در نهايت خلهوصصاحب آن بینید كه شمشیري كه  خندق ميآن را هم در جنگ 
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لُ مِن ْ عِبنا َةِ الثَّقَلَني  لَضَ ْبَةُ»شود بهه  مفتخر مي در آورد، يعنهي آن  9«عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَتْندَقِ اَفْضنَ

، و )علیه السالم(شود، به جهت خلوص حضرت علي از عبادت جن و انس برتر مي ،زدنشمشیر

در كهس  ال كه ههیچحا متوجّه شدند )علیه السالم(يعل جهت قدرت آن حضرت. حضرت نه به

د. حضهرت در آن جريهان نشهان نهبايد بهراي خهدا جلهو بیاي رود جلو نميعبْدُوَد  مقابل عَمْروبن

و حتهي مواظهب بودنهد خشمشهان عامهل  انهد تمام چیزها را كنهار گذاشهته ،دادند كه براي خدا

صورت عبدوَد با انداختن آب دهان بر  كه عمروبن يبا خشم تحريكشان نشود. مولوي در رابطه

 گويد: مي جاد كند؛يخواست در آن حضرت ا يم )علیه السالم(يمبارک عل

 بهههههر روي علهههههي انهههههداخت خهههههدو او

 

 افتخهههههار ههههههر نبههههههيّ و ههههههر ولههههههيّ

 مهههاه كهههه بهههر رويهههي انهههداخت خهههدو او 

 

 گهههاه سهههجده در او پهههیش آرد سهههجده

بلند شهدند و چنهد  دْدوَبْعَ  نِبْورمْحضرت با تمام آرامش و وقار از روي سینه عَدر آن حال  

در نهايهت او را شهروع كردنهد و را بها آن دشهمن خهدا قدمي حركت كردند و دوبهاره جنهگ 

كهردن را پرسهیدند و حضهرت جريهان  كشتند. وقتي از حضرت علت بلندشدن و دوباره جنهگ

ههايي كهه اههل دل بودنهد  را مطهرح كردنهد، آن مباركشهان انهداخت آب دهاني كه به صورت

 دهد كه اي علي! مولوي ندا سر مي تا كجا بر شیطان مسلّط است. )علیه السالم(يفهمیدند عل

 تیههه  حلمهههت جهههان مههها را چهههاک كهههرد

 

 آب علمهههت خهههاک مههها را پهههاک كهههرد

و ههیچ و  چهاک ، چهاکات تمام وجود ما را در مقابلت يعني اي علي! اين حلم و بردباري 

ا را از انحراف و گمراههي نجهات داد. كه نور علم تو، زندگي خاكي م نمايد، همچنان نابود مي

هها را  دشمنانت را به قتل برساني، بها شهكیبايي و صهبر آن ،كه با شمشیر اي علي! تو بیش از آن

 گويد:  هیچ و پو  كردي و كشتي، مي

 تبههازگو، دانههم كههه ايههن اسههرار هُوسهه

 

 شمشههیر كشههتن كههار اوسههت زآنكههه بههي

 :عبدود بن ودبي عمرا با عمل خود در مقابل بيآن حضرت در واقع  

 زنههم گفههت مههن تیهه  از پههي حههق مههي

 

 ام نهههههه مههههأمور تنههههههم بنهههههدة حهههههق

 شههههیر حقّهههههم، نیسههههتم شههههیر ههههههههوا 

 

 فعهههل مهههن بهههر ديهههن مهههن باشهههد گهههواه

 خههههون نپوشهههههد گههههوهر تیههههه  مههههههرا 

 

 بهههاد از جههههها كهههههي بَههههرد میههههه  مهههههرا
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 آيهههههد نههههههام مههههن تههههها اُحههههِبُّ لِلّههههْ

 

 آيههههد كهههام مههههن تههها كهههه اَبْغَهههضْ لِلّههههْ

 توان به آن حضرت گفت: كه مياست در چنین شرايطي  

 اي تههههو تههههرازوي اَحههههد خُههههو بههههوده

 

 اي بهههههل زبانِههههههْ ههههههر تهههههرازو بهههههوده

، لذا است كه بهه زبهان حهال است چون قلب حضرت سراسر محل الهام ملك و نمايش حق 

 خواهد گفت:

 ام مهههههن، كدخهههههدايم آفتهههههاب سهههههايه

 

 حههههاجبم مههههن، نیسههههتم او را حجههههاب

اي هستم كه خداوند آفتاب من است و لهذا مهن حجهاب نیسهتم كهه خهود را  يعني من سايه 

 بنمايانم و حق را در عمل خود پنهان كنم، بلكه حاجب حقّهم و وسهیلة ظههور و بهروز حهق مهي

   باشم.

اگر خودمان را اسیر جدل و ستیز و عجله و خودنمايي كهرديم، از چنهین قلبهي و از وزيهدن 

تَغْفِ ونَ لِلَّنذِي َ »اي كه به تعبیهر قهرآن:  دن انوار مالئكهيشويم، از وز وم ميالهام ملك محر يَسنْ

زداينهد تها بهه  ها مهي كنند و زنگار كدورت را از قلب آن براي مؤمنان طلب استغفار مي «ِمَتُوا

 .راحتي با عالم غیب ارتباط پیدا كنند

 سير تا درجة فرشتگان

 مهي ،ههاي شهیطان ملهك و وسوسههالههام  يهها از نشهانه ن نكتهسومیدر  «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

 د:فرماي
ايهن  كهه در مقابهل هاي وسوسه شیطان است، همچنهان از نشانه ،پیروي از اهل ستیز و كفّار»

 )علیهم السالم(معصومین و ائمه )صلی هللا علیه وآله(خدا روحیه، روحیه پیروي از رسول 
 آرامانسان در راستاي پیروي از اين ذوات مقدسهه، ت و از آثار تأثیرپذيري از الهام ملك اس

)علیهم كس در ستیز با سهخنان انبیهاءكه هر ، همچناندرس مقرّب مي آرام به درجة فرشتگان
 .«شود آرام به شیطان نزديك مي برآمد، آرام السالم(

ساسهاً ملهك اسهت و ا بر روي كلمات قرآن و سخن انبیاء از آثار الهامِ دقّت، آرامش و تدبّر

ممكن است چنین انسهاني كهار زيهاد و حتّهي مطالعهة گرفتار وسوسه شیطان است.  ،آشفته انسانِ

طاني اسهت، زده از آثار فرهنگ شهی كار زياد و شتابچرا كه كند، امّا دقّت و تدبّر ندارد. زياد ب
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 ف، از قهرآن لطهاياهل شیطنت نیست. اهل دقّهت و تهدبّر و حوصهله ولي دقّت و تدبّر از صفات

قهرآن را بخواننهد بهه يهك هم آورند، ولي اهل شتاب اگر هزار بار  دست مي همفید و كارساز ب

كهه كسهي  ، فوق زمان و مكان خاص اسهت ويابند، چون حقیقت نكته اساسي از آن دست نمي

تواند با حقیقت ارتباط برقرار كند و عمهالً بها خهودش  زده است هرگز نمي زده و يا مكان زمان

 حقیقت.  است و نه با

كنهد. اصهالً  وسوسهه مهيدر جهان شهما ان كم است، بدانید كه شهیطان دارد تاگر ديديد دقّت

)صرلی ، و فراموش نكنید كهه رسهول خهداو عدم دقت و تفقه استجنس شیطان عجله و شتاب 

يُ مِن َ وَ التَّنأَنِّ»عجله از شیطان است و برعكس  «اَلْعَجَلَةُ مِ َ الشَّيْطان» فرمودند: هللا علیه وآلره(

بهه  ف خهداالطهااز  ،بهودن  و دقت و با تفقه با طمأنینهتأني و آرامش از خدا است و لذا  01؛«الِلّه

 00«اَفضنلُ الْعِبنا ةِ اَلْفِقْنه»نهد: يفرما يمه )صهلي اهلل علیهه وآلهه(حضرت رسول خدا است. نسانا

را بهه خهدا د قهرب خهو هر چهه شهرايطِاست. چون  يدار نيو د  نين عبادات تعمق در ديباالتر

رسیم و هر چقهدر سهعي كنهیم آرامهش و وقهار و  بیشتر فراهم كنیم، بیشتر به آرامش و وقار مي

ايم. بايد تكلیهف  ارتباط با خدا را بهتر در خود فراهم كرده راهِ ،را در خود زياد كنیمتفقه دقّت 

مهرده وقهار  وآرامهش  چرا كه در اين فرهنگ،خودمان را با فرهنگ امروز جهان يكسره كنیم، 

 ،وقت هر چه بیشتر بهدويم برساند. آنبه ذكر و فكر و حضور نمي تواند ما را و در نتیجه است، 

كنهد  شود، عجلهه مهي ستیز و استعالء و عجله نصیب ما مي ،شويم، با اين فرهنگ بیشتر دور مي

شهود  يآيا مها بود، حاال  كه علت اين عدم آرامش، همین عجله كه به آرامش برسد، در حالي

بها ا حتمهاً يهحاصل شود؟ و عجله، آرامش از  آن چیز را نتیجه بدهد؟ يعني ضدّ ،علت يك چیز

 م.یرس زيادتر ميبه عجله  ،عجله بیشتر
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 شيطان به قلبراه ورود  کردنچگونگي سدّ

 وعات عمیق تدبّر نمير موضداگر  «.هاي وسوسه است ون تدبّر از نشانهتعبّد بد»فرمايد:  مي

 یسهتید، بدانیهد شهیطان در صهحنه اسهت.عمیق ن، خوانید ي كه مياساس تسبت به نكان كنید و يا

توانید به  و نمي كنید عمیق هستید و موضوعات را سرسري مطالعه نمي در فهم حقايق،ولي اگر 

 وزد. مهيبر جهان شهما الهام ملك دارد به لطف الهي، ، بدانید كه موضوعات سطحي دل ببنديد

اصهل ايهن اسهت كهه . خهود اصهلْ نیسهت و به خودي است يبحث ديگر بودن سوادكم و زياد 

از حضهرت  هها بها ملهك رفیهق هسهتند. روحشان روح عمیق اسهت، ايهن ها بعضيمتوجه شويم 

چهون خداونهد  05«نيالهدّ يراً فَقلههُ فِیإذا أرادَ اهللُ بِعَبْدٍ خَ»هست كه فرمودند:  )علیه السالم(صادق

دههد تها  ين را بهه او مهيهق تفقه و تعمهق در دیبرساند توف يریخ يا اراده كرده باشد كه به بنده

ق كند. همچنان كه از حضرت ین تحقيق دیچ عجله و با آرامش كامل در فهم نكات دقیبدون ه

 يعال 03«شةي َ الْمَعيالتّائِبه وَ تقد ي ، والصَّبْ ُ عَلَيالدّ يالكمالُ ُُلُّ الْكَمال، التَّفَقَّهُ فِ»باقر هست كه 

در مصهائب و نظهم  ييبایو شك ين و بردبارين مرتبة كمال عبارت است از تفقه و تعمق در ديتر

 يل و سهطحیهكهه از تعج يا هیهد روحيیهفرما يو خرج. چنانچه مالحظه مه يو كنترل در زندگ

بهر  يشهده اسهت. وله يدار نيهد يمتعال ياست كه وارد فضا يا هیآزاد شده باشد، روح ينگر

ها با شیطان رفیهق هسهتند. شهیطان  است، اينو سطحي روح سرسري ها روحشان  بعضيعكس؛ 

راه شهیطان  را از طريق تدبّر و آرامش و دقّت بر روي موضوعات حقیقي، از قلبتان بیرون كنیهد!

د از اين مطلب بگذر، بگهو: القاء كند كه زوبه روح شما خواهد  مي شود بست، هر چقدر را مي

را از مقصدتان كه ارتباط پیدا كردن با حقايق اسهت، بهاز  شود؟ شیطان شما م كه چه زود بگذر

چشهمتان  كنهد، و اگهر در آن حهال ، شهما را از مقصهدتان دور مهيكردن كند. نَفْسِ عجله  مي

آوريد. چقدر كار براي خودمان زيهاد  بینید كه هر روز چه باليي سر خودتان مي بیدارشود، مي

 گفت: كنیم، چون دقّت و آرامش نداريم. مي

 گويهههههدم از كهههههار خَسْتَنْهههههدم خلههههق

 

 غههرق بیكههاري اسههت جههانش تهها بههه حلههق
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اش بیكاري است، چون  ام كردند، در حالي كه سراسر زندگي گويد: مردم خیلي خسته مي

حوصلگي در درک معارف الهي، كه آن هم ريشه در  است بي  دقّت و آرامش ندارد، همچنین

ركعت نماز بخوانند، ولي حاضر نیسهتند يهك  71رند ها حاض هاي شیطاني دارد، بعضي وسوسه

 گذارد باال بیايند، بايد متوجّه بود كه اين بهي ها را شیطان نمي بحث توحیدي را دنبال كنند، اين

 يبهه پهاشهیطان اسهت، نبايهد تقصهیر را  هاي از وسوسه ،ها در فهم عمیق مسائل الهي حوصلگي

چهه معرفهت و هرگهذارد مها دقّهت كنهیم،  ميبحث و يا گوينده گذاشت، شیطان نبودن  مشكل

  بحهث رسهاند. ، انسان را به جايي نمهيتزكیه بیشتر باشد، عمل مفیدتر است، وگرنه صِرف عمل

كه اگر توسعه همراه با يك فرهنهگ توحیهدي  آورد، در حالي عدالت مي ؛كنند كه توسعه مي

دار را بهر سرنوشهت مهردم   هاي سهرماي آورد، بلكه عهدّه وقت عدالت به همراه نمي نباشد، هیچ

، بهه ههاي الههي و انسهاني دارنهد داراني كه عموماً سهعي در نفهي ارزش د، سرمايهنكن حاكم مي

بهتهر از حهاال  يلهیبودن وضهعش خ الهياز نظر و  ت،نظر انسانیكه ژاپنِ صدسال پیش از  يطور

ژاپن آلوده شهده سنخ  اهل هوس ابتدا خودشان را هم دا كرده است.یهمه توسعه پ نياست كه ا

دهند، و لذا براي اهل هوس اروپا و ژاپن  سنخي را قبلة خودشان قرار مي بینند و بعد اين هم مي

  ق آن توسهعهيهسهت. چهون از طردار جههنّم اآنجاها كه براي اهل توحیهد مقصد است، در حالي

 السهالم()علیهه . البته ذات توسعه ضدّ معنويت نیست، حضهرت علياند را لگدمال كرده معنويت

بهه را  انشد كه اگر نماز ظهرش قدر متوقف نمي ها اين نخلكاشتن ، امّا در كاشت هم نخل مي

نهرود.  انهها از دستشه د كه نخلنرا بخوان ان، يا با عجله نماز ظهرشنگران نباشند ند،نخواندموقع 

یهق بايد مواظب بود شیطان از طريق توسهعه، حوصهله مها را نسهبت بهه فههم و تبلیه  فرهنهگ عم

 توحیدي از بین نبرد.

 در فهم حقايق  حوصلگي شيطان و بي  وسوسة

 توحیهدي و گرفتهار عمهل حوصهلگي در فههم حقهايقِ شويم، بهي اگر دقّت كنیم متوجّه مي

ترين قسمت كه بايهد بهراي خهود  رسد مشكل نظر مي زدگي شدن، يك نقشة شیطاني است. به

. در ابتداي امر حالش را داريهم كهه خیلهي حل كنیم، همین قسمت تدبّر و دقّت در حقايق است

متأسهفانه فكهر كنهیم.  مسائل معنهوي كمهي  است كه در حقیقتِ مان مشكليبراكار كنیم، ولي 
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در  آورد. و تهالش بهه حسهاب نمهيتفكّر و تدبّر در مسهائل توحیهدي را كهار ، يفرهنگ عموم

اي  يعني به اندازه عمل همان نیّت است. 09«الْعَمَل يةَ هِيوَ إنَّ التِّ»... ؛ كه در روايت داريم حالي

اي كه كار كني. بهراي تعقیهب ايهن  اي و نه به اندازه كه نیّتت را عمیق و زالل كني، عمل كرده

ايد، در نمهاز  مسئله مي توانید به اصول كافي باب نیّت رجوع بفرمايید. خودتان هم تجربه كرده

قبل از  د، بايدید كه حضور قلب داشته باشخوانید، اگر بخواهید حواس خود را جمع كنی كه مي

حضهور قلهب  مّا اگر بخواهید بياار شما باشد. یتان در اخت د تا قلبیكرده باش يادينماز تالش ز

كهه نیهاز بهه  اسهتتند نماز بخوانید، برايتان راحت است. به ايهن دلیهل حضهور قلهب سهخت تند

عاني ديني نباشد، براي حضهور قلهب وحدت انديشه دارد و كسي كه اهل دقّت و تدبّر بر روي م

مگهر بهراي  هنوز يك نحهوه حضهور در كثهرت اسهت،زياد  خواندن نمازِصِرف آورد.  كم مي

ي بزرگهنتیجهة و قلهب، بههره  وحدتيافتن به  در توجه به حضرت اَحد و دستولي اولیاء خدا، 

يهك . خداست كه وحدت مطلق است. هر چه آدم بخواهد بهه وحهدت نزدشود يب شما مینص

 ي اسهت.جمهع كنهد، ايهن كهار سهختحق يگانگي ها را در  ز كثرت بكاهد و كثرتشود، بايد ا

براي همین ما در روايت داريم: اگر مؤمن دو ركعت نماز واقعي بخواند و از دنیا برود، مؤمن از 

ركعت نمهاز بها حضهور قلهب، يعنهي  مطلوب خداست. چون دواين كار او دنیا رفته است. يعني 

  02كه به مقام وحدت رسیده است. يك انساني

 حوصله است. يكهي از راه يق كموزد، در فهم حقا فرمودند: كسي كه شیطان بر جان او مي

 شهود كهه  صهحیح و مرتهب اسهت. روزه باعهث مهيگرفتن  هاي رهايي از اين عدم تفقه، روزه

 راده كنیهداگر ا جهیجهت روح به سوي وحدت سوق پیدا كند و از كثرات فاصله بگیرد و در نت

يا بر روي مسائل توحیدي بهتر تدبّر كنیهد.  ،تر بخوانید هاي توحیدي را عمیق كتابتوانید،  مي

خواهد، امّها  تزكیه نمي ،سالطین  و به ذهن سپردن سلسله تاريخ خواندن ، كردن اطالعات جمع

پهس  .خواههد ها، حوصلة توحیدي مي توجّه به حقیقت يعني توجّه به وجودي باالتر از صورت

از معهارف الههي توجه به تدبّر در  و عدمحوصلگي  بايد متوجّه بود كه بي يخوببا اين مقدمه به 
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شیطان است و هر چه از شیطان فاصله بگیريم، شهوق تهدبّر در معهارف توحیهدي و  هاي وسوسه

الل باشهد يها بهه روش دشود، حاال اين تهدبّر بهه روش عقهل و اسهت قرآني در ما بیشتر ميق يحقا

مسهیر سهالك  با تدبّر عقلي هم زني نكند، است، مسلّم اگر شیطان راه يآن نكته ديگر ، كهبقل

، چون تا ارتباط قلبهي بها حقهايق حاصهل شود قلبي در حقايق ديني كشیده مي به تدبّرِدر نهايت 

 اي جلسههنشود هنوز با خودِ حقايق ارتباط حاصل نشده است. گهاهي شهده اسهت حاضهريد بهه 

اي برويهد كهه  برايتان قصّه بگويد و مثال بزنهد، ولهي حاضهر نیسهتید در جلسههران تا سخنبرويد 

اصل حقايق را با شما در میان بگذارد، در ايهن  ،ها فوق حادثهخواهد در آن جلسه،  سخنران مي

رسهید كهه ديگهر از مثهال و  اهلل به جهايي مهي شاء نتأثیر شیطان هستید، ولي إ نوز تحتحالت ه

كنید، در اين حالت  لم را طلب ميهاي جاري در عا اصل قضیه و سنّت و ايد قصّه فاصله گرفته

هها را بهراي مهردم  فرمايد: ما ايهن مثهال قرآن مي ايد. اهلل بیشتر از دست شیطان رها شده شاء  نإ

فرمايهد:  ها شهوند. مهي هاي جاري در اين مثال زنیم تا بلكه تفكر كنند و متوجه سنت عادي مي

  00.«مْثالُ نَضْ ِبُها لِلتّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ ُونوَ تِلْكَ الْاَ»

كنهد و تمهام انهرژي  مهيكه سخنگو عمیهق بحهث  اي در جلسهدين نیستید، اما اگر  بي شما

همان اندازه در وسوسه شهیطان گرفتهار شويد، بايد بدانید به  خواهد، خسته مي ذهني شما را مي

كسهي كهه در جه دارد، هر كس در درجة خهودش. شیطان بودن در  تأثیر وسوسه ، تحتهستید

تهدبّر  قهدر آن كهه ياست، كسه یطان را متوقف نكردهعمالً وسوسة ش كند، ها تعمّق نمي بحث

طهور  دها يكهمة آخون :دگوي بیند، مي مطالب ديني را تكراري مي  مهكه حتّي ه است نكرده

اً بتوانهد تفكیهك كنهد. عمومه فهمهد تها نميحرف علماء را خدا اصالً  زنند، اين بندة حرف مي

ههاي دينهي  د و لذا همة حرفده شخیص نميمختلف تفكّر را ت آدمي كه دقّت ندارد، درجات

اگر عمیق وارد مطالب شود، در بهشتي وارد شده است كه هر  كه داند نمي د،بین ي ميرا تكرار

شود كه عمالً دين   دقّتي باعث مي درخت آن هزار میوه دارد و هر میوة آن هزار طعم دارد، بي

 خواهد؟  از دست او برود. مگر شیطان غیر از اين را مي
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 برکات تفقّه در دين

)صلي اهلل خدا عرض كردم تعمق و تفقه در دين يك بركت الهي است، به طوري كه رسول

 بخواههد بهه بنهدهچون خداونهد  07«الدِّيْ  مَ ْ يُ ِ ِاوُ بِهِ خَيْ اً يُفَقِّهْهُ فِي» فرمايند:  مي علیه وآله(

دههد. در آن حالهت ديگهر آن شهخص  اش خیري برساند، به او توفیق تعمق و تفقه در دين مهي

دههد و در واقهع  شود و همان تعمق در دين به او سیر به سوي حق مي شكل عبادتش عوض مي

)صهلي خدا از آن طريق به زيباترين شكل، عبادت خدا را انجام داده است. لذا است كهه رسهول

عبادت نشد خداوند بهه  01«الدّي  ما عُبِدَاوُ بِشَيْء، اَفْضَلَ مِ ْ فِقْه، فِي» فرمايند:  مي علیه وآله( اهلل

ههر  09«لِكُلِّ شَيْء، عِما ٌ وَ عِما ُ هَذاالدّي ِ اَلْفِقْنه»فرماينهد:  چیزي باالتر از تفقه در دين. و باز مي

دارندة اين دين، تفقه و تعمق در آن است. چیزي را ستوني است تا آن را نگهدارد، ستون و نگه

و لذا است كه شیطان دسترسي به عالِم ندارد، چون شیطان همة كارش آن است كه مها در ديهن 

تفقه نكنیم، حاال چقدر براي او مشكل است دسترسي بهه كسهي كهه اههل تفقهه در ديهن اسهت. 

يْطانِ مِن ْ اَلْنفِ عابِند، اَشَدُّ عَلَيفَقِيهٌ واحِدٌ »فرمايند:  مي )صلي اهلل علیه وآله(پیامبر خدا  51«الشنَّ

وجود عالِمي كه اهل تفقه در دين است براي شیطان از هزار عابد كه اهل تفقه در ديهن نیسهت، 

 ي ِ اشندُّ عَلَنيالندّ يمُتَفَقِّهٌ فِن»ند: يفرما يم )علیه السالم(كه امام سجاد تر است. همچنان سخت

 لههیكهردن ح يطان در خنثیش ين برايك نفر از اهل تفقّه در دي 50«عابدطانِ مِ ْ عبا َةِ اَلْفَ يالشَّ

دهد، علمهي اسهت كهه  هزار عابد بهتر است. آنچه به كارهاي ديني ارزش ميعبادت ش، از يها

قَليلُ الْعَمَل يَتْفَعُ مَعَ »فرماينهد:  مي )صلي اهلل علیه وآله(پشتوانة اعمال ديني است. حضرت رسول

عمل كمِ همراه با علم، بیشتر نهافع اسهت از عمهل زيهاد  55«ثي ُ الْعَمَلِ ال يَتْفَعُ مَعَ الْجَهْلالْعِلْمِ، وَ َُ

                                                 
 .077، ص 0، ج «االنوار بحار» .5119والقاسم پاينده، حديث شماره ، اب«الفصاحه نهج» - 07

 .5277، ابوالقاسم پاينده، شماره «نهج الفصاحه» - 01

 .500، ص 0، ج «االنوار بحار» - 09

 .52، ص 5، ج «االنوار بحار» - 51

 .503، ص 0ج ، «االنوار بحار» - 50

 .5191، شماره «نهج الفصاحه» - 55



 909 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

لُ ينقَل»نهد: يفرما يمه )علیه السالم(جعفر بن ين رابطه حضرت امام موسیولي بدون علم. در هم

؛ عمل كهم از عهالم « ٌو الجهلِ م  و ي العملِ م  اهلِ الهَويالْعَمَل مِ َ العالمِ مقبولٌ مُضاعَفٌ وَ ُث

ست. چون یرفته شده نياد از اهل هوس و جهل پذيچند برابر مورد قبول خداوند است، و عمل ز

؛ ارزش هههركس بههه انههدازة علههم اوسههت. فرمودنههد: )صههلي اهلل علیههه وآلههه(خدا بههه تعبیههر رسههول

چون واقعاً بسیار فرق اسهت بهین  53«هُم عِلْماًلُّمَةً اَقَياَُْثَ ُالتّاسِ قيمَةً، اَُْثَ ُهُمْ عِلْماً وَ اَقَلّ التّاسِ قِ»

بْعُونَ  َرَجَنةً»فرمودند:  )صلی هللا علیه وآلره(خدا عالم و عابد. رسول  59«بَيْ َ الْعالِمِ و الْعابِدِ سنَ

سناعَةٌ مِن ْ عنالِم، مُتَّكِنئٌ »فرمايند:  بین عالم و عابد، در نتیجة عمل، هفتاد درجه فرق است. مي

يهك سهاعت از زنهدگي عهالم  52«يَتْظُ ُ فِي عِلْمِهِ، خَيْ ٌ مِ ْ عِبا َةِ الْعابِدِ سَبْعِي َ عاماً عَلَي فِ اشِهِ،

نگهرد، بهتهر از هفتادسهال  كه بر فراش خود تكیه زده است، در حالي كهه در علهم خهويش مهي

ه هايي كه دارد امكان نفوذ در قلب مؤمنهاني كه عبادت عابد است. اساساً براي شیطان با وسوسه

 )صرلی هللا علیره وآلره(خهدا رسهول تر است و در همین راسهتا اهل تفقه در دين نیستند، راحت

بهه  50«سَتَكُونُ فِتَ ٌ يُصْبِحُ ال َّجُلُ فِيها مُؤْمِتاً وَ يُمْسِي ُافِ اً، اِالّ مَن ْ اَحْيناهُ اوُ بِنالْعِلْم»فرمودنهد: 

است و شب كافر، مگر آن كسهي كهه ها خواهد آمد به طوري كه صبح انسان مؤمن  زودي فتنه

 خداوند او را به علم زنده نگه دارد.

كنید مؤمني كه ايمانش از طريق علم و تفقه در دين به دست نیامده اسهت،  پس مالحظه مي

فهمهیم نقهش شهیطان در  جاست كه مي گیرد. اين چقدر راحت در معرض حیلة شیطان قرار مي

هها  حوصلگي خطرناک است، در حالي كه اين بي كردن ما در تعمق در دين چقدر حوصله بي

فهمهیم چهه زمینهة  گیهريم و نمهي دهد كه مها آن را بهه چیهزي نمهي را طوري براي ما جلوه مي

خطرناكي براي ما فراهم كرده است. ما بايد بین تعمق در دين با اطهالع زيادداشهتن و بها ههوش 

توانهد  مهي بودن شیطنتتأثیر  تحت باهوشي بارا يبودن در جمع اطالعات تفكیك قائل باشیم، ز
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 مهيمثالً او  هاي مادّي و حسّي است. بین پديده در تفكیك بعضاً  باهوش  همراه باشد، هنر آدم

د، ولي ممكهن ماينبه خوبي حفو ا يك متن بلند را تماماً ند هزار شماره تلفن را حفو كند، يتوا

 رسههول همههین رابطههه سههت درسههت نفهمههد. دراسههت همههان متنههي را كههه خههوب حفههو كههرده ا

فَ ُبَّ حامِلِ فِقْه، اِلي مَ ْ هُوَ اَفْقَهُ مِتْنه، وَ رُبَّ حامِنلِ فِقْنه، »فرمودند:  )صلی هللا علیه وآلره(خدا

چه بسا كسي حامل يك نكتة عمیق ديني باشد ولي خودش آن را كمتر بفهمهد و  57«لَيْسَ بِفَقِيه

آن عمیق شهود، و چهه بسها كسهي يهك نكتهة تر از اولي در  به كسي برساند كه آن دومي عمیق

عمیق ديني را به كسي برساند، ولي خودش چیزي از آن درک نكرده باشد و فقط آن را حفهو 

 و تفقهه دقّهتداشتن يك چیز است، تعمق و تفقه و دقت، چیزي ديگهر.  پس هوش كرده باشد.

عقلهي و قلبهي بهه حقیقهت  توجّهداشتن و  ،ها به باطن ها و حادثه يعني سیر انسان از ظاهر پديده

كهه بهاهوش  يكسه كهردن ظهاهر. كه باهوشي يعني جمهعها، در صورتي  ها و حادثه اين پديده

، يهك شهعور حفو كند ولهي عبهرت گهرفتن از تهاريختواند تمام تاريخ را خیلي زود  است، مي

 ههاي فاسهد گهذارد انسهان اي در كار است كه نمهي خواهد تا انسان بفهمد چه قاعده ديگر مي

 ،بهودن اند امّا عمیهق نیسهتند، چهون عمیهق هايي كه باهوش كارشان به انتها برسد. بسیارند انسان

 ن ممكهن مهيلطف الهي اسهت و بها تزكیهه و دور شهدن از شهیطايك رفتن و اين  يعني به باطن

 مهياي  صهحنهدر خودش خبهر از حضهور  ،آمد خواندن ماندست هخواندن و هر چه بشود. زياد

« ضهرورت مطالعهه و نحهوة آن»و خطر اين موضوع در بحهث  پديد آورده استكه شیطان  دهد

 .روشن شده است

. وقهت نفههم را حفو كن ولي هیچحديث آيه و كند كه  را وسوسه مي گاهي شیطان انسان

 آيهه و كنهد كهه حاال كه شیطان نتوانست كاري كند كه آن فرد ترانهه حفهو كنهد، كهاري مهي

قهت و يكحال نحوه افتادن در دام شیطان است.   اين هم يكحفو كند ولي نفهمد. را حديث 

رفِ جنبه كند كه به تواند كاري كند حديث را نفهمي، كاري مي است نمي آيهه  هاي عقلي صهِ

  شهیطان مهي ، بهاالخرههاي باطني و غیبي و عرفاني آن را نفهمهي حديث مشغول شوي و جنبهو 
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 ه جلوتر نرويم. ما بايد اين حهاالت را در خهوداي كه هستیم از آن مرحل خواهد ما در هر مرحله

 ايد. ارزيابي كنیم. حرف زياد است، خودتان بحمدهلل راه افتاده

 زبهههان باقهههههي ايهههن نكتهههه آيهههههد بهههههي

 

 در دل ههههر كهههس كهههه دارد نهههور جهههان

تعقّهل در  شیطان، پیروي از اهل سهتیز و اههل تعطیهلِ هاي وسوسة فرمايد: يكي از نشانه  مي 

 گوينهد اههل  وقت به شما نمهي هیچكساني كه بدون تدبّر.  يعني پیروي از اهل تعبّدِدين است، 

ما را نسهبت بهه ههر فكهري كهه خهالف شها يعني چه، فقط  بزرگي اين و فرهنگ شیعه والبیت 

رقیهب را درسهت  كه اصل اشكالِ كنند و بدون آن برداشت خودشان از دين است ، حساس مي

توانهد تهو را از   حاال كه شهیطان نمهي دهند. و عدم تفكّر را رونق ميتیز ارزيابي كنند، روحیة س

 هبودن چیزي ب از شیعه كند كه عه ميیش يآنچنان مشغول اختالفاتت با رقبا شیعه بودن درآورد،

 دست نیاوري. 

البیهت را فهمیهد،  تشهیّع و اههلمكتهب عكس آن خوب است كهه آدم وقتهي عظمهت  يآر

البیهت  هايي كه مسلمانان را از اهل فهمد آن فهمد و مي ا را ميه خود ضعف رقیبان آن خودبه

اند. اين غیر از اين است كهه گرفتهار دعهوا بها ضهدّ  دور كردند چه ظلم بزرگي را مرتكب شده

 شیعه شود.

 ها  هاي گرفتار سايه ذهن

ن يهر اچیهزي اسهت، بدانیهد كهه شهیطان د ديد كهه ذهنتهان سهايه دارد و گرفتهارهر وقت دي

بدانید كه الههام گذارد،  ها را پشت سر مي . هر وقت ديديد كه ذهنتان سايهنقش دارد يگرفتار

گوينهد  مهي هست. وقتهي يا سايه ذهني« كارما»عنوان   تحت بحثيدر عرفان هندي ملك است. 

دارد، يعني ساية ذهني همواره او را مشغول كرده است و لذا هیچ چیز را درسهت « كارما»طرف 

افراد جدلي هسهتند.  از كند. بعضي ستیز و جدل را پیروي ميدر درون خود ره بیند و هموا نمي

سهي كدهنهد، يها بايهد بها  كار را رشهد كه جنبة دعواي آن  توانند كاري كنند جز اين اصالً نمي

سهي كخهود را بها اصطالح دائهم  ستیز است، بهسراسر روحشان مبناي يا ستیز. اصالً  رقابت كنند

 از آن را نمهي، باالتر اي هر حادثه كنند، چون از سطح ميرا شروع بت ند و رقاكن همسنگ مي

ها آرامش و صعود و عروج ندارد، غذاي روحشان درگیري و رقابهت اسهت. حهاال  اين شناسند.
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د نهتوان د، عظمت خود انقهالب اسهالمي را نمهينشو  د متوجّة انقالب اسالمي نخواه هم كه مي

و بس، و صرفاً از سهر سهتیز  دند بفهمنتوان ضدّ اين انقالب ميهاي آمريكا را  د. فقط نقشهنبفهم

 اين روحیة ستیز است.كنند،  با آمريكا از انقالب دفاع مي

د و جلهوة واليهت الههي را بهر فهم ميرا  يكه عظمت انقالب اسالماست عكس آن؛ كسي 

اين آدم تنفّهر از ي براراحتي از آمريكا متنفّر است.  د، اين آدم بهكن ميها در آن مشاهده  انسان

ولهي اگهر از  دههد. معني مي ،در رابطه با وظیفة الهي و پذيرش واليت حضرت حقهم آمريكا 

چهون آمريكها بها آن بهد گويهد؛  مهيچرا اين انقالب خوب است، شخص گرفتار ستیز بپرسیم؛ 

نهه بها  ،كند معنا و ارزيابي ميرا در رابطه با ستیز با دشمن  ياست، يعني شخصیت انقالب اسالم

د. ايهن مثهال تر باشه تواند خوب است، امّا مي بد  خواهم بگويم اين آدم  ودش. نميكماالت خ

 زدم.« سايه ذهني»را براي نشان دادن معني 

كند بقايش به  كند تا باقي باشد. فكر مي  آيد با همسايه خودش ستیز مي وقت آدم مي يك

نبايد بها او كنهار  ،آن جهت كه ناحق استبیند اين همسايه از   وقت مي نفي همسايه است، يك

كند و در راستاي ارتباط بها حهق، ارتبهاط بها  اش را با حق محكم مي بیايد، در حالت دوم رابطه

 ز اسهتههش به ستیهوقت انسان بقاي د. يكههكن اش را ارزيابي مي ههههمساي

 هاي ديگرش فرع اين بقاء است. گیري وقت بقايش به ارتباط با حق است و جهت يك 

وارد   هاز ايهن طريقههها را  آنشهود   خیلي راحت مهي ،فعّال است ناجوان  چون ساية ذهني

وارد انقهالب دفهاع از در اردوگهاه هها را  ق آنيهن طريهاز ا يانه كرد و حتيجو زهیست يماجراها

دفهاع از ها را در اردوگاه  يا آن ،ها نشان دهیم انقالب را به آناصل و مبناي كه  بدون اين كرد،

ن يتهر بهره ن نوع ورود كميها نشان دهیم، ا اساس شیعه را به آن كه ، بدون اينوارد نمودشیعه 

در هر صورت بايهد متوجهه شهويم كهه افهراد را از . ع داردیطرفداران انقالب و تش يجه را براینت

كنیم و انگیزة اصلي افراد را ها و ستیزها به سوي حقايق دعوت ن هاي ذهني و رقابت طريق سايه

اي  ها راه شیطان همواره بهراي ههر وسوسهه هايي قرار ندهیم، چرا كه از اين طريقه چنین رقابت

حفهو كننهد،  گهرانيخودشان را با سهتیز بهر دخواهند   ميهايي كه  در قلب آنها، باز است. آدم

ا راه القاء الهام ملهك را بهه ه شوند، اين معرفت محروم مي ها از خیلي از درجات عاليِ اين آدم

آمريكها بهد اسهت و  انهد از آن جهت كه متوجّه شده؛ يآربندند.   همین اندازه در خودشان مي
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ولي بايد دشمني آمريكا را دريچة قرب شده است،  اند، الهام ملك نصیبشاز آن دوري كر بايد

در د نهتوان اين جهت كه نمياز الهي براي خود قرار دهند، يعني براي خدا با آمريكا بد باشند و 

قهرار دهنهد،  بهراي قهرب بهه خهدا اي با آمريكا را براي خود دريچههو دشمني د نباالتر بیاير یمس

وَ اَتَقَن َّبُ اِلَني اوِ ثُنمَّ »... گويیهد:  عاشهورا مهي. شهما در زيهارت گرفتار نقشهة شهیطان هسهتند

بها دوسهتي شهما و  مهن البیت! يعني اي اهل ؛«مِ ْ اَعْدائِكمْ... بِمُواالتِكُمْ وَ مُواالةِ وَلِيِّكمْ وَ بِالْبَ ائَةِ

كنم، پس  را براي خود سرمايه مي دوستي دوستان شما، و با بیزاري از دشمنان شما، تقرّب الهي

اي براي قرب الههي قهرار مهي  یلهدوستان شما را وسبه شما و به دشمنان شما و محبت با دشمني 

اسهت،  ه شما بدون هیچ ساية ذهني به حضهرت حهق و قهرب بهه اوم، در اين حالت تمام توجّده

د را وسهیلة قهرب الههي ندشمن هست )علیهم السالم(امبریت پیاهل ببا هايي كه  حتّي دشمني با آن

 .  شود يمحسوب نمجدل و ستیز دهید، اين خوب است و  قرار مي

 هنهي انسهان مهيههاي ذ ت سهايهداشتن اهل ستیز نیز كار شیطان است و موجب تقوي دوست

كه تعبّد بدون تدبّر كار شیطان است و موجب دوري انسهان از ارتبهاط بها حقهايق  همچنانشود، 

 )علیهم السهالم(و ائمهه )صرلی هللا علیره وآلره(پیروي از رسول خدا ،شود. از آن طرف عالم مي

ويهد: گ گیهرد. تهاريخ مهي بیشتر در مقابهل نسهیم فرشهته قهرار مهي انسانهر چه بیشتر شود، جان 

بهه هنگامي كه عُمر يعنهي خلیفهه دوم توسهط ابولؤلهؤ مجهروح شهد،  )علیه السالم(حضرت علي

  رفتند عمر عیادت

نهد كن كه احساس وظیفه مي د. در عین ايننبلندتر از اين است كه عمر را دوست داشته باش ماما

گوينهد اگهر بها  فهمند، مي  را نميكارها اين  ها بعضيت كنند، اين كار سختي است. از او عیاد

در زمهان حضهرت خهوب اسهت چهرا بها او رفتهه اسهت. اگهر  او  به خانهعمر بد است، پس چرا 

گهر  كننهد. روحهي كهه سهتیزه خالفتشان در خطبة شقشقیه اينچنین به خلیفه اوّل و دوم انتقاد مي

 شناسهد ههم هسهت. همهان وجهي كه ايشان مهي دو  باالتر از اين   همد يك مقاميف  است نمي

اسهت   البیت مقام عجیبي است. مقامي اند. مقام اهل ها باالتر از غم و خوشحالي طور كه بعضي

ها را دوست ندارند، ولي نه براساس رقابت با  ها نیست. بدي هگرفتار ستیزصاحب آن مقام، كه 

 كه بر اساس نور الهي.ها، بل بدها و بدي



 909  ..................................................................................................هايي از الهام ملك و وسوسه شیطاننشانه

ارتبهاط دارد، فهوق جبرئیهل و میكائیهل  ماكي كه با لَفرمودند: آن مَ )علیه السالم(امام صادق

آن هم ملكي فهوق  ،روحي كه اسیر اين ستیزها نباشد، مقامش، مقام پذيرش ملك است 51است.

آزاد كنهد. ههاي ذهنهي  آدم خودش بايد خهودش را از ايهن سهتیزها و سهايهجبرائیل و میكائیل. 

اند و  شده از درگاه الهي ، راندهو شیاطین هستند، اند و ساكنان عالم ملكوت روحاني ،فرشتگان

يهك از ايهن  از عالم قدس و پاكي محجوبند. حاال مالحظه كنید با حركات و افكارتان به كدام

 دو عالَم وصل هستید.

 راه ارتباط با عالم قدس

 مهيطان یشه يهها الههام ملهك و وسوسهه يهها از نشانه ن نكتهچهارمیدر  «عليةه هللا رمح »مالصدرا

 د:فرماي
 انهد و شهده از درگهاه الههي رانده ؛اند و ساكنان عالم ملكوت. و شیاطین روحاني ؛فرشتگان»

اند، پهس ههر كهس  هاي معنوي ممنوع شده از ورود به آسمانلذا از عالم قدس و  محجوب
باشد، مانند ايمان به خدا و پیامبران و عنوي معلومش و تفكّرش در موضوعات عالي و حقايق 

ه اسهت، و هاي آسماني و قیامت، در حقیقت به مقام فرشهتگان تشهبیه شهد فرشتگان و كتاب
، است و تفكّرش در امور دنیهايي اسهت  و سفسطه  و نیرنگ  كسي كه علومش از نوع فريب

رفتن بهه درجهات بهشهت و  شبیه به شیاطین و زنداني در عالم طبیعت و دوز  است، و از باال
 «.شود نصیب است و ناچار با شیطان محشور مي بي ،ملكوت و جهاني برتر از عالم مادّه

، مالئكهه بها بشهنوندرفتند كه حقايق عالیه را  ميخوانیم كه وقتي شیاطین   در سوره جن مي

تواننهد بها   اطین نمهيشهیطبق اين آيه  59؛«يَجِدْ لَهُ شَهاباً رَصَداً»ها را زدند،  آن خود يها شهاب

اند، پهس ههر كهس  هاي معنوي ممنوع شده  عالم اعالء ارتباط برقرار كنند و از ورود به آسمان

علوم و تفكرش در موضوعات عالي و حقايق باشهد، ماننهد ايمهان بهه خهدا و توجّهه بهه حقیقهت 

                                                 
 يادعه»كتهاب  017در صهفحه « لَهقَ اهللمقام اولُ ما خَ»به بحث  )علیهم السالم(تیالب شدن مقام اهل روشن يبرا - 51

 د.يیرجوع فرما« ينوران ييدر فردا يندبه؛ زندگ

إِالَّ مَن ِ  ،وَحَفِظْتَاهَنا مِن  ُُنلِّ شَنيْطَان، رَّجِنيم،» فرمايد: مي 01و  07؛ و نیز در سوره حجر آيات  9سوره جن آيه  - 59

خواسهت از اخبهار  اي حفو كرديم، تا اگر مي شده ها را از هر شیطان رانده ؛ يعني آسمان«اسْتَ َقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِي ٌ

 سمع كند، شهاب مبیني او را تعقیبب كند و براند. راقآن است
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 است یه شدههاي آسماني و قیامت، در حقیقت به مقام فرشتگان شب پیامبران و فرشتگان و كتاب

  قهرارها  انوار غیبي آن در معرضيك نحوه اتّحاد و مراوده دارد و دائم  ،و نفس او با آن حقايق

و تفكّر در امور دنیهايي باشهد،   و سفسطه  و نیرنگ  گیرد و كسي كه علومش از نوع فريب مي

باطهل و  در واقع شبیه شیاطین و زنهداني در عهالم طبیعهت و دوز  اسهت و نفهس او بها آن امهور

امور باطل است و از باال رفهتن بهه آن تأثیر   وَهمي يك نحوه اتّحاد و مراوده دارد و دائماً تحت

نصهیب اسهت و ناچهار  بهي ،جهاني برتر از عالم مادّهاز سیر به سوي درجات بهشت و ملكوت و 

بیهرون   شان از مرزهاي فريب و سراب انديشهحدّ  ها نوع آدم  ود. اينش  با شیاطین محشور مي

 رود و دائماً از يك پوچي به پوچي ديگر و از يك فكر باطل به فكر باطل ديگهر سهیر مهي نمي

 اند، گفت: ها را واقعیت پنداشته باطلكه  تر از همه، اين و باطلكنند، هزاران فكر باطل دارند، 

 ذوق آزادي نهههههههههههههدارد جانشهههههههههان

 

وَر میدانشههههان  هسههههت صههههندوق صههههُ

 یش نیههههستگههر هزاراننههد يهههك تههن بهه 

 

 جهههز خیههههاالت عههههدد انهههديش نیسهههت

 گههههر ز صههههندوقي بههههه صههههندوقي رود 

 

 او سههههمائي نیسههههت، صههههندوقي بههههود

تمهايالت پسهت تحريهك سهوي به ما را خیلي عجیب است! شیاطین در كمین ما هستند كه  

آورنهد.  يادمهان مهيبهه مان را هاي كاري در نماز طلبشدن ما گردند، مثالً  انع آسمانيكنند و م

قبهل از كهه  در حهاليد. نكن  ميهايمان  كاري طلبنماز كه عروج مؤمن است، ما را گرفتار در 

ام توجّهه در يادمان نبود، پس معلوم است كه يك عامل خهارجي بها تمهها  يكار آن طلبنماز 

 ما را شبیه خودش بنمايد.  ويك جايي ما را مشغول دنیا كند  كمین ما نشسته است تا

ايهد،  دائماً در زواياي دنیا دقیهق شهدهو د، كن  كر شما در دنیا سیر مييديد تمام فهر وقت د

بدانید كه وسوسة شیطان در كار است، چون جنس شیطان نظر به اين چیزها است و تهالش دارد 

سنخ خودش بكند، جنس مالئكه حضور در عالم اعالء اسهت، اگهر بتهوانیم قلهب را  همنیز ما را 

نخواهي حقیقتمان و وجودمان در عالم اعالء حاضر اسهت  واهيدر معرض مالئكه قرار دهیم، خ

دائهم « رسد هر دم از اين باغ بَري مي»وقت  آنشود و  مان در زواياي عالم معني دقیق ميو فكر

 بايد متوجّه باشیم:

 ت در حبس دنیها آمهديمما از براي مصلح

 

 حبس از كجا ما از كجها، مهال كهه را دزديهده

 ايههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههم

 

 آوريم: زندان خود ديديم، فرياد برمي وقتي اين دنیا را
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 ميهها ار ملههك بههودهيههم، يهها مهها بههه فلههك بههوده

 

 م، جملهه كهه آن شههر ماسهتيهباز همهان جها رو

 ميتههر م، وز ملههك افههزونيخههود ز فلههك برتههر 

 

 اسهههتيم، منهههزل مههها كبرين دو چهههرا نگهههذريهههز

 عهههالم خهههاک از كجههها، گهههوهر پهههاک از كجههها 

 

هن چهه جهههها كنیهههههد ايهه ربافرود آمديم،  بر چه

 اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

 
 جوان يار ما است، دادن جان كهار مها اسهت بخت

 

 سههاالر مهها، فخههر جهههان مصههطفي اسههت قافلههه

 ،ارتباط با عالم مالئكه است و با دقّت بر روي حقهايق هسهتي مان در در آن حال دائماً توجّه 

ل خهود نسبت بهه حضهور شهیطان در فكهر و خیها یم. اگريكنیم اين ارتباط را آسان نما يسعي م

آيهد و میهدان را  ميتان  هاي شیطان در زندگي وسوسه خطرناک است، زيرا كه حسّاس نباشید

اس نباشهید مهي باز ميهستي حقايق  و شما را ازبیند،  باز مي يیهد: مگهر چهه گو دارد. اگهر حسهّ

هم قهر باشند؟! اصهالً  شود زن و شوهرها با مگر چه مي اشكالي دارد كه با همسايه دعوا كنیم؟!

جههنّم اي از آتهش  در اين صورت شراره؛ چه مصیبتي است اين دعواها و قهرها م كهیفهم  نمي

هم كبر و سهتیز اسهت. وقتهي بفهمهیم شهیطان از عهالم   افتاده است كه ريشة آن قلب مادر خانه 

فهمهیم ورود شهیطان در زنهدگي مها چهه محرومیهت بزرگهي اسهت،  اعالء رانده شده است، مي

 قهدس عهالمتفكهر در امهور دنیها شهد، از بتوان تصوّر كرد. كسهي كهه اههل  كه تر از آن بزر 

كنهد، شهیطاني  كه ما را مشغول دنیا مهي  ماند. علومي شود، ديگر چیزي برايش نمي محروم مي

هاي مها، اكثهراً مها را  كه ما را وصل به عالم قدس كند، الهي است. علوم دانشگاه  است. علومي

عالم قدس ه عالم قدس نیست، بلكه حجاب منظر علومشان وصل ب كند، چون مشغول به دنیا مي

 رونهد و المهذهب بیهرون مهي دانشگاه مي به مذهبيد يبا عقا ،جواناناكثر است، به همین جهت 

شناسهي و   وصهل شهود. زيسهتعلهوم دانشهگاهي بهه عهالم قهدس شاءاهلل  إنكه  اين يند، مگرآ

م قهدس شهود فیزيكهي خوانهد كهه بهه عهال ا مي: آيشايد بگويید ن اشكالي ندارد.دفیزيك خوان

كنهیم. اگهر عهالم را  منظر خود را نسبت به طبیعت تصهحیحشود؟ آري؛ مهم آن است كه وصل 

شناسهي و  وقهت نهه تنهها زيسهت هاي حقايق عالیة بشماريم، آن آيت الهي ببینیم و همه را جلوه

باشهند، ولهي  والم عالیهه مهير آن عهها حجاب عالم قدس نیستند، بلكه مهذكِّ فیزيك و امثال آن

هاي ما يك نحوه مشغولیت به دنیا است و لذا بیشتر میهدان تهالش شهیطان شهده  امروزه دانشگاه

 است. به امید روزي كه اين معادله برعكس شود!
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علومي كه ما را مشغول دنیا مي كند، علوم مقدّس نیست و علمهي كهه مقهدس نباشهد، علهم 

شیطان. بايد اين عالم را از منظر توجّه به حقايق نگريسهت تها است و صحنة تحرّک  ، وَهْمنیست

 اش نگريسته شود.   يو ملكوت قدسي هر چیزي در رابطه با حقیقتِ

اهلل در  شهاء  نتها حهدّي روشهن شهد. إهايي از الهام ملك و وسوسهة شهیطان  جا نشانه تا اين

 موفّق باشید.بر قلبتان تحقّق شرايط الهام ملك 

«و رحمةهللا و بركاته  والسالم عليكم»



 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
 1«... الْمآَلئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِي َ ِمَتُواْ يإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَ»

اي  پهس ،شمايم با معیّت قیومي آنگاه كه پروردگار تو به مالئكه وحي نمود من با

ههاي بنهدگي  اي از صهحنه مالئكه مؤمنین را ثابت قدم داريهد تها در ههیچ صهحنه

 متزلزل نگردند. 

را تبريهك عهرض  )علیره السرالم(و امام صهادق )صلي اهلل علیه وآله(تولّد نبي اكرمدر ابتدا 

در ، مقام وحدت مطلقه است )صلي اهلل علیه وآله(كنم. بايد متوجّه باشیم كه مقام پیامبر خدا مي

در ههر  موطن انساني، يعني همان مقام موحّد محض. موحّد محض يعنهي تهوازن محهض. تهوازن

 . وقتهي كهه مهيسهتیت آن حضهرت مهزاحم ابعهاد ديگهر نیيك از ابعاد شخص چیز، و لذا هیچ

عهین حضهور در مقام موحّد محض اسهت، يعنهي در  )صلي اهلل علیه وآله(قلب پیامبرمقام گويیم 

چیز به وحدت  همهآن حضرت در قلب  شود چون  خودش خارج نمي ، از حقیقتعالم كثرت

كثرت، مقهام دوري از حضهرت احهديت اسهت، عهالم دنیها، مقهام مستحضريد كه رسیده است. 

كهه در  بهراي ايهنلهذا شهود و  كثرت است و كسي كه به كثرت آلوده شود از حق محروم مهي

و ايهن كهار از  مسهتقر گهرددوحیهد مقام تنشويم، بايد قلب در از حضرت حق دور  ،عالم كثرت

 ممكهن مهي ،كه قلب موحّد محض اسهت )صلی هللا علیه وآله(طريق نزديكي به قلب محمّدي

 است. )صلی هللا علیه وآله(شدن به شريعت محمّدي شود و راه آن هم هر چه بیشتر نزديك

از به قلبهي پس با اين مقدّمه براي نجات از هبوط زمیني و آزاد شدن از كثرات عالم ارض نی

 هداريم كه در مقام توحید باشد، يعني نیاز به قلب موحّد داريم. قلب موحّهد را شهريعت الههي به

اسهت و شهريعت  )صرلی هللا علیره وآلره(مقام قلب پیهامبر خهدا ،آورد، اصل شريعت وجود مي

                                                 
 .05سوره انفال، آيه  - 0
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مقهام  متوجهه ،ايهن ديهدتوجهه بهه بها اگهر شرايط ايجاد وحدت شخصیت است در عالم كثرت. 

كهردن روح آن حضهرت، مقهام آزادمقهام  باشیم، خواهیم ديد كهه )صلی هللا علیه وآلره(پیامبر

)صلی هللا علیره شريعت محمّديگر تمسك به يبه عبارت داست و  ها و پوچي انسان از كثرات

اضمحالل است. چون مقابل وجود مطلق، عدم مطلق است و پوچي و مقام نجات يافتن از  وآله(

خدا عین وجود و عین وحدت است، پهس طهرف مقابهل خداونهد،  مقابل وحدت، كثرت است.

كثرت و عدم است، پس دل دادن به عالم كثرت، فرو افتادن در اضمحالل و عهدم اسهت، پهس 

موجب نجات انسان اسهت به عنوان موحّد محض،  )صلی هللا علیه وآله(نظر به مقام قلب پیامبر

  5از اضمحالل و نابودي.

  ف خلقتو تحقق هد آفرينش شيطان

  3:فرمايد در مورد حكمت آفرينش شیطان مي «عليه هللا رمح »مالصدرا

وجود هیچ موجودي در نظام الهي لغو و بیهوده نیست، چراكه خالق عالم هسهتي كهه خهالق »
د، پس شیطان از آن جهت شو  صادر نميحكیم، كار لغو از شیطان نیزهست، حكیم است و 

كهه انسهان از الههام فرشهته    نیست و لذا همچنهانكه مخلوق خداست، وجودش مهمل و پو
كنهد. راسهتي اگهر شهیطان  بهرداري مهي يابد، از وسوسة شهیطان ههم بهاألخره بههره مي  بهره

روي بهه كهار  شان را در جههت كهجكرد و هوس را تحريك نمي« سفسطه»و « وَهم»صاحبان 
حیدي را در انديشة شدند تا حقايق تو گرفت، هرگز اهل حكمت و عرفان برانگیخته مي نمي

 « بشريت به ارمغان آورند؟!

بهرد،  اسهتفاده مهي مهربهاندوسهتان دشمن بدذات بیشهتر از  كه انسان ازش آمده یپچه بسیار 

و در نتیجهه انسهان همیشهه  داردمها نسهبت بهه اعمهال  خود مواظبهت بیشهتر چون دشمن با بدبینيِ

خهود  ، اين مواظبت خودبهردیقرار نگو مورد انتقاد  از طرف اين دشمن تیر نخورد مواظب است

آورد. هوشیاري و شعور به جهت احساس خطهري  يك هوشیاري و شعور خوبي را به همراه مي

                                                 
 د.يیدنبال بفرما« شودي پو  م يفرهنگ يها تیگاه كه فعال آن»موضوع فوق را در كتاب  - 5

 مفتاح چهارم، مشهد پنجم.خالصه اي از ، «الغیب مفاتیح» - 3
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كند، به خصهوص اگهر متوجّهه  نگر مي جانبه كند، او را همه كه انسان از طرف دشمن حس مي

 دشمن دروني خود باشد. 

هها  ان بوده و از جوانهب مختلهف بهه آنكه دشمن دروني دائماً در كمینش ت اينعرفا به جه

اند، قلبشان قلب الهي شده است. اگر شهیطاني نبهود كهه  به خدا پناه بردهنیز ها  حمله كرده و آن

ههاي  بنهابراين هوشهیاري و دقّهت بهاهلل شهود، ان بتوانهد عهارفوسوسه كند، كمالي نبود كه انس

ههاي  مقابهل وسوسهه مهؤمن در به جههت آن اسهت كهه انسهانِ  ، همههاي غیبي معنوي و ارتباط

 را فربه و متعالي كند. شیطان، خود

 كه بر اين موضوع تأكید كرد كه:  پس از اين «عليه هللا رمح »مالصدرا
برد، زيهرا  چه بسیار كه انسان از دشمني دشمن بد ذات بیشتر از مهرباني دوستان استفاده مي»

كنهد و در نتیجهه  ر و گفتار طلب مهيرا در اعمال و رفتا يچشم دشمن بدبین مواظبت بیشتر
 «. شود هوشیاري و دقّت بیشتري را در اعمال و گفتار و افكار سبب مي

 فرمايد:  مي
و جهور كنهد، ولهي دشهمنِ در  اندازد تا خود را جمهع انسان را به هراس نمي ،چشم دوست»

خطر دشهمنِ در را كه از  يمطمئن پناهگاهنمايد و پناه به  كمین، دقّت انسان را صدچندان مي
يابهد و ايهن  نمهي جويي جز خهدا كند و مسلّم در اين پناه كمین برهاند، براي خود طلب مي

برد و اين مقصد اصلي خلقت انسان است و راستي اگر  است كه از شرّ شیطان به خدا پناه مي
 «.شد؟ تهديد شیطان نبود، مراجعة واقعي به خدا واقع مي

بهه مقصهد اصهلي خلقهت خهود  ،رجوع دائمهي بهه خهدا باكه مالحظه كرديد انسان  همچنان

عملهي  ،بهردن به خدا پناهاز شرّ آن اي با توجّه به خطرات شیطان و  يابد و چنین نتیجه دست مي

 «.، از وسوسههشود و انسان صهالح از آتش آبديده مي ،پوالد» اند: شود. در همین راستا گفته مي

پهرده از  وانیم تهاب آوريهم، امّها وسوسهة شهیطانته مهي دانیم كه چهه چیزههايي را اغلب ما نمي

دارد. عمهده آن اسهت كهه از همهان ابتهدا بنهاي مقابلهه بها وسوسهه را  شخصیت حقیقي ما برمهي

به مقصهد برسهیم و مقابله با وسوسه،  از طريقبگذاريم تا شیطان نتواند در روح ما ريشه بدواند و 

، از اسهت ودي كه خداي حكهیم خلهق كهردهانسان عاقل و صالح از هر موج اند.شیطان ناكام بم
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ما درست باشد تا مخلوقات خهدا   گیرد، بايد زمینه  ش فايده الزم را ميا تكويني هاي خیر جنبه

 هاي ما را به ثمر برسانند. استعداد

 ش خهالف نیسهتباران كه در لطافت طبع

 

 زار خههس در بههاغ اللههه رويههد و در شههوره

توانهد  چون شرارت را انتخاب كرد، ولي براي ما مهي ،شیطان براي خودش هیچ فايده ندارد 

 .، به شرطي كه ما شرارت را انتخاب نكرده باشیمفايده داشته باشد

 اصل وجود شيطان و ملك

 ندا ي از اسماء الهياسم كه شیطان و ملك هر كدام مظهر در رابطه با اين «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

 9فرمايد: مي
و هم صفت قهر و الزمة حاكمیهت حهق بهر هسهتي همهین دو  خداوند هم صفت لطف دارد»

صفت است. و از طرفي هريك از اين دوصفت مظهري دارنهد، مَلَهك و ههر كهه در رديهف 
مظهر لطف و رحمت اوست، و شیاطین و ههر كهس عامهل   ملك است

 .«ماجراجويي است، مظهر قهر و غضب خداوند است

است، ولي براي كسي كه عملش موجب قهر الهي شود ضرر دارد،  قهر براي خداوند كمال

 د.نمظهر قهر الهي شو كه وندش ميانتخاب خود موجب سوء و شیطان و هر انسان بدكاري با 

طهور كهه نهور خورشهید بهراي  تابند، ولي همهان انبیاء چون خورشید در طول تاريخ بشر مي

كنهد. در  ههاي طالهب حهق را متوجّهة حهق مهي هم قلب ءصاحبان چشم بینا مفید است، نور انبیا

در رابطه با همین افهراد اسهت كهه . شوند كار شیطان است كه طالبان فساد از او متأثّر مي يراستا

اي پیامبر! چنین كساني را  2؛«ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُتذِرْهُمْ الَ يُؤْمِتُونَأَأَنْ: »فرمايد خداوند به پیامبرش مي

ها با سوء اختیار خود چیز ديگهري را  چون اين ايمان نخواهند آورد، ،سانيچه بترساني و چه نتر

قهر خدا باشد، بلكه خود شیطان بود كه اسم مظهر كه پس شیطان مجبور نشد  اند. انتخاب كرده

 نخواست حق را بگیرد و مظهر رحمت حق شود.
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رسهتادگان خداونهد ، فو قهرآن )صلی هللا علیه وآله(طور كه ملك و الهام او و پیامبر همان

هم فرستادگان شیطان به سوي پرسهتندگان  ها به سوي بندگان حق هستند، هواي نفس و وسوسه

اللّهُ وَلِيُّ الَّذِي َ ِمَتُواْ يُخْ ِجُهُم مِّ َ الظُّلُمَناتِ » فرمهود: طاغوت و فرزندان ظلمتِ دنیا هستند و لذا

و  خداونهد وَلهيّ 0؛«الظُّلُمَاتِ يهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْ ِجُونَهُم مِّ َ التُّورِ إِلَالتُّوُرِ وَالَّذِي َ َُفَ ُواْ أَوْلِيَآؤُ يإِلَ

برد و طهاغوت سرپرسهت كهافران  به سوي نور مي ها را از ظلمات سرپرست مؤمنان است و آن

 برد. ها را از نور به سوي ظلمات مي است و آن

نیسهت كهه ههر تربیتهي نظام كامل يك به خودي خود آيا اين نحوة برخورد با مؤمن و كافر 

قدرت اختیار و انتخاب آن را در نظهام هسهتي،  طلبد  كس آنچه را مي

 داشته باشد؟! 

كه جهان را  رحمت، و مگر نه اين هم صفت قهر دارد و هم صفت وند،كه خدا اين  مگر نه

هها و حتّهي  است كه تعادل بین انسانگرداند. باألخره خداوند با همین صفات  مي  با اين صفات

كند. جنبة قهري آتش، سهوزندگي آن اسهت و جنبهة رحمهت آن،  جهان را ايجاد مياجزاء بین 

در صهحنة نفهس مها بهود، ولهي غضهبمان در صهحنه هايمهان  نورانیت آن است. اگر ما فقط میل

در تعهادل  اگر غضهب باشهد، ولهي شههوت نباشهد، بهاز حضور نداشت، ديگر تعادل نداشتیم. يا

 .با صفت قهر و رحمت حق در تعادل است ،طور نیستیم. بقیّة عالم هم همین

حاال كه خداوند حكومتش را در اين عالم به يك اعتبهار بهر اسهاس قههر و رحمهت و يها بهه 

كند، مظهاهر غضهب و شههوت ههم مشهخص  عمال مياِ ،اعتبار ديگر بر اساس غضب و شهوت

ود اند. خ اند، مظهر قهر و غضب الهي هايي كه با شیطان انسان، جو هاي بد و ستیزه انساناست. 

مظههر  ههاي نیكوكهار و انسهانالئكهه ماز طهرف ديگهر  شیطان مظهر اصلي غضب الههي اسهت.

رحمهت  مظهر و مجالي اصلي )صلی هللا علیه وآله(پیامبرخدااند و وجود اقدس  يرحمت اله

كند. يعنهي دو اسهم  كوكار تجلّي ميهاي نی توسط ملك به جان انسانآن رحمت كه  ،خداست

فرمايد: ايهن دو اسهم مثهل بقیهه اسهماء  كنند مظاهري دارند، حاال مي الهي كه جهان را اداره مي

  الهي براي خدا كمال است. مثالً غضب براي خدا كمال است، چون با غضهبش دشهمنان را مهي
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بش اگهر بهر مها جهاري شهود، كند، امّا غضه شكند و نااهالن را از نزديكي به عالم قدس دفع مي

شهود، يعنهي  عالم قهدس مهي از ارتباط بابراي ما كمال نیست، چون موجب دفع و محرومیت ما 

كمهال اسهت، غضهبش بهراي مها مضهرّ  هر دو صفت خداست و براي خهداغضب و رحمت كه 

 در جان خهودش ضهرر مهي است، موجود مختاري كه مظهر غضب خدا شد 

ا شايسته است خدا اين غضب و مظاهر آن را داشته باشد، وگرنه يك نحوه نقهص بهراي كند، امّ

هاي بد كه مظاهر غضب الهي هستند، در واقع  شود. پس شیطان و انسان نظام الهي محسوب مي

شهكال در اند و ناخواسته وسیلة كارگرداني ارادة حق هسهتند، ا عمال يكي از اسماء الهيوسیلة اِ

مظهر اين غضب شدند. ولي آيا بد طوري زندگي خود را انتخاب كردند كه خودشان است كه 

دل جهان است، امّا بهد است كه جهان مظاهر غضب داشته باشد؟ مسلّم بد نیست، چون الزمة تعا

شوم. بد است كه من طوري زندگي را براي خودم انتخاب كهنم  مظهر غضب خدامن  است كه

ت بهه ة خهدمیهروحخودشان  ناطور كه پیامبر د. همانب الهي گردكه قلب من محلّ تجلّي غض

 وندانتخاب كردند و خود را آماده كردند كه براي خود و مردم، مظهر رحمهت خهدا شهخلق را 

 ند.گرد  مظهر غضب خدا مي شوند، يرتكب مكه م ها انگاري اي هم با سهل يك عدّه

 شيطان؛ هادي طالبان اسم غضب الهي

 د: يفرما ير ادامه مد «هيعل هللا رمح »مالصدرا 
طهور كهه نهور  تابند، ولهي همهان چون خورشید در طول تاريخ بشر مي )علیهم السالم(انبیاء»

هاي طالب را متوجّه حق  خورشید براي صاحبان چشم بینا مفید است، نور انبیاء هم فقط قلب
 «.كند  مي

در طرف مقابهل ه مسئلمفید است، عین همین است طالب حق قلبي كه  يبرانور انبیاء  ؛يآر

قدر هم كه بهرايش نبیاء برايش مفید نیست، حاال هر طلبد، ونور ا است، قلبي كه نور حق را نمي

يها  ؛«اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُتْذِرْهُمْ ال يُؤْمِتُون: »را بگیرد. اگر گفهت تواند آن نور  ، نميزحمت بكشند

 نمهيتهو نهور  ها در شهرايطي هسهتند كهه از اين آدممبر! اي پیا 7؛«خَتَمَ اوُ عَلي قُلُوبِهِم: »فرمود
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محلّهي بهراي كهه انهد  بهراي خهود انتخهاب كهردهند استفاده كنند، چون قلب و شخصیتي را توان

 .است  ش تجلیّات اسم غضب و قهر الهيريپذيرش چنین تجلیّاتي نیست، بلكه محلّ پذ

انهد و چشهم دلشهان بهاز  طالب حقّبراي كساني كه  )علیهم السالم(پیامبراننور پس در واقع 

تهر از واقعیهات عهالم محسهوس، مهورد  ي بسهیار واقعهيو به عنهوان واقعیته ستپیداكامالً است، 

خوبي پیامبران نور و د، ولي براي كساني كه طالب حق نیستند، اصالً باش پذيرش طالبان حق مي

بنابراين شیطان و  است. شود، غیر حق دايي حساب ميها پی پیدا نیست، چون آنچه كه براي اين

را بهه    طالهب ههر اسهمي ونهدكننهد، و خدا نبي به عنوان مظاهر دو اسم خدا هر دو دعهوت مهي

 رساند. وسیلة مظاهر همان اسم به كمال مي

 مهيتربیهت  را در موطن خهودش هر موجوديكه   العالمین است. ربّ يعني كسي خدا ربّ

كند،  هستند تربیت ميالهي طالب غضب و باطل ي را كه طالب خدا از طريق شیطان كسانكند. 

را كه طالب  كساني هكئمال كنند. و از طريق ها در نهايت به سوي غضب الهي سیر مي و لذا آن

طلهب يهن شود. حاال ا كند. در واقع طلب از خود فرد شروع مي يت ميالهي هستند هدارحمت 

لّم اگر كسي طالب اسم غضب مس حث ديگري است.مطابق ذات و فطرت آن فرد هست يا نه، ب

اي سقوط كرد كهه  به مرحلهي از منزل قدس الهي دور شد و الهي شد و با تجلّي اسم غضب اله

فطهرت او اقتضهاي مرحلهه و جايگهاه اش بهود و  يفطهر يهها شيكردن به گرا آن مرحله پشت

ه كهه به ديگري را داشت، مسئلة ديگري است. عذاب چنین فردي به جههت آن اسهت كهه بعهداً

 و فطهرت او چیهز ديگهري را طلهب مهييابد كه حقیقهت  خود آمد و وارد قبر و قیامت شد، مي

ترين عذاب ممكن نیز همین است كه انسان تا ابد بر خالف فطرت و ذاتش به سر  د و سختكر

رو خواههد بهود، آن ههم عهذابي كهه روح و قلهب او را  روبهه  د و در اين حال با انواع عذابببر

 زند.  آتش مي

 د: فرماي مي

سهوي بنهدگان حهق  طور كه فرشته و الهام او و پیامبر و قرآن، فرستادگان خداوند بهه همان»
هستند، هواي نفس و وسوسه هم فرستادگان شیطان به سوي پرستندگان طهاغوت و فرزنهدان 

 .«ندباش يمظلمت دنیا 
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طلبهد و   مهيبندي براي زنهدگي خهود، ظلمهت را  در جمع ،پرستندة طاغوت در واقع انسانِ

طلبد ههدايت  به آن طرفي كه مياو را،  ،به ظلمت ةدعوت كنند ت. حالطالب اسم قهر الهي اس

ت یهموقع رسهاند، در واقهع شان مهي را به استكمال شیطانيطلبان  تنكند. پس شیطان، شیط  مي

فني »در موردشهان فرمهود:  يقهیق و عمیهاست كه خداوند به نحو دق يطور ين افراد در هستيا

هها را در طلبشهان  خداوند از طريق مظاهر اسم قهر خهود ايهن 1؛«وبِهِمْ مَ َضٌ فَزا َهُمُ اوُ مَ َضاًقُلُ

اند و خداوند هم از طريق شیطان  اند و طالب ظلمت ها در قلب خود مريض اينكند.  كامل مي

 تها آنافزايهد  سوي اسم قهر الهي، آن مرض را مهي ها به و اسم قهر خود در راستاي هدايت آن

خواهد در دوري از خدا كامل شهود، پهس  مي فرد اينكنند. چون  ها در طلب خود فعلیت پیدا 

ميعُ» رايهطلب، كامل شهود ز بر اساس اسم هدايت الهي در همانبايد   9؛«الْعَلنيم اِنِّّه هُنوَ السنَّ

كننهد و همهاني را  داند كه چه چیزي طلهب مهي هم شنواي طلب طالبان است و هم مي خداوند

كردنهد  ها ظلمت و اسم قهر الهي را طلهب مهي و چون اين دهد ها مي كنند به آن ه طلب ميك

 .سوي همان اسم، هدايتشان كرد ها را شنید و به خداوند تقاضاي آن

د در يفرما يد كه چرا ميیبفرما يشتریدقت ب« في قُلُوبِهِمْ مَ َضٌ فَزا َهُمُ اوُ مَ َضاً»ه يباز به آ

 ين معنهين بهديها ايهد، آيهافزا ين افراد مرض هست خداوند آن مرض را مهيكه در قلب ا ينیع

 د؟يافزا يخود م يط طلب ظلمت را بر اساس اسم هاديست كه شراین

آورد تا پرستندگان طهاغوت  كه خداوند با اسم غضبش مظاهري را به صحنه مي مگر نه اين

كهه پرسهتندگان نهور از خداونهد  و مگر نه اين ؟طلبند برسند از طريق آن مظاهر به آنچه كه مي

هدايت را از طريق مظاهر اسم رحمهت  وندخواهند و شايسته است خدا  مي نور يبه سو هدايت

 «او» يعنهي اسهم 01؛«اوُ وَلِيُّ الَّذي َ ِمَتُنوا»ها شده باشد، پس ها بدهد تا شنواي طلب آن به آن

بها تمهام « اهلل»اسهم لهذا نهد و وليّ كساني اسهت كهه ايمهان آورد ،كه جامع جمیع كماالت است

يُخْ ِجُنونَهُمْ مِن َ الظُّلُمناتِ » كه شود  كند. نتیجه آن مي ها تجلّي مي كماالت الزمه بر قلب آن
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شوند و به سوي بهشت و مظاهر جهامع  خارج مي ،نسبت به حقايق  از ظلمات غفلت ،«اِليَ التُّور

 ؛«والَّذي َ َُفَ ُوا اَوْلِينائُهُمُ الطّناغُوت»یم، كنند، ولي طبق همان اسم سمیع عل اسماء الهي سیر مي

، كهه عهرض شهد طهاغوت اسهت خداوند براي كافران هم طاغوت را وليّ و سرپرست قرار داده

انهد، بهه  بندي كهه بهراي زنهدگي خهود كهرده مظهر غضب الهي است. كفّار بر اساس نوع جمع

ن یچنها خودشان  است، ولي ايناش عذاب  برند. معلوم است غضب نتیجه  پناه مي غضب الهي

پهذيرد.   خواهند. اگر كسي به غضب الهي پنهاه آورد، خهدا او را در غضهبش مهي  ميرا  يزیچ

پذيرد. حاال مالحظه كرديد كه اگر خهدا  ميش اگر كسي به رحمتش پناه آورد، او را در رحمت

ورد كهه اسهم آن از اسم غضهب را بهه میهدان بیهابخواهد كسي را با غضب بپذيرد، بايد مظهري 

وَالَّنذِي َ َُفَن ُواْ أَوْلِيَنآؤُهُمُ » عبارت اسهت از؛ نتیجة آنو  است تر طاغوت ير كلیشیطان و به تعب

اء و یهاول 00«الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ التَّنارِهُمْ فِيهَنا خَالِندُونَ يالطَّاغُوتُ يُخْ ِجُونَهُم مِّ َ التُّورِ إِلَ

 يهها را از نهور خهارج و بهه سهو طاغوت است كهه آن يبان غضب الهسرپرست اهل كفر و طال

مظههر تا اوّالً: آنچه را كافر طلب كرده است به او بدهند. ثانیهاً: اسهم غضهب در د. بر يظلمت م

ابولهب طالب غضب خداست و اسم غضهب خهدا ههم طالهب ابولههب مناسب خود تجلّي كند. 

جلّي اسم غضهب بهر قلهب ابولههب، رت همین تكند و در قیامت هم صو است و بر او تجلّي مي

 به قول حافو: آتش قیامت است.

 از كفههر نههاگزير اسههت ،در كارخانههه عشههق

 

 آتههش كههه را بسههوزد گههر بولهههب نباشههد؟

يعني در نظامي كه بايد به هر طلبي توجه شود، كفر هم بايد به میهدان بیايهد تها آتهش الههي،  

سهم رحمهت و غضهب در صهحنه باشهد، هرچنهد محلي براي تجلي خود داشهته باشهد و تهوازن ا

 ابولهب با سوء اختیار خود طالب چنین آتشي است.

طلبهد   ي نیست كهه ههر كهس آنچهه را مهينظام كامل آيا اين نظام با اين خصوصیات،

را  يبهاطلانسان ههدف اگر كند كه  يابد؟ حكمت اقتضا مي يبه آن دست م

هنشهانة زيبهايي نظهام تكهوين اسهت. ست آورد. اين د هخواهد بتواند ب مي اش  نظهام تشهريع قصهّ

اگهر مها بهه كسهي لذا خورد،  ها سرنوشتشان به هم گره مي جداست. در نظام تشريع چون انسان
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مها را ههم ن كار را بكنهد، ياخواهد به طور علني در جامعه مشروب بخورد، اجازه بدهیم  كه مي

باشد، ما وظیفهه كند و چون بايد حق حاكم  ميرهاي خود كاگرفتار  ،خواهیم كه مشروب نمي

بهه آن كهار دسهت پنهاني و به طور اش  مشروب بخورد. امّا اگر رفت در خانه داريم نگذاريم او

. پهس بهه ههر و اين است كه بهین تشهريع و تكهوين نبايهد خلهط شهود ما كاري به او نداريم زد،

مظهر غضب الهي و  ،الم هست. و شیطانصورت مظاهر غضب الهي و مظاهر رحمت الهي در ع

 مظهر رحمت الهي است. ،ملك

 جنگ بين فرشته و شيطان در ميدان قلب انسان 

، اسهت آرام جاي خهود را بهاز كهرده كه پس از جلسات گذشته آرام ياز مباحث دقیقيكي 

خواههد قهدم در  ، براي كسهي كهه مهي«جنگ بین فرشته و شیطان در قلب انسان است»توجّه به 

الزم و دقیقههي اسههت.  ، بحههثبحههثايههن لوک بگههذارد و كشههیك نفههس خههود را بكشههد، سهه

الغیهب آن را مطهرح كهرده  كتهاب مفهاتیحاز در مشهد هشتم از مفتاح چهارم  «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

  فرمايد: مي «عليه هللا رمح »مالصدرا اند. مطرح نمودهاست، بقیة بزرگان هم 

 فلهك مهي  ي را كهه نشهاطش سهربهطي، زيرا بهترين شهرامن است بهترين گردشگاه، دل مؤ»
 «.كشد در آنجا خواهي يافت

ايد كه  ديدهها از قلب است. بارها  ها و افسردگي هر چه ما داريم از قلب داريم. تمام نشاط

 ،عمهلن يتهر نههيو پهر هزتهرين  پیچیهده باو گاهي  ديآ يمنشاط به ترين عمل  ساده قلب شما با

ك عمهل گمشهدة يهبا  ين بس كه گاهیقواعد قلب هم يدگیچیاز پندارد. نشاط براي آمادگي 

 ياست، و گهاه يخود راض يكند و كامالً از زندگ يدن میابد و احساس به ثمررسي يخود را م

ممكهن  يد، ولهيد كه آن را به نشاط و آرامش در آوریكن يد و عمرها خرج میكن يم ييكارها

خهود رمهز و  در كهار ههم قلبوه بر عمل شما، خود ن مسئله آن است كه عاليشود. علت ا ينم

نشهاط درآوردنِ در بهه  ت آن قواعهد،يرا قرار داده كه رعا يرازها دارد و خداوند در آن قواعد

 مؤثر است. بسیار قلب 

  فرمايد: مي در ادامه «هيعل هللا رمح »مالصدرا

 .«قلب توان درک جمال ربوبي را در خود دارد، آري قلب خانة خداست»
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گهاه نمهايش جمهال جاي قلهب مهؤمن 05؛«انَّ قَلْبَ الْمُؤْمِ ِ عَ ْشُ الن َّحْم : »در روايت داريم

مهؤمن قلهب  ت پروردگار است و عرش؛ محلّ ظهور تدبیر الهي است ویالهي و محل ظهور ربوب

خهود  يهها حضرت حق شود و خداوند ارادهتواند تا آنجاها جلو برود كه پايگاه فرماندهي  مي

 فرمايهد: مهي )علیهه السهالم(چنانچه در روايت داريم كه خداوند بهه داودد. يآن اِعمال نمارا در 

نهي اوّالً: دل يع« شكسهتگان هسهتم. اي داود! خانة مرا براي عبادت خالي گردان، من در نزد دل»

وقتي اسهت كهه آن  كند مي در اين خانه ظهور ي كه خداثانیاً: بهترين وقت انسان خانة خدا است.

تواند مشكلش  خودش نمي فهمد باشد، آن دلي كه مي ه بوده و متوجّه فقر ذاتي خودشكستدل 

حاال آن دل محهلّ حضهرت  يا مشكل مرا حل كن،افتد كه خدا  به التماس مي را حل كند و لذا

اي بنهدة مهن! قلهب تهو » فرمايهد: حق خواهد بود. و نیز در روايت قدسي داريم كه خداوند مهي

در بوستانت بر من بخهل نورزيهدي،  ت من بوستان تو است، و چون توبوستان من، و بهش

پس چگونه من  

 مهي خداونهد در واقهع« بوستان خودم بر تو بخل بورزم و از ورود تو در آن جلوگیري كهنم! در

 در آن تجلّي كند من ههم بهشهتم را آمهاده مهي تو دلت را آماده كردي كه منتي كه فرمايد: وق

 كنم تا تو در آن تجلّي كني.

 حساسيت بيشتر بر احواالت قلب

  فرمايد: باز خداوند در حديث ديگر مي

اي بنده من! من بهشتم را مخصوص تهو گردانیهدم، آيها تهو ههم بوسهتان خهود را »

ات را  ، دشهمنيكه تو وارد بوستان شهو ينمخصوص من گردانیدي؟ من قبل از ا

و آن بهشهت را از دشهمن خهالي كهردم. دشهمن تهو  مكه شیطان باشهد از آن رانهد

ي ر كردم تها تهو بهه خهوبي بتهواني زنهدگشیطان است و من اين مزاحم را از تو دو

تجلّهي  كني، تو هم بايد قلب خودت را مخصوص من كني، و از شیطان كهه مهانع

 .«ييمانست خالي صفات و رحمت من ا
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 خداوند اگر آمهاده شهود،به فرمايش خود بنا وقت گذاشت كه اين دل  «دل»پس بايد روي 

رسد. عكهس آن ههم هسهت كهه اگهر دل محهلّ  خواهد برسد، مي اي كه مي انسان به آن نتیجه

 و انسهان گرفتهار پهوچي و بهي شود استقرار شیطان قرار گرفت، تمام كارهاي انسان شیطاني مي

 . گردد و اضمحالل ميثمري 

فرمايد: اي بنده من! من بهشتم را مخصوص تو گردانیهدم، آيها تهو ههم دل  حضرت حق مي

خود را مخصوص من گردانیدي كه فقط جاي من باشد و هیچ حكمهي جهز حكهم مهن و ههیچ 

ات كهه  كهه تهو وارد بوسهتان مهن شهوي، دشهمن يادي جز ياد من در آن نباشد؟ من قبل از اين

وسوسه فقط در مقام حضور و بقهاء بدون را از آن راندم تا تو ديگر بدون حجاب و شیطان باشد 

چهه شهده كهه دشهمن مهرا هنهوز از آن  اي، سهر بهه دل خهود زده كيسر ببري، آيا تو  با حق به

ي؟ حاال اگر قصد داري كه حق در بوستان دلت جايگزين شود، بايهد آن ا هبوستان بیرون نكرد

پاک گردد، حال خود دانهي! اختیهار بها تهو  يو هرگونه كبرشیطان  هاي وسوسه دل از آلودگي

داري نكنهد، و در  خواهي حق در قلبت تجلّي كند، بايد وسوسه در آنجها میهدان است، اگر مي

 آن دل عوامل جذب وسوسه شیطاني نباشد. 

 فرمايد: مي «عليه هللا رمح »مالصدرا

و شیطان همچنان در میدان دل انسان ادامه  ولي بدان، باز هم بدان، كه جنگ میان اين فرشته»
كه يكي از اين دو، دل انسان را بگشايد و در آن مستقر شود و عجیب اسهت كهه  دارد تا اين
ها را شیطان فتح كرده و ريشه اين استقرار براي شیطان پیروي از هوس است و اگهر  اكثر دل

كهردن  فیضهعبايد كهرد: يكهي گويم دو كار  خواهي اين دل را فرشته فتح كند، باز مي يم
و از اين طريق قلب را از وزيدن وسوسة شهیطان ، كردن شكم از غذا هوت با خاليهوس و ش
 .«ن، و ديگر با ياد حق و ذكر الهي، دل را آماده براي تجلّي نور مالئكه قرار دادنباز داشت

 نعكسِ ايهبهر كنهد، كارههاي مها را شهیطاني مهي اگر شیطان در دل مستقر شد، تقريباً همهه

، ازدواج خوابنهد خورنهد، مهي غذا مي؛ را ببینید )صلی هللا علیه وآلره(پیامبر خدا حالت، حالت

همهان خهوراک و خهواب و  وقتي كه قلب نهوراني شهداست.  قدسي ها نيكنند، ولي همة ا مي

يهك  )صرلی هللا علیره وآلره(كشاند، براي پیامبر خهدا ي افراد را به غفلت ميازدواجي كه بعض

، چهون اگهر ايهن كارهها آن خواهد شهد يشتر بندگینة هرچه بیخواهد داشت و زمقدسي  حالت
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 قطع مهيبه قلب مبارک آن حضرت وحي نزول كرد،  حضرت را مشغول عالم كثرت و دنیا مي

ههیچ نقصهي نداشهته قدر نوراني شود كه مطلقهاً  كه وحي بیايد، بايد اين قلب اين شد، براي اين

ل و ههوس یهاز سهر م يچ سهخنیهه ؛«ما يَتْطِقُ عَ ِ الْهَوي» آيد كهه ميچون وحي به قلبي  باشد.

د، ولهي تها دار وآمهد  رفهت ههمبا مردم جنگد، و  يبا دشمن محاال ازدواج كرده، نداشته باشد. 

هها در يهك  چون تمام ايهناست،  يجارآن حضرت قلب مبارک وحي به سوي نزول آخر هم 

كه مانع ارتبهاط ز اين اعمال يك حجاب مختصر هم كدام ا شود، و هیچ انجام ميحالت قدسي 

قلهب  وارد نكرده است. چهون كهلّ )صلی هللا علیه وآلره(بر روح پیامبر خدابا عالم غیب شود، 

، قدسهي لّ ملك شد، همهة اعمهال در آن قلهبوقتي كه قلب محآن حضرت قدسي شده است، 

دايي آن در ايهن قلهب جهاي است. اين قلب محلّ خدا است و همة مخلوقات خدا هم از جنبة خ

تهرين و  تهرين و عهالي كشهد، چهون بها كامهل فلك مهي  به د و چنین قلبي نشاطش سرنگیر مي

توانهد آن قلهب را نسهبت بهه آينهده در  رو است، ديگر شیطان نهه مهي ترين واقعیات روبه جدّي

 د.گرفتار حزن نسبت به گذشته كنتواند آن را  و نه مي ،خوف ببرد

یطاني اسهت. داري هم كه بكنهد، شه شیطان شد، ديگر حتّي يتیموسوسة  اگر قلب محلّولي 

داري با آن همه ثواب، مشكل او را حل كند، چون عنهان كارههايش در  يتیمطور نیست كه  اين

اِنَّمنا يَتَقَبَّنلُ اوُ » :كنهیم دست شیطان است. اگر خداوند فرمود فقط از متّقین اعمال را قبول مي

معنايش همین جاست، چون غیر متّقي هر عملي را انجام دهد شیطاني است. اگر  03؛«مِ َ المُتَّقي 

  شهود، ايهن از كورچشهمي هاي بهد، كارههاي خهوب انجهام مهي بینیم كه از آدم طور مي ما اين

كهه آدم خهوبي نیسهت،  گويد طرف با اين آيد. مي نميپديد  يماست. از آدمِ بد هیچ كار خوب

هها  بیشتر شیطنت كند. بعضي از ملّتگويد تا  فرد راست مياين  كه يولي راستگوست، در حال

غیهر از ايهن اسهت  ييراسهتگواين  گويند، ، راست ميبراي كسب شهوت و ارضاي دنیاي بیشتر

 ا طلب شهرت بهه يتیمهانيو  كسي براي ارضاي شهوتبراي خدا صادق باشند. ممكن است كه 

اصهطالح  كنهد. بهه يمتكلیف الهي كمك است كه به عنوان  يكسن بكند، اين غیر از آكمك 
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رسهد، چهون  آن شهخص نمهيبهه  يا حُسن فعلي بدون حُسن فاعلي حقیقتاً حُسن نیست و نتیجه

 شیطان فعالیت دارد. هاي او پشت انگیزه

اين انساني كه شیطان در جان او مستقر شد، حاال جهیزيه هم براي دختر يتیم بگیرد، نه براي 

گهوارا  براي آن دختهر يتهیمگذارد  يكه بر سر آن دختر م يجهت منتبه خودش ثمره دارد و نه 

شود، چون وقتي شیطان در قلهب مسهتقر  ش ظاهر مييرهااك ثمري بیند بي ، در نهايت مياست

 دهد.  اصالً ديگر خوبي معنا نمي شود و شیطاني مي شد، همة اعمالْ

ه ههم نخهو كسي كه بداند قلهبش شهیطان در  ،ردكاري حرام است و بهاز انجهام دههد و غصهّ

در قلب كسهي آمهد، چشهم و  او عصیانگر است. اگر شیطان حاكم است و قلبش شیطاني است،

او چیهز  شهد، همههكسي كه اگر ملك وارد قلب  شود، همچنان او هم شیطاني مي گوش و زبان

شهود،  وقت خهواب مهؤمن عبهادت محسهوب مهي كي است، اگر ملك بر قلب وارد شد، آنلَمَ

كند، يعني در خهواب ههم تحهت تسهلّط خیهاالت  هم معناي حیات او را بیشتر مييعني خوابش 

 شیطاني نیست.

كه كهاري كنهیم  كه قلب را ملك فتح كند، دو چیز الزم است: يكي اين فرمودند: براي اين

كنیم كهه الهامهات ملهك بهر قلهب  كه كاري نوزد، و دوم اينبر قلب ما شیطان  يها وسوسهكه 

هها را از  لیه. بايد ببینیم عوامل تحريهك شهیطان چیسهت، آنحْیه و بعد هم تَخْلبوزد، يعني اوّل تَ

يا قراردادن خواست خود به جاي خواست خدا قلب بیرون كنیم. عوامل تحريك شیطان، هوس 

  بهراي شهما مهؤمنین عامهل عمهدهكنهد و  هر جا هوس باشد، شیطان راحت تحريهك مهي است.

دههد، در آن حالهت  رشد ميرا شكم پُر، هوس است.  ها، از سیري شكم حضور هوس در قلب

بوزد. شكم پر دستگیره شهیطان  ها بر قلب يبه راحتي و بدون هیچ مانع تواند شیطان ميوسوسة 

كنهد،  است. براي همین هم اولیاء عموماً با گرسنگي مأنوس بودند. گرسهنگي روح را آزاد مهي

 ين اسههت. در همههین راسههتا رسههولن شههیرممههؤگرسههنگي بههراي داري، نفههسِ  عههالوه بههر روزه

انسان نفوذ دارد، ههان اي  يها خون در ر شیطان چون » فرمودند: )صلی هللا علیه وآلره(خدا

 09«هاي ورود شیطان را در جانتان تنگ كنید. راه ،مؤمنین! با گرسنگي
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و  دیهكنرا در قلهب زيهاد ، بايد ياد خهدا ملك بوزدد بر قلبتان یخواه اگر مي از طرف ديگر

ها و كماالت، حضهرت اهلل اسهت و بهه جهاي ديگهري  را متوجه نمايید كه منشأ همة خوبي قلب

كه حاصل توجه قلهب بهه حضهرت حهق اسهت و توجهه خواهي نخواهي تجلّي خدا  توجه نكند.

 كنهد به ظهور ملك است. خدا كه خودش بذاته در يهك جها تجلّهي نمهيحضرت حق به عبد، 

چهون انهوار سهاده نگیريهد، را كه دائم به ياد خداست، قلبي  «.ه عنقا را بلند است آشیانهك» را؛يز

شود، يعني قهدرت  مدد ميآن قلب در آن تجلّي كرد، ملك  يوقتكند.  ملك در آن تجلّي مي

و يها در كنتهرل  كند. ما گاهي بر خطورات قلبهي خهود كنتهرل نهداريم ها را پیدا مي كنترل میل

. شهويم اي محهروم مهي العاده م و لذا از بركات فوقيبر يت الزم را به كار نمیدائمي آن حساس

ههاي شهیطاني كهم و  به لطف خدا كاري كنهیم كهه وزيهدن ،بايد به مرور و با حوصلهپس ابتدا 

ملك تجلّي كند. اين كار، كار آساني نیست، امّا بها توجّهه بهه نتهايج الهامات ضعیف شود و بعد 

كنهد،  يدارد، نفسِ مراقبه كارها را آسان مه ازی، مراقبه نغیرقابل توصیفش كار سختي هم نیست

 .را ياز جمله تحمل گرسنگ

توانهد محهلّ  از اين مقدّمه و توجّه به عظمهت قلهب كهه چگونهه مهيپس  «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

 پردازد. تجلّي حق باشد، به چگونگي جنگ بین مالئكه و شیطان در قلب انسان مي

تواننهد حهاالتي كهه بهر نفهس  ، يعنهي مهيندسهتقهوي ه  داراي حهسّاهلل  دانید كه اولیهاء مي

 وقت در همین رابطهه حهرف آنبا چشم قلب ببینند،  گذرد خودشان مي

  اهلل شهاء ارزيهابي و إن توانید از ايهن طريهق قلبتهان را زنند كه اگر دقّت كنید مي هاي خوبي مي

 ید.ياصالح نما

 قلب انسان چگونگي جنگ بين ملك و شيطان در

 دن شروع ميدر اين دنیا از بدر حال حاضر چون ما شود،  روع ميفرمايد: ابتدا هوس ش مي

 ههوس اين است كه ابتدا ،شويم است، امّا از بدن شروع ميما معنوي  شويم، اصل اصیل ما روح

 شود. تحريك مي كه رابطة تنگاتنگي با بدن دارد،

 : «عليه هللا رمح »طبق فرمايش مالصدراپس 
 .«كند انگیز، انسان را به سوي بدي تحريك مي ابتدا خواطر هوس»
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خواهید كارهايي را شروع كنیهد كهه  ، ميديریگ يه قرار میاول يزير پس شما در حدّ برنامه

 د.یتان را راضي كنال مربوط به بدنیبه كمك آن كارها ام
 .«دكن خواطر الهي، انسان را دريافته و به نیكي دعوت مي ولي سريعاً»

در د. انگیهز رهها كهرده باشه گد خواطر هوسشما را زير ل ينظام الهاين طور نیست كه  پس

هها  آنكهدام از نیسهت، ههر ار ما یدر اخت يو مَلك يطانیشخواطر از  كدام هیچامر شروع  يابتدا

ت خود را بر اساس كدام یم شخصيریم بگیكه تصم نيا يند، وليآ يبدون ارادة ما در نفس ما م

كهه  تهوانیم در ابتهدا كهاري كنهیم  نه مي ؛مام، دست خودمان است. یها مستحكم كن آنك از ي

لهي در فكهر و ذكهر توانیم كاري كنیم كه خواطر ا و نه مي ،نیايد ز در فكر مایانگ هوسخواطر 

گذارنهد مها در مقابهل آن  مالئكه نمي آمد زیانگ هوسیايد، به همین جهت هم وقتي خواطر ما ب

 انسان را دريابد و هوس برايش شیرين جلوه نكند. آيد تا م، لذا خواطر الهي ميبسته باشی دست

 د:يفرما يدر ادامه م
ها را  آمده و شهوات و میل يطانیو شبه ياري خواطر بد   اتدر اين میان نفس به وسیلة شهو»

 .«اندينما يمرا برايش زيبا   دهد و برخورداري از هوس در نظر انسان جلوه مي

ي قهدرت، میهل بهه شههوت، میهل بهه غهذا هايي دارد: میل به  میلا هست یتا در دن نفس شما

 حهاال نفهس بههكه از حد متعادل خود گذشته باشهد، ي يعني میل« شهوت»خوشمزه، میل به رفاه. 

 آيد، يعني حاال كه در ابتدا يك خاطرة بهد آمهد و خهاطره وسیلة شهوت به ياري خواطر بد مي

 هاي بد تحريك شهود خاطره آورد تا ميهايش را به میان  میل نفسْ آن را رد كرد،هاي ملكي 

آيهد،  خاطرهاي بد به كمك نفسهت مهي ،يد. اگر در حد خود بمانارو از حدّ متعادل خود بگذ

شود به نفس خود رجوع كني و بگويي نظهر  براي همین هم گفتند كه از نفس فاصله بگیر، نمي

: فرمودنهد )صرلی هللا علیره وآلره(اسهت. رسهول خهداتو چیست، نفس، همواره امّهاره بهه سهوء 

ترين دشمنانت، همان نفسي است كه نسهبت  دشمن 02؛«عَدُوِّكَ نَفْسِكَ الَّتي بَيْ َ جَتْبَيْك ياَعْد»

بهه خیلهي بايهد دقّهت كهرد كهه دشهمن تهو  نكته روي اينترين موقعیت است.  به تو در نزديك

خهوبِ خهوب بشناسهید ايهن یزهايي كهه بايهد . يكي از چبه تو نزديك استخیلي خود   يخود

                                                 
 .09، ص 07، ج «االنوار بحار» - 02
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كند، پهیش خودتهان هسهت و  را فراهم ميشما دشمن و نفوذ هاي رشد  دشمني كه زمینهاست؛ 

به گفتة مولوي مشكل فرعون  عنوان خودِ ما پیش ما جا زده است. طوري است كه خودش را به

 اين بود كه:

 در ببسهههت و دشهههمن انهههدر خانهههه بهههود

 

 فسههههانه بههههودحیلههههة فرعههههون از ايههههن ا

فرمايهد: اگهر در موضهوعي  بهه مالهك مهي )علیه السرالم(المؤمنین علي همین است كه امیر 

دههي،  كهه انجهام مايهل اسهت، ببین اگر نفست را انجام دهي يا انجام ندهيشك كردي كه آن 

مطمئن هستي چهون گاه كه   اين غذا را بخوري يا نخوري، آنكه حاال داني انجام نده. مثالً نمي

جا  اين داني كه بخوري يا نخوري. بخور، ولي اگر نميدارد بايد بخوري، ن غذا يبه ات نیاز بدن

نهة یزمدشهمني كهه جا فعّهال اسهت. چهون  كه نفس اينبا نفست مخالفت كن و احتمال زياد بده 

كنهار توسهت، مثهل زن حضهرت ك مشهاور يبه عنوان كند  مي ي ديگر را فراهمها دشمنرشد 

كنهد كهه مالئكهه  خبر مي ها را رود دشمن ميخانة حضرت است،  كه هم نين ایدر علوط كه 

مثهل زنهان حضهرات  خانة مها اسهت، و نفس ما دشمن همآري؛  نند.بیرون ك را از خانة حضرت

خهود را كه پهیش شماسهت و است چیزي  نفس، 00.اند به تعبیر قرآن خائن «هماالسةم يعل»لوط و نوح

 يد، ولهيهورآ يد خود را همو به حسهاب مهیاگر غفلت كنكه  يزند به طور يشما جا م يبه جا

تها  آينهد مهيكهه مالئكهه اسهت ها به هالكت برساند، اينجها  وسیلة شهوت هخواهد ب شما را مي

و نفهس را بهه شهما متهذكر  يقین خود حقیب يو دوگانگ انگیز را از رونق بیندازند خواطر هوس

 .شوند

 يمه انهدن خهواطر بهديبانمايطهه بها تحركهات نفهس در زدر ادامهه؛ در راب «هيةعل هللا رمحةه»مالصدرا

 د: يفرما

ها را براي  دهد و برخورداري از آن هوس ها را در نظر انسان جلوه مي و لذا شهوات و میل»
 .«نماياند انسان زيبا مي

انجهام را آلهود  ههوسآيهد كهار  شود كه خوشش مي طوري مير نفسِ خود یتحت تأثآدم 

 زدن بهه آن دست و گیرد سركش را به عنوان يك برخورداري مي هاي ، يعني ارضاي میلدهد

هها را يهك شكسهت و  شهت از ايهن میهلدانهد و گذ مهيود خه يزنهدگ يبرارا يك سرمايه  ها

                                                 
 .01ه يم، آيسوره تحر - 00
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نفهس  يهها لیهت از میمحرومآدم است و  چون نفس آدم به ظاهر، خودِپندارد.  محرومیت مي

شهود  ين امر موجب مهیت و هماس خودش از اهدافش محروم شدهانسان طوري است كه گويا 

، در نفس آدم كه بهه ظهاهر خهود آدم اسهتمشكل شود، چون  يطانینجات از خواطر شكار  كه

ها  آنآدم، آن خواطر بد را كه الهام ملك  خائن به آدم است. حاال اين به ظاهر خودِ اين حالت

 . دهد مي و براي آدم زيبا جلوه گرداند برميبه قلب دوباره  ،از قلب بیرون كردرا 

 ي شما را اشهغال مهيرتان طو هاي نفساني بینید كه میل روي خودتان دقّت كنید! گاهي مي

هها  خودتان هستید و طوري شده كهه جداشهدن از آنها  آن میلكنید  كند كه شما احساس مي

 داري نفس است. گويا جداشدن از خودتان شده، اين به جهت میدان

 فرمايد:  در ادامه مي
ها  آن فرستد تا زشتي عمل شهواني را كه نفس ف عقل، نوري بر خواطر الهي مياز آن طر» 
 .«زيبا نمايانده بود، نشان دهد را

آيد. ايهن  عقل به میدان ميشدن است،  در حال حذفحاال كه خواطر الهي به كمك نفس 

الهت ك حيهو لهذا كنید،  احساس مي را گاهي در خود يال نفسانیبر ام يحالتِ غلبة خواطر اله

هها  تحلیهل و  اين تجزيهد. يآ يد ميال بد و اعمال خوب در شما پدینسبت به ام و تحلیل  تجزيه

هها را  اولیاء خدا وجهود آن شود. همان جنگي است كه در روح انسان بین عقل و نفس واقع مي

و از آن طرف عقهل، نهوري بهر » يابیم، فرمود: ها را در خود مي كنند، ولي ما آثار آن حسّ مي

بّ شما حُ« فرستد تا زشتي عمل شهواني را كه نفس زيبا نمايانده بود نشان دهد. خواطر الهي مي

 ردانههقلبهي. نفهس دُموضوع عقلي و ي است و نه اننفسش يگراشهرت داريد. حبّ شهرت يك 

شهما  كند كه حهبّ نفهسِ خواهد خودش را بنماياند. میل خودنمايي كمك مي اي است كه مي

بهراي چهه؟! گويد: خودنمهايي بهه مهردم  به شما ميكند؟  عقل شما چه كار مي براي شما بماند.

كنهي، يعنهي عقهل  دهي؟! عمرت را تلهف مهي ها نمايش مي ها كیستند كه خودت را به آن اين

كنهد، بهراي  ، تقويت كه آمده بود شما را به خوبي دعوت كندرا قلبي  آيد آن خواطر الهيِ مي

 فرستد.  ر ملكي مياطوديدن خ درست شما نوري جهت

 فرمايد: در ادامه مي
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دهد كه عالقه به اين شهوات، از سر جهل و حیوانیت و توجّه نداشتن به پايان  عقل نشان مي»
 .«كار است

كه انسان به نور عقهل  دهد: يكي اين اصالً جنس عقل اين است كه دوتا چیز را به انسان مي

ه و يهتجزاش را درسهت  كهه آينهده و ديگر ايهند، نماي  اش را درست ارزيابي   يت كنونیموقع

انگیهز را برايهت مشهخص كنهد، ههم  خواطر ههوس  آيد تا هم هويت اين كند. عقل مي ل یتحل

نشوي و از انتههاي زيانبهار  ها تا مشغول زيبايي فعلي آن ،ديها را در درازمدّت معني نما تأثیر آن

د. اينجها از نشهو به كجها خهتم مهين یو بب ها نگاه كن به اين پديدهد گوي ماني. ميها غافل ن آن

 فرمايد: مي شود. نمي جا ختم شود، اما قضیه كه به همین شما كمك ميطريق نور عقل به 
تأثیر عقهل قهرار گیهرد، شهیطان بهر عقهل يهورش آورده و  آيد كه تحت كه نفس مي همین»

ناخوشايند و   ارزش كند و زهد و دوري از هوس را بي جانب هوس و شهوت را تقويت مي
خهود محهروم  كند كه از آنچهه میهل دارد خهود را بهي دهد و نفس را تحريك مي جلوه مي
 «.نكند

مهادون  اراده كند، شهوات را كنار بگذارد و بهاالتر بیايهد و از خهودِآيد  ان ميسكه ان همین

ر ینچنهان سهآ نفهس يا كند و متمايل به عقل شود. به عبهارتمافوق دست پید آزاد شود و به خودِ

)صهلي شد، چهون شههوت پیامبر )صلي اهلل علیه وآله(جور كه پیامبر خدا عقل شود، آنكند كه 

 ايل به عقل شهود، شهیطان يهورش مهيآيد متم مي كه عین عقل است. آري همین اهلل علیه وآله(

كنهد، يعنهي  د و زهد و دوري از دنیا و گرسنگي را كه عوامل رونق نفس است، تحقیهر مهيآور

 شكند.  ت عقل را ميدرست دستورا

 آري؛ 

تأثیر عقل قرار گیرد شیطان يورش بر عقل آورده و جانب  آيد كه تحت كه نفس مي همین»
 خود و ناخوشايند جلوه مي كند و زهد و دوري از هوس را بي هوس و شهوت را تقويت مي
خهود محهروم نكنهد، كهه  كند كه از آنچه میل دارد، خود را بي دهد و نفس را تحريك مي

 «.كني تا ديگران بهره ببرند؟! هاي دنیا را رها مي هان اي نفس! خوشي

شهنويد كهه  مهي يجیزان بسهيهعز يمتأسفانه از بعضها را  اين حرفاز بعضي  شما در جامعه

 ها را گرفتنهد و يك عدّة ديگر مدرک يجنگ و به سختي و محرومیت افتاديم ولمثالً ما رفتیم 

او غلبه كرده و  ين فردیچنشیطان است كه بر عقل  ، حرفها را اشغال كردند. اين حرف پست
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رود!  از دستت مي ترساند كه دنیا انسان را مي طانیش. ه استداشت اش باز كار معنوي را از ادامة

اش  دنیا را اگر با عقل نگاه كني، آن اندازه ترسي ندارد.دنیا از دست آدم برود، در صورتي كه 

رود، امّا اگر عقل نداشهته باشهي، همهین  ه هرگز از دستت نميكه از طرف خدا برايت مقدّر شد

نهد: يفرما يمه يحضرت امام حسن مجتبه شود. عین اضمحالل زندگي براي انسان مي ،دنیاداري

كه نفهس و  يدر حال 07«.ا استیمر  و زهد در دن يادآوريآرزوها و  يعبادت كوتاه نيبهتر»

 يدن بهه زنهدگیبخشه يعبادت كه عامهل معنه نين بهترياند كه ا طان دست به دست هم دادهیش

 است را كوچك جلوه دهند. ينیزم

 كند: ل در جان انسان، القاء ميعقتأثیر نور كردن  نفس براي بي
 گیهري؟ اگهر دنیها بهد بهود، ديگهران ههم از آن دوري مهي خود به خود سخت مي چرا بي» 

 « كردند!

ههاي  هها همهه حهرف  حهرف يهناآيهد.  فرمايید كه چگونه نفس به میدان مهي مالحظه مي

 كند. زنند و نفس هم آن را تقويت مي هايي است كه شیاطین مي است، حرف  وَهمي

« خنهدد كهه خهود را محهروم و بهدبخت كنهي! دنیا به اين كار تو مي»كند:  به انسان القاء مي

م كهه یكنه يولي احساس مسال قبل گفته است،  911ها را بیش از  اين حرف «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

زدة غهرب  مثل دنیاي مهادّيهم كه اگر ما كنند  يطور القاء م نيا يا قصة امروز ما است و عده

هاي شیطاني، ديروز  بايد متوجه بود حرف. شويم باشیم، مسخرة دنیا ميهمة امكانات را نداشته 

در ند. ترسهان و امروز ندارد، همواره ما را در راه رسیدن به حق و حقیقت از سهرزنش مهردم مهي

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّنهِ وَالَ يَخَنافُونَ لَوْمَنةَ »فرمايهد:  مؤمنین واقعي ميدر بارة كه قرآن  حالي

دهنهد و نگهران سهرزنش  مؤمنین واقعي در راه خدا نهايهت تهالش خهود را انجهام مهي 01؛«آلئِم،

ننهد! اصهالً صهفتي كهه ها نبايد ما را از مسهیر دور ك كننده مالمتباشند.  كنندگان نمي سرزنش

 )علیهه السهالم(المؤمنین امیهرخهود آورند همین اسهت.  مي )علیه السالم(المؤمنین علي براي امیر

)علیه و بهه فرزندشهان امهام حسهن نهدكه در راه حهق از ههیچ مالمتهي نگهران نبود ندشاخص بود

 فرمايند. البالغه عیناً همین نصیحت را مي نهج 30در نامه  السالم(
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 مهان را در مسهیر اولیهاء خهدا قهرار دههیم شهیطان مهي كه خواستیم مسیر زندگي آري همین

خواهي از ايهن زنهدگي خهوب و خهوش  خندد كه خود را مي گويد: دنیا به اين كارهاي تو مي

خواههد  كنهد و چهون نمهي ايل پیدا مهيآرام به دنیا تم انسان آرام و لذا محروم و بدبخت كني،

بینید ظهاهر زنهدگي، ظهاهر زنهدگي  وقت مي . آنثل همه باشدكه م كند يبدبخت باشد اراده م

 اهل دنیا شد. 

 فرمايد: مي
ههاي  ههاي او را همچهون توصهیه كند و توصهیه در اين حال؛ نفس به شیطان تمايل پیدا مي»

كهه در ايهن حهال  ،رود كه تمام قلب خود را به شهیطان بدههد پندارد و مي رفیقي دلسوز مي
اي را  شود كه آيا تهو تنهها خوشهي لحظهه رده، به انسان متذكر ميفرشته بر شیطان يورش آو

 « ي؟!ينما كني و پايان كار را فراموش مي پیروي مي

نگهر  آينهدهبهه معنهي واقعهي آن  انهد، نگهري كه مدعي آينهده اين خالفبروماً اهل دنیا عم

هها و  اخان وگرنهه نبايهد رضه ،كننهد شان را هم خوب ارزيهابي نمهي نیستند، حتّي آيندة دنیايي

ها تومهان قهرض  نگري میلیون به اسم آيندهگاهي  شدند. اري دچار ميها به چنین روزگ صدام

عمهر و  ن كنندیها را تحس گران آنيد يتجمل يدآوردن زندگيبا پدتا  ندآور ميباال  براي خود

ه خرنهد تها بقیّه مهياضطراب را  ،جاي آرامشبه د و نكن قلب خود را نابود مي و زندگي و روح

تواند در  چگونه ميبا چنین روح مضطربي ي است؟ انسان نگر آيا اين آيندهاهلل.  بگويند: بارک

تهرين  اش را صرف كند براي پهايین هاي روحاني سر ببرد؟ حاضر است بهترين سرمايه به آينده

 ياد بهركنه . با نزديك شدن به شیطان خود را هالک ميدرجات زندگي، آن هم براي ديگران

فراوان جسمي و روحهي خهود را انرژي  نگري است. اين بدترين آينده، و گرانيبه دفخركردن 

و اآلن كهه آههن  زيهاد شهدش شهكه مثالً اآلن اين خانة مهن چقهدر ارز براي اينكند  صرف مي

در كیفیهت انسهاني ايهن از خهود بپرسهد  يكي، خانة من هم دوبرابر شد!! حاال است دوبرابر شده

كیفیهت  هاي بهي هايش عموماً دارايي چِ هیچ! داراييیدارد؟ مسلّم؛ هدر ارزش چق ها فرد، آهن

ند، بله من و شهما معتقهد هسهتیم ز هیچ ضرري به او نمي ها چیزهايي دارد كه نداشتن آناست، 

كنهد، بايهد بهه نحهو  شود و ما را گرفتار فقهر مهي چیزهايي كه نداشتن آن مزاحم زندگي ما مي

 يكهه خهدا يجههانمسهلّم كه باران روي سر ما نیايد و داشت  سقفيبايد دست آورد،  همتعادل ب
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بايد  ن حدّ برآورده نسازد.ياز ما را در ایست كه نیل نیقدر بخ كند آن يم تيريم مدیمِ حكيكر

ت اسهت. در خودتهان یهفیك يیالي بهاي خ اش دارايي اش چیست؟ بقیّه حوصله داشت، امّا بقیّه

 ايد. عمر خودتان را تلف كرده ،پو كنید چقدر در گذشته با خیاالت تأمل 

رساندند  مي المال را تماماً به صاحبانش بیتاموال هر روز  )علیه السرالم(المؤمنین علي امیر

هها را  خواستند دارايي چون ميرفتند،  شان مي د و بعد به خانهكردن و كف آن را هم جارو مي

كه زمان خوابشان  با اين اهلل علیه وآله()صلي پیامبر خداشبي به ثمر برسانند. در تاريخ داريم كه 

رفتنهد،  مهي  و چراغ اطاقشان روشن بود، اباذر و عثمان در كوچهه بوده، امّا هنوز نخوابیده بودند

اهلل! چهرا  روشن است، رفتند پرسیدند: يا رسول )صلي اهلل علیه وآله(ديدند چراغ خانة پیامبر خدا

 ،بیداريد 

پیههامبر 

خوب شد آمديهد، دو درههم پهیش مهن مانهده بهود، ايهن دو  فرمودند؛ )صلي اهلل علیه وآله(خدا

پهول را ق آن يهن طريهوابم. حضهرت از ابخهبتوانم راحهت بدهید تا من  درهم را به فقراي مدينه

 فعّال كردند و به ثمر رساندند، چون اين پول اگر امشب به مسهتحقش رسهید، فهردا بهه كهار مهي

، پولتان فعّال دیگران فخر كنياشید و فقط بخواهید با آن بر دافتد. اما اگر صدهزار تومان داشته ب

 شهود و عقوبهت مهي عه مهيموجب ظلم به جامدر اثر نگهداري آن نشد، نیست، پولتان كه فعّال 

 ههاي وهمهي زا هستند، دارايهي ، فقط وَهمندهاي فعّالي نیست ييهاي تجملي، دارا ييشويد. دارا

 نفي نفرمود. دارد  كه زندگي را فعاّل نگه مياند. اسالم مالي 

كنهد، پهیش  از شما حل نمهي خودتان را ارزيابي كنید و نگذاريد چیزهايي كه هیچ مشكلي

 احتماالً در آينده مهيكند. شايد بگويید  حل مي كسي كه مشكلش را با آنشما بماند. بدهید به 

حاال اين چیز را بخواههد و شهما شهايد يهك روزي بخواهیهد، عاقالنهه  همین يسكخواهم، اگر 

بهه نیازمنهدش  دخواهیه اگر چیزي را كه حاال نمهيباشد؟ از شماها يك  است آن چیز نزد كدام

هاي  انسان سَخي و سخاوتمند، آدم عاقلي است و آدم د.يا مند شده گويند سخاوت بدهید، مي

درد  هد، يعني اموالي كه فعهالً بههايي كه انسان كنز كن اند. دارايي ت، خیلي بیشتر عاقلپرسخاو

 نسان را بها همهة ايهنشود، ا بال جان ما ميها را نگه داريم؛ روز قیامت وَ بقیّه بخورد، ولي ما آن

مهزاحم زنهدگي و عمالً سوزد، چون چیزي كه مورد نیاز بقیه بود  سوزانند و واقعاً هم مي ها مي
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فِقُونَهَا فِني وَالَّذِي َ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالَ يُتْ: »فرمايهد دور نكرديم. قرآن مي ، از خودما بود

كس طال و نقره را جمهع كنهد هر 09؛«ب، أَلِيم،سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّ ْهُم بِعَذَا

وجهود  فهمید چون بايد مي اب سختي خواهد بود.و آن را در راه خدا انفاق نكند، در عذ 

 اين اموال در نزد او چه مشكالتي براي ديگران از يك طرف و براي خود او 

 .آورد مي وجود از طرف ديگر به

خورنهد،  حاال كه همه مي د نظر ما را با اين حیله جذب كند كهخواه شیطان مي فرمايد؛ مي

 كه آدم! تو پايان كار را حساب كن، توجّهه بهه خوشهيدهد تذكر ميچرا ما نخوريم، ولي عقل 

 )صرلی هللا علیرهانتهاي كار را نبیني، چهرا بهه پیهامبر خهداشود كه  براي تو حجاب مي دنیا يها

را ايهن امكانهات  همهةتوانسهت  كهه مهي )صلی هللا علیه وآلره(كني. پیامبر خدا نگاه نمي وآله(

بهه دنبهال چرا  )علیهم السالم(البیت و اولیاء خدا ها نرفت؟ اهل داشته باشد. پس چرا به دنبال آن

نهد، ؟ چون عقل داشتند و اجازه دادند تا عقهل نصهايحش را القهاء كفتندرناين امكانات اهل دنیا 

عقل ادامهه  نور عقل نتواند به قلبشان برسد.جه یدر نتنگذاشتند میل به دنیا برايشان حجاب شود و 

 دهد:  مي
آيا رنج خودداري از شهوات و آرزوهاي دنیايي بر تو سهنگین آمهده، ولهي سهنگیني آتهش »

اي؟  خبرِ فرورفته در وسوسه شهیطان شهده شماري؟ آيا فريفتة مردمانِ بي ابدي را گران نمي
 به گفتة ملك تمايل پیدا مي گیرد و در اين هنگام نفس از گرايش به سخن شیطان فاصله مي

 «.كند

همواره اين جدال و درگیري بین دو سپاه فرشته و شیطان با تمام ابزارها برقرار است و انسان 

ههم  كند و به همهین جههت عالقه پیدا مي ها يبد شود و گاهي به ها متمايل مي يگاهي به خوب

بلكه بايد امید  ،مقابله كردها  زند، با آن سر مي بد يها آدمدر برخورد با اولین بدي كه از نبايد 

نبايد كاري كهرد كهه قهدرت القهاء شهیطان در  هايشان منصرف شوند. ور عقل از بديبا ن داشت

 هها آن درها، زمینة تأثیر نور عقل را  با برخورد خوب با آن ،ها تقويت شود و بر عكس قلب آن

ها را هم به صرف اعمال بدشان بهد محسهوب  ها بد نشويد، ولي آن بیشتر كرد. خودتان مثل آن
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بندي كنیم كه  دانید كه در كدام مرحله هستند. ما نبايد به زودي افراد را قالب نكیند، چون نمي

كان ها خیلي فرصت دارند و ام سالگي آدم 91اين ديگر تمام شد و يك خط دور او بكشیم. تا 

بسازيم تها آن ابعهادي كهه  يا جهت ما بايد زمینه كه بدها خوب شوند بسیار هست. به همین اين

انهد،  كه هنوز تصمیم نهايي را نگرفته يافراد بايد به ،وجود آيد هكند ب را تحريك مي ها خوبي

 مهي بهه ديهن پشهتجهت هم شما ناامید نباشید كه اين آقا كهه دارد  كمك كنیم، و باز به همین

ديگهر در شرايط ثابتي اسهت و آيا دانید،  شدن ندارد، شما از كجا مي كند، ديگر امكان اصالح

 يها هنهوز امكهان تغییهر دارد؟ و لهذا قهرآننیست؟ برايش امكان تجديدنظر در اعمال و افكارش 

كس كه بین تو و او  ممكن است آنچون ها دفع كن،  ها را با خوبي فرمايد كه بدي توصیه مي

يِّئَةُ ال وَ:»رقرار بود به دوستي بسیار صمیمي تبديل شوددشمني ب  ْفَنعْ اِ ،تَسْتَوِي الْحَسَتَةُ وَلَنا السنَّ

خوبي و بدي مسهاوي نیسهت،  51؛«بِالَّتِي هِيَ أَحْسَ ُ فَإِذَا الَّذِي بَيْتَكَ وَبَيْتَهُ عَدَاوَةٌ َُأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

رين نوع دفع كن كه در آن صورت همان كسي كه بین تهو و نكته؛ بدي را به بهت  با توجه به اين

پشت كرده و عمهالً به دين  انساني كههمین شود.  تو مي  او دشمني حاكم بود، دوست صمیمي

آرام در قلبش جا باز كنید، چهون هنهوز شخصهیتش ثابهت  شروع كنید آرامدشمن شماست اگر 

ما عمومهاً  مكان تغییر مسیر برايش هست.است، انشده است و تمام قلبش را شیطان اشغال نكرده 

كهه عرصهة تهالش شهیطان و را و مسائل درونهي او دهیم و انسان  نميمان را خوب انجام  وظیفه

ر از آن اسهت كهه بهه راحتهي يهك وسوسهة باطهل ت انسان خیلي وسیع شناسیم. نمي ملك است،

بینیهد، همهة  ين فرد مهياز ا تمام وجودش را اشغال كند. اين فكري كه شما امروز توسط شیطان

 فردا يك فكر ديگري دارد. او نیست، حوصله كنید فردا و پس فكر

 کند انتخاب مي خود ،انسان شخصيت خود را

 فرمايد: در ادامه مي «عليه هللا رمح »مالصدرا
و پیوسته اين جدال و درگیري بین سپاه فرشته و شیطان با تمهام ابزارهها برقهرار اسهت تها بهر »

 «. متناسب با خود انسان و اختیار و انتخاب او است غالب شودچه  قلب، آن
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كننهد كهه مها  كهاري مهيهها  ا وسوسهيها و  با انواع الهام يينها يبند در جمعاين دو لشكر 

ق ین نكتة دقياز ا. ايم خودمان انتخاب كردهبراي  اساس شخصیت خود، خود در برسیم به آنچه

عهین كه انسهان عرض شد قبالً هم كند و  نتخاب ميانسان خودش، خودش را اد كه یغفلت نكن

حهق و  :اوّالً دههد؛ انجام مهيكار  بین فرشته و شیطان در قلب انسان دوانتخاب است. اين جنگ 

 شخصیتي كه براي چه از باطل و يا از حق، متناسب باما آن تا د،نده باطل را در روح ما جلوه مي

حق است و ديگري اههل  هي دو نفر يكي اهل سخنگیريم. گاايم، همان را ب خود انتخاب كرده

بیشتر دوسهت دارد و بها انتخهابي كهه بهراي شخصهیت اهل حق را هاي  ي حرفسخن باطل، اوّل

پسهندد،  يشهتر مهیهاي اهل باطل را ب بیند. و دومي حرف تر مي متناسب ،كرده استاراده خود 

انتخاب باطل است ر یسدر ماست كه  پذيرفته طوريرا خودش  بندي شخصیتش، در جمعچون 

خواههد  كند، اوّلي آنچنان خودش را مي و در واقع خودِ خود را در سخنان باطل او جستجو مي

خواهد و نهايت خود را دنبهال  ي آنچنان خودش را ميدوم ر مسیر حق خود را بايد بیابد وكه د

انسهان خهودش د كه یت داشته باشيعنا ن باطل بايدآن شخصیت را پیدا كند.كند كه در سخ مي

بندي شخصیتش نقش مهمّي دارد، حاال جنگ بین شیطان و ملك در درون اين انسهان  در جمع

حهاال  ه اسهت.خودش براي خودش انتخاب كهردكه است  يتیشخصآن رساندن  براي به نهايت

فطرتش هسهت يها نهه، بحهث ديگهري  كه براي خودش انتخاب كرده است مطابق يآن شخصیت

 باشهد ينمتفاوت  نسبت به هر شخصیتي كه براي خود انتخاب كرد بيذات و فطرت او  است و

دن وسوسهة یهكهه انسهان در عرصهة دم آنچه مهورد تأكیهد اسهت ايهن، ن نیستيولي فعالً بحث ا

 كند.  يت خود را خود انتخاب می، شخصيينها يبند ك جمعيطان و الهام ملك در یش

تها »شهود  لك همچنان بر او عرضه ميضاد از طرف شیطان و مفرمايد: اين پیشنهادات مت مي

. انسان ممكن اسهت «است، غالب شودتناسب با خود انسان و اختیار و انتخاب او مبر قلب، آنچه 

خهودش ممكن اسهت رود، يا  لذا دنبال آن مي بپذيرد،ك را لَپیشنهادات مَ بندي خود، در جمع

انتخهاب او حهرف شهیطان بها  پهس حهاال از دسهتش نهرود، تاه دنیا را بگیرد خواهد ك اين را مي

 نمياو كه اين دنیا چنگي به دل  ،خواهد مي ديگري طور بر عكس خودش را سنخیت دارد، يا 

ههركس  گهذارد. خالصهه در القائهات ملهك يها شهیطان، حرف ملك روي او اثر ميو لذا  زند،

 افتد. يابد و دنبالش راه مي خواهد مي مي خود خودي را كه
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هاي گذشته خوب حل  ست. اگر بحثظريف جبر و اختیار هم ههاي  اين موضوع از بحث

 )صرلی هللا علیره وآلره(در زمان پیهامبر خهدا يشود كه چرا ممكن است شخص يروشن مشود، 

نگیهرد، چهون شخصهیتي كهه بهراي خهود انتخهاب  لي هیچ تأثیري از آن حضرتزندگي كند و

بتوانهد آن را  علیره وآلره( )صرلی هللاكرده است، آن شخصیتي نیست كهه از طريهق پیهامبر خهدا

 رشد دهد. 

او چه بخواهد و چهه نخواههد وزد و   مي القائات ملك و شیطان همچنان به انسانبه هر حال 

شخصهیت خهود،  بندي بها دهد تا در نهايت در جمع انتخاب قرار مي هاي متّضادِ را در گذرگاه

راه  شیطان بر او غلبهه كهرد، بندي و گزينش، در اين جمعگزيند، حال اگر  يكي از آن دو را بر

 :«عليه هللا رمح »و به تعبیر مالصدرا .گیرد دوري از خدا را بیشتر پیش مي
افتهد  كند كه انديشه و بینش او از كار مي چنان تاريك مي دودِ هوس، آسمانِ دل او را آن»

 «. شود و جوانمردي و ايمان در او خاموش مي

 و حالل و حرام خدا هیچ ادراكي ندارد. اوّلش ايهنوقت ديگر نسبت به دين خدا و تقوا  آن

ترسید اگر به حالل خدا محهدود شهود از خیلهي  فهمید، ولي مي طور نبود! حالل و حرام را مي

ش از بهین رفتهگردچیزها محروم  ههیچ سوسهويي از نهور  ه اسهت ود، ولي حهاال ديگهر آن حسهّ

 كند. معنويت هم در قلب خود ادراک نمي

 :  فرمايند كه مطرح ميچنین شیطان  رابطه با غلبةدر  )علیه السالم(ليمنین ع المؤ امیر

تَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لِأَمْ ِهِمْ مِلَاُاً وَ اتَّخَنذَهُمْ لَنهُ أَشنْ َاُاً فَبَناضَ وَ فَن َّخَ فِني اِ»

تَتِهِمْ فَ َُِنبَ صُدُورِهِمْ وَ  َبَّ وَ  َرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَتَظَ َ بِأَعْيُتِهِمْ وَ نَطَقَ بِأَلْسنِ 

لْطَانِهِ وَ نَطَنقَ  بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَيَّ َ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعْلَ مَ ْ قَدْ شَ َُِهُ الشَّيْطَانُ فِني سنُ

  21«لِسَانِهِ يبِالْبَاطِلِ عَلَ
شیطان را جهت امور خود برگزيدند و خود را با پیشهنهادهاي او همسهو ديدنهد و »

هايشهان جهاي  هاي شیطان شهدند. ابتهدا در سهینه و دام ها ابزار شكل آن لذا بدين

ها رشد كرد و ديگر شیطان چشم و زبان آنان را  در درون آن سینهسپس گرفت و 
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ها را زيبا  ها را به مسیرهاي انحرافي كشاند و برايشان زشتي در اختیار گرفت و آن

 « خواست. جلوه داد و شريك او شدند و كردند و گفتند هر چه شیطان مي

 ها غلبه كرد. چون عمالً شیطان بر قلب آن

  فرمايد: در ادامه مي «عليه هللا رمح »مالصدرا

و اگر ملك بر قلب انسان غلبه كرد، صفات ملكي كه عبارت است از طاعت و بندگي در او »
 « شود كه بايد بشود يابد و آن مي شود و رشد بیشتر مي ظاهر مي

 فرمايد: گويند كه خداوند مي به آن قرب نوافل مياين همان حالت است كه در اصطالح 

أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ ُُتْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِنهِ وَ  يإِنَّهُ لَيَتَقَ َّبُ إِلَيَّ بِالتَّافِلَةِ حَتَّ»

بْطِشُ بِهَنا إِنْ  َعَنانِي بَصَ َهُ الَّذِي يُبْصِ ُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِي يَتْطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَ

  22«.هُوَ إِنْ سَأَلَتِي أَعْطَيْتُأَجَبْتُهُ 
 يشود كه او محبهوب مهن مه يك ميآنچنان به من نزدبندة من در اثر ادامة نوافل 

و  ،شهنود ن مهيشهوم كهه بهه آ شود و چون او را دوست گرفتم، من گوش او مي

د و يهگو يه بهدان سهخن مهشوم كه يند، و زبانش میكه به آن بب شوم چشم او مي

دهم و اگر از  يرد، اگر مرا بخواند جواب او را میگ يشوم كه بدان م يدست او م

 كنم. يكند، برآورده م ييمن تقاضا

به هر حال شما اين تضاد را در قلب خود داريد و دائهم در درون خهود گرفتهار ايهن جنهگ 

خواهم بگويم تا كي اين تضاد بايهد  مي ايد. امّا خواهم بگويم در دام شیطان افتاده هستید و نمي

باشد؟ بیايید ملك را راه بدهیم و كار را تمام كنیم. آخرش ما بايد تصمیم جهدّي بگیهريم. ايهن 

گويیهد كهه گهاهي در دينهداري  شناسید، چون خودتان مهي ميآن را تضاد هست، خودتان هم 

چگونهه شهويم  ه مهيتهر متوجّه شويم و گاهي قوي. پاي قلب كه وسط آمد، راحت ضعیف مي

دار و  همهین طهور كهجقلب عرصة شیطان و ملك است، امّا اين هم درست نیست كه ما تا آخر 

ي به حركات پیهامبران و ائمهه ، باألخره وقتي كه حق را ديديم، با تأسّمريز با خودمان رفتار كنیم

ان يهورش بیهاورد همچنشیطان امیدوار نباشد و ، تا ديگر آن را بپذيريم )علیهم السالم(معصومین
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اسهت و  بهردن عمهر خود و از بینكردن  اين خستهملك بخواهد يورش او را خنثي كند. تازه تا 

 ها. ها در اين دغدغه از دست دادن فرصت

 هركهههه از تهههن بگهههذرد جهههانش دهنهههد

 

 هركههه جههان در باخههت، جانههانش دهنههد

 صهههفت را بشكنههههد هركهههه نفهههس بهههت 

 

 در دل آتههههههش گلستههانهههههش دههههههههند

 دكهههه از ظُلْمهههات تهههن، خهههود بگهههذرهر 

 

 خضههرآسهههههها آب حیوانهههههش دهنههههههد

 عشهههق شهههود درراه سهههامان بهههي هركهههه 

 

 در ديهههههار دوسههههت سامانههههش دهنهههد

 )علیره السرالم(امام صادق و )صلی هللا علیه وآلره(پیامبر خدا اهلل به حقیقت شاء خداوند إن 

ك تمام وجودمان را بها لَكه سروش مَبه ما توفیق دهد ات مقدس ن دو ذيالد مبارکِ ایدر روز م

 اشغال كند. ودشلطف و كرم خ

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»



 





 

 بسم هللا الرّحمن الرّحيم
 «عليةه هللا رمحة »مالصهدراسهخنان هها  كه به كمك آنكرد معارفي ما را متوجه  هاي گذشته بحث

ي خهوبك سهخن، سهخن يهشهويد كهه  متوجه ميگاهي  كند. ها باز مي را در انديشه جاي خود

توانیهد از آن درسهت اسهتفاده  نمهيلهذا و  دیشناسه ينمه در شخصیتتان گاه آن راجاياست ولي 

كند. ريشه اين مشهكل در نقهص  وذ نميدر شخصیت شما نفآن سخن دانید چرا  كنید، و يا نمي

حهل شهود، موضوع درست عرفتي اگر مقدّمات م مقدّمات معرفتي شما نسبت به آن سخن است.

چهه كهار كنهیم كهه  پرسهند: به دنبال دارند. عمومهاً دوسهتان مهياثر خود را  ،هاي اساسي حرف

انسهان  شهدن بهراي خهوبگويهد  هايي كه دين مي م؛ همین حرفكن خوب شويم؟! عرض مي

ه بهدسهتورات ديهن را  ب و عقلي پیدا كند كهه بتوانهدروح و قل به شرطي كه انسان، كافي است

گههاه جايدر تبیههین « شههیطان و ملههك و آدم»را بشناسههد. بحههث  ههها گههاه آنجايراحتههي بپههذيرد و 

 شهاءاهلل بحهث ار مهؤثر اسهت و إنیسلوک و تعالي ما بس يدر راستا م شريعتدستورات و احكا

 شود بتواند كمك نهايي را بنمايد. ين جلسه مطرح ميكه ا يهاي

 اريمعرفت؛ عامل پرهيزگ

تحههت عنههوان  طان در قلههب،ین ملههك و شههیدر ادامههة موضههوع جنههگ بهه «عليةةه هللا رمحة »مالصههدرا

كهه اصهل مقامهات ملكهي چیسهت و  ايهن  كننهد؛ يكهي دو اصل را بازگو مهي« تذكّري نوراني»

ست. قبالً بحث جنگ بین مالئكه و شهیطان را مبنهي كه اصل صفات شیطاني كدام ا ديگري اين

جها  در ايهنحهال . مطرح فرمود ،هايي دارند الشو چه ت ها در قلب چه تحركات ر اين كه آنب

داشهتن بهه  معرفهت»علهم و روح معرفهت و برههان اسهت،  فرمايند: اصل صفات ملكهي نهورِ مي

جههل و  ،اصل صفات شیطانيبر عكس آن، لكي است و صفات مَو آيه و نشانة مقامات  «قيحقا
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صهفات شهیطاني در شهود كهه  مهينسهبت بهه حقهايق غیبهي عهالَم، باعهث  «جهلِ»ضاللت است. 

الهام ملهك  شود طور كه معرفت و علم باعث مي پذيرفته شود، همان ينسان به راحتاشخصیت 

 د.جذب گرد يراحتبه در شخصیت انسان 

  گرانهه و سهخنان ههدايت يالهه يها ي در معرض حرفافراد يگاهايد كه  دهمالحظه فرمو

 هها اش در اين اسهت كهه آن يند. ريشهنند عمل نماتوا نمي ها گیرند، ولي منطبق بر آن ار ميقر

 د. مهينبخششود، استحكام  اند مباني معرفتي خود را كه منجر به پذيرش آن سخنان مي تهنتوانس

شود. چون حقیقهت علهم مشهخص اسهت. علهم  باعث پرهیزگاري ميق يبه حقافرمايند: معرفت 

رابي اسهت، پهس كه چهه چیزههايي واقعهي و چهه چیزههايي غیرواقعهي و سه يعني آگاهي به اين

را بهه جههت معرفهت يزآورد،  نخواهي پرهیزگاري را به دنبال خود مي حقیقي، خواهي معرفتِ

فهمد كه دنبال يك سلسله اعمال و امیال نبايد بهرود، چهون حقیقتهي  انسان ميق، ينسبت به حقا

 ندارند.

كردن نفس است از گهرايش بهه چیزههايي كهه حقیقهت  پرهیزگاري همان رياضت و كنترل

غیر از رياضت احساساتي است. پرهیزگاري يعني يك رياضت عالمانهه.  د. رياضت علمي نندار

ناسهد. پرهیزگهاري از پرهیزگاري يعني روح در شرايطي قرار بگیهرد كهه موانهع صهعودش را بش

علهم و  .كه چرا نبايد به دنبال امیال رفت، از جنس علم است ولي شناختن اين جنس عمل است،

بايهد آگاه شد كه چه چیزي را انسان وقتي  .زا است به سرعت عملت باشد، درس يوقتشناخت 

خواهد و دوري از آنچهه بايد بخواهد، عملِ گرايش به سوي آنچه بايد بو چه چیزي را ن بخواهد

 شود.  خواهد در او محقّق مينبايد ب

لكهه شهود، ب و در حدّ دانستن حقايق متوقهف نمهي گويند: انسان موجودي است اخالقي مي

 چیزي را حق دانست مهي آفريند. همین كه نسبت به حقايق براي خود تكلیف و بايد و نبايد مي

در نتیجهه و خواههد داشهته باشهد ديگهر عمهل اسهت  كهه مهي خواهد كه آن را داشته باشد. ايهن

معرفت صحیحي پیدا  . پس مشخص شد اگر انسان بتواندنزديكي به آن را در خودش اراده كند

، و و حاال رفهع موانهع همهان ،شود و پرهیزگاري يعني رفع موانع اري او شروع ميپرهیزگ ،كند

يكهي مقدّمهة ديگهري اسهت. انسهان از دو تا چیز نیست، بلكهه ها  اينهمان.  تجلّي انوار ملكوت

خهود  بهه خهودي، جان خود برطرف كهرداز  جنس غیب است، پس اگر موانعِ ارتباط با غیب را
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خیلهي منضهبط و  در راسهتاي ارتبهاط بها عهالَم ملكهوت، ظرائهفد. رس لك به جانش مينسیم مَ

اجهراي دقیهق همهان كهردن ايهن ظرائهف در خهود،  محقهق  ، و راه و روشمطرح اسهتعمیقي 

 است.الهي شريعت 

 ميوجودات غیبي  شما را متوجّه يااز دو حال بیرون نیست، كنید  توجه ياله به شريعتاگر 

خواههد شهما را از موانهع ارتبهاط بها  دههد كهه مهي دسهتوراتي مهييها  كند 

به حقهايق غیبهي، و ايمان توجّه  عبارت است از نمايد. عموماً شريعت يا يموجودات غیبي آزاد 

 حقهايق هايي كهه مهانع ارتبهاط بها ز حجاباست ا دستوراتي است كه مقصد آن تزكیة قلبو يا 

 اند.

 سهم انسان در ارتباط با حقايق

اصل نزول ملك را كه همان معرفت قلبهي بهه وجهود ملهك اسهت، در خهود اگر انسان پس 

اعمهال و  بها پرهیهز ازكهه مسهیر خهود را يافهت، حاال  را پیدا كرده است.ايجاد كند، مسیر خود 

رساند. شما مبدأ تجلّي  ود را به مقصد مي، خاست به مقصد كه حجاب رسیدن او ييش هايگرا

شرايطي را ايجاد كنید كه بهه  ،ها توانید با رفع موانع و حجاب مي يید ولنور ملك به قلبتان نیست

گهر ي، سهم انسان در اين راستا فقط رفع مانع و بهه عبهارت دجلوة ملك محقّق شود خود به خود

 .تزكیه است

پیهدايش صهفات شهیطاني اسهت كهه  آنچه مبدأ پديد آمدن صفات ملكي بهود، مبهدأ عكسِ

را عنايت فرمايید كهه  «عليةه هللا رمحة »فرمايش مالصدرادر اين راستا راهي. عبارت باشد از: جهل و گم

 گويد: مي
اصل تمامي صفات ملكي، نور علم و روح معرفهت و برههان اسهت و اصهل تمهامي صهفات »

اش آغاز شد و بقیة  به سبب جهل، تباهي ،شیطاني، جهل و گمراهي است و هر كس تباه شد
 مد.ها بعد از اين خواهد آ بدبختي
كس سعادتمند نشد مگر به سبب علم، پس هر قلبي وقتي مقداري معرفت در آن پديدار  هیچ

كند، و چهون  روبي از صفات بد مي شد، او را وادار به پاكي و پرهیزكاري و رياضت و الي
كنهد و  هاي غیب و ملكوت در او جلوه مي روبي انجام شد، خواطر نیك از گنجینه اين الي
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گهردد و  برجا و محكهم مهي گرداند و انسان در انجام كارهاي خیر پاي ي ميانديشه را نوران
شهود و حتهي شهرک خفهي از ايهن نهور ربهوبي  شخصیتش در حكمت و عبادات استوار مهي

، شهیطان در تواند خودنمايي و بازيگري كند ماند و هیچ نیرنگي در آن دل نمي پوشیده نمي
 .«چنین دلي بازارش كساد است

 و مورد توجه قلب انسان قرار گیرد، بهه طهوري مقصد ،حقیقتكه  اينعني معرفت حقیقي ي

رد، و لذا معرفت حقیقهي، دو چیهز در یرتو آن ها بهره بگپكه انسان بتواند حقايق را بشناسد و از 

اي  . در اثر حكمت، شهخص بهه درجهه«عبادت»و ديگري  «حكمت»كند: يكي  ايجاد مي انسان

 نماينهد و او را تحهت شده در جهان و قلهب او تجلّهي مهي ناختهرسد كه حقايق ش از مقامات مي

هها  تأثیر قرار مي دهند. حكیم يعني كسي كه بتواند با حقايق عالم هماهنهگ شهود و از نهور آن

وقهت چهون  دارد، آن حقايق باز نگه  دائماً راه قلب خود را به سوي بهره ببرد و از طريق عبادت

شناسهد، و  شخصهیتش را مهي ود، ريزترين مسائل انحرافهيِبر قلبش تجلّي نم هاي ملكوت جلوه

 نمودن شهرک اي براي خارج  لذا برنامهشرک خفي براي او شرک جلي است و  ر آن حالتد

 گیرد. فاصله ميد و از آن ينما ين ميتدودر خود 

به او گفتند كه بازار آتهش گرفتهه اسهت، آمهد  داشت، در بازار يگويند: عارفي مغازه ا مي

مرتبهه بهه  آتش نگرفته، گفت: الحمدهلل، يهكوقتي ديد  مغازه اش آتش گرفته است يا نه؛ببیند 

گفت: اين الحمدهلل يعني چه؟! مُلك مردم آتهش زد،  يب میكه به خود نه يدر حالآمد و  خود

تصهمیم  بهراي تنبیهه خهودكه مُلك تو آتهش نگرفتهه اسهت؟! حمد خدا را  ،بگیرد طوري نیست

بدههد. ايهن  شهان آتهش گرفتهه اسهت، كساني كه مغازهبه د و پول آن را بفروشگرفت مغازه را 

شهود ههم انجهام نهداد، ولهي  ممكن است براي ما يك عمل مستحب باشد و فكر كنیم ميعمل 

ن جهت فروختن آن دكهان و دادن یهمبه و  ،شرک بزر  است گفتن آن نوع الحمدهللبراي او 

آثهار  د، چهونشهمار غیر از اين كهار را باطهل مهيداند و  را حق ميها  دهيد پول آن به خسارت

اي كهه گفهت، چهه  بینهد بها جملهه كند و مهي چنین فكر باطل را در جان خود احساس مي سوء

ش رشیطان در چنین دلهي بهازا»آخر فرمود: در  «عليةه هللا رمحة »مالصدرا و لذا باليي بر سر خود آورد. 

 «كساد است.

 فرمايد: در ادامه مي
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 لي است كهه از جههل لبريهز اسهت،خود را ساخته، د ،لي كه بر مبناي معرفتد آن بر عكسِ»
زد، به سبب  شود و اگر يك ايمان ابتدايي هم در جان او سوسو مي راحت بازيچة شیطان مي

رود و در الفاظ و اصهطالحات  از بین مي نیزگیرد، تأثیر آن  غروري كه اين جاهل را فرا مي
گهردد و از ايهن محرومیهت خهود  عاني و نور ايمان خالي ميبه روز از م شود و روز غرق مي

اَفَ َأَيْتَ مَ ِ اتَّخَنذَ اِلهَنهُ »: چنین فردي فرمود غافل و جاهل است و خداوند در بارة همچنان

هاي خود را معبود خود قرار داد؟ پس فرامهوش نكهن  را كه میل يكسبیني  آيا نمي 0؛«هَواهُ

اگر اهل معرفت و  -ر چند يك كتابخانه اطالع داشته باشنده - كه باألخره شیطان احمقان را
 .«دهد ها فريب داده و مي برهان نباشند، به انواع نیرنگ

ايمهان  ين جههل، حتهيه، بازيچة شیطان است. و البريز از جهل فرمايد: دلِ ميدر جملة فوق 

ر را بها تكهرا اوجهويي  میل بهاطنيِ حهقشیطان شود كه  گیرد و طوري مي ابتدايي را از آدم مي

 الفاظ علمهي را بهه كهار مهي ؛انسان در آن حال كند. به طوري كه اصطالحات علمي عوض مي

در واقهع ايهن آورد،  ، چیهزي بهه دسهت نمهيو با تكرار آن الفاظ برد ولي قلبش كاشفیت ندارد

 نكند بهدون آ ها را اشغال مي داشتن علم شخصیت آن غرورِلذا كنند و  با الفاظ بازي ميافراد 

بهه ظهاهر ههر چنهد  ،. اين همان جههل اسهتها باشد نسبت به حق در آن يتیگونه كاشف چیكه ه

شهود، منتهها  جهل از مباني شیطان است و مانع تجلّي ايمهان مهي .داردكند علم  طرف تصور مي

 اند. فهمند كه گرفتار جهل برند، نمي چون اين افراد الفاظ علمي را به كار مي

ان اهل برهان و معرفهت نباشهد و واقعهاً سهعي نكنهد بهه حقهايق عهالم اگر انس كه خالصه اين

فرد بها  كه ايناز جمله آورد و  هاي شیطاني در شخصیت او سر برمي  مرتبط شود، انواع نیرنگ

 دهد.  خودش را بازي مي ،تكرار اصطالحات علمي

 دهد قرآن از وجود جن و شيطان و ملك خبر مي

 گويد: امه تذكر نوراني خود ميدر اد «عليه هللا رمح »مالصدرا
را  ب محسوسي نیست، ولي با اين حال اوو میان ما و شیطان حجا ندسته فرشته و شیطان با ما»

هها  مها فقهط مهي دانهیم آنكننهد و  اش ما را مشهاهده مهي كه او و طائفه بینیم، در حالي نمي
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براي عارفان  ،را ببینیم گذارد ما او اي كه بین ما و شیطان هست و نمي پرده هستند. حجاب و
طهور كهه بهراي ديهدن خداونهد  كنند، پس همهان ها شیطان را مشاهده مي مرتفع گشته و آن

چشم ديگري غیر از اين نیز چشمي مخصوص به خود الزم است، براي ديدن فرشته و شیطان 
 اش بتوان مشاهده نمود. غیبي وجودِ تا هر موجودي را مطابق حضورِ ،چشم مادّي الزم است

كه اطرافیان او ادراک او را  نگرد بدون اين مثل انسان محتضر كه وجود ملكوتي عالم را مي
 5.«داشته باشند

 فرمايد: قرآن از وجود جهن و شهیطان و ملهك خبهر داده ميدر متن فوق  «عليةه هللا رمحة »مالصدرا

همانا شیطان و بسهتگانش  3« تَ َوْنَهُمْنَّهُ يَ اُُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِ ْ حَيْثُ الاِ: »فرمايد چنانچه مي است.

هها بهه  اش و نوع شیطان پس شیطان و قبیله بینند. بینید، مي ها را نمي ما آنشما را از آنجا كه ش

شما توجّه دارند. اصل فرمايش ايشان اين است كه بین ما و شیطان حجابي نیست، يعنهي شهیطان 

غفلهت مها  كه حجابي نیست، ريشه نديدن ما، التواند ارتباط برقرار كند، پس حا با ما راحت مي

ههايي  بیند. نوع نگهاه بهه شهیطان را آن از شیطان است. اگر كسي دلش بیدار شود، شیطان را مي

شهود تها  موجهب مهي ،دانند يعني چه! متوقف شدن در نگاه كردن با اين چشهم بینند مي كه مي

دادن قلهب بهه حقهايق  تزكیهه و جههتاي از طريهق  ها را از دست بهدهیم. عهدّه كردن بقیة نگاه

  فرمود: ند.گرد بین مي شود كه شیطان ، نگاهشان؛ نگاهي ميغیرمحسوس
را ببینیم. براي عارفان مرتفع گشته  گذارد ما او ما و شیطان هست و نمياي كه بین  اين پرده»

 .«كنند ها شیطان را مشاهده مي و آن

ببینیهد حجهابِ رؤيهت شهیطان، حهذف خواههد نیا و توجّه به دنیا را حذف كنید؛ شما حبّ د

، يعني حبّ دنیا و توجّه قلبي به آن، مانع اين است كه ما شهیطان را ببینهیم، و تحريكهاتش را شد

هايي كه خودمان بهراي  حس كنیم، وگرنه خود شیطان با ما فاصله و حجابي ندارد، نوع حجاب

 رؤيت شده است.   يم، موجب اين عدما هخودمان ايجاد كرد

 مهانهفرمايهد:  منتها ممكن است ما چگونگي رؤيت شیطان را نشناسیم، ايهن اسهت كهه مهي

مخصوص به خود الزم است، همچنین براي ديهدن فرشهته و  طور كه براي ديدن خداوند چشم 
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 فرمايد شهیطان هسهت و بهین شهما و او خداوند مي جنّ هم چشم مخصوص به خود الزم است.

 چون خهود شهیطان حجهابتوانیم او را ببینیم؟  ا ببیند چرا ما نميتواند ما ر حجابي نیست. او مي

براي ما ايجاد كرده است كه او را نبینیم. به واقع اين يك تذكّر نهوراني اسهت كهه جنهاب  هايي

بیننهد،  انش شما را مهياگر خداوند نفرموده بود او و يار شود. به ما متذكّر مي «عليه هللا رمح »مالصدرا

 كه شیطان و يارانش را نمي بینیم، اين است كه استعداد ديدن او را نداريم. ينگفتیم؛ علت ا مي

در خودمهان پیهدا كنهیم و رؤيت را   پس بايد علّت عدم بینند. ها شما را مي ؛ آنفرمايد ولي مي

 بیروني. نه در عوامل

 کار شيطان و حقيقت او

 فرمايد:  در مورد حقیقت شیطان مي «عليه هللا رمح »مالصدرا
ههاي  كنهد و ريشهة انديشهه حقیقت شیطان جوهري است نفساني كه به شر و بدي عمل مي»

دادن  كه منشأ وسوسه و نیرنگ اسهت. كهارش حهق نشهان غلط و اعمال فاسد است، همچنان
 نّ است و گفته شده كار جهنّ، بیشهتر ايجهاددادن سراب است، زيرا از ج طل و واقعي نشانبا

كهه كهار ابلهیس تزويهر و  حقیقهت اسهت، همچنهان بي نقشِ وجودآوردن و بهخیال و تمثیل 
د: فرمايه مهي ه حقیقت ندارد و قهرآن در توصهیف اودادن چیزهايي است ك آراستن و زينت

ههاي  كار شیطان اين است كه وعهده 9؛«يَعِدُهُمْ وَ يُمَتّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمْ الشَّيْطانُ اِالّ غُ ُوراً»

بهرد،  از آن لهذّت مهي« وَهْهم»ا كه آفريهدة خیهال اسهت و دهد و آرزوهاي باطل ر دروغ مي
هاي دروغهي كهه ظهاهرش راسهت  دهد مگر وعده كند، خالصه شیطان وعده نمي ايجاد مي

 نمايد. مي
خبري نسهبت  شیطان امور دنیايي و پست را باغي پر از حقیقت مي نماياند و كارش ايجاد بي

 به امور آخرت است.
گردانند و مصداق اين آيه هستند  از ياد خدا و ملكوت او روي اند كه طان كسانيدوستان شی

الَّذِي َ َُذَّبُواْ بِآيَاتِتَا وَاسْتَكْبَ ُواْ عَتْهَا الَ تُفَتَّحُ لَهُنمْ   إِنَّ» فرمايد: شان مي كه خداوند درباره

                                                 
 .051ه يسوره نساء، آ - 9



 205 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

 يگردانه يكبر و روو  يات الهيب آيبه جهت تكذ 2؛...«أَبْوَابُ السَّمَاء وَالَ يَدْخُلُونَ الْجَتَّةَ

 وارد بهشهت مهيشهود و نهه  نه درهاي آسمان غیب و معنويت برايشان گشوده مي ها، از آن
 .«دونش

آب و تهري  ست. مثل وجودیدو تا نجودات مجرّد قت و عمل مویعنايت داشته باشید كه حق

باشهد آب كه آب همان تري است، لذا همین كه آب در صحنه است، نقش آن كه همان تهري 

شیطان در جهايي  كه متفاوت نیست، همینهم دو امر حقیقت و عمل شیطان  در صحنه است. زین

در آنجها حاضهر اسهت و لهذا اسهت عمهل شهیطان كه همهان حاضر باشد، همان حقیقت شیطاني 

 گويد:  مي «عليه هللا رمح »مالصدرا

ههاي  كنهد و ريشهة انديشهه و بدي عمل مي حقیقت شیطان جوهري است نفساني كه به شرّ»
 .«كه منشأ وسوسه و نیرنگ است خود شیطان است، همچنان ،غلط و اعمال فاسد

البتهه هماهنهگ بها نفهس نفساني است و از جنس نفس است و  يجوهر ،پس حقیقت شیطان

هاي نفساني انسهان اسهت. آتهش  كارش تقويت جنبهو ، او عقلبا و نه كند  يعمل م امّارة انسان

امّهاره بهه اگر بیايد به انسان بچسبد، هم كند. شیطان  آتشین مي آن چیز را بچسبد وقتي به چیزي

د يهنما پست نفس را تشديد مهي يها كند، و كشش مي تر ديشدانسان را  امّاره نفسبودن  سوء

زمینهة پهذيرش  د خهود،يط جديد كه آن شرايآ يد مينفس پد يبرا يجه شرايط جديدیو در نت

 ههاي نفسهاني . انساني كه نفسهاني اسهت و جنبههشود يمشیطان تر  قیعم يها لهیشتر حیهر چه ب

كند و نه  نزديك احساس مي هاي نفساني خود و خود را به جنبهاش شخصیتش را اشغال كرده 

به خوبي در خود دارد، و شیطان هم پذيرش شیطان را زمینة اش، اين انسان  هاي عقالني به جنبه

 كند. را تقويت مي همین جنبة او

 ه با شيطانرابطة نفس امّار

 «سراب است. دادنِ ي نشاندادنِ باطل، و واقع نشان طان حق یكار ش»د: فرماي مي

ن نفس، به كمك نورِ عقل، در جان انسان میدان ي؛ منتها اطور است همین اي هر نفس امّاره

 ر نهور عقهل گهردد، بهدون ههیچ مهانعيیو مهانع تهأث وقتي كه نفس رشد كنهد كند ولي پیدا نمي
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رشهان گیهرد. بعضهي خیلهي برايشهان مههم اسهت كهه مهردم شه نیست را هست ميچیزهايي كه 

زننهد،  دست مهي يكسيك میلیون آدم احساساتي براي  يوقتمثالً  بگويند اين آدم مهمّي است.

كه نه طالهب  يطور، برتر باشیدها  كنند، ولي اگر شما از حالت وَهمي اين آدم هر دو كیف مي

 خهودْ بهي ،ن آدمبینهي آ . مهي بهراي كسهي كهف بزنهي يهست لي، و نه مايزدنِ مردم هست كف

رونهد دنبهال  بعهد مهيو زننهد  ها كه كهف مهي زنند، چون اين مغرور است كه برايش كف مي

امّا اگر كسي نفسش توسط شیطان تقويهت  شود. مثل كف روي آب ميها  كارشان و اين كف

تهر از آن  زننهد و جهدّي مهي داند كه برايش كف ترين چیز را در زندگي، اين مي شود، جدّي

شود و ايهن  برايش چیز مي« هیچي»تر براي او كف بزنند، يعني واقعاً  داند كه محكم اين را مي

عهد آيهد همهان بُ ني خهود مسهتقر اسهت، شهیطان مهيان است. وقتي انسان در جنبة نفساكار شیط

را تقويهت نكنهد و  كنهد، البتهه اگهر انسهان جنبهة نفسهاني خهود اين انسان را تقويت مي« هميوَ»

هها  د و باطهل بهودن باطهلشهو موضهوع بهرعكس مهي ،برعكس جنبة عقالني خود را رشد دهد

 د.گرد ش روشن مييبرا

و همهه ههیچ اسهت    همهه ،اهلل به لطف و كرم خدا اگر چشم دل باز شود، غیر خهدا شاء  نإ

 سهبحانانهوار  ،تهرين واقعیهات هیچ، هر چه هست جمال حق است در جلوة اسماء الهي و جدّي

 دریهگ يدر محضر حق قرار مه ،وقتي در نماز يايي اوست، در آن صورتپروردگار و كبر اللهيِ

اي كهه غیهر خهدا  به اندازهد و در طرف مقابل، یابي يم ارخود  ،هاي هستي ترين موقعیت واقعي

لهي خهواهم مهأيوس شهويد، و خانه هستید. نمي بدانید كه با شیطان هم د،يبه حساب آور را چیز

كند و اگر به آن اجازه دههیم  اين است كه ما را وارد چنین زندگي سرابي ميامّاره جنس نفس 

د و نمايه نهدگي مها را وارد چنهین سهرابي مهيكند و تمهام ز شیطان را تقويت ميحضور و تأثیر 

نماياند، ولي اگر از اوّل بناي ما اين باشهد كهه  ها مي ترين راست ها را راست ترين دروغ دروغ

حهاكم  و شهرع را بهر زنهدگي ما نباشد و حكهم عقهل  دار زندگي میدانو ريز  برنامه امّاره فسن

خواهنهد  شويم. شما دقّت كنید به افرادي كه وقتهي مهي آرام وارد واقعیات عالم مي كنیم، آرام

 روند بروند به خودشان خیلي ور ميبیرون 

آيهد همهه بهه او نگهاه  رود تا وقتي از خانه بیرون مهي ها به خودش ور مي مدّت 
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 طهوري كهه مهدّت بسیار جدّي، به واقعیتيگرفته است، آن هم واقعیت  سراب رااين آدم كنند، 

 .است گذاري كرده ها براي آن سرمايه

 فرمايد: يمدر رابطه با توانايي شیطان  «عليه هللا رمح »مالصدرا

حقیقهت اسهت،  خیال و تمثیل و نقهشِ بهيجاد يااو از جّن است و گفته شده كار جن بیشتر »
 ي؛ در راسهتايحقیقت نهدارد. آردادن چیزهايي است كه  همچنین كار ابلیس تزوير و زينت

هُمُ يَعِدُهُمْ وَ يُمَتّيهِمْ وَ منا يَعِندُ»فرمايد:  ميقت ندارند، قرآن یكه حق ييزهایدادن چ نتيز

وعهدة نور عقل را مسدود كردنهد،  ينة تجلیكه زمرا  ييها شیطان آن 0؛«الشَّيْطانُ اِالّ غُ ُوراً

 .«بسیار دهد و آرزومند و امیدوار كند و نويد شیطان چیزي جز غرور و فريب خلق نیست

ر ايجاد خیال و تمثیهل و ايجهاد از جنس جنّ است و كار جنّ بیشتشیطان وقتي متوجّه شديم 

توانهد  قدر بهه خهود امیهدوار بهود كهه مهي فهمیم كه چرا ابلیس اين حقیقت است، مي قش بين

هاي  خیال و صورت ها ايجاد در انسان تواند يد داشت میامها را گمراه كند، چون وقتي  انسان

گمراهي خود را به راحتهي  غافل كند، عمالً شانبودن حقیقت ها را از بي و آنحقیقت نمايد  بي

 دهد و انسهان حقیقت وعدة دروغ مي هاي بي و از طرفي با ايجاد اين صورتاست ه عملي كرد

و  پندارنهد ها را واقعي مي ، آن وعدهاست ها هم با آن تصوراتي كه شیطان برايشان ايجاد كرده

فهمند كه اين وعدة دروغ  كنیم كه چرا مردم نمي . گاهي تعجب ميافتند لذا به دنبال او راه مي

دههد ولهي  كن است خودتان هم تعجب كنید كه طهرف گهاهي وعهدة دروغ مهياست. شما مم

 پذيرند، چون تصوّر رسیدن به اين وعده كه از طريق شهیطان ايجهاد شهده، ايهن راحت مردم مي

كند و همهان  فكر نمي ها ديگر به احتمال نرسیدن به اين وعدهها شیرين است كه  قدر براي اين

مهثالً  پنهدارد. مهي يرونهیتِ بیهجاد كرده است به عنوان واقعيال او ایطان در خیرا كه ش يصورت

خهواهیم  مهي» ؛بگهويیم كهه بهه نحهو جهدّيمان را تشويق كنیم درس بخواند،  كه بچّه براي اين

كشهور شهمال بهه  بهراي تفهريحت پیما كرايهه كنهیم و تهو را بها دوسهتانيك هوا وت تابستان براي

تواند هواپیمها   پدرش نميكند  ين است كه فكر نمياو شیر براي يقدر تصور به  . اين«بفرستیم

پندارد. بايد كاري كرد كه به  را حقیقت مي« وَهمي»ور كرايه كند. جنس نفس اين است كه صُ
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كردن وَههم نبهود، اگهر  چنانچه كارهاي ما عامل ضعیف قدرت وهَم ضعیف شود. ،كمك عقل

م تا جلوي تههاجم فرهنگهي جام دهیصد هزار فعالیت فرهنگي از اين نوعي كه مطرح است را ان

اي  هاي نفساني را به كمك رشد جنبة عقالني ضعیف نكنهیم، ههیچ نتیجهه ، ولي جنبهرا بگیريم

یطان بها شه تقويهت نشهود، ،عقلآن است، اگر  يقدس نخواهیم گرفت. چون مقابل شیطان، عقل

فهمهد  مي كسي د.كن دهد و آرزوسازي مي عده ميو ؛«يَعِدُهُمْ» حقیقت هاي بي ايجاد صورت

كه شهیطاني نیسهت و جنبهة نفسهاني خهود را كنتهرل نمهوده و لهذا زود ها دروغ است  وعده  اين

 شود. تحريك نمي

دهد و آرزوهاي باطل را كه خودش آفريهده  هاي دروغ مي كار شیطان اين است كه وعده

رف تصهور آن ، در نتیجه انسهان بهه صهِ دهد يرش قرار میتحت تأث افرادِبردن  است، وسیلة لذّت

شهدن همهراه  تصوّر سوار هواپیما ،برد، براي نوجوان شود و از آن لذّت مي ها مسرور مي وعده

كه فكهر كنهد ايهن  خوش خواهد بود، بدون اينتصور بخش است و همچنان با آن  با رفقا لذّت

ن ماشدیو از حضور صورت خیالي سوار هواپهم خود قدر با وَ آن ،تصورات هیچ واقعیتي ندارد

نبهودن آن را گوشهزد  واقعهيدههد تها  كه به عقل میدان نظردادن نميكند  كیف ميبا دوستان، 

 فرمايد: مي «عليه هللا رمح »كه مالصدرا كند. اين است معني اين
 ههاي دروغ، كهه بهه صهورت راسهت نمايهان مهي دهد مگر وعده خالصه شیطان وعده نمي»

 .«نماياند  ز حقیقت ميگردد. شیطان امور دنیايي و پست را باغي پر ا

چسهباند بهه  چون حقیقت شیطان همین است. كارش غیر از حقیقتش نیست. خهودش را مهي

بهرد  كه خودش با خیاالت لذّت مهي متأثر مي كند و همچنان شیطانيروح و روح را از حقیقت 

ت االت و لهذّاكند، انسهان را ههم در همهین خیه و عمر خود را با همین خیاالت دروغین تباه مي

 د.ينما دروغین گرفتار مي
 .«خبري و فراموش نمودن امور آخرت است و كارش ايجاد بي»

ترين بُعد حیاتش كه  ترين و جدّي تر از اين نباشد كه انسان از واقعي اي مهلك شايد ضربه

را به  انسان ،هاي دروغ و آرزوهاي وَهمي همان ابديت انسان است، غافل شود و شیطان با وعده

كهه  مگر اين ،برد هاي شیطاني لذّت مي نفس انسان از اين وعده اندازد، لذا اي مي هچنین مهلك
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هاي شیطاني مهأنوس باشهد، بها  كه با وعده خود را با عقل و شرع روشن كند و بیش از آن جان

 فرمايد: ميمرتبط گردد. حقايق غیبي و معنوي 
 و لذا قرآن در مورد آن داننداند كه از ياد خدا و ملكوت او روي گر دوستان شیطان كساني»

ال تُفَتَّحُ لَهُنمْ اَبْنوابُ »ق؛ و استكبار در مقابل حه يات الهيب آي: به جهت تكذفرمايد مي ها

 هها گشهوده مهي نه درهاي آسمان غیب و معنويت بهراي آن 7؛«السَّماءِ وَ ال يَدْخُلُونَ الْجَتَّةَ

 .«ندگرد شود و نه با اين شرايطي كه دارند وارد بهشت مي

جههت  ند،شهو يمههايي كه گرفتهار لذائهذ وَهمهي و آرزوههاي دروغهین شهیطاني  يعني اين

 اي نمهي شود و در نتیجهه از عهالم غیهب ههیچ اسهتفاده عالم باال بسته ميجانشان از نظركردن به 

كنند و هیچ نوري نخواهند گرفت. جنس شیطان رجیم اسهت و خداونهد درههاي آسهمان را بهه 

علهم  دههد. رايت مهيهمهان حالهت را بهه دوسهتان خهود سهناً یعو شیطان  روي قلبش بسته است

ك يه يبنهدد. بهه عنهوان مثهال وقته روي انسان ميهاي آسمان را به  علمي است كه راه ؛شیطاني

جهه یدر نترا به عالم قدس وصل كنهد.  تواند او ن علم نمييخواند، ولي ا دانشجو فیزيولوژي مي

غیب ببیند. بهه همهین جههت عالم ماده را غرق در عالم  یمانه،د با يك نگاه عمیق و حكتوان نمي

اكنون نظام آموزشي جهان بشري پر از بحران اسهت، چهون بهه عهالم قهدس وصهل نیسهت و  هم

 غیب را به سوي عالمان اين علوم بگشايد، چراكه: رود كه خداوند درهاي آسمانِ راهي را نمي

 زالل آب از نهههدارد خبهههر كهههه مرغهههي

 

 حهههال همهههه شهههور دارد آب در منقهههار

ههاي غیهب اسهت يعنهي چهه. شهیاطین از طريهق  شدن راه دانند علمي كه وسیلة گشوده نمي 

دهند كه درِ آسهمان و حقهايق غیبهي بهه  ما مياي به  زندگي آرزوهاي دروغین و لذّات سرابي،

ر هم تواند عالم محسوس را به عالم معقول ربط بدهد. اگ شود و لذا انسان نمي روي ما بسته مي

ايهن كلمهه مبتهداء اسهت يها كند، كهه  نحو آن غور مي و  خواند در صرف تفسیري از قرآن مي

د، شیطاني است. ايهن آيهه بهه شهما مهالک وپس هر علمي كه وسیلة اتصال ما به آسمان نش خبر!

، برنهد ينمهبهشت به را ها  آن اًكه بعد نه اين ؛«وَ ال يَدْخُلُونَ الْجَتَّة فرمايد: دهد. اين كه مي مي
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ط حضهور و بقهاء يو شهرا دشون مین اآلن وارد بهشت معنوي نميهز هست كه ین نيمنظور ا بلكه

 .دنب را نداریدر ارتباط با عالم غ

 ابزار شناخت ملك و شيطان، لطافت باطن است

 فرمايد: مي «عليه هللا رمح »مالصدرا
و نیهز ههام فرشهتگان ، درک حقیقهت و الهها دوستان خهدا و لطافهت بهاطن آن هاي از نشانه»

، چنانچه قرآن در وصف همهین است شناخت حقیقت شیطان و وسوسه او و لشگريان ابلیس

 «إِنَّ الَّذِي َ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّ َ الشَّيْطَانِ تَذََُّ ُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِ ُونَ»د: فرماي افراد مي
 مهينزديكي او را باطن،  شود به جهت لطافت پرهیزكاران چون شیطانِ طائف نزديكشان مي

 .«گردد ها بازمي بصیرتشان به آن افتند و به سرعت ياد پروردگارشان ميفهمند و به 

هاي شیطان حساس باشیم؟ حوزه برويم يها  پرسند چه كار كنیم تا به حیله گاهي دوستان مي

ل يبها انهواع فضهاتهان را به خودي خود كارساز نیسهت. اگهر توانسهتید روح كدام دانشگاه؟ هیچ

از آن د و شهیطان را حهسّ كنه يها وجود وسوسهلطیف كنید كه از محرمات،  يو دور ياخالق

شود.  مشكل حل ميشاءاهلل  د، إنيیآن را احساس نما يها ييبايم الهامات مالئكه و زیطرف نس

 آري؛ گهاهي ت به درک حق و درک باطل لطیهف شهود.اين يك اصل است كه بايد روح نسب

آن كنهد ولهي   خود آماده ميشرايط را براي لطافت روح ه، یبا عبادات شرعانسان به لطف خدا 

 يبهه خهوبآرام روحهش  دهد، در صورتي كه اگر آن شهرايط را ادامهه دههد، آرام را ادامه نمي

سهوق  يانوار اله يخود را به سو يخوب طان بهیكه در مقابل وسوسة ش يدر حدّ شود لطیف مي

قلب را از حبّ دنیا و آرزوهاي انسان وقتي  اندازد. ير میها را از تأث الً آن وسوسهدهد و عم يم

هاي الزم دسهت  آرام به لطافت د، آرامرف حقّه را در خود تقويت نمودروغین آزاد كرد و معا

يخود دائماً نگهدارد، و  يعوامل الطاف روح را در زندگكه  يابد، به شرطي مي  از طريهق حسهّ

 رد.ردن به شرايطِ خشونت روح روي نیاوك شدن و معصیت

بهه دسهتورات  ،خواهیهد روح خهود را لطیهف كنیهد كه مهيو عزم  پس اگر شما با اين اراده

گیريهد. پروفسهور فريتیهوف  ديني نگاه كنید، از همین دستورات سادة ديني نتیجة كامهل را مهي

 گفتههكهه زنان مسلمان  به حجاب  زنان غربياشكال در جواب  «شناخت اسالم»وان در كتاب شُ
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 هاي گرم و طاقهت روسريخود را در اين موهاي گويد  ها مي اين چه ديني است كه به زن اند

گويهد:  مهي  كنهد؟ يجاد ميا سختيبراي پیروانش قدر  بپیچند، اين چه ديني است كه اينفرسا 

بوديد، ايهن در طلب تقوا و لطافت روح  ،اگر شما هم مثل زنان محجّبة مسلمان از طريق حجاب

مسهلمانان از طريهق انجهام ايهن دانیهد  تحمّهل بهود، چهون نمهي ي قابهلها برايتان به راحته سختي

 نیست.و قابل تحمل پذيرش  كنند، برايتان قابل دستورات چه نتايجي را دنبال مي

لطیف، روحش را لطیف كنهد،  انسان اگر بداند بايد خدا را بشناسد تا در اثر شناخت خدايِ

شهود. مهثالً گهاهي شهما بها   آسهان مهي ر خداشناسي و اُنس با خهدا بهرايشینید چقدوقت بب آن

طهول قههر شهما روز  كنید. در روايهت داريهم اگهر بهیش از سهه دوستان يا آشنايان خود قهر مي

آورد  نشیند، چون قهر كینه مي نماز بر قلبتان نميج يو نتابكشد، نمازتان قبول نیست، يعني آثار 

. اگر اين را بدانید و مزة ارتباط با عالم غیب ينسبت به جذب انوار اله است قلب و كینه حجاب

با همهة سهختي كهه ممكهن شويد  وقت بلند مي را با آن همه لطافت كه دارد، چشیده باشید، آن

ط قهر بهین خهود و او را از يو شرامت آن دوست و آشنا، رويد خد  است برايتان داشته باشد مي

ب قطهع یهد اگر بناست با قهركردن با اين فرد، راه ارتباط با عالم غیگوي مي بريد. با خود بین مي

د قههر بها یهبین نباشیم. يا وقتهي مهيف محروم یاز آن انوار لطبوسیم كه  را هم مي شود، ما پاي او

خواهد بساط آرامش قلب شهما را بهه ههم بريهزد و راه ارتبهاط بها الههام مالئكهه را  همسرتان مي

اين بنهدة خهدا نويسند  آن اين است كه مالئكه مي آيید. صورت بیروني ه ميمسدود كند، كوتا

مها و عامهل  روح گذشت كرد، امّا انعكاس باطني آن تجارت زيبايي است، چون موجب لطافت

اس وش ميافزايش آن لطافت  در يم، يعنهي مها شهو مهيد و در نتیجه نسبت به درک حقايق حسهّ

اگهر ظب بهاش اگويد مو كوتاه آمديم. شیطان ميو طرفي در اين قهرِ دكرديم كه واقع زرنگي 

 و شیطان القاء مهي شويم امّا از كینه  شوي! بله سبك مي مير یو تحقسبك تو عذرخواهي كني 

 .  كند

وَهم است و وَهم حجاب است. وَهم دقیقهاً قلهب را كهدر براي ديگران به جهت خودآرايي 

به نمايش گذاشتن. تمام دستورات دين روشهي  خدا كند. خودآرايي يعني خود را براي غیرِ مي

 هاي روحي به دين عالقمنهد  در نتیجه به جهت همان لطافت تااست كه روح شما را لطیف كند 
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 دههد عمهل مهي هر چه دسهتور مهي و افتیم شويد. وقتي ارزش آن را فهمیديم، دنبال آن راه مي

 گويد: بار ديگر به اين جمله عنايت بفرمايید كه مي كنیم. پس يك
 .«ها، درک حقیقت و الهام فرشتگان است دوستان خدا و لطافت باطن آن هاي از نشانه»

اگر انسان نسهبت بهه اعمهال و حاال بايد خود و راه خود را از طريق اين جمله ارزيابي كنیم، 

را  ي، ههر چیهزشود، هر حرفهي را گفهتن توجهات خود حساس نبود، از لطافت الزم محروم مي

 اهلل بهه قصهد لطیهف شهاء نانهدازد. إ از لطافت و حسّاسیت مهي روح را رفتن؛ ييجاديدن و هر 

كنیهد.  رسهید كهه حقیقهت اشهیاء را درک مهي به جايي مهي ،با انجام دستورات دينشدن روح 

زنم، شما به الفاظ من كاري  من حرف مي يوقتكه  اش اين خودتان بايد وارد شويد. مثال ساده

ري نداريد، به دنبال اين هستید كه معني حرف من چیسهت. ايهن يهك نداريد، به بدن من هم كا

شهود كهه حقیقهت  قدر لطیف مي فرمايد: اگر انسان مواظب باشد، روحش اين قاعده است. مي

مبهاني ، كافي اسهت كهه همّهت كنیهد و بها كند فهمد. ظاهر اشیاء او را مشغول نمي  اشیاء را مي

بینید سخت نیسهت،  عت سخت نیست، مثل نماز كه ميمعرفتي شريعت را بپذيريد. پذيرفتن شري

  آن را مهيآسان است، ولي شیطان توفیق شه یهماين لطف بزر  الهي است كه كارهاي خوب 

 كند. گیرد و ما را به كارهاي سخت و پیچیده مشغول مي

تواند درک كند و از آن   الهام فرشته را هم ميف شد، یروح انسان لط يوقتپس روشن شد 

شهود. عمهده آن اسهت  بگیرد و نیز روشن شد با رعايت دستورات شريعت روح لطیف مي بهره

 انهدازد. ، روح را از لطافت مهيكه شما بنا داشته باشید روحتان را لطیف كنید، عجله و حبّ دنیا

 بنهدي در تقسهیم ارد كهردن روحبهرد، و كه لطافت روح را از بهین مهي ييترين چیزها از زشت

ههاي مجهازي و غیرحقیقهي و اعتبهاري در  بنهدي طمئن باشید كه اين دستهماست.  هاي مجازي

كند و چشمِ تشخیص حق را در آن كور   را به شدّت آلوده مي است كه روح ياز عوامل جامعه

جاهلیهت اسهت در بندي داشته باشید، روحیة تعصّب كهه از صهفات  د. اگر تعصّب دستهينما مي

د تها موضهوعات یهباالتر را نگهاه كن ين عالم جاهايدر ااست كه  فة شمایكند. وظ شما رشد مي

گذاري كنید الههام ملهك  كردن روح هر چه سرمايه ي لطیفبراتر ببینید.  دقیقرا هم  ياجتماع

، پیروي از عقايهد حقّهه و عمهل بهه شود براي شما محسوس ميتر،  دقیقبه طور و حقیقت عالم 

آن، رقابت بهدترين چیهز اسهت بهراي كهدر اخالق حسنه خیلي كارساز است. و در طرف مقابل 
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كردن روح. اصالً با هیچ كس رقابت نداشته باشید و اگر هم كسي با شهما رقابهت داشهت، شهما 

فَمَ ْ قالَ لَنكَ اِنْ قُلْنتَ : »دنهمي فرماي «بصري عنوان»به  )علیه السالم(نداشته باشید. امام صادق

اگهر كسهي بهه تهو گفهت: ههر چهه  «عَشْ اً لَمْ تَسْمَعْ واحِندَةً...واحِدَةً سَمِعْتَ عَشْ اً، فَقُلْ اِنْ قُلْتَ 

مَن ْ »جواب هم نخواهي شهنید.  تا بگويي، يك برابر خواهي شنید، به او بگو: اگر ده بگويي ده

ن كهرد یتهوهبه تو  يو اگر كس« شَتَمَكَ فَقُلْ لَهُ إِنْ ُُتْتَ صَا ِقاً فِيمَا تَقُولُ فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَغْفِ َ لِي

خهواهم مهرا  يخهدا مه در مهن هسهت، كهه از يوبیهن عیو چن ييگو يواقع راست م بگو؛ اگر به

 يبه من نسبت مكه  يوبین عیو چن ييگو يد، و اگر دروغ ميوبم را برطرف نماین عيببخشد و ا

يحَةِ وَ وَ مَن ْ وَعَندَكَ بِالْخَتَنا فَعِندْهُ بِا»خواهم تو را ببخشد.  يست، از خدا میدر من ن يده لتَّصنِ

 يسوز بدهد، تو او را به دل  كند و به تو فحش ييد به ناسزاگويتو را تهد يو اگر كس 1«ال ِّعَاءِ

خواهند قلهب  كنید حضرت از اين طريق مي چنانچه مالحظه ميت مصالحش وعده بده. يو رعا

ويم و يك نهوع كنیم بر رقیب خود پیروز ش ها تالش مي ها آزاد شود، ما در رقابت ما از رقابت

 نزديهككه استعالء صهفت شهیطان اسهت و  كنیم، در حالي جويي و استعالء را دنبال مي يبرتر

 است.از حقايق شیطان عین حجاب شدن به 

 انهد هاي تمدّن غرب، استعالئي است، يعني درسهت جهاي شهیطان نشسهته امروز اكثر برنامه

 نیهد مسهابقه بگذاريهد، در واقهع مهيتوا دوانهي مهي در اسهب ؛حتي آنجا كه ما در اسالم داريهم

در فرهنهگ دينهي . كنید نه اين كهه بهر ههم برتهري بجويیهدمهارت پیدا دواني  اسبدر خواهند 

براي خدمت بهه مهردم و دفهاع از  يك نوع كمك به همديگرپراني  دواني و نیزه اسبمسابقات 

اسهتعالء اي بهرههم دوانهي  اسهبحتهي در فرهنگ غیردينهي ولي . است مرزهاي جامعة اسالمي

 دواني فرهنگ ديني نیست.  ن مثل اسبدواني اين تمد وقت اسب جهت هیچهمین  است. به

هايي كه اههل تقهوا هسهتند، يعنهي سهپر گرفتنهد كهه  ؛ آن«إِنَّ الَّذِي َ اتَّقَواْ» فرمايد: قرآن مي

اي از نهوع  كننهده افر طائفي يها طهواگ ؛«اِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِ َ الشَّيْطان»شیطان به قلبشان نرسد. 
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بیننهد،  هها را مهي وسوسهه 9؛«فَإِذا هُمْ مُبْصِ ُون»؛ بیدارند «تَذََُّ ُواْ»ها نزديك شود  نشیطان به آ

 شان دقیق شده است. چون حس

 نقش خيال در ايجاد صورت

اسهت كهه اوّل تها   هاي جن و ملك و شیطان يك دسهتگاه منظمهي يم سلسله بحثما معتقد

ا در راسهتاي ارادة خهدا تحلیهل دههد، تها همهة امهور ر  انديشه توحیدي ميآخر آن به شما يك 

 .كنید

 فرمايد:  در ادامه اين بحث مي «عليه هللا رمح »مالصدرا
ههاي خیهالي اسهت  ، صورتدست هاي دور هاي خلوت و بیابان مكانها در  ديدن صورت»

در توجّهه دارد و  به ديگر قوايش كمتهر شود مرعوب ميانسان در آن شرايطْ كه چون نفس 
در باصره طور كه چیزي را به كمك حسّ  يابد و همان مي يقوّة خیالش قدرت بیشترنتیجه 

ده هاي خیالي را در بیرون مشاه صورت ود كهش ميقوي آنچنان بیند، خیاالت او  بیرون مي
ون بین آنچه در تخیّلش ظهور كرده و آنچه واقعاً در بیهر تواند كند، و در آن حالت نمي مي

، باز و به هر جا فرار كند واقع است، فرق گذارد، و به همین دلیل است كه به هر طرف بنگرد
آن صورت در بیرون واقهع بهود و در اگر بیند، در حالي كه  آن صورت را در مقابل خود مي
آن را ببیند، بلكه فقط بايهد آن را  ،نگرد يبه هر طرف م يوقتمحلّ خاص قرار داشت، نبايد 

آن صورت خیالیه را چنانچه چشم خود را ببنهدد كه  يمشاهده كند، در حال يخاص محلدر 
 .«وجّه نیست كه چشمش را بسته استبیند و اصالً مت باز مي

ادراكهي  ية قهوایهد كه بقیباشطوري  يگاهي شما اگر در جاي تنهايي باشید، و از نظر روح

كنهد  يجهاد مهيه را ایالیخ يها ر صورتشتیشود و با قدرت ب اشند، خیالتان فعّال ميشما فعّال نب

از هر بُعهدي  ،در تنهاييرون هستند. اساساً یها در ب د آن صورتیكن يكه شما تصور م يدر حدّ

ن صهورت كهه يبهد شهود.  داده باشد، همان بُعهد تقويهت مهي رشدانسان بیشتر كه ابعادِ خود را 

االتش مهأنوس اسهت نهه بها یهشتر بها خیكه ب يانسان. حاال «كند  تر مي آنچنان را آنچنان» تنهايي؛

اگهر در بیابهان سهاكت و  ين انسهانیچنه-عقلش 
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 255 هدف حیات زمیني آدم .......................................................................................................................... 

االت یهر خیهمة توجه نفسش تحت تأثشود و آنچنان  شديداً تقويت مي خیال اود، ریتنها قرار گ

 هها را بهه شود كه آن صهورت يي قوي مهاي خیال در ساختن صورترد، و آنچنان یگ يقرار م

يعنهي آنچهه در ذههنش شهديد شهده اسهت، در بیهرون و  بینهد. واقهع در بیهرون مهي ظر خود بهن

او  وقتهي ههمبه همهین دلیهل است، له یاز خواص قدرت متخكند. اين   رودرروي خود حس مي

دور يهو آن حیوان يا آن دتا از گويد هر چه هم دويدم  ميخواهد آن حادثه را تعريف كند  مي

گذاشهتند، ههر چهه  سرم مي ها سربه گويد: رفتم در بیابان، جن مييا جلويم بود. دم يد يشوم م

گفهت: در  ها جلويم بودنهد! يهك راننهده بیابهان مهي هم دويدم كه از دستشان فرار كنم، باز آن

روي سهرم  دفعهه حهس كهردم يهك نفهر پشهت  كهردم، يهك كه تنها داشتم رانندگي مي حالي

و پريهدم ماشین ، دوباره داخل آمد با من پايیناو هم است، از ماشین پايین آمدم، ه صندلي نشست

ماشین نشسته است. در واقع صورت خیالي ايهن  روي صندلي عقبدر را بستم، ديدم پشت سرم 

 تصهوّر ديهدن آن را مهي بسهت، چهون هايش را هم مي  اگر چشمپشت سرش بوده، حاالراننده 

  خیهاالتش تحريهك شهده اسهت، قسهم ههم مهيآن حالهت اين آدم در ديد.  كرد، باز آن را مي

 بیند.  سازد مي كه در خیالش مي را يبیند، امّا همان  ینم، آري ميب خورد كه جنّ را مي

زمین  حكم بهكنند و م قدر قوي هستند كه شما را بلند مي به شما بگويند جنیان آناگر مثالً 

شهود كهه بهدن  قدر قوي مهي آن ،خیالآن ر یثتحت تأ رديچنانچه نفس شما آن را بپذزنند.  مي

را  قدر قوي است كه گهاهي شهخص زند. خیاالت آن به زمین مي كند و محكم شما را بلند مي

زننهد كهه   چنان بر صهورت مهن مهي آن انیجنّ گفت گاهي  مي كند. شخصي واقعاً مريض مي

چهون نفهس او آنچنهان در  ديدنهد، بقیه هم مي ماند و جاي پنج انگشتشان روي صورت من مي

انگشت بر روي صورتش  شود كه صورتي همراه با ضربه پنج خیالیه قوي مي ايجاد اين صورتِ

شود. حاال اگر تصوّرش ايهن بهود كهه شهش  انگشت ايجاد مي كند و لذا آثار آن پنج ايجاد مي

 ماند. انگشت مي خورد، جاي شش انگشت در روي صورتش مي

  شود كهه مهي قدر تقويت مي گاهي اينخود جلب شد، رت خیال صوتمام توجه ما به  يوقت

 . آري؛ شهیطان ايهنمینسبت دههجنیان ند. اين حالت را نبايد صرفاً به تواند تمام بدن را از جا بك

و لذا شهیطان  ندهايي هستند كه از وحي و عقل دور ، آدم  ر است، چون عموماً اين افرادجا مؤث
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ها نقهش اساسهي  ولي نقش خیال آن دهد تأثیر خود قرار مي ها را تحت هاي خیالیه آن صورت

 .است

 چنهان را آنچنهان آن»، خلوتِ عارف است. گفتیم خلوت و تنهايي، حاالت نحاال عكس اي

را  كند. شهما بزرگهاني ها را تحريك مي هاي عقالني و قلبي آن . براي بعضي جنبه«كند  تر مي

از طريهق سهیر  خواهند از ايهن خلهوت درآينهد، چهون  هستند و نمي ها روز تنها ايد كه ده ديده

آورنهد كهه  دست مهي هچیزهايِ واقعي و نوراني و معنوي بدر آن خلوت  خیال به كمك عقل،

 اصالً نیست.عالَم ماده بیرون در 

 ا اسهههههتیههههكهههههه دام اول ياالتیههههآن خ

 

 ان بسهههتان خهههدا اسهههتيهههرو عكهههس مهههه

م و لهذا یهسهتايهن خیهاالت خودمهان  ريشهةپس اين يك نكته خوبي است كه متوجّه باشیم  

را  ياالت واههیهك كنهد و خيهخود وَههم مها را تحر يها طان با وسوسهیم كه شید اجازه دهينبا

ت مها شهود خیهاال موجب مي يامور وَهمشدن به  نشان دهد. بیش از حدّ حسّاس يما جدّ يبرا

خورنهد،  ربه مهيجها ضه نهاي وسواسي از همی آدم حكم همان چیزها را در نفس ما رشد دهد.

اس يظاهركه بیش از حدّ نسبت به پاكیزگي  كساني آرام خیاالتشهان تحريهك  انهد، آرام  حسهّ

كننهد و اگهر بها  نهوع چركهي حهس مهي هاي رنهگ يخچهال را ههم يهك شود و حتّي موج مي

كشهد.  اعصاب و جنون مهي موضوعات عقلي و قرآني خود را مشغول نكنند، كارشان به ضعف

همه از اين سنخ است و انتههاي  و  ، همهدّ نسبت به همسر و درس و كودکز ححسّاسیت بیش ا

 بدي دارد.

 احضار روح!

 يهها ها با روش بعضياي كه در انتها الزم است عرض كنم، بحث احضار روح است.  نكته

آيهد  یاطین ههم بدشهان نمهينماينهد. شه شیاطین را جذب مي« احضار روح»خاص تحت عنوانِ 

 كهه خداونهد بهه شهیاطین كننهد، جهز ايهن را مشغول خودشهانها  ارند و آنها بگذ يناسر  سربه

تصوّرات و حهاالت قلبهي شهما  كه من اآلن اگر بخواهم از دهد، مثل اين ذني نميهمیشه چنین اِ

تواننهد درون افهراد را  دههد، كسهاني مهي ذني را به من نميشوم، خداوند به راحتي چنین اِ مطّلع

د كه تمهام وجهودش توجّهه بهه حهق ده را به كسي ميد، خدا اَسرار بخوانند كه محرم خدا هستن
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 دسهت نمهي هرّ بهوقهت سهِ  سهرّ بهرود، ههیچ خواهد دنبالِ است و نه توجّه به اَسرار. كسي كه مي

دهد، امّا آن بنهده دنبهال آن   هايي را مي جهتي خاص نعمت اي به ورد. گاهي خداوند به بندهآ

 ها نیست.  نعمت

 سهر آدم دهد كه سربه راحتي به شیاطین اذن نمي ا بدانید كه خداوند بهپس شما اين اصل ر

وَ ما هُمْ بِضارّي َ مِ ْ اَحَد، اِالّ بِنإِذْنِ » :در رابطه با نقش ساحران آمده استقرآن  ذارند، درها بگ

كه خود  توانستند به كسي ضرر برسانند مگر به اذن خدا. مگر اين يعني؛ آن ساحران نمي 01«اوِ

 كننهد. روشسرشان بگذارنهد، و خودشهان شهیطان را دعهوت  اطین سربهها بخواهند كه شی مآد

جهزء كارههاي متأسفانه  هامروز كنند در دنیا مرسوم شده است و اطین را دعوت ميهايي كه شی

 شو با رفهاهي كهه تكنولهوژي بهراي ود. ملّتي كه ارتباطش را با طبیعت بريدش شمرده ميبزر  

بهتهرين مشهغولیت بهراي د. طوري وقهتش را از بهین ببهرباألخره بايد  ،د كردآورد خود را محدو

ههاي شهیاطین اسهت و احضهار روح  د، افتهادن دردامندارد و وقت اضافي ههم دار ملّتي كه دين

 شهود. ايهن احضهار روح ها است، كه اآلن در كشور ما هم دارد باب آن باز مي يكي از اين دام

افل ال يَلْتَفِتُ اِلي اَلْعالي »چون ها عموماً احضار شیطان است،  در نظهام عهالم  وقهت ههیچ «السنّ

ديهن دور  عالي به سافل توجّه ندارد. حاال اگر چهارتا آدم عاديِ بیكارِ سطحيِ بي وجودِوجود، 

هها،  و بهه میهل آن هها نظهر كنهد لك يا يك انسان متعالي بهه آنشود يك مَ هم بنشینند، آيا مي

روب اي مشه خوار كه دارنهد يهك گوشهه مشروب آدم فاسدِ چند نفراگر  نزدشان حاضر شود؟

خهور شهويد؟!  خوريهد و دمهها مشهروب ب رويهد بها آن  ا مييرا دعوت كنند آخورند، شما  يم

كهه ايهن افهراد بهه  هها ها يكي شويد. اگر آن روح توانید با اين كنید، نمي اصالً اين كار را نمي

 يإذنهدي باشند كه گرفتار عذاب اعمالشان هستند و هاي ب ، آدمكنند زعم خودشان احضار مي

ههاي خهوبي  اگهر آدمكننهد وارد شهوند، و  ها كه احضار روح مهي به اين آدم ند ويایندارند تا ب

ته نیسهت!! گذشهها به اين افهراد  چون توجه آنكنند،  ارتباط برقرار نمي گونه افراد  باشند با اين

 رفتند و بصیر شدند ديگر تمايلي به اعمال زشت و آدم برز  هاي بد هم وقتي به كه آدم از اين

 كار ندارند. هاي زشت

                                                 
 .015سوره بقره، آيه - 01
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عنهوان  بههمهثالً خود را  احضارشده  ؛ روح در جلسات احضار روح شده  شايد بگويید ديده

بنده بوده خبهر كه مربوط به پدربزر  را د و تمام همان چیزهايي كن پدربزر  بنده معرفي مي

شیطان بیشتر از من و شهما حواسهش ايم،  كه ما در اين جلسه نشستهن به من بگويید اآل دهد. مي

 از ايهن جلسههشهما  يقدر حواسش جمهع اسهت كهه وقته ست؟ اينجمع اين جلسه هست و يا نی

  بههرا  كند. تمام بحهث هاي همین جلسه شروع مي را نسبت به بحثيش ها بیرون رفتید، وسوسه

بهر قلهب شهما مسهلط توانهد  اي نگیريد. حاال مهي یجهتا شما از آن نت جلوه دهدوارونه  اي گونه

شما جمع اين بحث اسهت و او بهتر از من و حواس ولي باألخره  حث ديگري است.ب شود يا نه،

اي  تها آن نتیجههجلهوه دههد وارونه در آن كه چطوري اين بحث را  دارد توجه به دل من و شما

چه بهود و  اسم پدربزر  شماداند كه   شیطان نميآيا وقت  خواهد، ما نگیريم. آن كه خدا مي

 ها شیطان را احضهار مهي كرد و يا چند تا فرزند داشت؟ در احضار روحچند ساله بود كه فوت 

كننهد، او ههم خهود را بهه نهام پهدر  و از او مثالً راجع به زندگي پدر بزرگشهان سهؤال مهي دكنن

گهويي اگهر تهو پهدربزر   الً ميمث گويد. زند و هر چه را بخواهید برايتان مي بزرگشان جا مي

د عقربهه، اسهم یز احضهار روح قهرار داشهته باشهیهاگهر در اطهراف ممن هستي اسهمت چیسهت؟ 

دهد  پدربزر  شمها را نشان مي

كنهد و   صرف مياز احضارها هم نوشتني است، يعني دست شما را ت  بعضي 

شهما ههم «. حسن»نويسد:   ميمثالً  ون آن كه دست در اختیار شما باشد.به كمك دست شما بد

پرسي: چند سال داشتي كه فوت كردي؟ بهه همهان  مي ويد.گ اهلل! راست مي گويید: بارک مي

 سال، و بعد كه شما به آن شیطان كه به اسم پدربزر  01گويد:  نحو كه عرض كردم، مثالً مي

كند  هاي خودش را روي شما پیاده مي كند حیله اطمینان پیدا كرديد، شروع مي هشما وارد شد

 اندازد. كند و شما را به بیچارگي مي و اگر به خدا پناه نبريد، تمام عمر شما را نابود مي

 كه وارد برنامة احضار روح شهده بهود و مهدتي آن را ادامهه داد، او رايكي از دانشجويان ما 

االت او، تا ايجاد صهورت در نفهس یر قراردادن خیبه طوري كه پس از تحت تأثره كردند، بیچا

 سر كالس اين مسهئله را مهي دسي بود، به او گفتند: فردا استاداش مهن رشتهاو جلو آمده بودند، 

و كنهیم،  خودمهان بهه تهو كمهك مهيگويد و اين هم جوابش است، پس درس استاد را نخوان! 

نهه تنهها در نفهس او ها داده بود،  بخواند و چون اين آقا میدان زيادي به آن گذاشتند درس نمي
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دادنهد  كردند و به او دستور مهي به راحتي در بدنش تصرّف ميكردند، بلكه  صورت ايجاد مي

نمازشهب بخهوان!! امها نمهاز   گفتند:درس نخوان، بلند شو نصهف شهب شنید، به او مي  و او مي

 گويند برو مشروب بخهور، مهي مسلمان كه نمي واند. به يك جوان شبي كه فكر نكند، فقط بخ

 فردا صبح كهه سهر كهالس مهي محتوا. !! ولي نماز شبي صُوري و بيگويند: بیا نماز شب بخوان

و  كهرد طهرح مهياسهتاد ها خبر داده بودند،  كه آنرا  اي ديد كه درست همان مسئله رفت، مي

: بهراي امتحهان گفتنهد يمهبه او به او گفته بودند. ها شب قبل  یطانجوابش هم همان است كه ش

امهام زمهان تو خواهیم  كنیم، ما مي خواهد درس بخواني، خودمان مسائل تو را حل مي هم نمي

دانشكده شوي!! ايهن آقها  نماز شیپكنیم، تو بايد ابتدا  شوي، مدرک تو را هم خودمان حل مي

 بهه او مهي كردند. نشجويان هم به او اقتدا ميادستاد و يا يجلو مرفت و  هم با اطمینان كامل مي

گهويم  ايهن كتهاب را كهه مهن مهيخواني فايده ندارد،  ميكه گفتند به فالني بگو اين كتاب را 

خهوانم!  دانهد مهن ايهن كتهاب را مهي كرد كه اين آقا از كجا مي آن دانشجو تعجب مي بخوان.

سال عبهادت كهرده و بها مالئكهه  0111د. شیطاني كه شهم  گو غیببه كمك شیاطین، باألخره 

دفعهه  بوده، از هر استاد عرفاني باالتر است. تمام اساتید عرفان اگر سخت مواظب نباشهند، يهك

توانهد  كهس نمهي انهدازد. ههیچ او را بهه دام مهي كه شاگرد شیطان هستند، شیطان آخر بینند مي

بندگي خود و ربوبیت كّر كه دائم متذ اين من از دست شیطان راحت هستم، االّ مطمئن باشد كه

 اي از بندگان خدا هستم و اگر يك لحظهه غفلهت كهنم بنده حق باشد و به خود بفهماند

، رفهت مهي جلسه امتحانبه  انشجو با اطمینان كاملساقط خواهم شد. اين آقاي د 

كده ديهروز، امهروز وقت همین شاگرد خوب دانش امتحان به سراغ او نیامدند، آنجلسة ولي سر 

خورد كه چهرا نیامدنهد.  رفت و صفر آورد و حاال هم حرص مي به جلسة امتحانبه امید شیطان 

هاي شهیطان جهز  وعده 00؛«وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ اِالّ غُ ُوراً» دهند ولي وعده مي «يَعِدُُُمْ»آري؛ 

لشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اُْفُ ْ فَلَمَّا َُفَن َ َُمَثَلِ ا»د: يفرما يطان میفريب نیست. قرآن در رابطه با ش

طان است انسان را یكار منافقان مانند كار ش 05؛«قَالَ إِنِّي بَ ِيءٌ مِّتكَ إِنِّي أَخَايُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِي َ
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 يكنهد و مه يمه يد، از او دوريهقهت كفهر ورزیكند، پس چون به خدا و حق يبه كفر دعوت م

هها  طانین شهیوقت هم ترسم. آن يپروردگار عالم م يهستم و من از خدا يمن از تو بر د:يگو

 ند و كارشهان را توجیهه مهيداد ميدلداري  اوآمدند و به  يگذاشتند م يكه طرف را سرِ كار م

 نمهيمها عمومهاً فهمهد،  خهورد و نمهي كسي كه براي شیطان كار كند، ده بار فريب مي كردند.

 فهمیم. را ميگران يخوردن د بيخوريم، ولي فر شیطان را ميريب ف چگونهفهمیم 

 كمك خیاالت خودش در او تصهرّف كردنهد كهه مهي فرد را بیچاره كردند، آنچنان به اين

دادند، من هم شهروع  بیايم، قلقلكم مي اصفهانبه كه در حال حركت بودم گفت: وسط پارک 

ام! شیطان اوّل پاي آبروي  ند من ديوانهكرد ها خنديدن، مردم هم فكر مي كردم مثل ديوانه مي

. مهثالً راندیم يما را مكه عمرمان را تباه كرد و حیثیت ما را از بین برد،  ايناز ايستد و بعد  ما مي

كنهد، بهه طهوري كهه حتّهي اگهر ههوا سهرد اسهت، شهما  در خواب، در خیاالت شما تصرف مي

نگويیهد هها را  علهت همهة بیمهاريكند،  ها را شیطان ايجاد مي شود. عموماً مريضي گرمتان مي

هها  ا را در بیمهاريهه دادن به علم جديد كه نقش میكروب میكروب است. امروزه براي اصالت

 میكهروبشناختند، بهه  گويند: زمان قديم چون پیامبران میكروب را نمي مي عمده كرده است،

 د و بههزننه هها را مهي ن حرفشناسند اي ها چون علمِ پیامبران را نمي نيگفتند: شیاطین. ا ها مي

اش  ندة خدا گذاشتند كه قیافههسر اين ب قدر سربه . اينها غافلند در بیماريواقع از نقش شیطان 

ه كهه بهاألخر !! تها ايهنشهده بهود الغهر و مُردنهيزشهت و سهیاه و دا كرد، یپ يطانیك حالت شي

م برخهورد كهرد و چون نیتش خیر بهود، بها يهك سهیّد عهالِ خداوند از دست شیطان نجاتش داد،

كند و آن جهوان دانشهجو بگذارند شیطان تصرف در روح مردم  نمي ،مچون عموماً سادات عالِ

به سهوي آن جوان خیلي درها را یّد اقرار كرد، خداوند نجاتش داد. هم احواالتش را پیش آن س

ر شويم، اما كند كه ما بیدا باز گذاشته بود، البته همیشه خداوند در همة شرايط كاري ميشیطان 

اي بود كه خود آن فرد بهرايم تعريهف  . اين نمونهشود ميشیطان بیشتر  غلبةاگر مواظب نباشیم 

هنهوز  يوله نجات پیدا كرده بهود م، كه به كمك آن عالِآمده بود كرد، تازه وقتي سراغ من مي

 .ظاهر بسیار وحشتناكي داشت

 يشهوند و مه يكهه احضهار مه يياآنههها عموماً  اين احضار روحدر كه تذكّر من اين است 

شیاطین هستند. البته اين مسئله غیهر از آن مسهئله اسهت كهه يهك روح در اثهر تزكیهه و يها ند، يآ
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ر مطهّه  احِرواكنهد و از طريهق آن  برزخهيِ نهوراني را پیهدا مهي استعداد، توان ارتبهاط بها ارواح

 ة فاصلة ملك تا شیطان است.به اندازاحضار روح اين مسئله با  گیرد. فاصلة را ميمعارف غیبي 

 د، حهرفكنه هاي برزخي ارتبهاط برقهرار مهي حكه با رو يمطهرپاک و  انسانِعموماً روح 

 و ايهن ،نیسهت زيهاد يول هستهم ارتباط نوع د. آن شو زند و مشغول ظواهر نمي هي ميهاي ال

یهه سهالك اههل صهفا و تزك ،ة ارتباط با ارواح برزخهيكه مالک تشخیص آن چیست؟ در مسئل

بازي نقشة شیطان است كهه  كرامت ياست ول خدا به سوي بندگيش هم يكارهااست و جهت 

يها مهريض شهفا دههیم.  افكار ديگهران را بخهوانیمن آقا باشیم تا بتوانیم سال خدمت اي مثالً ما ده

د يها مهرده زنهده كننهد، نهخواستند مريض شهفا ده نمي )علیه السرالم(وقت حضرت عیسي هیچ

وقتهي  شهد. خواست مرده زنده كند كه متعهالي نمهي د. اگر او مينبندگي كن دنخواست ميبلكه 

انساني سراسر وجودش طالب بندگي خدا شد، ممكن است خداوند جهت مأموريتي خاص كهه 

 هايي نیز به او بدهد، ولي نه او به دنبال آن توانهايي گذارد، توانايي به عهدة آن بنده مخلَص مي

جههت امهور خهود  ياء الههیهن جههت اولی، به همهكند او را مغرور ميها  هاست و نه آن توانايي

ا يهكننهد و  يخواستند اسهالم را معرفه يم يدادند مگر وقت ياز خود نشان نم يچ كرامتیهرگز ه

 .اسالم در خطر بود

الهي و معرفتي اسهت و پهاي  ؛ موضوعاتموضوعات همةدر بحث ارتباط با حقايق برزخي، 

را احضهار  يروح اين نیست كه مااز جا سخن  ني در كار است. در آنتزكیه و استعدادهاي نورا

بخواهیم براي او پیدا كنیم، بلكهه سهخن از  مرغ همسايه را چه كسي دزديده است و م،ینیم ببیكن

آيها  03نیفتید. ها خیلي جمع كنید كه به اين ورطهحقايق الهي است. روي اين اساس حواستان را 

متأسهفانه يكهي از  گذرد؟ د تا بفهمید درون من چه ميرا تلف كنیعمري آيد  شما را دري  نمي

خواست صاحب كرامت شود، به قول خودش رياضت كشید، بعد ادّعها كهرد  اين آقايان كه مي

بهه اسهم خیاالت خود را او كلّي منكر اصل دين شد.  بهبینم! بعد از دو سه ماه  كه من ائمه را مي

 مهيآمهد  داد، مي اگر اين آقا يك ماه ديگر ادامه ميدهم  ائمه رشد داده است. به شما قول مي

اي دارنهد. شهیاطین  اين افراد يك چنین ائمههاند نماز واجب را نخوانید!  گفت: ائمه به من گفته

                                                 
« غفلهت ههاو  خطرههامالقات با امهام زمهان، »به بحث « جايگاه و معني واسطة فیض»براي بررسي بیشتر؛ در كتاب  - 03
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ايجهاد  هها ف در آنشهود انحهرا بینند و بر اساس استعدادهايشهان كهه مهي طرفداران خود را مي

آيد كه عمري را تلف كنیهد تها بفهمیهد در  دريغتان نميكنند. آيا شما  انحراف ايجاد ميكرد، 

 كنیم. عمرمان را تلف نمي قدر پرسیم و اين سیار خوب از خودش ميجیب اين آقا چیست، ب

 ؟ گفهت: هفهتچند سال زحمت كشهیديدكار  د هیپنوتیزم پرسیدم كه براي اينتااس از يك

م یتا بتهوان عمر را صرف كنیم سال بهترين مراحل چنین كاري هفت يارسال! آيا درست است ب

موقّهت اسهت. شهما  است، آن حالتْ يالیك نوع القاء خيم، و چون یالقاء كن يرا در فرد يالیخ

 هها بها هیپنهوتیزم ايهن كهار را مهي كنید، آن توانید تحريك  يك بچّه را با خیال چند ساعت مي

 كنند.

ر عهالم برتهر از ايهن عهالم، چهه بدانید د ید، نفس را متوجّه عالم غیب كنید تاتالش كن !آري

كه اين هم فقط از طريق معرفت و عمهل  ،توان تماس گرفت با مالئك چگونه مي ، وخبر است

 .براندازپرداز و عمر هايِ وَهم گري ديني و بندگي خالصانه ممكن است و نه اين بازي

ه كهنم كه ينظر شما را به سخن خداوند جلب مه ياساس يریگ میك تصميان؛ جهت يدر پا

هُمَا »د: يفرما يم يَا بَتِي ِ َمَ الَ يَفْتِتَتَّكُمُ الشَّيْطَانُ َُمَا أَخْ َجَ أَبَوَيْكُم مِّ َ الْجَتَّنةِ يَتنزِعُ عَتْهُمَنا لِبَاسنَ

يَا طِي َ أَوْلِيَناء لِلَّنذِي َ الَ لِيُ ِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَ َاُُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِ ْ حَيْثُ الَ تَ َوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْتَا الشنَّ

طهور كهه پهدر و  در صحنه است كه همان يطانیكند؛ ش يها خطاب م به همة انسان 09؛«يُؤْمِتُونَ

ا یهن دنيهد شما را در ایرون كرد، مواظب باشیت شما باشد را از بهشت بیشما كه آدم يمادر اصل

د. سپس يها شو ها و نقص يفتار بدرون كند و گریجه لباس تقوا را از شما بیب ندهد و در نتيفر

 يم. مهیكهار مناسهب را انتخهاب كنه كنهد تها راه يمه يقهیك نكتة دقيه ما را متوجه يدر ادامة آ

انهدركارانش از  ان و دسهتیهو اطرافاو  ...« إِنَّهُ يَ َاُُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِ ْ حَيْثُ الَ تَ َوْنَهُمْ »...د: يفرما

 د. ینیب يها را نم كه شما آن دننیب يشما را م يگاهيگاه و پايجا

ر قابل انكار یك نكته در آن غي يد؛ ولیر كنید تفسیخواه يه را هرطور مير آین قسمت اخيا

د، او ینیب ياندركارانش را نم كه شماها او را و دست يتیث و موقعید از آن حيفرما ياست كه م

ن یاطیخود ش يم به خودیكه بتوان يچ راهیم، هيد مستأصل شويند و لذا است كه بایب يشما را م
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طان او را یخهالقِ شه يكهه بها چشهم خهدا م وجهود نهدارد، مگهر آنینیها را بب آن يها را و نقشه

پروردگهار عهالم كهه همهان  يكارها او دست به دامنِ راه يها لهیكردن ح يخنث يم و برايبنگر

 طان نجات دادهیت شيوال است كه خود را از سلطه و ين تنها راهيم و ایاست، بزن يعت الهيشر

. پهس خداونهد «إِنَّا جَعَلْتَا الشَّيَاطِي َ أَوْلِيَناء لِلَّنذِي َ الَ يُؤْمِتُنونَ»... ه فرمود: يرا در آخر آيم. زيا

 ياوُ وَلِن»مهان آورد و طبهق قاعهدة يا ين مسلط كرده اسهت و اگهر كسهیر مؤمنین را بر غیاطیش

سهت یگهر نگهران آن نيدطان آزاد شود یت شين است، از والمؤمنا يكه خداوند ول « َ امتوايالَّذ

طان یمهؤمن اسهت و او را از سهلطة شه يند، چرا كه خداوند ولیب يان او را نمیطان و اطرافیكه ش

 كند. يحفو م

ات  اي از انوار غیبهي مّهش )علیهم السالم(الهي! به حق حامالن اسرار غیبت، يعني ائمه هدي

 ت رها گرديم.أنوس شويم و از چنگال شیطان رجیمالئكه مرا بر قلب ما بگشا تا با م

ما را بر زمهین آوردي  كه يآن اهداف الهي! در جهت

 ياريمان كن. 

«والسالم عليكم و رحمةهللا و بركاته»
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