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 مشخصات كتاب
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 بهشتی.عنوان و نام پديدآور : شناخت عرفانی/محمد حسینی

 .۷۰۳۳مشخصات نشر : تهران: روزنه، 

 ص. ۸۴مشخصات ظاهری : 

 ۱-۰5۳-۰۰۸-۳۳۸-۳۱۴شابك : 

 وضعیت فهرست نويسی : فیپا

 .۷۰۴۳يادداشت : چاپ قبلی : بقعه، 

 موضوع : شناخت )عرفان(

 ۷۰۳۳ ۳ش۳/بBP۶۴۳/۶رده بندی كنگره : 

 ۶۳۱/۴۰رده بندی ديويی : 

 ۶۰5۴۳۸۱شماره كتابشناسی ملی : 

 مقدمه

شتی اهلل دكتر سید محمد حسینی بهكتابی كه پیش روی داريد گفتاری از شهید آيت

ی سلسله درس گفتارهای مواضع تفضیلی حزب جمهوری اسالمی به تاريخ است كه ط

در دفتر مركزی حزب ارائه شده است. مجموعه آن درس گفتارها توسط  ۷۰۳۳/۶/۷۴

ه اهلل دكتر بهشتی منتشر شده است اما با توجه بهای شهید آيتبنیاد نشر آثار و انديشه

عه امروز، اين مطلب كه در مورد استقالل نسبی بحث مطرح شده و اهمیت آن در جام

ر طور جداگانه منتشبه» شناخت عرفانی«باشد، تحت عنوان های شناخت میيكی از راه
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 شود. امید آنكه مورد توجه عالقمندان قرار گیرد.می

 اهلل دكتر بهشتیهای شهید آيتبنیاد نشر آثار و انديشه

 پیشگفتار

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

های دور برای اين بحث به اينجا رها و خواهرهايی كه از شهرها و راهاول بايد از براد

بوا العلم اطل«آيند تقدير و تشكر كنم. اين نشانه همت آنهاست. خوب ديگر فرزندان می

برايشان آمدن به اينجا خیلی ساده و عادی است. امیدوارم همت بلند و عزم » ولو بالصین

مادگی بدهد كه چه برای ياد گرفتن و ياد دادن، و چه قدر به ما نیرو و آاستوار همه، آن

اء شبرای ساخته شدن و ساختن، دور زدنِ كره زمین هم برايمان كار آسانی باشد؛ ان

 اهلل.

آفريدگار و مبدأ هستی ما، معشوق و  -بخش میان ما و خدای ما درباره رابطه آگاهی

كه در دورترين افق آرزوی میم، آننااش می»يا غاَيتَ آمال الطالبین«چه معبود ما، آن

ت بايد گف -كنندگان، فراترين آرزويشان اوست ماست و همه خواهندگان و همه طلب

بخش داريم كه خالصه كه ما به كمك انديشه و عقل نظری، با خدا يك رابطه آگاهی

ای و اين شود در همان دلیل و راهنمای نظری ديرين كه اين گردونه را گردانندهمی

گاهی هدهنده را تكیای و اين فناشدنی را مبدأ بقايی و اين تكیهها را پديدآورندهيدهپد

ای و اين شعاع تابان را سرچشمه نوری و اين فرع را اصلی و سايهو اين سايه را صاحب

ی بخشد. اينها همه تعبیرهای گوناگوناين فقیران را موجود غّنیی هست كه به آنها غنا می

 سوی خدا با كمك انديشه تحلیلگر و، از يك رهیابی انديشه انسان بهاز يك استدالل

خواهیم بگويیم اين رهیابی، كار فكر، مغز، تفكر و عقل نظری است و امروز می

تر و ايمانزاتر از آن، و آن تر، روشنانديشیدن بوده ولی ما راه ديگری داريم نزديك

 سوی خدا دارد.كار دل است؛ راهی كه دل به
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ا معموالً به اين راه دوم و فالسفه و انديشمندان به راه اول تكیه دارند و هر دو راه عرف

هست؛ هم اين راه و هم آن راه، ولی انصافاً اين راه دوم برای همه كسانی كه بتوانند 

ست. كانت آورتر ابشناسندش، پیدايش كنند و بروند، راهی دلپذيرتر، ايمانزاتر و يقین

شه رسد كه اصوالً برد اندينقد انديشه تحلیلگر به اين نتیجه می در نقد عقل نظری و

جای بهتر است كه در زبان امروز به -باشد. ها و اَعْراض میها، پديدهانسان تا مرز فنومن

 شناس وشناسد. انسان انديشه جوهرشناس، ذاتظواهر را می -پديده بگويیم اَعْراض 

 تواند از آنرود. نمیر از اعراض آن طرفتر نمیگوهرشناس ندارد. برد انديشه او ديگ

راه حتی جوهر را بشناسد، چه رسد خدا را. شايد جوهر هم با آن معنی دقیقِ ظريفی كه 

خواهد تعريف بكند چیزی نظیر جوهر الجواهر، گوهر گوهرها، مُذَوِّت كانت می

ن از شد. بنابرايبخش ذاتها و بخشنده ذاتها در زبان فالسفه خودمان باالذوات، هستی

تواند به خدا برسد. كانت هم، پای استدالل را نظرگاه كانت، آدم با پای استدالل نمی

خواهم بگويم حرف كانت درست است. خیر، داند. بنده نمیدر خداشناسی چوبین می

های توانای تاريخ بشری از نظر شمار انديشهاما يادمان نرود كانت يكی از انگشت

 بینی، تمركز و تجزيه و تحلیل است. او كه دارایت، ريزبینی، باريكقدرت تحلیل، دق

كند. چنین مغز دوربرد، انديشه دوربرد، مغز پركار و ديد تیزبینی است اظهار عجز می

همه تیزبینی كه دارم، با گويد من با اينالاقل اين حرف كانت راست است كه می

و بررسی و ارزيابی كه دارم نتوانستم با  همه قدرت نقدهمه انديشه دوربرد، با ايناين

ف تواند بگويد؟ اين حرام به جوهر برسم. اين را چه كسی میاين مغزم، فكرم و انديشه

شود گفت دروغ است؛ يك راستِ به تمام او كه ديگر راست است. اين را نمی

تی دأ هسمعناست. خطا هم نیست. بنابراين راه انديشه و رسیدن از اين راه به خدا و مب

ای راه است برای كانت و كانتیان راه نیست و برای افرادی مثل اگر برای عده

 الدين رومی نیز راه نیست، چون او هم ممكن است به اين نتیجه برسد كه:جالل
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 پاي استداللیان چوبین بود

ه هر ترسد كه پای استدالل بلغزد يا بماند و بتمكین بود او نیز میپای چوبین سخت بی

تمكین باشد يعنی اين روش برای پیمودن راه چیز مناسبی برای انسان نباشد. اين ال بیح

 شود ترديد كرد.يك واقعیت است. در اين نمی

گويد با عقل نظری به خدا نرسیدم اما با عقل عملی به جور نیست. كانت میراه دل اين

ك كند به اينكه انسان يبرخورد می» نقد و ارزيابی عقل عملی«خدا رسیدم. او در كتاب 

و  -تواند بگويد اين توان را ندارم واقعاً اين توان را دارد و هیچ كس نمی -توانی دارد 

كند؛ در زندگیش بايد و تواند خوب و بد كند و خوب و بد میآن اين است كه می

پرسد آدم از كجا به درك خیر و حسن، خوبی و خوب، بد و بدی نبايد دارد. كانت می

نبال گیرد و دبح و قبیح نائل شده است؟ سرچشمه اين ادراك كجاست؟ اينجا را میو ق

تواند به انسان اين توان را بدهد خداست. در ای كه میبیند تنها سرچشمهكند تا میمی

اين بحث بنا ندارم حرف كانت را با همه پیچیدگی و گستردگی بیان كنم چون باز اين 

طلبد. او از راهِ توجه به درك خیر و شر، هار جلسه میبیش از يكی دو جلسه يا سه چ

رسد و اين راهِ همه خوب و بد، كمال و نقص، زيبا و زشت و بايد و نبايد به خدا می

 عرفاست؛ هرچند از نظر عبارت و تعبیر، تعبیرات آنها با هم متفاوت باشد.

شتن ه خويانسان اگر به پويش و حركت و جنبش و تالش خودش نگاه بكند، اگر ب

ر بیند زندگی انسان اگخويش بازگردد، اگر آهنگ زندگیش را به دقت بنگرد، می

و های عقل حسابگر باشد زندگی ايابیها و جهتريزیصرفاً بر پايه محاسبات و برنامه

كند كه امروز من يك جوان نشیند با خود حساب میمعنی است. مثالً میپوچ و بی

اهنمايی را تمام كردم و بايد به دبیرستان بروم. خوب، به كدام پانزده ساله هستم، دوره ر

دست يعنی چه؟ يعنی كدام رشته بروم پول بیشتری به» بهتر است«رشته بروم بهتر است؟ 

ر يعنی چه؟ اگ» بهتر«آورم؟ كدام رشته بروم رياست بیشتری خواهم داشت؟ اين می
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حسابگر پیدا بكند، دست باال اين را در محاسبات و معادالت عقل » بهتر«بخواهد اين 

تر است و برای من بازدهی بیشتر دارد. شود كه كدام رشته با استعدادهای من مناسبمی

حاال اگر از آنهايی باشد كه تاكنون پول نديده باشد، به عمرش رياست نديده باشد، 

 و تمنیّات نفسانیش سركوب شده باشد، يك چند صباحی دلش به درخشیدنها و به مال

ی سرگرم شود، يعنيافتن خوش میبه رياست رسیدنها و به ديگر تمنیات نفسانی دست

گردد ولی وقتی چند سالی گذشت و پولها را پیدا كرد، رياست هم پیدا كرد، می

گويد خوب حاال ديگر چه؟ حاال از اين به بعد چه؟ تمنیات ديگرش هم به او رسید، می

ن چند سال چه كار كرديم؟ به چه رسیديم؟ و گويد خوب ايگردد میبه عقب برمی

ماند و آن اينكه زندگی، هیچ و پوچ برايش يك احساس و يك دريافت بیشتر نمی

 است.

انگاری بر ذهنیت بخش عظیمی از انسانها و جوامع پیشرفته ريشه سلطه نیهیلیسم و پوچ

ر تآرزو رسیدهمندتر و بهصنعتی در همین است. در اين رابطه كه انسان هر چه بهره

باشد، خطر نفوذ احساس پوچی و هیچی در او بیشتر است. برای اينكه آنهايی كه هنوز 

اند متمركز اند. ذهنیتشان به همان چیزهايی كه به آنها دست نیافتهبه خیلی چیزها نرسیده

كنند. اما تر را پیدا نمیاست و فرصت اين انديشه باالتر و اين حساب و محاسبه اساسی

بیند هیچ است. شما با ر آدم همه اينها را طی كرد و در آخر ديد كه حاال چه شد، میاگ

و  رفاه رسیدهاين آدمهای همه فن حريفِ پنجاه شصت ساله جوامع يا قشرهای مرفه و به

های اشباع شده از نظر مادی صحبت كنید! در اكثريت نزديك به اتفاق آنها، زمینه

معنی و معنی ياكمقدری برای اينها بیلهای آخر زندگی بهبینید. سااحساس پوچی را می

اند. در اين جوامع، زدهمحتواست كه واقعاً يك مرده غذاخور هستند، دلمرده و بهتكم

بسیاری از جوانهاكه در خانه، كارخانه، اداره، باشگاه، كنار دريا و مراكز عیش و نوش 

تاريكِ خمودِ خموش نورِ درونبی رمقِ به اين آدمهای چهل پنجاه ساله افسرده بی

آيد كه زندگی چیست؟ بگذار اين بیت اند، اين سؤال برايشان پیش میبرخورد كرده
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آخر قصیده را در همان اول قصیده بخوانیم؛ مگر مرض داريم بیست سی سال پدر 

خودمان را دربیاريم تا به آن آخر برسیم. نیهیلیسم به اين شكل در جوامع پیشرفته رشد 

نند بعد ككند؛ يعنی اول آنهايی كه همه چیز را پشت سر گذاشتند احساس پوچی میمی

ینند و بفروغی زندگی آنها را مینوری و بیاين جوانها وضع دلمردگی، افسردگی، بی

ی زنند، هیپافتند. به همین دلیل به همه چیز پشت پا میاز همان اول به اين فكر می

گويند اگر قرار بر اين است، پس بگذار از اول قلندری میشوند و شوند، قلندر میمی

زنند كه عاری میخود سی سال پدر خودمان را برای چه دربیاوريم. بر طبل بیكنیم؛ بی

 آن هم عالمی دارد.

رفاه رسیده وقتی اوج گرفت كه ، اين قلندر بازی در جوامع به»گاملر بازی«اين 

. هم، نور و فروغی برای زندگیشان پیدا نشدبخصوص ديدند در كشورهای ماركسیستی 

فوقش اين شد كه سی درصد رفاه جوامع پیشرفته غربی در نظام ماركسیستی به همه 

داری غربی گفت خوب حاال اگر اينجا هم رسید. خوب اين جوان جامعه سرمايه

شود كه من سی درصد رفاه امروزم را داشته شود؟! اين میماركسیستی بشود چه می

م و دلم خوش باشد كه اين هفتاد درصد را دو نفر ديگر هم دارند. ديگر بیش از باش

شود؟! خوب، صد درصدش برای من چه داشت كه سی درصدش برای هر اين كه نمی

سه نفرمان داشته باشد. اگر آرمان زندگی به اين ماديات منحصر شد كم و زيادش 

دود ولی وقتی اشباع شد چه؟ ش میدنبالتفاوت ندارد. فقط انسان تا اشباع نشده به

والّذين كَفَرُوا اَعْمالُهُم كَسَرابٍ ِبقیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْئانُ مآًء حَتّی اِذا جآءَُه لَْم «بیند هیچ! می

ايمان و خدا گم ( تمام تالشها و كارهای انسانهای بی۷.»)يَجِدْهُ شَیْئاً و وَجَدَ اللّهَ ِعنْدَهُ... 

هدف، نظیر سرابی است كه تا آدم به آن نرسیده دنبالش سرگشته و بی كرده و ضالین و

نی، تاالبی ای؛ سرابی در بیابادود؛ سرابی در بیابانی در برابر انسان تشنه سیراب نشدهمی

تی پندارد ولی وقای كه از دور آن را آب میدر بیابانی، در برابر ديدگان حريص تشنه

ت. اگر انسان به آن نقطه رسید كه ديد چیزی نیست و بیند چیزی نیسرسد میبه آن می
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توانست به خود بیايد و بیدار بشود، توانست به آنجا برسد كه بفهمد اينها همه حجاب و 

پرده بود و رخ دلدار را در آنجا بیابد، به سعادت رسیده است. اما اگر آنجا كه رسید 

همه ند كه خاك بر سرم، اينزنتوانست به اين بیداری برسد، با دو دست بر سرش می

ماند؛ يا مرگ يا زندگیِ چون دويدم و حاال هیچ، آن وقت برای او يك چیز بیشتر نمی

 مرگ يا بدتر از مرگ.

ها و محبوبها وجود دارد. ها، معشوقها، خواستها، خواستهبرای انسانِ حسابگر، انگیزه

ها را يكجا بیند كه همه قافیهوقتی اين انسان حسابگر به آنها رسید و اشباع شد تازه می

كه  ماند، درحالیباخته؛ ديگر برای او عشقی، محبتی، گرمايی، فروغی و آتشی نمی

 عشق مردگی است. همهانسان تا وقتی زنده است كه عشقی داشته باشد. زندگی بی

( همه اين معشوقها و ۶عشق مردگی است، ( زندگی بی۷انسانهايی كه زود بفهمند 

ها موقت و گذراست و درخور آن نیست كه عشق انسان بماند و خواسته محبوبها و

و  يُحِبُهم«كه رسند؛ آنعشق انسان باشد، همه اينها خیلی آسان، آسانِ آسان به خدا می

ها هستند كه خیلی سريع اين مسافت را طی است. چه جور؟ مختلف. بعضی» يُحِبونه

شوند؛ آنهايی كه هر و با او آشنا میرسند كنند. خیلی سريع به آن معشوق میمی

دهد كسانی نگاهشان و هر گامشان و هر ذكرشان و هر سخنشان بوی اين عشق را می

را  های دلتوانند از اين ظواهر فريبا بگذرند، اين حجابها و پردههستند كه آسان می

 بیابند. و راعقب بزنند و دل را و قلب را در برابر تابش آن خورشید هستی قرار بدهند و ا

( را گرفته بودند ۶»)درازبازی«مثل اينكه ديشب بود در تلويزيون اين گروهی را كه 

 داد. ديديد آن جوانك چه گفت؟نشان می

ين دهند بگو بیايید اينجا خدا را ببینید. اگفت به آنها كه در خیابانهای تهران شعار می

، مرگ در راه خدا و مرگِ گويد؟ اين جوانی كه هر آنگويد؟ شهید چه میچه می

ويد؟ گبیند كه اين را میگويد؟ چه میبیند چه میسرخِ پرفروغ را در پیش چشم می

ها و تمنیّات را پشت سر گذاشته و به آنجا رفته. اگر او به اين جوان همه اين خواسته
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د وشغل و زن و فرزند و خانه و عیش و نوش و به دوستان و حتی به پدر و مادر دلبسته ب

یند بشد! او اين راه طوالنی را طی كرده، به آنجا رسیده كه میكه آنجا پیدايش نمی

هیچ يك از اينها درخور دوست داشتن تمام عیار نیست. البته انسان اگر همسر خود را 

گويد مرد، زن خود، و زن، شوهر خود را دوست داشته باشد خوب است. اسالم می

فرزندانشان را دوست داشته باشند. فرزندان، پدر و مادر  دوست داشته باشد. پدر و مادر،

ها را و خواهر و برادر، يكديگر را دوست داشته باشند. ارحام و خويشان و همسايه

يكديگر را دوست داشته باشند و به هم مهر و محبت بكنند. جامعه اسالمی، برادران و 

برادر عقیدتی و دينی و  خواهران اسالمی، يكديگر را دوست داشته باشند و خود را

گويد؛ اما تا كجا؟ تا وقتی كه عشقِ خدا آنها را الهی و ايمانی بدانند. اينها را اسالم می

 محض اينكه بايد ترك يار وبه راه شهادت در راه خدا نطلبد و زمینه شهادتی نباشد. به

نها دور به آسوی خدا، آن يارِ عارفانِ عاشق حركت كند ديگر بايد از ديار گويد و به

بگويد مادر! شهیدم من! شهیدم من! از همینجا مرا در آغوش بگیر چراكه من اينجا بر 

زنم. او آنجا اين حالت را دارد و اين جوان، چه عالی تعبیر كرد! او مرگ سرخ بوسه می

ها را از پیش بیند، چون همه اين حجابها و پردهاين حالت را دارد كه خدا را می

ه است و عارفان همه چنینند؛ آنهايی هستند كه چه در میدان نبرد، چه چشمش كنار زد

توانند در محراب عبادت، چه در میدان شغل و كار، چه در خانه، چه در خیابان می

الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیاماً و «ها را كنار بزنند و همانجا به ياد خدا باشند؛ راحت اين پرده

بِهِمْ و يَتَفَكَّرُونَ فی خَلْقِ السَّمواتِ و االَرْضِ رَبَّنا ما َخلَقْتَ هذا باطِالً ... قُعُوداً و علی جُنُو

(«.۰) 

در اين آيه با اينكه قصه تفكر و انديشه آمده اما در رابطه با حق و باطل بودنِ هستی همه 

ه دكند؛ اينكه انسانْ ايستاده، نشسته، دراز كشیده و بر پهلو افتاچیز را مطرح می

نگرد، اگر برای اين عالم و هستی بخواهد معنی پیدا قدر كه در اين هستی، میهمین

بیند كه خوب و خوبی و آنچه رسد. او میكند و از پوچی در بیايد، فوراً به خدا می
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ست كه همه خوبیها در پرتو خیر، كمال و »او«درخور عشق ورزيدن است اينها نیست؛ 

 شود.جمالش، خیر، كمال و جمال می

گويند نسبی است. همه خیرها و كمالها و جمالهای ديگر نسبی است يا مطلق؟ همه می

تی خیرِ شود؟ وقگويند نسبی است. خوب، خیرِ نسبی كِی خیر میمنكرين خدا نیز می

گذارند تا به سَنّار و میلیونشان برسند اما ها پا روی هر حقی میمطلق باشد. بعضی

ين گويند اايستند و میك مقدار وجدان هست، يك جايی میانسانهايی كه درونشان ي

يعنی چه؟ عقل حسابگر كه در آن حق و ناحق » خالف حق است«خالف حق است. 

شود؟! جلوه برجسته عقلِ حسابگر، ماكیاولی است. ماكیاولیسم درست اوج پیدا نمی

زند و همه توانی دين و مذهب و اخالق و زن و فرگويد تو میعقل حسابگر است. می

توانی همه چیز را برای رسیدن به آن چیز را فدای خودخواهیهای خودت بكنی. می

باره و شهوتران هستی؟ در اين راه همه چیز را آرزوها و تمنیات وسیله قرار بدهی. زن

طلبی همه چیز را فدا كن! به مردم بگو طلبی و جاهفدا كن؛ اشكالی ندارد. در راه قدرت

ا اگر خودت جايی بايد دروغ بگويی تا به قدرت برسی و نگفتی، آدم دروغ بد است ام

گويد كه به مردم بگو ظلم بد است، آدمكشی بد احمقی هستی. ماكیاولیسم اين را می

بینی برای رسیدن به آن خواسته، تمنیات، قدرت، است، اما اگر به جايی رسیدی كه می

بايد هزاران نفر را  -خواهد هر چه هست و هر چه دلت می -جاه، آرزو و ثروت 

جهت از دم تیغ بگذرانی و به كشتن بدهی، چنین كن! اگر نكردی آدم گناه و بیبی

النفسی هستی. اين درست بیان ماكیاولیسم است و عقل حسابگر آخرش اين ضعیف

 است. 

نم، كبه محض اينكه يك ذره از اين حات در انسان بود كه نه، اين كار بد است و نمی

پرسد اين كنم و از خودش میكنم، اين كار زشت است نمین كار ظلم است نمیاي

شود در درونِ من يك عشق ديگر هم ام، معلوم میچیست، اين زشتی را از كجا آورده

 هست: عشق به حق.
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همه انسانهايی كه در درونشان میلی، گرايشی و عشقی به حق، به صدق، به عدل، به 

ار، به فداكاری، به عطوفت و رحمت و دلسوزی به ديگران و كمال، به شجاعت، به ايث

ند يابگونه ارزشها میای به اينانصاف هست و همه آنهايی كه در دلشان عشق و عالقه

اند و راهی به سوی خدا دارند. چون عقل سوی خدا يافتهبدانند كه اينها راهی به

سب آيد كن انسانی كه میشود. اينجا جای عشق است. آحسابگر اين حرفها سرش نمی

كند بايد از او پرسید: تو چرا و كارِ پررونقش را در راه دفاع از حقوق مظلومان فدا می

های كنی؟ ممكن است يك فرويديسم بگويد آقا اينها ناشی از عقدهاين كار را می

خور بوده، مظلوم بوده و در او يك عقده پیدا روانی است؛ اين آدم يك زمانی توسری

ه، حاال يك نوع سمپاتی و عاطفه نسبت به آدمهای مظلوم ديگر در روحش شد

گويد اينها را رها كن، برو از آنها جاگرفته و ضمیر ناخودآگاهش احمقانه به او می

جوری است!؟! شما به خودتان بنگريد! آيا به اين شكل دفاع كن. شما را به خدا اين

ودی سرگردان اتريشی، خودش سراپا عقده است!؟! مثل اينكه اين آقای فرويد، اين يه

 طوری كه در تمام وجودش اصالً نتوانسته است نور خدا را پیدا كند.بوده، به

ها ها! ای انسانهايی كه در طول زندگیتان دچار اين عقدهای انسانهای رهیده از اين عقده

ار كخودتان بهايد! خودتان را بكاويد! آن روانكاوی را خودتان آگاهانه درباره نبوده

بريد! واقعاً عشق شما به دفاع از انسانِ مظلوم، چنین زيربنايی دارد!؟ عشق شما به حق، 

آيد، آدم عشق شما به عدل، عشق شما به صدق، اينكه شما از آدم دروغگو بدتان می

شود، آدم راستگو در نظرتان شكوه و جالل دارد و دروغگو در نظرتان كوچك می

اشتنی است، اين نیز ناشی از يك عقده ديگر است؟! مثالً صدبار به دخواستنی و دوست

ای اند و در اثر اين دروغها دچار رنج و زحمت شده، پايش در چاله چولهاو دروغ گفته

رفته، حاال نسبت به دروغ نوعی كینه حسابگرانه پیدا كرده است! اين است؟! وقتی آدم 

ته ی ارزشها و نورانیتهای متعالیِ انسانِی نهفآيد. حتماتريالیست است همین بال سرش می

خواهد درون چرتكه عقل تواند درك كند. آن را هم میدر درون فطرتش را هم نمی
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آيد. ولی سخن با آن انسانهايی است حسابگر بیاورد كه يك چنین چیزی از آب درمی

وز نپرستی هفهمند. حتی كسانی كه حقپرستی میكه عشق انسان را به حق و حق

ند؛ پرستی را درك كرده باشنتوانسته برايشان معنی خداپرستی بدهد اما از آن اول حق

ی به رسكنم ای انسان! اين سرنخ را بگیر، برو جلو، برو جلو میبه آن انسان عرض می

حقِّ متعالی، حق تعالی. هیچ برو برگردی هم ندارد. كانت همین كار را كرد: يك 

نش پیدا كرد، با آن تیزبینی؛ مردی كه اقالً شصت سال از مشت بايد و نبايد در درو

زندگیش را خوب انديشیده، فارغ از خیلی چیزها و انصافاً تجزيه و تحلیل و نقد او بر 

عقل نظری و عقل عملی بسیار پرمعنی و پرافاضه است، هرچند ناقص است. او در درون 

، را بیابد، از ناحق پرهیز كندخواهد حق بیند كه میرسد میخودش وقتی كه به حق می

ايدِ اخالقی ب«گويد: رسد میآيد تسلیم ناحق بشود و وقتی به بايد اخالقی میدلش نمی

گويیم به آن می» گونه منفعتی برای انسان ملحوظ نباشد.آن بايدی است كه در او هیچ

اين  لطیف بايد اخالقی، و الّا اين بايدهای حسابگرانه، بايدِ اخالقی نیست. خیلی هم

رسد به يك بايدهايی كه عقل حسابگر، عقل ماكیاولی، كند. میمسأله را بیان می

پس  گويدتواند اين بايدها را توجیه كند. آن وقت میمحاسبات ماكیاولی هرگز نمی

من عاشق حق هستم، عاشق صدقم، عاشق خیرم، و وقتی كه قرار شد اين حق و صدق و 

شود حقِّ مطلق، ها آزاد شود میاينها، از همه نسبیتعدل و خیر و رحمت و قدرت و 

خیر مطلق، صدق مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق. اين كیست؟ از ديد شما اين 

كیست؟ خدا. خوب تازه ما اينجا چه كار كرديم؟ تازه ما امروز اينجا حديث عشق 

 گفتیم.

ا داشته باشی بايد خواهی اين عشق رای برادر! ای خواهر! اين حديث عشق بود. اگر می

به خويشتن خويش برگردی؛ اين حديث، اين قصه، اين داستان فقط يادت بماند تا 

قدر درون و قلبت را بكاوی تا خدا را در آنجا بیابی كه قلب مؤمن خانه خداست. آن

كار كند نه به لُبّ و عقل، و عقل بهاينكه قرآن در خداشناسی به قلب و فؤاد تكیه می
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همه به قلب و فؤاد تكیه دارد برای اينكه فؤاد يعنی آنجا كه گرم قرآن اينآيد اما می

است، آنجا كه جای عشق است و قلبِ هستی انسان است و حتی با همین قلب، با همین 

اندامِ قلب هم رابطه دارد؛ يعنی قلب، رابطه ارگانیك با عشق دارد؛ به اين معنا كه اولین 

 شود قلب است. ترسشق و كین در آن منعكس میجايی كه بازتاب محبت و ترس، ع

شود؟ در مغز؟ مدتی به يك میدان و امن، مهر و كین و هیجانها اول كجا پیدا می

پرهیجان برويد. ببینید در مغزتان هیجان هست؟ يعنی نگاه كنید ببینید واقعاً در مغزتان 

لب ويد؟ نه! قششويد؟ گرم میآيد كه محسوس باشد؟ آيا داغ میتغییراتی پیش می

ها و ها و خَْشیَّتها و هیجاناست كه آنجا آيینه بازتاب و صفحه بازتاب عشق

سال قبل، روزهای چهارشنبه در  ۳-۱هاست. البته يك بحث بسیار مفصل حدود رحمت

مورد شناخت داشتیم كه ضبط شده و آيات فراوان قرآن و شايد برخی از احاديث در 

بحث شناخت و معرفت روی قلب و همین اندام صنوبری آنجا آمده كه چگونه ما در 

ای است كه در آنجا موجوديت انسان تكیه داريم. قلب مركز هستی انسان است و نقطه

كه در كند و آن، قلبِ هستی انسان است؛ همینكند و انسان هويت پیدا میمعنی پیدا می

تَعْمَی االَبْصارُ ولكن تَعْمَی فاِنَّها ال«... سمت چپ، زير سینه بنده و شما قرار دارد. 

 (۸»)الْقُلوبُ الَّتی فِی الصُّدُورِ.

همین است كه اين همه در ادبیات شرق و غرب و نو و كهن بشری [اصطالحاتی چون] 

دل، آدم دل، آدم سنگدل، آدم روشندل، آدم نازكدل، آدم سختآدمِ تاريك

مطرح است. اينها شوخی دل قلب، بددل و خوشدل، آدم بدقلب، آدم خوشرحم

اند نیست. كیانند اينهايی كه در بحث شناخت، چون اصالً وارد میدان عقل عملی نشده

رای اين كنند كه باند، تالش میكلی بركنار از اين میدان، سراغ بحث شناخت رفتهو به

قلب يك جايی پیدا كنند كه در مغز بگنجد! نه جانم! كجای كاری! تو اصالً عوضی 

تو میدان شناخِت مربوط به مغز و خرد نظری و عقل نظری را دنبال كن؛ آنجا كه  رفتی!

گويی جای تفكر و انديشه و از نظر اندامی هم جای دخالت همین مغز خاكستری می
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ای نیست. بیش از دو هزار سال بشر اين رنگ است؛ درست فهمیدی. اين نیز حرف تازه

رآن بینید در قمات مغز تازه نیست. اينكه میرا فهمیده است. اصلِ مسأله مغز و تقسی

مغز بگويند  جایاند بهشود، به اعتبار اين نیست كه حاال خواستههمه به قلب تكیه میاين

عقل؛ نه. قلمرو معرفت و شناخت در قرآن كجاست؟ قلبِ خداشناسی است؛ 

يت اشناسی است. قرآن كه كتاب علمی نیست! قرآن كتاب هدخیرشناسی است؛ وظیفه

سوی الكترون و پروتون و شناخت مناسبات و است. هدايتِ چی؟ هدايت انسان به

غاية «معادالت آنها. هرگز! هدايت انسان به صراط مستقیم و راه راست زندگی و يافتن 

 است.» آمال الطالبین

اينجا قلمرو قلب، فؤاد، سمع، بصر، تفقه و تذكر است. به خويشتن بازآمدن است: 

آرمان هستی: تفقه و تدبّر، شناختِ پشت اين ظواهر است و اينها همه با  تذكر؛ شناخت

كمك يك بعد ديگری از انسان است كه اگر بخواهیم به اندامها مربوطش بكنیم، به 

شود شود؛ يعنی اينجا میشود؟ به همین قلب مربوط میكدام اندام مربوط می

اال بگو بینیم كه بازتابش اينجاست. حیخوبی مهايش را پیدا كرد. برای اينكه ما بهرابطه

اين مربوط به سلسله اعصاب است؛ بسیار خوب! بحثی نیست! به مغز هم مربوط 

شود. مگر مغز چیست؟ مغز عبارت است از يك مركزيتی برای اعصاب. تو بگو می

قلب هم با سلسله اعصاب سمپاتیك و پاراسمپاتیك پیوندی دارد. ما درباره اين حرفها 

نداريم. بحث اين است كه آنجايی كه انسان اين تغییرات را با اين نشیب و فرازها بحثی 

اش بگرد، ببین كجاست. شايد هم جايی از كند اينجاست. حاال برو پی رابطهحس می

آن قبیل كه برای مغز پیدا كردی اينجا پیدا نكنی. اين است كه مغز مؤمن خانه خدا 

كند؛ باز هم تكرار ؤمن به خدا راه پیدا مینیست؛ دل مؤمن خانه خداست. مغز م

كنم: راه اول، يعنی راه عقل نظری و انديشه تحلیلگر نیز راه است ولی برای بعضیها می

آفرينتر است. بنده به اين اعتراف رفتنی نیست؛ ناهموار است. راه دل راهی ايمان

 رسد، آنه آن میكنم. انصاف اين است كه آن خدايی كه انسان از راه عقل نظری بمی
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مردها را نوع خداشناسی، آن شورآفرينی را ندارد. همان خشكی عقل و زندگی عاقل

شود. رابطه ديوانگی شود. اينجاست كه آدم ديوانه حق میدارد. آنجا آدم ديوانه نمی

ه هايی كهای زندگی است. ديوانه شو! ديوانه شو! نه اين ديوانهكه از بهترين رابطه

 روند؛ مستانه شو! مستانه شو! نه اينكه دو تا پیاله عرقنند و زير ماشین میكخودكشی می

بخوری و عربده بكشی، نه. يعنی به آنجا برسی و برسیم كه اين تعلقات را رها كنیم؛ 

سوی میدان عملِ رضابخش گويم. اين عقل حسابگر نتواند ما را از رفتن بهاين را می

م. اين هوش حسابگر نتواند تو را از دست زدن به گويیخداوند بازدارد؛ اين را می

گويند بازدارد. همه برادران و خواهرانی كه در مبارزات، كم و كارهايی كه عقال می

جربه فهمند، چون تزياد حضور داشتند، معنی اين ديوانگی و اين مستی را به راحتی می

به آزمايشگاهی، نه! گونه تجربی است اما نه آن تجراند و لذا خداشناسی اينكرده

تجربی است، يعنی انسان بايد در يك جا عاشق خدا شده باشد، در يك جا ديوانگی 

گفت گفت. میهمین را می» درازبازی«كرده باشد تا خدا را يافته باشد، و اين جوان در 

 رند،همه شعار خیابانی را كنار بگذابیايند اينجا ديوانگی در راه خدا را تجربه كنند. اين

همه محاسبات ديالكتیكی را برچینند و به دريا بريزند. اين پروسه عمل سازنده انسان اين

ديالكتیكی را تبديل كنند به آن جريان سازنده عمل انسان عاشق؛ عاشق حق، عاشق 

عدل، عاشق خیر. آنچه امروز اينجا گفتیم حديث اين عشق بود. برو برادرم! برو 

ی اين عشق را لمس كنی و تجربه كنی كه اين عشق خواهرم! برو به جايی كه بتوان

 يافتنی، داشتنی، شنیدنی و اثبات كردنی است.

خوب توانستم اقلّاً حديث عشق را باز كنم؟ يا آن را هم نتوانستم؟ شايد نتوانسته باشم. 

دانم. ولی شايد توانسته باشم يك آدرس و نشانی گیج و گنگی از آن بدهم. شايد نمی

ه خبر دارم با انسانهای تجربايد و منِ غافلِ بیما اين نشانی را داريد؛ رفتههم خیلی از ش

نین ها. اگر چگويم كه با تجربه نكردهگونه سخن میكرده اين عشق، ناآگاهانه و آن

اين باشد،  تواند برتر ازاست بر من ببخشايید! ولی اين را بدانید هیچ نوع خداشناسی نمی
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واالترين مواهب اين انقالب عظیم اسالمی همین بود كه  هیچ نوع خداشناسی. و از

ای را به اين راه و میدان خداشناسی آورد. آن جوانی كه در شمار گمگشتهانسانهای بی

هايش را با فرازهايی خواست همه تنهايیزندان رژيم طاغوت شور و حالی داشت و می

عای ابوحمزه، با فرازهايی از از قرآن، با فرازهايی از دعای كمیل، با فرازهايی از د

ه حتی از كراستی در اين راه بود نه اينمناجات منسوب به موال علی(ع) جبران بكند و به

كرد، نه! آيا او بیچاره بود و گمراه شد!؟ يا به عنوان يك وسیله استفاده میاين هم به

دور  گونه ازسیراستی در پی اين فروغ و نور، موكه بهتاريكستان روانه شد؟! نه! آن

شنید حاال از زندان بیرون » انا اهلل«سوی آن آتش رفت و آنجا صدای آتشی ديد و به

آمده، در اين سالها هم، چه قبل از پیروزی انقالب چه بعد از پیروزی انقالب، با همان 

شود و یتر مشود، ساختهدارتر و پربارتر میروز زندگیش معنیفروغ زنده است و روزبه

 سازد.می دارد

؛ اين راه عرفان و راه »اللَّهُمَّ اَرِنی نَفْسَك«ها به ما بنما! خدايا! خودت را در اين جلوه

. كند چنین عرفانی استمعرفت است. وقتی انسان در اين حالتها عرفان را ستايش می

گويد چنین عارفی است. باز فوراً به سراغ سبیلهای آويخته و وقتی از عارف سخن می

آور نرويد! آن را كه های تباهینشینیها و خانقاهتعهدیهای سالوس و ريا و بیخرقه

گويیم! آن دكان است. آن عرفان نیست. عرفان، نه دكان. آن عرفان عرفان نمی

هاست كه هاست؛ خانقاهش آهنگریاست. خانقاهش يتیمخانه» درازبازی«خانقاهش 

اما  امام، آگاه شدهر تو هوشیار شدهمردی جستجوگر، به پیر راهش گفت من در كنا

 تر هدايتتوانی مرا به يك مرشد و پیرِ راهی از خودت رهیافتهام. آيا میهنوز تشنه

كنی؟ گفت آری، برو در فالن شهر سراغ فالن كس را بگیر. او در اين راه از من 

ين راهنما، ا كرد كه اين پیرِ راه، اين مرشد،تر است. به آن شهر رفت. فكر میرفتهپیش

ای باشد، آنجاها پیدايش شايد در يك عبادتگاهی، در يك اتاقی كه حصیر و سجاده

شود. سراغ گرفت گفتند بايد به بازار آهنگرها بروی. او آنجاست. كمی تعجب كرد. 
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اش را در بازار آهنگرها انتخاب كرده. آنجا گفت حاال شايد او از روی رياضت خانه

به آن مغازه برو، آنجا بپرس. رفت ديد كه يك دمی است و  رفت، سراغ گرفت گفتند

ای است، مردی هم مشغول كار؛ پسركی، يك چكشی و يك سندانی و آهن تقتیده

اند گیرم، گفتهدمد. به او گفت كه من سراغ فالن كس را میجوانكی هم آنجا دارد می

جا؟ گويد همینتوانم پیدايش كنم. چه بگويد؟! بدانی كجاست؛ كجا میكه تو می

شود خودستايی. بگويد كجا؟ با سكوت يا با زبان به او فهماند كه گمشده تو پشت می

كوبد. نشست، مقداری او را تماشا كرد. ديد بله او يك آهنگری سندان دارد آهن می

كند، هم در كند. هم خوب آهنگری میاست كه وضعش با آهنگرهای ديگر فرق می

كوبد، نفس اماره را سركوب اينكه هر بار كه آهن را می سیمايش ياد خدا هست؛ مثل

كند. سرانجام با همان حضور در آن جايگاهِ درخششِ نورِ خدايی، آنچه را بايد بیابد می

 دريافت.

سخن كوتاه! سخن كوتاه! خوب خیلی چیزها يادداشت كرده بودم كه بگويم، همه از 

 يادم رفت.

از را، دعا را، عمل برای خدا را، سكوت برای خدا را، عزيزان! قرآن را، ذكر اللّه را، نم

فرياد برای خدا را، مسالمت برای خدا را، پرخاش و جنگ و حمله برای خدا را، اينها را 

بیش از هر كتاب و بیش از هر سخن و بیش از هر بیان، روشنگرِ راه بدانید، كه راهنما 

م گونه امار قرآن امام است؛ ايناينجاست. اگر قرآن نور است، اگر قرآن هدی است، اگ

گونه هدی است. هداً للمتقین است. اول بذر تقوا را، وانگه خدا را. اگر است و اين

قرآن امام است، پیشتاز و پیشگام و راهنمای راه است، به قرآن بینديشیم و با قرآن 

ی تخوانید دلها و حگويد؟ قرآن كتابی است كه وقتی میمأنوس باشیم. قرآن چه می

 گونه امام ولرزد، و قرآن اينپوست و استخوان انسانهايی كه به ياد خدا هستند می

گونه نور است. خدا گواه است كه هر مسلمانی كه جز اين راه را گونه هدی و ايناين

 شناسی ما ازشناسی ما، هدفبرود خود را به خطر انداخته است. خداشناسی ما، وظیفه
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 خطرتر و پرثمرتر است.ديگر، سالمتر و بی اين راه، از همه راههای

آقايان طالب! به برادرانم در حوزه و به خواهرانی كه آنجا هستند بگويید درس بايد 

خواند، چیز بايد ياد گرفت، آگاه به زمان بايد شد اما خداگواه است كه آن ساعاتی از 

یازی؛ يادی دارد طلبگی بیش از همه ساعات ديگر ارزش دارد كه انسان رازی دارد و ن

ها، به تالشها، به ها، به مجاهدهو ذكری دارد و نمازی دارد. مبادا اشتغال ما به مبارزه

مسؤولیتها، خود حجابی شود در برابر دل ما و از اين آب حیات بازبمانیم و اعمالمان 

ا كنند. ما با دل ( شود. از آنها بخواهید دل پید5»)كَسَرابٍ بِقیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْئانُ ماءً «

شك خرد بايد در خدمت دل درآيد وگرنه جامعه ما جامعه اسالمی، جامعه ايم. بیزنده

 نورانی و جامعه محمدی و علوی نخواهد بود.

[در پاسخ به پرسش يكی از حاضران] بله، يعنی كلمه عشق در قرآن نیست. اين درست 

قرآن نیست. كلمه عشق هم هم در « Love»ها كه يكی نیست. كلمه است. خوب واژه

در فارسی يا عربی نیست. نه جانم! آنچه هست همان است « Love»در انگلیسی نیست. 

كند: واليت میان انسان و خدا، ايمان انسان به خدا، كه قرآن به اين عنوانها مطرح می

 انَّ اللَّهَ يُحِبُّ«حب انسان به خدا، حب و دوستی خدا، دوستی خدا نسبت به انسان، 

، قرآن چه كسانی را دوست دارد، چه كسانی را »اَّن اللَّهَ ال ُيحِبُّ الْمُعْتَدينَ«، »الْمُحْسِنینَ

، انسانهايی كه خدا را دوست دارند، خدا آنها را »يُحِبُّهُمُ و يُحِبُّونَهُ«دوست ندارد، 

ه است. بدوست دارد. از نظر واژه اينها آمده. قرآن فراتر از اينهاست. قرآن كتاب عشق 

. اينها را میردخواهد قرآن را تفسیر فنی بكند باز میهمین دلیل است كه وقتی آدم می

ام. هر وقت خواستیم قرآن را تجزيه و تحلیل علمی و فنی گويم تجربه كردهكه می

عنوان نوای عشق خوانديم و در آن كنیم و هر وقت قرآن را بهبكنیم احساس مرگ می

تی گويم. البته يك حالكنیم. اين را بدون استثنا میات میتدبر كرديم احساس حی

هست، اين را هم برايتان بگويم، چون اين در رابطه با قرآن مكرر تجربه شده است و 

آن اينكه در مواردی، روشنگری و ريزبینی قرآن نسبت به حیات انسان، برای انسان 
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به هم  -ديشه و عشق ان -شورانگیز است؛ يعنی در آنجا عقل نظری و عقل عملی 

، ترآمیزد. همین هم هست. اصالً زندگی انسان همین است. در انسانِ پیشرفتهدرمی

آمیزد. عرض كردم انديشه بايد در خدمت عشق درآيد. دور انديشه و عشق به هم درمی

باد آنكه عشق در خدمت انديشه درآيد! اين گناه است. اين مثل اين است كه انسان، 

عبدی[بندگی] بفروشد؛ به بردگی بفروشد؛ از گناهان بسیار بزرگ را بهحرّ و آزادی 

 است.

 »مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسالمی«[بخش نخست (شناخت عرفانی) بحث پنجم 

ايراد شده بود. از اين قسمت به بعد شهید بهشتی به ادامه  ۷۰۳۳/۶/۷۴است كه در تاريخ 

اند. جهت حفظ امانت و بیان مطالبی كه بحث مواضع و پاسخ به سؤاالت حضار پرداخته

باشد، تمامی مطالب مرتبط با بحث اصلی و موضوع شناخت از طريق عرفان می

 مطروحه در جلسه آورده شده است.]

 چند سطر هم بخوانیم.

تواند بینديشد و جهتِ حركتِ تكاملِ عنوان تنها موجود جهان طبیعت كه میانسان به

د، تنها با ايمان به اين حقیقت متعال و كمال اليتناهی است خود را آگاهانه انتخاب كن

تواند انسان شود. بدون توجه به اين كمال و بدون عشق به او، پويشِ انسان كه می

معنی است و جهت حركتش ناپیدا، و همه تالش و كوشش او بیهوده و پوچ. بی

عنی فی دهد يهم جهت می -دهد خداست كه به حركت انسان جهت و معنی می

 »َرضِیَ اللَّهُ عَْنهُمْ وَ رَضُوا عنه« -طلبد و رضای خدا را می -دهد اهلل و هم معنی میسبیل

 بخشد.و به هويتِ پويای پرتالشِ او حقانیت می -

تواند حق باشد و باطل نباشد؟ وقتی كه در راه خدا هويت پويای انسان چه زمانی می

شود. و به هويت پويای شامل حال خودش هم می» الًرَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِ«باشد. 

بخشد. وجهه الهی و ملكوتی انسان است كه جهت راستین پرتالش او حقانیت می
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سازد. اصالً حركت وقتی تكاملی است كه حركت تكاملی و سیر الی اللّه را معین می

ای بهتر است به جهای اخیر تكاملیّون هست طور كه در اين نوشتهخدا باشد، و االّ همان

، گسترش. تكامل معنی ندارد. بعد «Development»تكامل، توسعه بگويیم. بگويیم 

از اينكه خدا را باور كرديم، كامل معنا دارد. اين حرف صحیحی است. بنده هم اين را 

برای  ام كه اصاًل حركت تكاملیپذيرفتم و سالهاست پذيرفتهپذيرم و میخوبی میبه

ای. رهای، حركت گستتعبیر غلطی است. بايد بگويی حركت توسعه انديشه داروين

تكامل آنجا معنی ندارد. تكامل در جايی است كه نقصی باشد و كمالی، و درك نقص 

و كمال در رابطه با درك كمال مطلق يعنی خدا میسر است. اوست كه تمام است و 

 اوست كه صمد است.

 

آيد بر اثر دستوراتی است كه وجود میقلب بهحاالتی كه در اثر ترس و امن و ... در 

دهد. پس خودِ قلب، خود به خود دچار اين مغز توسط دستگاه عصبی به آن می

 شود؟تغییرات نمی

اين نكته در عرايضم نهفته بود. همین آخر هم عرض كردم كه بحث بر سر نقش 

گاه اين هلواعصاب سمپاتیك و پاراسمپاتیك و اينها نیست. بحث سر اين است كه ج

رازها كند، آنجايی كه اين نشیب و فتغییرات، آنجايی كه انسان اين تغییرات را حس می

همه تعبیر پیدا شده و حتی همین يابد، آنجا كه در فرهنگ بشری برايش اينرا درمی

رود، قلب است. اين از اين نظر است كه آن بخش از معرفت انسان و كار میحاال هم به

و تفقه انسان را كه مربوط به شناخت خیر و شر است، بتواند از آن بخشی تعقل انسان 

كه مربوط به شناخت نظری است مجزا كند. چون اين بخش به زندگی انسان جهت و 

 عنوان قلب ياد شود و قلب سمبل او باشد. دهد. بنابراين به جاست كه از آن بههدف می

 

 ر؟وسیله عقل نظری هست يا خیدن به خدا بهبا توجه به مطلع كالم شما، آيا امكان رسی
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صريحاً عرض كردم بله. صريحاً عرض كردم كه انسان حتماً از راه عقل نظری هم به 

رسد و بنده در اين ترديدی ندارم و پای استداللیان را هم به آن شكل چوبین خدا می

 يابم.نمی

 

كمتر است ولی متأسفانه شما فرموديد برای رسیدن به خدا، خطرِ راه دل و عقل عملی 

های فراوان داريم كه بسیاری در اين راه برای خويش باتالقی آفريدند و در تاريخ نمونه

اش عرفای افراطی است از آنچنان غرق شدند كه هیچ راه پس و پیشی نداشتند. نمونه

های عقل نظری انسان را در كه لغزشبسطامی گرفته تا حالج و ديگران. در حالی

 كند.صور نمیغوطه باتالق

تذكرم اين است كه ای نويسنده عزيزِ اين سؤال! يك گشت و گذاری هم در بازار 

مردها داشته باش! آنجا باتالق نیست زيرا باتالق هم ماِل مكاره عقال و عاقل

هاست. آنجا سنگالخ است. آنجا دوز و كلك است؛ آنجا نفاق و منافق است؛ ديوانه

نجا تر باشد. آطور نیست كه آنجا سالمآنجا تزويرهاست.اينهاست؛ آنجا چند چهرگی

طور نیست كه آنجا باتالق نباشد. آنجا باتالقی است كه پیدا آيد اينتر به نظر میسالم

ها و ها و خودپرستیپرستیفهمند كه در چه باتالقی از مننیست. خود آنها می

ای را نشان ما ظاهرشان چنین غرقهها غرقند اها و دنیاطلبیطلبیها و جاههواپرستی

بته شود. الها عیبشان همین است كه زشت و زيباشان زودتر برمال میدهد. آن عشقنمی

ها هستند. خالصه باز هم اگر نماها از آن دغل اندر دغلگويم. عاشقنماها را نمیعاشق

نوارها را بشناسیم، بخواهی و بخواهیم كه در اين راه، نور و نورانیت و ذوالنورها و ذواال

باز بايد با همین فروغ و چراغ راه حركت كنیم و باز بايد همان معیارهای عملی و 

تقوايی را معیار قرار دهیم؛ باز بايد انسانهای خدايی را با عقل دوربردشان، با انديشه 

دورنگرشان، با عقل حسابگرشان يا با تقوايشان بشناسیم. جز اين راهی هست؟ نه. 

( اين هم حديثی است. تجربه كنید! تجربه كنید! تجربه ۳».)فُوا مَنازَِل الرِّجاِل باْلحَقّاِعْرِ«
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 عقلی.

 

نهايت و غیرقابل دسترسی است. ويژگی عمده عشق و هدف مسلمانان اين است كه بی

پس اگر شخصی غیر الهی مثالً علم را عشق و هدف خود قرار دهد و حال آنكه علم را 

توانیم نتیجه بگیريم كه زندگی برای آن شخص پوچ و انیم آيا میدنهايت میهم بی

 معنی نخواهد شد و در عین حال به خدا هم ايمانی ندارد؟بی

اند. شما چرا سراغ علم های خدا را به جای خود خدا نشاندهفراوانند انسانهايی كه جلوه

 است. يك انساناند. آنجا هم پرستش گونهها همینپرستايد؟ بسیاری از بترفته

هم  كند. برای اورسد عشقش گل میگاوپرست به محض اينكه جلوی حضرت گاو می

وَ مِنَ النّاسِ «جای خدا نشانده است: معنا نیست اما او غیر خدا را عوضی بهزندگی بی

 (.۱»)اَشَدُّ حُّباً لِلّهِمَنْ يتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّهِ اَْنداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الّلهِ و الَّذينَ آمَنُوا 

قصه اين است كه بسیار خوب! يك كسی هم هست موسیقی برايش عشق است. 

رود. حرفی نیست اما اين عشق نوازد و به عالم خلسه میدارد و میويولونش را برمی

نید بیگونه كجا؟ اين كجا و آن عشق پاك كجا؟ لذا میكجا و آن عشق متعالیِ علی

شنود يك موزيسینِ قويتر از او آهنگهای تازه آورده و او اينكه میهمین آدم به محض 

 شود.میرد. هیچ عاشق خدايی دچار اين حالت نمیدر كرده از غصه میرا از میدان به

 

گفتید و از نظرانِ اهل دل از عرفای اسالم میچه بهتر كه جمالتی از عرفا و صاحب

 كرديد.كانت هم همراه با آنها بیان می

ها بود كه از قرآن و حديث برايتان نقل كردم. البته از عرفا هم ها همانرين جملهبهت

هايی از دعاها، احاديث و شود برايتان نقل كرد. جملههای فراوانی است كه میجمله

شود. از عرفای خودمان دانم؛ آدم هیچ سیر نمیآيات خوانديم ولی كم بود، می

 كنم.م! گاهی برايتان نقل میهای بسیار زيبايی داريم. چشجمله
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 رابطه بین عقل نظري و عقل عملي را بیان فرمايید؟

شناس است ولی عقل رابطه اين است كه عرض كردم. عقل نظری، عقلی واقعیت

ها را شناس است. عقل عملی عقلی است كه خیر و كمال و زيبايیعملی، عقلی حقیقت

خود هم سراغش نرويد. عُرضه ار نیست. بیها انتظيابد. از عقل نظری اين عُرضهدرمی

اين كار را ندارد. اما عقل نظری بايد در خدمت عقل عملی قرار بگیرد. عقل نظری از 

ما رسد اما به شطريق دريافتن فقر عالم و ضرورت اتكای اين فقر به غنا، به خدا می

شناخت و بخشد. آن خدايی كه گفتم خدا به او، آن گرما و آن عشق و شور را نمی

معرفتش برای انسان، همراه است با شكفتن، همراه است با گرمای زندگی و گرمای 

آيد عشق در زندگی، عقل عملی است. و باز عقل نظری وقتی به كمك عقل عملی می

راههای خیر و نیكی را و راههای عمل صالح را از نظر تطبیق بر جزئیات به انسان نشان 

 كنی، آيا واقعاً داری بهحسن نیت داری يتیم را نوازش می دهد. اينكه اآلن با كمالمی

گويد اين كار را بكنی؟ اين كار را عقل كنی يا خیانت؟ چه كسی میاو خدمت می

گويد كه در خدمت عقل عملی قرار بگیرد. ممكن است گاهی دوستی انسان نظری می

 برای اشخاص دوستی خاله خرسك باشد. 

ز روی كمال صداقت و خیرخواهی و به سائقه همان عقل برای اينكه آن دوستی كه ا

جا باشد از چه كسی بايد كمك بگیرد؟ از عقل نظری بايد كند، درست و بهعملی می

 ها زياد است.كمك بگیرد. كالً رابطه آن

فرموديد قرآن كه كتاب علمی نیست. كتاب هدايت است. آيا هدايت و در نهايت 

 ینش الهی است؟مسأله عرفان، غیر از علم و ب

معنی علم مصطلح را است؛ علم به« Science»منظور از علم كه در اينجا عرض كردم 

قُلْ هَْل يَسْتَوِی الَّذينَ يَعْلَمُونَ و «كند. عرض كردم و الّا قرآن سراپا دعوت به علم می

حَیوُة الدُّنیا لَهْوٌ وَ اِعْلَمُوا اَنَّما الْ«كند. ( قرآن به علم دعوت می۴؛)»الَّذينَ ال يَعْلَمُونَ
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 (۳»)لَعِبٌ.

 

چنین تعريف كرد كه خدا مجموعه ارزشهای متعالی مطلق توان خدا را اينآيا می

است؟ آيا اين ارزشها ثابتند يا متغیر يا اينكه متغیرند اما در حول يك محور ثابت. 

 آورد؟ای پیش نمیخالصه اين تعريف مسأله

ديگر متغیر نیستند. مطلق ثابت است. ثانیاً اينكه خدا  ها مطلق باشنداوالً اگر ارزش

مجموعه ارزشهای مطلق است تعريف گنگی است. خدا آن واقعیت و حقیقتی است كه 

شوند. اين تعبیر صحیح است. يعنی بدون او ارزشها در پرتو او برای انسان مطرح می

 لی. نظامِ ارزشیِ فوقِكند مگر همین ارزشهای ماكیاواصالً نظام ارزشی معنی پیدا نمی

 كند. اين صحیح است.ماكیاولی بدون خدا معنی پیدا نمی

 

گويد كه كُلُّ ما حَصَّلْتُمُوهُ آيا كانت برای شناخت خدا نظیر جمله علی(ع) را نمی

 (۷۳بِأَوْهامكم بِاَدَقِّ معانیه و هو مخلوقٌ لكم؟)

، است يا اين عین آن است با اين مطلب بی رابطه نیست اما حاال بگويیم آن عین اين

 رابطه نیست.مشكل است. ولی چرا، با اين مسأله بی

 

از  در يك جنگ برای پیشروی، چندين نفر -صلّی اللّه علیه و آله و سلم  -اينكه پیامبر 

 دهد تا به هدف خود برسد آيا ماكیاولیستی نیست؟افراد خودش را هدف تیر قرار می

داد، چرا، جای اين حرف بود میل خودشان هدف قرار میرغم نه؛ اگر آن افراد را علی

اهلل! ما را بزن؛ ما چه آن طرف كشته شويم چه اين ولی اگر آن افراد بگويند رسول

طرف، همه در راه خداست، اين چیست؟ اين هم ماكیاولی است؟ نه. اگر پیغمبر 

 اين حرف درست بخواهد در راه رسیدن به پیروزی، ارزشهای متعالی را زير پا بگذارد

طور نیست. اين بدان معناست كه اين انسانها، انسانهايی هستند كه بود ولی مسأله اين
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 ها در طول زندگی پیغمبرشوند. مگر اين نمونهكنند كه در راه خدا كشته میدرك می

چندتاست!؟ اوالً آن يك حديث تاريخی است كه هنوز برای ما حتی ارزش فقهی هم 

قط يك ايد؟ فها شنیدهكه ثابت شده باشد؛ چند تا از اين نمونهر فرض اينندارد. ثانیاً ب

اش پنج تا های ارزشی چندتا وجود دارد؟ همهنمونه. مشابه اين موضوع در همه زمینه

شود. پیغمبر چند سال مبارزه كرد؟ بیست و سه سال. از اين بیست و سه سال چند نمی

ها ر طول ده سال جنگ و نبرد، از اين نمونهسالش را جنگیده است؟ حدود ده سال. د

 چندتاست؟ سه تا، چهار تا، پنج تا؟

 يك سؤال هم مربوط به بحثهای پیش است. 

 

تواند به اگرچه مجموعه ماده و انرژی جهان ثابت است ولی ماده با دست انسان می

انرژی تبديل شود و حال آنكه عكس آن صادق نیست، يعنی انرژی با دست انسان 

تواند به ماده تبديل شود، پس در هر حال ماده رو به پايان است. بنابراين اينكه مین

 تواند خلق كند صحیح نیست.بگويیم ماده بدون كم شدن می

ماده  اگر«هم داشت. گفتیم: » اگر«؛ يك »اگر ماده«نه، تعبیر ما اين نبود. گفتیم: 

وجود بیاورد، خالق هتوانست بدون كم شدن چیزهای تازه بموجودی بود كه می

 خاطر داشته باشید. والسالم.را حتماً به» اگرها«ما اين را گفتیم. بنابراين ». شدمی

  

 فهرست اعالم

 ۶۳ابوحمزه(دعای ابوحمزه ثمالی)، 

 ۷۳اتريش، 

 ۷5 ۶5 ۶۳دراز، بازی

 ۰۰بسطامی، بايزيد، 
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 ۳الدين رومی، جالل

 ۰۰حالج، منصور، 

 ۰۷داروين، 

 ۶5كتیك، ديال
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 ۷۰ماركسیستی، 

 ۷۱ ۶۳ ۰۱ ۰۴ماكیاولی، 
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 ۷۳يهودی، 

 ۷۳ماتريالیست، 

 (...................Anotates ...........)...... 

 ۰۳( نور/ ۷

 ای در غرب كشور.( منطقه۶

 ۷۳۷عمران/( آل۰

 ۸۳( حج/ ۸
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 ۰۳( نور/5

 های افراد را با مالك حق بشناسید.( منزلت۳

ها را شوند و آنكسانی از مردم هستند كه همتايانی برای خداوند قائل می: «۷۳5( بقره/۱

 »دارند.همچون دوست داشتن خدا دوست می

 »دانند برابرند؟دانند با كسانی كه نمیانی كه میآيا كس« ۳( زمر/۴

 »بدانید، به درستیكه زندگانی دنیا بازيچه و سرگرمی است« ۶۳( حديد/۳

 اش بدست آورديد، آفريده خود شماست.ترين معانی( هر آنچه كه با باريك۷۳
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