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  ))باسمه تعالی((
 علیهم ایاته   اهو الذی بعث فی االمیین رسوالً منهم یتلو       ((

  )2-الجمعه    (    ))   و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمۀ
خداونـــد میـــان جمعیـــت درس نخوانـــده،پیامبری را 
برانگیخت تا آیاتش را برای آنـان بخوانـد، آنهـا را تزکیـه و             

  .تهذیب نماید و قرآن و حکمت بیاموزد
علت فرستادن پیامبران تزکیه     ((  : کریم به فرموده قرآن  

  )).و تهذیب اخالق و سپس فراگیری قرآن و حکمت است
انمـا بعثـت ال تمـم       ((  :مـی فرماینـد   ) ص(پیامبر اکرم   

بـه تحقیـق مـن بـرای تکمیـل       ((  :؛ یعنـی  ))مکارم االخالق 
مهمترین )). مکارم و بزرگواری های اخالقی مبعوث شده ام       

 تعالیم قرآنی و سنت اهل بیـت        رین دستورات و  تو سودمند 
، آراستن بشر به تزکیـه و تهـذیب نفـس و            )علیهم السالم (

مکارم اخالقی است و در کنار تشویق بـسیار بـه فراگیـری             
. علم و دانش، انسانها را به تهذیب اخالق فراخوانـده اسـت            

طلب العلم فریـضه علـی      ((   :می فرمایند ) ص(پیامبر اکرم   
فراگیری دانش بر هر مرد و      ((  :؛ یعنی ))کل مسلم و مسلمۀ   

پیامبر بزرگوار ما برای آموختن     )). زن مسلمان واجب است     
 العلـم   ااطلبـو ((  :علم ، زمان و مکانی مشخص نفرموده انـد        

))  العلـم و لـو بالـصین         ااطلبـو (( و  )) من المهد الی اللّحـد    
دانش را از گاهواره تا گـور فراگیریـد و حتـی اگـر علـم در           

خداوند در نخستین آیاتی که بر      . ا بیاموزید چین باشد آن ر   
نازل فرمودند، ایشان را بـه خوانـدن امـر          ) ص(پیامبر اکرم   

؛ البته به فرمودۀ پیامبر ))اقرأباسم ربک الذی خلق: ((کردند
در درجۀ اول، تحصیل سـه علـم واجـب عینـی            ) ص(اکرم  

حضرت مرحوم در آمدی بر این مجموعه از
  آیت اللّه مهدی حائری تهرانی



  
آیـه محکمـه، فریـضه عادلـه، سـنه            :انما العلم ثالثۀ  : ((است

علمــی کــه ((   :یعنــی)) و مــا خالهــن فهــو فــضل قائمــه، 
فراگیری آن بر هر انسانی واجب است، بـر سـه قـسم مـی               

علـم   -3علم به سنت و احکـام        -2اصول عقاید    -1: باشند
اخالق و فراگیری سایرعلوم فضل و برتری است؛ پـس ایـن         

  )).سه علم، مهمترین و مفیدترین علوم است
 رسیدن به مدینـه     برای تشکیل جامعه اسالمی نمونه و     

فاضله، باید نسل جوان، بویژه دانشجویان گرامی را با اخالق 
ق لّّّاسالمی و فضائل و مکارم اخالقی آشنا کرد تا بر اثر متخ           

شدن به اخالق اسالمی و آراسته شدن به فضائل و دوری از 
رذائل اخالقی به انسانی کامل مبدل گردند تا روح بـرادری           

یت در آنها هر چـه بیـشتر پدیـدار       صفا و صمیم   و برابری و  
  . گردد

از این جهـت صـدیق معظـم، بـرادر ارجمنـد و اسـتاد               
عالیقدر، جناب آقای دکتر کـریم زارع، دام عـزّه کـه خـود              
شایستگی مقام تعلیم و تعلم را دارد و بـه اخـالق اسـالمی              
آراسته است، با بیـان شـیوای خـویش بـه ایـن امـر مهـم                 

را پر محتوا و به اختصار در پرداخته و کتاب راز خوشبختی  
این مورد نوشته است و از ذکـر مĤخـذ و مـستندات دقیـق        

  .فروگذار نکرده است
 بجاست به نسل جوان توصیه کـنم کـه در کنـار             ربسیا

تحصیل علوم، به مطالعه کتب اخالقی و دینی نیـز اهتمـام            
. داشته باشند و بویژه این کتاب ارزشمند را مطالعه نماینـد          

حدود سی سال در سفر و حضر با جناب آقـای        اینجانب در   
دکترکریم زار ع بوده ام و جز خیر و صداقت و خـدمت بـه               
مردم و کوشش در تعلیم و انتشار فرهنگ اسالمی و تـشیع   
از ایشان ندیده ام و به توفیقات ایـشان غبطـه مـی خـورم،           



  
حمداللّه با تعلیم و تدریس و تربیـت جوانـان عزیـز            بایشان  

را می پردازند و با داشتن درجات بـاالی         زکات علم خویش    
بهتـرین  یکـی از    فیزیـک    -ی شـیمی  اعلمی و فـوق دکتـر     

 و نوشـتن    )لوئی پاسـتور فرانـسه    (دنیا  معتبر  ه های   دانشگا
صدها کتاب و مقاله علمی بـه زبانهـای مختلـف، بـه علـوم              
اسالمی و اخالق و معارف تشیع نیـز آگـاه هـستند و یـک               

 اسـالم و مـدافع تـشیع و    عامل و مبلّـغ واقعـی نـسبت بـه        
  .انقالب اسالمی می باشند

ایشان در کنار خدمات بسیاری که داشته اند، هم اکنـون           
 دانشگاه آزاد اسالمی واحـد تهـران مرکـزی و اسـتاد             ریاست

توفیقات روزافـزون ایـن   . ممتاز دانشگاه شهید بهشتی هستند  
خدمتگزار صدیق را از خداوند متعال آرزو می کنم؛ امیـدوارم           

ا نیز همچون ایشان موفق بـه انجـام وظیفـه و متخلـق بـه                م
  . اخالق الهی باشیم

  
  
  

  مهدی حائری تهرانی
   ارک و الغدیرهایامام مسجد

  ریاست دانشکده الهیات و معارف اسالمی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

  
  

 



  
  

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  مقدمه 

  ستهر خار این گلستان انگشت رهنمایی ا
  هر شبنمی در این باغ جام جهان نمایی است

        
  از شبنم عشق خاک آدم گل شد

   از آن فتاد و نامش دل شدرهیک قط            
اگر بخواهیم خوشبختی را به معنی عملـی درک کنـیم،           
مالحظه می کنیم انـسانهای خوشـبخت همـواره در تـالش            

رفته اند؛ زیـرا  برای خدمت بوده اند و لحظه ای آرام و قرار نگ      
انسان وقتی آرامش واقعی می گیرد و احـساس خوشـبختی           
می کند که بـه دریـای الیـزال الهـی متـصل شـود و همـه                  

خداوند نیز در بسیاری از آیـات قـرآن         . اعمالش عبادت شود  
کریم به اینگونه انسانها اشاره می کند و نه تنها کسانی را که             

لقـت آسـمانها و     با شناخت اختالف شب و روز به تفکر در خ         
زمین توجه می کنند خوشبخت می داند، بلکـه آنـان را بـه              
عنوان دلیل و راهنمایی برای بشریت به دیگران عرضـه مـی            
دارد و عنوان خردمند بودن که باالترین درجه انسان در این           

آری انسانی کـه متـصل   . جهان است به آنها عطا می فرمایند      
را بدسـت آورده و     به دریای معنویت می شود، آرامش خـود         

  رساند ؛ شایستگی خود را به اثبات می
   در جانان به سلطنت مفروش گداییِ

 کسی ز سایه این در بر آفتاب رود   
  

        
 



  
  قطره را تا که به دریا جایی است

  پیش صاحبنظران دریایی است        
  گر ز دریا به کنار آید زود 
  شود آن قطره ناچیز که بود             

دریا دل بودن و دریا دل زیستن از ویژگی های کسانی           
است که دل به اطاعت خداوند بسته اند و گرفتار خال لـب             

  : می باشندشو عاشق جمالااویند و در پرتو شمع رخسار 
  من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

  چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم                  
        

  سارت به وجهی عاشق است هر کسی با شمع رخ
  زان میان پروانه را در اضطراب انداختی        

        
  ای که دایم به خویش مغروری 

  گر تو را عشق نیست معذوری                       
سالمتی و بیماری همه و همه برای او و بخـاطر عـشق             

انسانهای عاشـق جـالل و جمـالش         در وجود    شبه او و یاد   
  .دمی یاب تجلی

آری احساس خوشبختی با احساس سبکی، بـه انـسان          
ای می دهد، همـانطور کـه هیـدروژن بهنگـام            تحرک ویژه 

تحرک یونی چندین برابر یونهـای کلـر مـی توانـد سـرعت         
  .تحرک داشته باشد

انسان عاشق متصل به دریای معرفت، در هـر حرکتـی           
  . سرعتی ماورای آنچه تصور می شود با خود بهمراه دارد

 محبت نسبت به انسانها دارد و دریایی از عشق          احساس
و صفا توأم با محیطی آکنـده از وفـا، همـواره در وجـودش               

او کشتی انسانهای خسته را به ساحل نجـات         . موج می زند  



  
می رساند و لحظـه ای از خودسـازی و توجـه بـه مقـصود                

شـق بـه    اصلی و ارتباط با خداوند غافل نمی شود، انسان عا         
 از خلقت انسان، عبادت خدا ت که مقصودخوبی دریافته اس 

، ننمود و افزایش معرفت انسان است و خدمت به انسان ها         
  :معرفت انسان را تجلی می بخشد

  زملک تا ملکوتش حجاب بردارند
  هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند  
                           و یا 

 
  به چشم خلق عزیز آن زمان شود حافظ

  نهد روی مسکنت بر خاککه بر در تو   
بنابراین، خانواده ای سعادتمند است که زن و شوهر بـا           

: ، یعنی) ع(درستکاری و اطاعت از خداوند راه علی مرتضی    
انسان خوشبخت و نمونه بشریت را طی کند و در زمان مـا             
همانند امام خمینـی در کلیـه مراحـل زنـدگی و در کلیـه               

کند و هـیچ چیـز      اوقات مسئوولیت خود را به خوبی درک        
لـذا شـادیش در جهـت       . جز رضای دوست بر او اثـر نکنـد        

رضای او و گریه اش در ارتباط با صفا بخشیدن بـه جـانش             
  .برای پر رنگ کردن نور خدا در درونش باشد

  مرا امید وصال تو زنده می دارد 
  و گرنه صد رهم از هجر تست بیم هالک   

        
  اد بینم دپیر میخانه سحر جام جهان

   ندر آن آینه ازحسن تو داد آگاهماو  
لحظه به لحظه های عمرش در جهت ادای امـانتی اسـت            
که در روز الست بر عهدۀ او نهاده شده و کار و تـالش شـبانه                

ی اختصاص مـی    ـروزیش برای شناخت بهتر از این امانت اله       



  
 که خوشبختی سراسر وجودش را هماننـد قـرص     یانسان. یابد

ن نموده است، بـر بـدبختی هـای عـدم           ماه شب چهارده روش   
اطاعت از خداوند لبخند می زند و رشد و شکوفایی زندگی را            

  .از پرتو خداوند، به عنوان رحمت الهی دریافت می کند
همواره دقایق و لحظه لحظه زندگی را با تنظیم برنامـه           
. کنترل می کند تا مبادا از مسیر طبیعی خود خـارج شـود            

ــا شــ  ــسان شایــسته ب ناخت کاتالیزورهــای فرآینــد ایــن ان
خوشبختی، با کمترین انرژی فعالسازی، بر سرعت حرکـت         

  .بسوی خوشبختی می افزاید
ایـن  . کلید طالیی انجام این فرآیند زیبـا، ذکـر خداسـت          

ایج آن بهـره    ـسانی ازنتـ  ـه ان ـد درجهتی است که جامع    ـفرآین
با نگاهی به تاریخ می بینیم که انـسان بزرگـی           . مند می شود  

ن ابراهیم با عشق حرکت می کند و آتـش بـر او گلـستان     چو
می شود، یا موسی که با صداقت به سوی آتش مـی رود و بـا                

بـا عـشق و     ) ص(نور پیامبری برمی گردد، یا حضرت محمـد         
تا به آنجـا    ) ع(محبت اشرف کائنات میشود، و یا علی مرتضی         

نه بشر توانمش گفت نه خـدا       : می رسد و مقامی می یابد که        
: توان گفـت وانمش خواند، و فقط به قول مرحوم شهریار می          ت

  )) متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را(( 
آری انسانها وقتی با نور ایمان حرکـت نماینـد و در راه             
خداوند، گوی سبقت را از دیگران بربایند و برای خدمت به           
جام جهان نمای اصلی، کمر بر بندند و یقین آنها به ارادت            

  . نیز جام جهان نما می شوند، خودرسدب
  هر که یقینش به ارادت کشید 

  خاتم کارش به سعادت کشید           
        

  



  
  دار ازل دادست ما را  ساقی لعل لبت 

  جرعۀ جامی که من مدهوش آن جامم هنوز  
نیاز  ولی آنکه کفر ورزد به خود ظلم نموده زیرا پروردگار بی 

  .از ستایش اوست
  های  تالش نماید و از لحظه لحظه      هر که تفکر کند و    

زندگی متنعم شود، مسلماً همـای سـعادت را در آغـوش            
خواهد کشید و پاداش انـسانهایی کـه در جهـت حـق و               
حقیقت پایداری می کنند، بهشت خوشـبختی و آرامـش          
. در دنیا و بهشت جاودان و تداوم بخش در آخـرت اسـت        

تجلـی  اینگونه انسانها در هر کجا باشـند لطـف خـدا را م           
 هــستند و یزینــت خلقــت خداونــدو کننــد، آنــان  مــی

  .جانشین بحق خداوند در زمین می باشند
 طالقانی، معلـم مرحـوم عالمـه اسـتاد          …به قول آیت ا   

تا زنده ایم نبایـستی     ((محمد تقی جعفری در نجف اشرف،       
  )).آرام بگیریم

  مازنده به آنیم که آرام نگیریم
  موجیم که آسایش ما در عدم ماست    

        
  تا که دستت میرسد شو کارگر

   چون فتی از پای خواهی زد به سر    
 در اینــصورت اینگونــه افــراد مــصداق بــارز خردمنــدانِ

  . هستند ها بهترین مشاوران انسان و ازدانشور
بهترین مشاوران تو خردمندان و     : ((می فرماید ) ع(علی  

  .))دانشوران و تجربه داران دور اندیشند
، دانشوری و عمل بـه دسـتورات انـسان      خردمندی آری

ساز اسالم و اجرای دقیق برنامه های مدون و قابل اعتمـاد            



  
از انسان خاکی شخصیتی می سازد کـه نـه تنهـا جهـان و               
هستی رازیبا می بیند، بلکه با کار و تالش وصف ناپـذیری،            
در ساختن جهان خود و در جهـت اجـرای عـدالت و ادای              

انسانهایی شاهد خوشـبختی    چنین  . امانت حرکت می کند   
را در آغوش گرفته اند و با اطمینان به سـوی معبـود خـود        

  .باز می گردند
بهترین ) ره(توجه به فرازی از وصیت نامه امام خمینی         

اینجانـب بـا    . ((رهنما برای انسانهای عاشق و وارسته اسـت       
دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به 

خدمت خـواهران و بـرادران مـرخص و بـه     فضل خداوند از    
  )).سوی جایگاه ابدی سفر می کنم 

آری انــسان خوشــبخت واقعــی مــشعل محبــت را کــه 
موجب تبدیل نار به نور می شود ، به عنوان بهترین هدیـه،           

ه در دست گرفته و همانند شمعی فروزان می سـوزد           رهموا
تا از تاریکی ها بکاهـد و کمـال عـزت و لـذت را در هدیـه                  

بنـابراین  . ردن اعمال نیک و خدمت به انسانها مـی دانـد          ک
ردیـده و عمـر و      انسان نمونه ، انسانی الگو و انسانی پویـا گ         

  : ، زیبا و پر طراوت می یابد مرگ را با حضور حق
  عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود 

  بی خدا آب حیات آتش بود    
 و  بنابراین چنین انسانهایی که در قبـای علـم و دانـش           

فضیلت و معرفـت جـای مـی گیرنـد، موجـب میـشوند تـا                
  .خورشید خاوری از رشک، جامه چاک نماید

آری سرانجام انسان خوشبخت مـورد بحـث مـا، شـمع            
  .جمع آفرینش و خال لب مخلوقات می شود



  
   وری کند از رشک، جامه چاک خورشید خا

   گر ماه مهر پرور من در قبا رود                     
ضمن تشکر از همگی همکـاران دانـشگاهی و         اینجانب  

دوســتان عزیــزی کــه زحمــات فراوانــی در پیــاده نمــودن 
سخنرانی ها و ویرایش آنها تحمـل نمـوده انـد، از خداونـد              

همچنـین  . متعال توفیقات عالیـه همـه آنـان را آرزومنـدم          
وظیفه خود می دانم به روان پاک اسـتاد اخـالق عملـی و               

مهدی حـائری تهرانـی      حاج شیخ    …نظری، حضرت آیت ا   
آخـرین    که عالوه بر نوشتن مقدمـه ای بـر ایـن مجموعـه،            

پیامش اقدام سریع در تجدید چاپ این مجموعه بـود درود       
یادش کـه زمزمـه محبـت و عـشق و خـدمت بـه               . بفرستم

انسانها را تداعی می کند، گرامـی و راهـش کـه راه امـام و                
  . اسالم ناب است، پر رهرو باد

  
  

   الهیبا آرزوی توفیق
  دکتر کریم زارع

  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  فصل اوّل
  

  شناخت استعدادهای درونی
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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  

 یَرفَعِ اللّهُ الَّذین آمَنُوا مِـنکُم و الَّـذینَ اوُتـوُا العِلـمَ             
  ) 12 آیه 58سوره (دَرَجاتِ وَ اللَهُ بِما تَعمَلونَ خَبیر     

 

 63ده و    بار درباره آدم سخن به میان آم       25در قرآن کریم    
انسانهای خوشـبخت دارای ویژگیهـای      . مرتبه دربارۀ انسان  

  : زیر هستند
  فالح یافته و رستگارند؛-1
  هدایت شده اند؛-2
  مشمول رحمت الهی اند ؛-3
  )یا روسفیدانند یا روسفید هستند(روسفیدند؛ -4

 مجلس اوّل
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  )صالحان هستند، پرهیزگاران (ااز صلح-5
  )صادقان هستند(از راستگویان؛ -6
فالَهما فْجورَها وَ تقویها، قَد اَفلَـحَ       ( (؛ یافته انـد   تزکیه-7

  ؛))مَن زَکَیها
  از صابران هستند؛-8
  هستند؛) خردمندان(از اولوااللباب -9

  و دارای نفس مطمئنه هستند؛-10
  ؛)هستند(عاشق -11
  ؛)هستند(مؤمن -12
  ؛ )تفکر هستندمتفکرند یا (اهل تفکر-13
  ؛)ابرارهستند(از ابرارند -14
  

  آدمی به جایی که به جز خدا نبیندرسد 
  گر که تا چه حد است مقام آدمیّت نِبِ      

  
  ؛)اخیارند یا اخیار هستند(ز اخیارا-15
  ؛)عالمند یا عالم هستند(عالم-16
 

سـه  : بعنوان اسوه و نمونه فرمودنـد     ) ع(پیامبر خدا   
صـحت و سـعادت و      : چیز را با پول نمی توان خریـد       

  .فراغت
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 کس بخواهد، می تواند به اندازه تـوانش از          با وجود این، هر   
بعضی مردم چنان متـین و      . این سه موهبت برخوردار شود    

ختی خوشند و در بحبوبه اضطراب      سبزرگوارند که در عین     
آسود ه اند و از حـل مـشکالت لـذت مـی برنـد و در حـل                 

  .ز خوشی و خوبی چیزی را نمی بینندمشکالت به ج
  

  : همانند
 که در اوج مـشکالت و  للّه علیهماحضرت زینب سالم ا   (

و بـاالخره   ) ال جمـیال  او ما رأیـت      ( :مصائب می فرماینـد   
  : مصداق این بیت حافظ اند که

  با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام 
  نی گرت زخمی رسد چون جنگ آیی در خروش        

بر عکس گروهی دیگر چون کودکان زود رنج و سبکسر          
ت زنـدگانی و مـشکالت زنـدگی        هستند و همـواره از دسـ      

شکایت می کنند و ناله سر می دهند و همه چیز را به بـاد               
در صورتی کـه اگـر انـسان خـوب برنامـه            . ناسزا می گیرند  

ریزی کند و رشته محبت و اعتماد ما بین اعـضاء خـانواده             
. ، خانه محل خوشبختی و آسایش می شود  اش برقرار نماید  

اگر عاقـل و    .  به خود ما است    بنابراین، امور، نسبی و مربوط    
متین باشیم هیچیک از حوادث روزگار نمی توانـد آرامـش           

مـردم همـه مـی خواهنـد راز و رمـز         . روحی ما را بهم بزند    
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اما خوشبختی را بیابند و همواره در جستجوی آن هستند؛          
میخته اند و آواقعیت اینست که راحت و رنج را با هم          

گی کنـد،   هر کس بخواهد چنـد روزی راحـت زنـد         
مجبور است مدتی نیز رنج ببرد، زیرا در گلستان این          

ـ              ه ـجهان، گل بی خـار نمـی تـوان چیـدو از پیمان
ـ    ـزندگ .  نمـی تـوان آشـامید     یی، شربتی بدون تلخ

  .بنابراین بایستی رنج برد تا به آسایش رسید
ب ئخوشا آنانکه از بار امتحان شانه خالی نمی کننـد و مـصا   

می کنند و هر گونه خم بـر ابـرو نمـی            روزگار را دلیرانه تحمل     
آورند، جامهای تلخ و مالل انگیز را یکـی پـس از دیگـری مـی                

فقط ، آنها با راز حیات آشنا شـده انـد و     . نوشند و دم نمی زنند    
آنچه که امروز انقالب . فرشته خوشبختی را در آغوش گرفته اند

 و  ما بدان نیازمند است، انسانی است که ادای مسؤولیت را رمـز           
راز خوشبختی بداند، بار امانت را که آسمان و زمـین و کوههـا              
نتوانستند تحمل کنند، نوعی احساس مسؤولیت یـا بـه تعبیـر            

خواجـه  ، رسالت الهی بداند؛ زیرا که به قول         عالمه طباطبائی 
  :شیراز

  آسمان بار امانت نتوانست کشید
  قرعه فال به نام من دیوانه زدند
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مالقـات پروردگـات صـمیمانه و       همانا در راه    ! ای انسان 
مجدانه می کوشی و برای اینکه به دیـدار او رَسـی، رنـج و               

 اسالم برای انـسان نـوعی        اصوالً. سختی را تحمل می کنی    
معرفت جرقه های لطف الهی     معرفت قایل است که این      

است و جرقه های شناسایی است که در ژرفـای روح           
خشش انسان به صورت یک اشراق و به گونۀ یک در          

و تلؤلؤ بوجود مـی آیـد، و حاصـل ایـن شناسـایی              
رهـایی از   : متعالی، موجب فراتر گام نهـادن، یعنـی       

پوسته های مادی عالم طبیعت و دستیابی بـه بطـن           
عالم وعالم مجرد و حقایقی مطلـق مـی باشـد؛ لـذا           
توجه به پدیده های مادی هم او را به حقایقی نهفتـه         

یـه و جلـوه و      یعنی همه چیـز را آ     . متوجه می سازد  
. مظهر جمال و کمال و عظمت ذات الیزال او می داند          

توجـه  ) ع (علـی اینجاست که باید به گفته موالی متقیان       
  : نمود

  
  اتزعم انکَ جِرمً صَغیر 

   طوّی العالَمُ االَکبَرنوَ فیکَ ا
  رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند

  بنگر که تا چه حد است مقام آدمیّت           
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  . ، آب حیات است و علم و عمل سازندۀ انسانعلم
اللّه تعالی زارع ، انسان کامل سراللّۀ و معارف و اسرار    

  .والیت بذر و قلوب مزارع هستند
ن ـو ده ام چنیـــوان نمـــه عنـــی کـــه مطالبـــاز کلیــ

ه می گیریم که عالوه بر گفتـار دانـشمندان و علمـا،             ـنتیج
.  نمـوده اسـت    قرآن نیـز انـسان را مـدح هـا و مـذمت هـا              

عالیترین مدح ها و بزرگتـرین مـذمت هـای قـرآن دربـاره              
لذا این خود انسان است که باید دربـاره خـود            .انسان است 

: تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خود راروشن کنـد، یعنـی    
  .از طریق خودشناسی به خداشناسی ارتقاء یابد

  

   از من به من استیار نزدیکتر
  ن که من از وی دورموین عجب بی              

  
         

  
  عالم هستی به انواع ظهور

    فی المثل تشبیه کردنش به نور     
  نیمه شب برخیز و رو در کوی دوست

  تا مگر بینی شبانگه روی دوست     
  گفت پیغمبر که چون کوبی دری

   زآن در برون آید سری تعاقب       
         



  

  ٨
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  تا دل به جمال دوست عاشق نشود
  جان جلوه ای از کمال خالق نشود               

عاقل، مستسقی آب حیات و کمـال مطلـق اسـت و عـارف              
  .محو در مطالعه جمال حق

  ابد حال پخته هیچ خامیدر ن
  پس سخن کوتاه باید والسالم     
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  بسم اللّه الرحمن الرحیم
  

  درهای طلب نشانه ای در همه حال
   حصول آمالبر اهل طلب بهر        

  تا هر که شود داخل درگاه وصال
  از لطف به او فیض رسانی به کمال              

در جلسه گذشته بحث را تحت عنـوان راز خوشـبختی           
 مـورد از مـصادیق      16انسان بصورت کلی شروع کردم و به        

انسان خوشبخت کـه بـه سـبب صـفات انـسانی، آن راز را               
ـ    . دریافته است، اشاره نمودم    ا اسـتفاده از قـرآن      سـخن را ب

 :کریم آغاز می کنم 

  بسم اللّه الرحمن الرحیم
 عَلَی السمواتِ وَ االرض وَالجبـالِ       َهاِنّا عَرضنا االمان  

ـ       هینَ اَن یَحمِلن  بَاَفَ هُ  واَشفَقنَ مَنها وَ حَمَلَها االنسان اَنّ
  )72احزاب آیه             (   جَهَوال کان ظلوماً

، عـرض امانـت     و کوههـای عـالم    ما بر آسمانها و زمـین        ((
؛ همه از تحمل آن امتناع ورزیدند و اندیشه کردند تا کردیم

 موّدمجلس
10/4/75 
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انسان پذیرفت و انسان هم درمقابل آزمـایش ادای امانـت،           
  .))بسیار ستمکار و نادان بود

امــا واقعیــت آنــست کــه راحــت و رنــج را بــا هــم در 
آمیختـه انــد و هـر کــس بخواهـد چنــد روزی را راحــت    

بــور اســت مــدتی رنــج ببــرد؛ زیــرا در زنــدگی کنــد مج
ـ       گلستان دنیا، گلی بی خار       ه ـنمی توان یافـت و از پیمان

بنـابراین،  . ، شربتی بی شرنگ نمـی تـوان نوشـید         زندگی
  . بایستی رنج برد تا به راحتی رسید

نیکوکــاری بــه ایــن اســت کــه در کــارزار و 
سختیها، صبور و شکیبا باشید و به هنگام رنج و       

کسانی که بدین اوصـاف     . کنیدتعب، صبر پیشه    
ان عـالم انـد و      آراسته اند به حقیقت راسـتگوی     

  . آنها پرهیزگارند
   1 )177سوره بقره (

ب روزگار را با صبر و مقاومت و با قامتی          ئآنها مصا 
رسا به بلندای تاریخ تحمل می کننـد و خـم بـر ابـرو               

ً تلخ و مالل انگیز را یکی       ـنمی آورند و جامهای ظاه     را
ایـشان  . یگـری مـی نوشـند و دم نمـی زننـد           پس از د  

  : مصداق این شعرند
                                                           

ء وَ الضّراءِ وَ حینَ البأس ِاٌولئکَ الّذینَ صَدَقوُا وَالصّابٍرینَ فٍی الباسا . . .  -1
  .وَ اُولئکَ هُمُ المُتقَوُنَ
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  در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 
  سر زنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور      

آری فقط اینگونه افراد حق دارند اعالم کننـد کـه           
. فرشته سعادت و خوشبختی را در آغوش گرفتـه انـد          

 . دزیرا آنان با راز حیات آشنا شده ان

  آنانکه در طریق حقیقت قدم زنند 
  هر گز نه دم ز جان و زمال و حشم زنند        

  از نعمت جهان همه پوشند چشم آز
  کی با کسی دمی از بیش و کم زنند               

درحقیقت اینگونه افراد بـا وعـده خداونـد در قـرآن            
  . کریم آشنا گردیده اند

لُ عَلَـیهُم   زُنَّّتَتقامُوا تَ  اسَ ا اللَه ثُم  نَإن الّذینَ قالو رَبُ   
ا تخافوا و ال تَحزنوُا وَابشِروا بِالجَنّـهِ التـی          لّاَالمالئِکَۀُ  

  )30 آیه 41سوره (                 کنتم تْوعدُونَ       
پروردگار مـا خداسـت، پـس ایـستادگی         : آنان که گفتند  (( 

کردنــد؛ فــرود مــی آیــد برایــشان مالئکــه کــه مترســید و 
 مباشید و شادمان شوید بـه بهـشتی کـه بـه آن              ینگاندوه

  .))وعده داده می شوید
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  بسم اللّه الرحمن الرحیم

  أعوذُ بِاللّه مِن الشیطانِ الرَّجیم 
 اِال عَلـی    هُ وَ الصّلوهِ وَ اِنّهـا لَکَبیـرَ       وَ استَعینوُا بِالصبر  

  الخاشِعینَ          
  ) 45بقره ، (         

  
  .))شناخت خود، شناخت سرچشمه خوشبختی است(( 

با سپاس به درگاه خداوند و عرض تبریک به مناسـبت           
امـام جعفـر     و والیت    )ص(رسول اکرم   میالد با سعادت    

حـضرت  ، بحث امروز را با حدیثی از سـخنان          )ع(صادق  
  . آغاز می کنم)ص(محمد 

  :فَقَد عَرَفَ رَبه مَن عَرَفَ نَفسَهْ 
  .)) را شناخت خدای خود را شناخته استهر کس خود((  

  اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی
  از دل اگر برآید در آسمان نگنجد             

  سوممجلس
14/4/75
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بنابراین، اهمیت فراوان شناخت خویشتن خویش بـرای مـا     
  . بخوبی روشن می شود

آگاهی از استعدادهای بالقوه ای که در درون انسان         
 که در نهاد ما گذاشته قرار دارد و شناخت توانایی هایی

شده است، چراغی فروزان در درون ما روشن می کند          
برای شـناخت   . از چاه برای ما نشان می دهد      را  که راه   

خود، ناچاریم روح و جسم را شناسایی کنیم؛ در ایـن           
راه باید بتوانیم مطالعه عمیقی بـر ذرات وجـود مـادی     

نسان خود بیندازیم، و رابطه بین عناصری که در وجود ا  
ـ  ـات، بویژه عن  ـموجود است با سایر مخلوق     ه ـاصری ک

در این زمینه مـی     . عت یافت می شود، پیدا کنیم     ـدرطبی
توانیم از الکترو شیمی جامد و الکتروشیمی و نیمه هادیها ولو           

؛ علـوم سـینیتیک و        بصورت بررسی اجمالی اسـتفاده نمـائیم      
د ما را   ترمودینامیک که اولی لحظه به لحظه تغییرات در وجو        

مطالعه می کند و دومـی لحظـه شـروع و پایـان تغییـرات را                
بررسی می کند، هر دو می توانند راههـای شـناخت جـسم و       
اجزای تشکیل دهنده انسان را روشن سازند؛ ولی قطعاً با این           
مطالعات نمی توان مکانیسم جامع و کـاملی در مـورد انـسان         

ن بـرای جلـوگیری از      بنـابرای . ارایه داد، زیرا انسانها متفاوتنـد     
مشکل شدن بحث و درک کامل همه عزیزان و حتی جوانـان            
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عزیزی که عاشقانه به این بحث گوش فرا می دهند، موضـوع            
را بصورتی ساده ، ولی مـستدل و بـا اسـتفاده از منـابعی کـه            
عنوان شد و همچنین نظرات دانشمندان علوم جدیـد، عـالوه        

ز نـور علـم بعنـوان       بر منابع اسالمی مطرح خـواهیم کـرد و ا         
 زندگی  هایچراغی برای روشن نمودن تاریکی ها و پیچ و خم         

استفاده می کنیم؛ زیرا شناخت امیال و خواسته های درونـی           
هنگامی که در کنار حوادث بیرونی قرار می گیرد و شـناخت            
موفقیت ها و ناکامی ها با کمک گرفتن از نور علـم و تجربـه،               

ـ    ـعط ارـپروردگوی  ـه از س  ـی ک ـهم با علم   آن اشد، ـا شـده ب
میسر می گردد، بدین وسیله می توان در نهایت بـه مراحلـی             
ازشناخت رسید و آنوقت است کـه سرچـشمه حرکـت بـرای             

بـا  . رسیدن به خوشبختی تـا انـدازه ای روشـن خواهـد شـد             
مطالعه زندگی انسانهای نمونه از گذشته دور تا کنون به ایـن            

 اندازۀ شایـستگی و بـه   حقیقت دست می یابیم که هرکس به   
فراخور حال خود توانسته است از انوار تابناک معنویت، بهـره           
مند شود و نه تنها در زندگی خود موفق باشد، بلکـه بعنـوان              

  .الگو و اسوه و نمونه ای برای سایر انسانها باشد
  

  ) حَسَنهةد کانَ لَکٌم فی رسول اللّه اسولَقَ(
  )22/احزاب(
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و اندیشه درباره زحمات طاقت     با پیروی از این الگو      
ـ پیـامبر عظـیم     فرسایی که     در زنـدگی خـود      نأشال

متحمل شدند، می توان به مرحلۀ سـازندگی و حرکـت           
 سـالگی کـه مـی       25تا سن   ) ص( پیامبر اسالم    .رسید

 40 سـالگی تـا      25توان آن را بعنـوان مرحلـه اول و از           
سالگی بعنوان مرحله دوم در نظر گرفت و دورانـی کـه            

 در مکه و مدتی که در مدینه بودنـد          )ص( اکرمرسول  
و حکومت اسالمی را تـشکیل دادنـد، رنـج هـای تـوان              

همه اینها می تواند برای ما،      . فرسایی را تحمل فرمودند   
  .درس سازندگی و حرکت باشد

آن خود آگاهی که خود    : ((شهید مطهری به قول استاد    
می واقعی انسان را به یادش می آورد و غفلت را از او             

زداید و آتش به جانش می افکند که او را دردمنـد و             
پـس  .  راز خوشبختی انـسان اسـت      ))درد آشنا می سازد   

اندیشیدن و فکر کردن پـیش از گفتـار ، یکـی از رازهـایی               
بـه همـین دلیـل    . است که بایستی مورد توجّه قـرار گیـرد     

است که قرآن و احادیثی که از پیامبر عظیم الشان و اهـل             
 طهارت به ما رسـیده اسـت دربـارۀ اهمیـت            بیت عصمت و  

تفکـر در خلقـت     . آگاهی و تفکر، تأکید فـراوان نمـوده انـد         
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آسمانها و زمین در حدّ معرفـت خـود و توجَـه بـه اجـزای                
متشکله آنها می تواند برای ما در شناخت خود و مسؤولیت           

  .ما کارگشا باشد
  :می فرماید) ع (علی

ـ          ((  رده و  درشگفتم از کسی که چیـزی را گـم ک
همواره در جستجوی آنست ولی خود را گم کرده، اما          

  .))خود را جستجو نمی کند
  : می گویدو خواجۀ شیراز

  سالها دل طلب جام جم از ما می کرد 
  و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد      

   بودگوهری گز صدف کون و مکان بیرون
  طلب از گم شدگان لب دریا می کرد            
زرگی کـه انـسان هـای آگـاه بـر فرهنـگ و              عیب ب 

ً   تمدن غربی می گیرند، اینست که این فرهنگ ،         ظاهرا
فرهنگ جهان آگاهی است و لی خود فراموشـی را بـه            

  :  می گوید گاندیهمراه دارد رهبر فقید هند، 
غربی بجای خویشتن شناسـی همـواره درپـی         ((

فراموشی و هدر سـاختن خـویش اسـت و قـوّه            
ـ     شاف، اختـراع و تهیـه وسـایل        عملی او بر اکت
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جنگی ناشی از فرار انـسان غربـی از خویـشتن           
خویش اسـت و نـه قـدرت و تـسلط اسـتثنایی             

وقتی انسان روح خود را از دست بدهـد،         . برخود
   .))فتح دنیا به چه درد او می خورد

در دنیـا  (( در همین مورد اضافه می کنـد     گاندی
 فقط یک حقیقت وجود دارد و آن شناسایی ذات        

است؛ هر کس خود را شناخت، خـدا        ) نفس خود (
 بنـابراین مـی تـوان       )).و دیگران را شناخته اسـت     

گفت دردنیـا فقـط یـک راه بـرای خوشـبختی فـرد و               
جامعه وجود دارد و آن تسلط و حکومت بر خویـشتن           
. خــویش اســت کــه نتیجــه آن آزادی و عــدالت اســت

خواسته و امیال انسان همانند اسب سرکشی است که         
ط بــر آن در همــه حــال، شــرط الزم بــرای آغــاز تــسل

البتّه برای اینکه حرکت . حرکت برای خوشبختی است  
را بخــوبی و از صــراط مــستقیم آغــاز کنــیم، بایــستی 
اندیــشه را پــاک و بــی آالیــش کنــیم چــه اگــر یــک  
سرچشمه بخوبی الیروبی شد ، مجرای آب حیات مـی          

ا دیگـران ر اینکـه  شود و این امکان پذیر نیـست مگـر         
مانند خود دوست داشته باشیم؛ بعبارت دیگر، بهنگام        
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برخورد با دیگران بتـوانیم جـای خودمـان را بـا آنهـا              
عوض کنیم، البتّه بایستی به خوبی بدانیم کـه تـسلط           
بر هوسهای درونی، از خـود بیـرون آمـدن و بـه خـدا               
پیوستن، به فکر انسانها بودن و سرا پا نشناختن یـک           

این، پـس از موفقیـت در ایـن         بنـابر . عمر زحمت دارد  
مرحله می توانیم اطمینان پیداکنیم که در وارسـتگی         
و استفاده از لـذات معتـدل کـه یکـی دیگـر از اسـرار                

  .خوشبختی است، گام برداریم
آیه ای که در ابتدای سخنرانی قرائت نمودم، گویای         
این حقیقت است که در طی مراحل بایـستی از صـبر و             

ایـن کـار    :   خداوند می فرمایند   البتّه. نماز کمک گرفت  
ــرای       ــر ب ــت، مگ ــشکل اس ــه م ــست بلک ــاده ای نی س
. خداپرستان و کسانیکه خودشـان را تربیـت کـرده انـد           

، بـه حـدود و میـزان        البالغه نهج در     موالی متقیان 
  :انسان کامل چنین اشاره نموده است

  
  بَرُ مُ صَغیرُ وَ فیکَ انْطَوَی الْعالَمُ الْاَکْرْ أَنْکَ جِمُعَزأَتَ

تصور می کنی وزنه کوچکی هستی و حال آنکـه          
   .در درون تو عالم اکبری نهفته است
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علت این مـسئله آنـست کـه در نمازهـای پنجگانـه،             
 کلید طالئی برای تزکیه اندیشه وجود دارد که         5حداقل  

نتیجه اش پاکی عمـل و گفتـار اسـت؛ ایـن پـنج کلیـد                
  : تند ازرعبا
  ).اللّه اکبر(خدا اعتقاد و اقرار به یکتایی -1
شکر خداوندی که پرورش دهنده عـالمین و مالـک روز           -2

  .قیامت است
 انتـها از او استعـ ـم و تنـ ـرستش می کنیـ ـها او را پ ـتن-3

  .می طلبیم
  .از او می خواهیم که ما را به راه مستقیم هدایت کند-4
 بنـده و    )ص(محمـد   شهادت می دهـیم کـه حـضرت         -5

  .پیامبر خداوند است
ن موضوع آن اسـت کـه نیـاز انـسان بـه تزکیـه             علت ای 

اندیشه که سرچشمه همه اعمال اسـت، قبـل از هـر چیـز              
بنابراین ما حق نـداریم هـر فکـری را در           . مورد توجّه است  

مغز خودمان جای دهیم، مگـر اینکـه بـه پـاکی آن و بُعـد                
  .هدایتی آن اطمینان داشته باشیم

  
   جان چو آید آگهی است ایضاقت

  هر که آگه تر بود جانش قوی است             
  روح را تأثیر آگاهی بود 
  هر که را این بیش اللهی بود                    
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  چون جهان جان سراسر آگهی است
  هر که بی جان است از دانش تهی است        

  
بنابراین هر اندازه انسان از خود و از جهـان آگـاهتر            

 بـه   باشد به همان نسبت خوشبخت تـر اسـت و یـا           
عبارت بهتر در مسیر خوشبختی و افزایش درجـات         

  .یابد حیات و جاندارانش ارتقا می
  

   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
  

         
  



  

  
  
  

  فصل دوّم
  

  خود سازی 
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  بسم اهللا الرحن الرحیم 
  

با حمد و سپاس به درگاه خداوند الیزال و سالم بر شما 
عزیزان نمازگزار چهارمین قـسمت از بحـث خـود را تحـت          

  .عنوان راز خوشبختی انسان پی می گیریم
ــاهی از     ــناخت و آگ ــه ش ــع ب ــته راج ــسه گذش جل

جــی در وجــود انــسان اســتعدادهای درونــی بعنــوان گن
صحبت نمودم و عرض نمودم با کسب آگاهیهای درونی         
و قبول این واقعیت که اگر انسان موفقیت و خوشبختی          
را می خواهد، بایستی تسلط بر خواسته هـای درونـی و      
امیال خود داشته باشد و آنوقت است که در جهت الگو           

مثال روشنی کـه    . و نمونه حسنه شدن گام بر می دارد       
 بود و نتیجـه     )ص(رسول اکرم   ن نمودم، زندگانی    عنوا

گیری کردم که اگر ما پیرو آن بزرگوار باشـیم بایـستی            
اسب سرکش نفس خود را همـواره تحـت کنتـرل قـرار             

 چهارممجلس
20/5/75 
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دهیم و فروتنـی را کـه نتیجـه پنـدار درسـت و گفتـار                
درست و منتهی به عمل صحیح است، مشی خـود قـرار       

  . دهیم
  کمالفروتنی است نشان رسیدگان به 

  سواره چونکه به مقصد رسد پیاده شود          
ــل راز     ــه مراح ــیدن ب ــای رس ــره ه ــر از ثم ــی دیگ یک
خوشبختی این است که دیگـران را هماننـد خـود دوسـت             
داشته باشیم ؛ به این نکتـه پـیش از ایـن اشـاره کـردیم و                

 45ضمانت اجرایی برای تحقق مطلب مذکور را تحقق آیـه       
  . دانستیم1سوره بقره 

 این جلسه پیرامون موارد مذکور مطالبی تقدیم مـی          در
  . گردد

  : می فرماید)ع(موالی متقیان علی 
  وَ فیکَ انْطوَی الْغالَمُ الْاَکْبَرُ  أَتَزْعَمُ أَنَّکَ جِرْمُ صَغیرُ 

تصور می کنی وزنه کوچکی هستی و حال آنکه  (( 
  .))در درون تو عالم اکبری نهفته است

حـدود انـسان کامـل، سـخن بـه          در نهج البالغه دربارۀ     
 سوره بقره را چـراغ راه  45علت اینکه آیه    . میان آمده است  

  انتخاب نموده ام چیست؟
                                                           

 .لَی الخاشِعینَوَاستَعینُوا بِالّضبْرِ وَ الضّلوۀ وَ اِنَّها لَکَبیرۀُ اِلّا عَ -1
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زیرا نماز هم موجب تمرکز کانونی فکـر انـسان مـی           
شود و هم کلیدهای رمزی دارد که اگر صحیح و دقیـق            
و بموقع انجام شوند، نمازگزار توانایی شناسـایی وسـیع          

اگـر دایـم در   ن را پیدا مـی کنـد و   هستی انسان و جها  
، به بزرگتـرین مقـام انـسانی مـی          نماز بود و صبر نمود    

  . رسد
ان ـالم بـرای انـس    ـاه اسـ  ـامی که از دیدگ   ـبزرگترین مق 

   قایل شدمی توان 
مقام تعلیم و آمـادگی بـرای یـادگیری و آگـاهی         
م اسـت کـه بـه انـسان شایـستگی           اـلذا، این مق  . است
 سخن موالی متقیان نیز همین      .اللهی می دهد  ۀـخلیف

  . مضمون را در بر دارد
 سوره  25در اینجا نظر و توجّه شما را به قسمتی از آیه            

  :بقره معطوف می دارم
  .ین اٌمَنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلماتِ اِلَی النُورِلذَا اهللاُ وَلُی

خداوند یار اهل ایمان اسـت و آنـان را از تـاریکی هـا         ((
  .))به عالم روشنایی می بردنجات می دهد و 

اگر انسان را مانند زمین تصور کنیم، و فطرت را ماننـد            
خورشید، نور فطرت همواره فضای اعمال و افکـار و کـردار            
انسان را روشن می کند و اگر ایـن نـور کـم و زیـاد شـود،                  
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دلیلش تغییر زاویه تابش و یا تغییراتی چـون فـرا رسـیدن             
 در حقیقت پـذیرش     ء انبیا شب است؛ بنابراین قبول والیت    

در نتیجه لحظه حرکت از تـاریکی بـه         . والیت خداوند است  
سوی نور آغاز می شـود و چـون نهایـت حرکـت، رفـتن از                
محاط بسوی محیط است، حرکت از ماده به سـوی معنـی            

 به سوی خدا است؛ اگر از فطرت که ما را به             است که نهایتاً  
ی جز ظلمت   سوی خدا رهنمون می شود غافل شویم، چیز       

  .مطلق در پیش روی خود نخواهیم داشت
بـرای فطـرت،    ((  : مـی فرمایـد    حائری شـیرازی  ... آیت  

برتری طبیعت، جایگاهی طبیعی است؛ والیـت فطـرت بـر           
  )).تطبیعت ادامه والیت الهی اس

بنابراین همانطور که در مباحـث جلـسات قبـل بـویژه            
الت آخرین جلسه عرض نموده ام، برای تحقق آزادی و عـد          

در انسانها، تسلط انسان بر خویشتن خویش، شروع حرکت         
 و مهار اسـب سـرکش خواسـته هـا و            1به سوی شدن است   

نردبـان ترقـی و تعـالی انـسان         امیال، اولین مرحله از     
است؛ پس برای اینکه این حقیقت به وقوع بپیونـدد          
بایستی اندیشه را پاک و بی آالیش کنیم تا در مسیر           

                                                           
  62انسان شناسی، ص  -1
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ت که همانا انوار خلیفه خداونـد       تابش انوار پاک فطر   
بودن است، قرار گیریم، زیـر اگـر ایـن سرچـشمه ،             

اندیشه، بخوبی الیروبی شود، انـسان مجـرای        : یعنی
 این مرحله از نظر عملی وقتی       .آب زالل حیات می شود    

امکان پذیر است که در کلیه مراحل برخورد با انسانها، آنها           
اضح است که تسلط    و. را همانند خود، دوست داشته باشیم     

بر هوسهای درونی، شروع حرکت برای از خود بیرون آمدن          
و به خدا پیوستن و نهایتاً برای خدمت به انسانها، سرا از پا             

البتّه اینگونه انـسان هـا بواسـطه زحمـات          . نشناختن است 
یکـی از گوهرهـای   کـه   جـان   شفراوان و طاقت فرسا، آرام    

و نتیجـه    ثمـره    هـای علمـی،   یتوفقم. زیبای فرزانگی اسـت   
های پربار است که برای جستجوی دانش و زیبایی          اندیشه

بنـابراین هـر گونـه       آیـد  بدست می و حقیقت در زندگی و      
توازن یکتای منش   . ، تاج تالش و افسر اندیشه است      توفیقی

را که آرامش می خوانیم آخرین درس فرهنگ و شـکوفایی           
. تزندگی و محصول جان انسانی است که ساخته شده اسـ          

نتیجتاً جستجوی ثروت در قیاس با زندگی آرام چه نـاچیز           
می نماید؛ زیرا زندگی با اقیـانوس حقیقـت ارتبـاط دارد و             

نمـاز و    (( : سوره بقـره عنـوان شـده       45همانطور که در آیه     
زیـرا    صبر دو عامل رشد دهنده در مسیر خوشبختی اسـت؛         

این دو عامل موجب آرامش خاطر بوده و کلید رمز سعادت           
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نماز می تواند ما را از فجوری که بر اساس انکـار            .)) هستند
تقوی حاصل می شود و در درون بعنـوان ملغمـه تقـوی و              
فجور قرار دارد نجات داده و در صراط مستقیم تقوی قـرار            
دهد؛ البتّه همانطور که در آیـه مـذکور عنـوان مـی شـود،               

 نماز که بـاران رحمـت الهـی   اقامه  توفیق، دارا بودن صبر و      
است به معنی واقعی کلمه، کار ساده ای نیست و تنها برای            
خداپرستان و صادقان و صالحین و کسانیکه خود را تربیت          

بنابراین نمازی کـه مـورد نظـر        . کرده اند، امکان پذیر است    
 کلیــد طالیـی بـرای زدودن ذهــن   5اسـت، حـداقل دارای   

 شدن  لانسان از آلودگی و الیروبی این چشمه تا مرحله زال         
ه ـاز انسان دارای عظمتی مـی شـود کـ         ـک نم ـبا کم . است

می تواند اوج بگیرد و نه تنها محـیط خـود را روشـن کنـد         
  .بلکه سایر جوامع بشر را نیز منور سازد

همانگونه که پیش از این متذکر شدم ، ایـن کلیـدهای            
   :طالیی عبارتند از

تصدیق این حقیقت که خدای ما یکتاست و تنهـا او را            -1
  .)پرستش اهللا(ستیم، و تنها از او کمک می خواهیم می پر
شهادت بر وجود پیامبران و خاتم آنها کـه بنـده او و    -2

  .رسول اوست
  .ایمان به مالک روز جزا و قیامت-3
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خواستار هدایت در صـراط مـستقیم نـه راهـی کـه             -4
  .گمراهان پیموده اند

خضوع و خشوع در برابر خداوندی که پاک و منـزه           - 5
م و اعـال اسـت و رکـوع و سـجود کـه اعمـال                است، عظی 

کـرنش و بـه     . فیزیکی است، ولی مختص ذات پاک اوست      
درود بر بندگان صالح و     . سجده افتاده خاص خداوند است    

  .بر همه نمازگزاران
آدمی تنها با استعالی اندیشه هایش قادر خواهد        
بود تا برخیزد و بر مشکالت غلبه کند و توفیق را یار            

ابراین آدمی به عزم جـزم و خویـشتن         بن. خود سازد 
  .داری و پرهیزگاری موفق می گردد

پس از شناخت دقیق خود و خدای خود و عمل به آنها            
  .انسان اوج می گیرد

آری اگر دقت کردیم و با کمک صبر و نماز سرچـشمه            
را پــاک نمــودیم، اگــر مواظبــت کــردیم و اندیــشه را کــه  

د توجّـه قـرار     سرچشمه اعمال است، قبل از هر چیزی مور       
آنوقت است که دیگر حق نداریم هر فکری را در مغز             دادیم،

خودمان جای دهیم، مگر اینکه بـه پـاک بـودن آن و بعـد               
  .هدایتی آن اطمینان پیدا کنیم

بنابراین هر اندازه انسان از خود و از جهان آگاهتر باشد           
به همان نسبت خوشبخت تر است و یا به عبـارت بهتـر در     

تی و افزایش درجات حیات ارتقا می یابـد و          مسیر خوشبخ 
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 و  27در این صورت است که بهتر و بیشتر مـشمول آیـات             
 می شود، چنانکه مالحظـه فرمودیـد، امـام          1 سوره فجر  30

راحل در وصیتنامه سیاسی الهی خود بـه قلـب مطمـئن و             
ایـن مطلـب    . مراحلی که دست یافته، اشـاره نمـوده اسـت         

س کـارل نیـز صـراحتاً       کسیتوسط دانشمند مشهور دکتر ال    
  .اعالم می شود

  

، َيةضراِضَية َمر یا ایّتُها النَّفْسُ المًطْمئِنَّۀُ، اِرجِعی اِلی رَبکِ        
  فَادْخلی فی عِبادی وَادْخُلی جَنَّتی 

  )30 الی 27سوره فجر آیات (
 

آن هنگام به اهل ایمان خطاب شود که ای روان          ((
وز باز گرد بـه     امر! آسوده، ای نفس آرمیده و دل آرام      

سوی پروردگار خویش خشنود و خشنود شده پـس         
  ..))در آی در بندگانم و در آی در بهشت من

 
   اهللا هوالسالم علیکم و رحم

         
 
 

                                                           
یا ایّتُها النَّفْسُ المًطْمئِنَّۀُ، اِرجِعی اِلی رَبکِ راضِیَتۀُ مَرضِیۀ، فَادْخلی فی  -1

  عِبادی وَادْخُلی جَنَّتی
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  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
  

با سپاس به درگـاه خداونـد و آرزوی قبـولی طاعـات و              
تی عبادات شما ، پنجمـین قـسمت از مقولـۀ راز خوشـبخ            

  :  قرآن کریم آغاز می نمایم13 از سوره 27انسان را با آیه 
ألذینَ اٌمَنوا وَ تَطْمئنَّ قُلًوبُهْم بِذِکْرِ اللّـه اال بِـذِکرِ اهللاِ            

  تَطْمئنّ الْقُلُوبْ 
ـ    ـا و تنه  ـبدانید تنه (( ـ  ـا بـا ی ـ  ـک چی وب ـز قل
و از نگرانی نجات پیدا می کند و        ر آرام می گیرد     ـبش

می شود و آن، یاد و انس با یاد خـدای           ا  ـاز دلهره ره  
زیرا انسان هنگامی آرامش می گیـرد   .))خویش می باشد 

که در ارتباط با کمال مطلق باشد و کمـال و جمـال او بـه                
زمان و مکان محدود نباشد، چون این مـسأله در فطـرتش            

همـواره در جهـت تکامـل       . به ودیعه گذاشـته شـده اسـت       
و آرام و قرار می گیرد، اگر به        معنوی خود تنها با ارتباط با ا      

قرآن و سایر کتـب آسـمانی کـه مـی تـوان آنهـا را کتـب                  

 
  مپنج مجلس

11/6/75
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تدوینی نامید توجّه کنیم مالحظه می کنیم که انسان یک          
بررسی داسـتان سـاحرانی کـه       . موجود دو مرحله ای است    

ایستادند، گواه صادقی بـر ایـن معنـی         ) ع(رویاروی موسی   
 سـوره شـعرا     43و42و41با توجّـه بـه آیـات        . می باشد 

حدود همت ساحران و باالترین ارزش بری آنان که عزت          12
فرعون است و به آن قسم می خورند، بخـوبی روشـن مـی              

اما در درون همین ساحران، پس از مالحظـه بلعیـده           . شود
 کـه در آیـات     )ع(موسـی   شدن ابزار آنان بوسیله عـصای       

ان مـی گـردد، ناگـاه    ـ بی3 سوره مذکور 48و47و46و45
. دا اسـت  ـبی ایجاد می شود که مسیر آن به سـوی خـ           انقال

آنها کشته شدن را پدیده بـی اهمیتـی مـی داننـد و تنهـا                
در اینجا روش آنـی تحقـق       . رضای خدا را مهم می شمارند     

لذا مالحظه می کنـیم کـه در مرحلـۀ پـیش از             . می پذیرد 
انقالب ساحران تنهـا بـه مـزد و جـاه و مقـام و توانمنـدی                 

د و حال آنکه پس از روشن شدن حقایق         ظاهری توجّه دارن  
برای آنان، با ویژگی هایی که وجـود داشـته، قـدرتی بجـز              
قدرت خدا نمی بینند و لذا تنها رضای او را بـر همـه چیـز      

                                                           
الَ فَلَمّا جاءَ السحرۀُ قالُوا الِفِرْعَوْن أَئنَّ لَنا لَاَجْراٌ اِنْ کنُّا نَحْنُ الْغالِبینَ؟ ق -١

فَاَلْقَوْا . قال لَهُمْ مًوسی اَلْقُوُا ما اَنْتُمْ مُلْقُونَ. نَعَمْ وَ اِنَّکُمْ اِذاً لَمِنَ الْمَقَرَّبینَ
 .حِبالَهُمْ وَ عِصِیّهُمْ وَ قالُوا بِعِزَۀِ فِرْعَوْنَ اِنّا لَنَحْنُ الْغالِبوُنَ

. فَاَلْقِی السحَرَۀُ ساجِدینَ. نَفَاَلْقی مُوسی عَصاهُ فَاِذا هِیَ تَلْقَفُ ما یأْفِکًو -2
  .رّبَ مُوسی وَ هروُنَ. قالُوا اٌمنّا بِرَب الْغالَبینَ
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چـرا  ((ترجیح می دهند و در پاسخ فرعون کـه مـی گویـد              
محکـم و اسـتوار مـی       )) بدون اجازه من ایمان آورده ایـد؟      

آیـت  یـسه بـسیار خـوبی را کـه          اگر بخواهیم مقا  . ایستند
 در ایــن زمینــه در کتــاب انــسان حــائری شــیرازی…ا

شناسی انجام داده است در نظر بگیریم، بـه مثـال اینگونـه          
افراد و اینگونه پدیده ها، همانند شکوفایی جانداران، چنـد          

 برای نمونه کرم ابریشم را می توانیم مورد       . مرحله ای است  
لحظـه ای اندیـشیدند و      توجّه قـرار دهـیم؛ سـاحرانی کـه          

در (سپس به سجده افتادند، به سـاحران پـیش از انقـالب             
و در هنگام اندیشه بـه سـاحران در مرحلـه           ) مرحله کرمی 

پیله ای و به هنگام سجده افتادن، بـه سـاحران در مرحلـه              
  .پروانه ای تشبیه شده اند

لذا اینجا مفهوم تفکر الساعۀ افضل من عبـادۀ سـبعین           
 .)) سـال عبـادت اسـت      70فکر بهتـر از     یک ساعت   ((سنۀ  

وقتی مالحظه می شود که منظـور       . بخوبی روشن می شود   
 دقیقه نیست بلکه لحظه ای فکر کردن است،         60از ساعت،   

این عمل را انجـام  ) ع(همانطور که ساحران در برابر موسی   
در یک لحظه از پیلـه      : داده و فوراً اهل بهشت شدند، یعنی      

دند و مرحلـه پروانـه ای را آغـاز          ای به وجود آمده رهـا شـ       
  . کردند، آنها اوج گرفتند و درزمرۀ شهدا محسوب شدند
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  طفل جان از شیر شیطان باز کن
  ش با ملک انباز کن نبعد از آ         

پس نتیجه می گیریم که تنها یک قدرت خالقه در انسان           
وجود دارد و ما بایستی سعی کنـیم آن قـدرت را بـه خـوبی                

اییم، به اصالت و موجودیت آن پی ببریم و         بشناسیم، درک نم  
   .همانطور که اشاره شد بدون مجادله آن را بپذیریم

. آرامشی در خود احساس می کنیم که بی نظیـر اسـت           
پس از این مرحله که مرحله پیله ای است به مرحله پروانه            
ای اوج می گیریم و روح بیکرانی که در هستی ما به ودیعه             

 ا، پاکی، صداقت، تزکیه، شـادمانی،     گذاشته شده، مظهر صف   
فطـرت بـر مرکـب      : شجاعت و جوانمردی می شود؛ یعنـی      

ایـن همـاهنگی، موجـب خوشـبختی       . جسم سوارمی شـود   
  .انسان می گردد

بنابراین، اگر خود ما بر اثر غفلت ، به خورشـید فطـرت             
ــشت ک  ــت اهللا اســت پ ــه والی ــیک ــه در ن ــایه ای را ک م س

خورشــید موجــب ســحرگاهان بــین طلــوع فجــر و طلــوع 
البتّـه جنـگ    . فرحناکی است، تبدیل به تاریکی نموده ایـم       

بین من بدوی و مـن برتـر و بـا طبیعـت انـسان و فطـرت                  
سـالح  . شخص و شخصیت همواره و بطور دایم وجـود دارد         

. این جنگ، معنویات، تقوی، فضیلت و معرفت به خداسـت         
لـذا بـرای    . زره آن، خویشتن داری و تیـر آن تـدبیر اسـت           

وزی فرشتگان خدا بر عمال شیطان بایستی صف نور را          پیر
آنوقت است که همـای سـعادت را در آغـوش           . وی کنیم ـق

بنـابراین دیـو   . کـه بـاالتر از آن چیـزی نیـست        ! می گیریم 
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بدبختی که موجب می شود از هـیچ چیـز بهـره و نـصیب               
شایسته نبریم با بی اعتنایی مـا ربـرو شـده و قـدرت النـه                

بر عکـس بـا قـدرت و        . ا پیدا نمی کند   نمودن در جانمان ر   
توانایی که از ارتباط با منبع فیض و معـدن عظمـت او بـه               
دست آورده ایم، سرچشمه خوشبختی که در درون جان ما       
وجود دارد، الیروبی و مجرای آب زالل گشته و نه تنهـا مـا       
را خوشبخت می سازد، بلکه دیگران نیز در حـال و آینـده             

 چشمه زالل، مستقیم یا غیر مستقیم، می توانند از آثار این
متنعم شوند، در این مرحله است که مفهوم شب برای آنان           
. وجود ندارد، زیرا شب مردان خدا روز جهان افروز می شود          

در اینجا باز هم تأکید می کنم که به قول یکـی از بزرگـان               
نی درباره خوشبختی وجـود دارد کـه        گذشته، عقاید گوناگو  

بسیاری از فالسفه و بزرگان بر حسب حال و عینکی که بر             
 زیـرا نبایـستی فرامـوش       ،چشم داشته اند بیان نمـوده انـد       

پـس در ایـن     . کنیم که خوشبختی، گمشده جهانیان است     
مرحله که مربوط به شناخت بود، یکی از کلیدهای طالیـی           

در اینجـا بایـستی بـا       . راز سعادت انسان کـشف مـی شـود        
استفاده از عوامل مؤثری که تاکنون باختصار بـه استحـضار     
شما عزیزان رسانیده ام، راه را از چاه تـشخیص دهـیم و از              
انوار تابناکی هماننـد نمـاز، چـه نمـاز واجـب و چـه نمـاز                 
مستحبی همانند نماز شب که وسیله ارتباط انسان با خـدا           

! بـه دسـت آوریـم     است، مـدد گیـریم و آرامـش خـاطر را            
آرامش و فراغت مقدمـه خوشـبختی و        : شکسپیر می گوید  

پس این تحقق آرامش با اسـتفاده از فراغـت          . سعادت است 
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در این مرحله است که با توجّه به اینکـه          . تقویت می گردد  
هدف ما از زندگی چیست؟ از کجا آمده ایم؟ کجا هستیم و 
کجــا خــواهیم رفــت؟ حرکــت را در جــاده خوشــبختی بــا 
استفاده از عالئـم روشـن کـه در کتـاب تـدوینی و کتـاب                

انـسان  : سقراط مـی گویـد  . طبیعت وجود دارد شروع کنیم   
غ البال باشد کـه بـه       فقط در صورتی می تواند آسوده و فار       

در نتیجـه   . ، عدالت و حکمت زندگی کنـد      مقتضای شرافت 
ممکن است همه مردم نتوانند مقتـدر، تـوانگر و دانـشمند            

ت اجرایی آن، پـشتکار، اسـتقامت و انتخـاب          باشند و ضمان  
البتّه این مرحله . هدفی واالست که موجب توفیق می گردد

نمی تواند تحقق یابد مگر با عشق؛ پس عـشق کـه مرحلـه              
ای از شناخت می باشد از عوامل خوشـبختی اسـت و ایـن              

چـون فـضیلت و     . عشق اگر توأم با فضیلت و حکمت باشـد        
زیـر پـای آنـان قـرار مـی         حکمت همانند سنگ محکی در      
  . گیرد، نهایتاً به مقصد می رسد

  به عشق کوش که تا در دل تو ره نکند
  ماجرای وجود و نه وحشت عدمینه     

بر عکس کسانی که عالقه به شهرت دارنـد، امّـا بواسـطۀ             
آنکه خواستۀ آنها بر فضیلت و حکمت استوار نیست و زحمت           

حیح را تحمـل    خود سازی، خودشناسی و حرکت در مسیر ص       
نمی کنند ، بر روی پاره یخی قرار می گیرند که کـوچکترین             
تغییر درجه حرارتی موجب سقوط و یـا ناپیـداری آنـان مـی              
گردد؛ ولی زمانی که عشق توأم با فـضیلت و حکمـت باشـد،              
حرکت در صراط مستقیم است و سعادت که توأم با رضـایت            
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ی تـوان   اینگونـه انـسان را مـ      . وجدان است، حاصل می شـود     
ر را  پیدر این حالت است که سـخن شکـس        . انسان عاقل نامید  

شـخص  :(( می توان به خوبی درک نمود، آنجا که او می گوید        
عاقل هر جا قدم می گذارد آسایش خیال و فراغت بال همراه            

 زیرا در جهان به جز خـوبی و زیبـایی چیـزی نمـی               ،))اوست
بیعت انسان  بنابراین، عاقل کسی است که از فطرت و ط        . بیند

  .بعنوان مرکب استفاده کند
، ولـی زنـدان روح      جسم ما در این جهان کوچک اسـت       

است، مگر اینکه تالش کنیم تا مسرت ولـذت هـر یـک در              
زندگی ما نمایان شود و این نتیجه اطمینان قلـب اسـت و             

  . آرامش و فراغت در پی آن روی خواهد داد
شـهید  سخن این هفته خود را با نقل قـولی از مرحـوم             

  .مطهری در کتاب انسان کامل به پایان می برم
  :شهید مطهری می فرماید

از دیدگاه عرفا مـسیر انـسان کامـل کـه همانـا انـسان               
  :خوشبخت است، در چهار سفر خالصه می شود

  سفر انسان از خود به خدا-1((
  )شناخت خدا(سفر انسان همراه خدا در خدا -2
  . همراه خدا با خلق خداسفر انسان نه تنها همراه خدا بلکه-3
سفر انسان همراه خدا در میان خلق خـدا بـرای نجـات             -4

  .))خلق خدا
   اهللا ۀوالسالم علیکم و رحم
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  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
  

با درود به روان پاک شهدای اسالم و شـهدای هفـدهم            
 که انقالب اسالمی را آبیاری نمودند و با خـون           57شهریور  

سعادت را در آغوش کشیدند و به سرور آزادگان امـام           خود  
انّی الاَرَی الْموْتَ اِلٌا    (اقتدا نمودند و به مفهوم      ) ع(حسین  
و درود بـه روح پـاک امـام         .  جامه عمل پوشیدند   )ةًالسعادَ

راحل و سـالم بـر مقـام معظـم رهبـری و سـالم بـر شـما                   
 و  نمازگزاران و دانـشگاهیان، اسـاتید و کارمنـدان محتـرم          

مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی، ششمین قـسمت از         
 سوره شـمس    10و9مقوله راز خوشبختی انسان را با آیات        

  .آغاز می کنم
 "قَدَ اَفْلَحَ مَنْ زَکیُها وَ قَـدْ خـابَ مَـنْ دَسٌـیهاً      " 

:  قـسم متـوالی مـی فرمایـد    7خداوند در این سوره بعـد از    
هر که پـاک    در حقیقت نجات یافت و رستگار شد،        ((

کرد نفس خود را؛ هر که جان را مصفا کـرد رسـتگار            

  ششممجلس
18/6/75
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شد و هر که آنرا بیالود زیانکار گشت؛ هر که گم کرد            
  .))و پنهان نمود نفس خود را در معصیت بی بهره شد

خوشبختی طبق این آیات و سـایر آیـاتی کـه در             پس،
قرآن کریم آمده است با تزکیه نفس قرین است و این عمل 

ان که پس از شناخت حاصل مـی شـود، متجّلـی            بر اثر ایم  
انسان اگر پاک شد، آیینه جهان نمایی می        . می گـردد  

گردد که انوار تابناک الهی در آن منعکس می شود و           
نه تنها شاهد خوشبختی را شخـصاً در آغـوش مـی            
گیرد، بلکه انوار تابناکی که از او منعکس می شـود،           

دیگران و موجب روشن شدن تاریکی ها برای هدایت 
 پـس از توفیـق     .اطرافیان وحتی آینده گان خواهد شد     

در تزکیه نفس و اینکه ایمان توأم با معرفت و شناخت توأم     
با علم حاصل شود، عشق نمایان می گردد و تار و پودش را             

  :می سوزاند و مفهومی همانند این شعر می یابد
  در دل تو ره نکند  عشق کوش که تابه 

  وحشت عدمیاجرای وجود و نه نه م             
گرچه مجدداً بحث عشق را در سـخنی جداگانـه مـورد            
توجّه قرار خواهیم داد، اما در اینجا اشـاره مـی کنـیم کـه               
عــشق، مراحلــی دارد و نهایــت مرحلــه اش همــان ســخن 

 است که مفهوم یـک حـدیث قدسـی          ابوالسعید ابوالخیر 
  :هم هست



  

 )39( ...................................................   خودسازی/فصل دوّم

  آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
  فرزند و عیال و خانمان را چه کند    

  دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 
  دیوانه تو هر دو جهان را چه کند     

ــه طــی طریــق بــرای خودشناســی و خودســازی   البتّ
ی که در آغاز سخن      چنانکه در آیه ا    ،زحمات فراوان دارد  

، تزکیه نفس، اساس خوشبختی و فاسـد        تقدیم نموده ام  
لذا، آنچـه   . له بدبختی می باشد   کردن نفس و باطن، وسی    

در این بحث بایستی بیابیم، راه رسیدن به تزکیـه اسـت            
حدیثی از حـضرت    . که همانا اساس خوشبختی می باشد     

در سفینه البحـار آمـده کـه شـیعه و اهـل             ) ص (محمد
  :تسنن آنرا روایت کرده اند

هر کس که چهل شبانه روز بتواند خود را بـرای           ((
چهل شبانه روز چیز دیگـری      خدا خالص کند، یعنی     

سرچـشمه  . جز رضای خدا در وجودش حاکم نباشد       
های معرفت و حکمت از درونـش مـی جوشـد و بـر             

  .))زبانش جاری می شود
، ضمن اینکـه علـم عقلـی را قبـول دارد          بنابراین اسالم   

  .اینگونه کسب علم را نیز می پذیرد
  :حافظ هم این معنی را بیان می کند

  مینی شنیدم رهروی در سرز
  ریبیهمی گفتی معما با غ   
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  که ای صوفی شراب آنگه شود صاف
  که در شیشه بماند اربعینی 

البتّه مفهوم این گفته آن نیست که ما کُنج خلوت را           
اسالم همانطور که به دل اهمیت می       !  خیر ،انتخاب کنیم 

دهد، به عقل هم توجّه دارد و عـشق را وسـیله پیمـودن              
گـر نگـاهی بـه نوشـته هـای          راه خوشبختی مـی دانـد؛ ا      

صدرالمتالهین شیرازی بیندازیم مالحظه می کنـیم او از         
با پیروی از قرآن و راه دل ، راه عقـل را             کسانی است که  

ل آن می داند و با تبعیت از قرآن به هر دو احتـرام    ـمکم
بنابراین انسانی کـه تـرکیبش از دو حقیقـت          . می گذارد 

توانــد از هــر نــور و ظلمــت، تقــوی و فجــور اســت، مــی 
موجودی باالتر رود و فقط خدا را نمی تواند با چشم سر            
بیند و گرنه با چشم دل می تواند به خوبی او را احساس             

امّا همین انسان می تواند از حیوان هـم پـست تـر             . کند
آیـت  پس این انسان، اگر مراحل زیر را که شهید          . شود

ه  نیز در تکامل اجتماعی انسان بیان نمـود         مطهری …ا
ای انـسان خـودت را      ((: است طی کند، اوج می گیرد     

 ای انسان خودت را درست آموزش       ،درست بشناس 
 ای انـسان    ، ای انسان خودت را پـرورش بـده        ،بده

 ای انسان تکامل خودت را      ،هدف خودت را بشناس   
 موفقیت در مراحل مذکور، به شرط سیر تکامل         بشناس

 ،وان شد انسان در چهار سفری است که در هفتۀ قبل عن         



  

  )41( ...................................................   خودسازی/فصل دوّم

 در  ،و در نهایت سیر از خـود بـه خـدا و خلـق خداسـت               
صورتی که توفیق خودسازی و خودشناسی حاصـل شـد،          
تعادل میـان دو جنبـه وجـودی انـسان علـوی و سـفلی               

  .حاصل می گردد
آنوقــت اســت کــه ثــروت، محبــت، صــحبت، قــدرت و 
موفقیت از ابزارهای نیـل بـه خوشـبختی مـی شـوند و نـه          

  . خوشبختی که هدف است
البتّه ایجاد تعادل بین خواسته های درونی کـه از          
طبیعت انسان سرچشمه می گیرد و حقیقـت کـه از           
فطرت انسان نشأت می گیرد، امـری بـسیار دشـوار           
است تا آنجا که برخی از دانشمندان اعتقاد دارنـد ،           
قلب انسان گاهی از سنگ و آهن هم سخت تر مـی             

اراده انسان قویتر    امّا   ،بطوریکه در آن اثر ندارد    ! شود
از سنگ و آهن است و همانطوریکـه قطـرات آب در            

قوی که از آب مؤثرتر      سنگ و آهن اثر می کند، اراده      
است، می تواند در قلب مـا اثـر نمـوده و هوسـها و               

 به هر حال، مقدرات ما      .آرزوهای ما را مطیع خود نماید     
توان میی با مجموعه صفاتمان بی ارتباط نیست و در صورت        

ه خوشــبخت شــدن امیــدوار باشــیم کــه تعــادلی میــان بــ
  . صفاتمان برقرار گردد

بدون تردید، بایستی قبول کنیم کـه دنیـای مـا بـسیار           
البتّه در همـین دنیـا، اگـر مقاومـت و           ! زیبا و دلپسنداست  
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پایداری در قبول رنج و محنت را سرلوحه کـار خـود قـرار              
براین عمـالً   بنا. ندهیم، نمی توانیم به هیچ چیز دست یابیم       

با چشم خود می بینیم که افـراد نیرومنـد، امّـا فاقـد اراده               
خیلی زود در مقابل مشکالت و مصائب مغلوب شده، خـود           

 حال آنکه، کسانیکه همواره در میان       ،را بدبخت می انگارند   
همین رنجها، فرصتهای خوبی را به دسـت آورده و ثابـت و             

راز و پیـروز    استوار هـستند، از ایـن میـدان آزمـایش سـراف           
بیرون آمده و افتخار، عظمـت و خوشـبختی را از آن خـود              

. باید بدانیم حقیقت، مـافوق عقـل اسـت        . می نمایند 
ممکن است عقل با کوشش بسیار بتواند قـسمتی از          
حقیقت را درک نماید، امّا کـسی کـه در جـستجوی        
حقیقت برای وصول به خوشبختی است، الزم است از 

  .مرگ هراس نداشته باشد
آری یکی از مظاهر رسیدن به کمـال انـسانی، نداشـتن       

اگر کسی از مـرگ نهراسـد،       . ترس از مواجهه با مرگ است     
زندگی اش تغییر میکند، انسانهای قدرتمند هنگامیکـه بـا          

نمونه بـارز و عـالی      . مرگ روبرو می شوند، لبخند می زنند      
 اسـت، آنجـا کـه       )ع(امام حسین   اینگونه انسانها حضرت    

مرگ جز پلی که از روی آن می گذرنـد          ((: می فرمایـد  
  .))چیز دیگری نیست

انسان خوشبخت را می توان همان انسان کامل دانست         
و انسان کامل کسی است که کوچکترین تـرس و انـدوهی            



  

 )43( ...................................................   خودسازی/فصل دوّم

علی الـوردی نقـل     . ه خود راه ندهد   ـر حوادث بیرون ب   ـبر اث 
همانطور فکر می کنـد     در کـارگری    ) ع(علی  : ((می کند 

 خالفت می اندیشید و به همـین دلیـل          که در پست  
 به قـول    .))انسانی خوشبخت و کامل است    ) ع(علی  
  : شاعر

  تا دل به جمال دوست عاشق نشود
  جان جلوه ای از کمال خالق نشود    

  راه ار نبرد به چشمۀ فیض علی 
  ود ـق نشـایـب حقـۀ مکتـآیین     

  :و یا 
  حکیمانه بر خوان کتاب خدا را 

   گر که خواهی فروغ هدی به دل       
  به هر آیت عشق از خط هستی 

   را ابه نقش آر بر دل خط استو          
  )ص(بجو راه یزدان زدین محمد 

  اگر خواهی ای دل تو مشکل گشا را  
  نسان بتابد آز انوار حق بررو

  که نیکوست پاداش، اهل رضا را       
انسانهای خوشبخت کسانی هستند کـه پـس از تـالش           

شـود ،    بـه آنهـا داده مـی       ونـد  آنچه از جانب خدا    بهاوان  فر
ای کـه   در اطالعیـه  رضایت دارند و همانطور که امام راحل        

مناسبت قبول قطعنامـه صـادر فرمودنـد، بیـان داشـتند            به
  .))تنها به ادای مسئولیت خود می اندیشیدند و ال غیر((
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  جای رحمن می شود دلهای از من ها تهی 
  سی من بود شیطان می شوددر نهاد هر ک     

اینگونه انسانها تا هنگامی که در جاده دنیا قـرار دارنـد            
توقف نمی کنند و در عین داشتن آرامش خاطر لحظـه ای            

  .آرام نمی گیرند
  ما زنده از آنیم که آرام نگیریم 

  موجیم که آرامش ما در عدم ماست             
شت  خوشبختی که نهایت به بهـ      هه در اطراف جاد   گرچ

خداوند و حضور او حکم مـی شـود، باغهـا و زیبـایی هـای                
نـد و   فراوان وجود دارد، ولی هیچگاه هوس ماندن نمـی کن         

  . ، تن در نمی دهندبه وسوسۀ نفس خویش یا شیطان
  

   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
  

         
  
  
  
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

  فصل سوم
  
  اخالق نیکو/عمل صالح
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 
  

اَلمالْ وَالبَنُونَ زینهُ الحیَوهِ الدُنیا و الباقیاتُ الصالحاتُ        
   اَمَالًًاریْرَ عِندَربُکَ ثَواباً و خیَخَ

  ) سوره کهف46آیه (
مال و فرزندان زینت زندگانی هستند و کارهای خوب که ((

 برای عموم باقی بماند بهتر است برای پروردگار از نقش
  .))حیث ثواب آخرت و بهتر آرزویی است از آرزوهای دنیا

هفتمین قسمت از راز خوشبختی انسان را با عنایت به آیه 
ای که تالوت شده با توجّه به شناخت ما از باقیات و 

   :عناوین مطلب عبارتند از. صالحات آغاز می کنیم
  یکاعمال ن -1
  میانه روی -2
  توجّه به جسم ، به شرطی که مرکب روح باشد  -3
  پیشرفت معنوی  -4
  امیدواری -5
در جام زندگی، خوشبختی و بدبختی را روی هم  -6

اگر مصائب را با . ریخته اند و چون سایه و آفتاب هستند

 هفتممجلس



  

  

 )47(...............................   .........اخالق/عمل صالح/فصل سوم

شجاعت استقبال کنیم، ممکن است سعادت روی خویش 
راه زندگی را که چون شایسته است که . را نشان دهد

موی، باریک و همانند پل صراط است، با دقت طی کنیم و 
  .مواظب خود باشیم

 کـه صـالح مـا در آن         خدایا، به ما چیزهایی عطا کـن       -٧
چیز پایدار  ، هر چه می خواهد بشود، هیچ        بد و خوب  . است

، قیافه خود را عـوض مـی کنـد و           گاهی سعادت . نمی ماند 
 باید بـا  ،و مشکالت نشان می دهد  الب بدبختی   خود را در ق   

 .شجاعت، صبر نموده تا خوشبختی را در آغوش گرفت
ی است که گاهی بـر روی آن   ـوی آب ـزندگی ما ج  

یخ می بندد و در عین حال آب از زیر یخها به جریان             
 نـادان از دیـدن یخهـا        ،دایمی خود ادامه می دهـد     

مضطرب می شود و عاقل متانت خـود را حفـظ مـی             
د و اطمینـان دارد     ـجریان آب توجّه می کن    کند و به    

آرزوهـای  . ان می رونـد   ـر یا زود از می    ـا دی ـکه یخه 
عاقـل  .  برسید ودود را کمتر کنید تا زودتر به مقص       خ

 بایـد تعـادل     .کسی است که آرزوهایش محدود باشـد      
میانه روی و موقـع شناسـی، مـا را از           . زندگی را نگه داشت   

خوشـبختی بیـشتر از     . ردتمام خطرات در امان نگاه می دا      
هنگـام بـدبختی فقـط      . بدبختی تحمل و متانـت الزم دارد      

صبر الزم است، ولـی خوشـبختی اگـر بـا عقـل و متانـت،                
اعتدال و بسیاری فضایل همراه نباشد، قویترین مایه خطـر          
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کودکـان  . از گذشـتگان بـه نیکـویی یـاد کنیـد          . می شـود  
  .کوچکند و دایره ادراکشان محدود است

بایـد  . ن، دیوانگان و مردگـان انتظـاری نیـست        از کودکا 
بایـستی دایـره گذشـت را       . خطاهای آنان را فراموش کنیم    

وسیعتر کنیم و نیکان را بخاطر اینکه بدبخت و بیچاره اند،           
  .مورد گذشت قرار داد

مــشکلترین کارهــا ((   :از یکــی از بزرگــان پرســیدند
  )) چیست و آسانترین آنها کدام است؟

مشکلترین کارها آن اسـت کـه       (( :وی پاسخ گفت    
آن است که   انسان خود را بشناسد و آسانترین کارها        

  .))از دیگران عیبجویی کند
، سـهل انگـار     ه آن است که نـسبت بـه دیگـران         رراه چا 

باشیم و نسبت به خودمان سخت گیری کنیم و دقیقـه ای            
 اگـر بجـای دقـایقی کـه بـه           ،، غافل نباشیم  از مراقبت خود  
ن می پردازیم، اندکی در معایب خود صرف        عیبجویی دیگرا 

کنیم هزار فایده می بریم که کـوچکترین آن خودشناسـی           
وقتی می خواهیم به عیب دیگـران بنگـریم بایـستی           . است

دقت کنیم که آنها ، همانند خودمان، ممکن است مرتکـب           
خطا شوند و ازعیب و نقص مـصون نباشـند، بـا توجّـه بـه                

ان را مورد توجّه قرار دهیم و       موقعیت آنان، خطاها و عیوبش    
اعمال خود را با امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، تکمیـل             

ـ     ـظ که تأثیـ   ـل نه با لف   ـ البتّه با عم   ،کنیم ر ـر آن چنـد براب
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د تذکرات باید با زبان علمـی و دانـشگاهی، ماننـ          . می باشد 
زبـان دانـشگاهی    . ، باشد کادوهایی که بسته بندی شده اند     

چـرا  .  زبان مؤثرتر است   ذکرات با این  زبانی ظریف است و ت    
اکنـون  ، انسان اینقدر سریع رشد نموده اسـت؟         در قرن ما  

نه فقط اندازه ستارگان را تعیـین مـی کنـیم، بلکـه             
 به کمـک علـم در       ،ترکیبات آنها را هم می شناسیم     

درون زمین نفـوذ کـرده، اعمـاق دریاهـا را در مـی              
ـ      ـ       م بُعـد  نوردیم؛ به کمـک عل ان  و مـسافت را از می

 علـم،   ،، شرق و غرب جهان را پیوسته ایـم        برداشته
ظلمات ابهامات را روشن کرده و آالم و دردهای ما را           

ما که قرن   : می توان گفت  . ف فراوان داده است   تخفی
نسبت به سایر قرون برتری دارد؛ ولی با وجود اینهمه 

 راه آهن، کـشتی، تلگـراف،       ، علی رغم اختراع   رشد
ال آن، اگر توجّـه کنـیم، در        ، تلفن همراه و امث    تلفن

 .مدرسه بزرگ طبیعت، چون کودکان نوآموز هستیم      
، یدی امیـد داریـم کـه نقـشمان بتوانـد          به توفیق های جد   

به دسـت آوردن ابـزار، ترقـی نیـست          . سازنده و مؤثر باشد   
آن اسـت کـه        پیـشرفت حقیقـی،   . بلکه مقدمه ترقی اسـت    

 پرتـو  آنوقت است که  . صحت و سعادت و لیاقت بیشتر شود      
محبت دیگـران کـه انعکـاس محبـت شماسـت، دوسـت و              

دامنه محبـت   . دوستان را از آالیش غم و رنج پاک می کند         
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خود را چنان بزرگ می کنـد کـه همـه جهانیـان را در بـر            
  . خواهد گرفت

یکی ازراههای خوشبختی این اسـت کـه از مـن           
شته، خویش را زیر پا گذاشته، به ما برسیم، یعنی          گذ

، نوع دوستی را هـدف      نظر نموده ف صر از خودپرستی 
  .خود قرار دهیم

همیشه بخشش  معنوی، بهتـر از احـساسات زود گـذر            
، بخشش معنوی نوأم با عقل و منطق است و          ، زیرا می باشد 

  . ما نمی توانیم بر مشکالت فایق بیاییم، جز با عقل
  :می فرمایند) ع(حضرت علی 

جز با کمک عقل بر مشکالت زندگی نمی تـوان          ((
  .))فایق آمد

به گفتـه  (به عالوه ، توجّه به این حقیقت الزم است که         
) دکتر علی شریعتمداری در کتاب تعلیم و تربیت اسـالمی         

  : انسان دارای دو ویژگی عمده است 
  آگاهی از رفتار خود ) الف
ن برخورداری از نیروی عقل که بایستی بـا کمـک آ   ) ب

به حل مشکالتی که در برابـر مـا قـرار مـی گیـرد، همـت                 
  . گماشته شود

  ) بالعقل العان علی الدهر اّیستیال ( 
بنابراین، انسانی که متشبث به عقل و به عبارتی سـاده           
تر متکی به عقل خود می باشد، به خوبی قادر خواهد بـود             

  . از هر مهلکه و ورطه ای به سالمت بگذرد
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انسان خویش را دست کم بگیـرد و از         نتیجه اینکه، اگر    
قریحه و استعداد خود بهره نگیـرد و اجـازه ندهـد در ایـن               
دورۀ کوتاه زندگی ، پرتو عقل بـر او بتابـد بـه خوشـبختی               

  . واقعی دست نخواهد یافت
  

   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 
  

ـ       من اللِّه لِ  حمة رَفَبِما    غلـیَظَ   اًنْتَِ لَهْم وَ لَوْ کُنْـتَ فَظَ
القَلبِ لَاْانفًضُوا مِنْ حَولِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتًغْفِر لهُمْ و         

 عَلَی اللّهِ اِنَّ اللّهَ     لامْرِ فَاِذا عزَمْتَ فَتَوَکِّ   شاوِرْهُمْ فی الْ  
  ) 159آل عمران (یُحِب المُتَوَکِّلینَ 

خدا ، برای ایشان نرم شده ای و        به مرحمتی از    (( 
ن دل بودی، همانا از پیرامونـت       ـاگر تندخویی سنگی  
 پس، برایشان ببخش و برای آنها       ،پراکنده می شدند  

در کار مـشورت کـن و چـون    واه و با آنها     ش بخ آمرز

  هشتممجلس 
١/٧/٧٥
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به راستی خدا توکل    . ، بر خدا توکل کن    آهنگ کردی 
  .))کنندگان را دوست دارد

  ان به کمال فروتنی است نشان رسیدگ
  سواره چونکه به مقصد رسد پیاده شود           
آن انسان اسوه و نمونه که تحت تربیت اسالم نـاب             امام،

  : قرار گرفته بود، می گوید ) ص(محمدی 
  )). ساله بود رهبر ماست 13شهید فهمیده که نوجوانی ((

 جلسه را بـا هـم ترسـیم         7هفتۀ قبل که خالصه ای از       
 متوجّه شـدیم کـه      1 سوره کهف  46به آیۀ   کردیم با توجّه    

 ولـی باقیـات و      ،فرزندان و امـوال ، زینـت حیـات هـستند          
نفـع  . صالحات، نزد خدا بهتر است، چون نفع عمـومی دارد         

اخالق خـوب داشـتن یکـی       . عمومی، تنها ساختمان نیست   
توکل به خدا برای خـدمت  . دیگر از باقیات و صالحات است 

رزمنـدگان مـا    .  این کارهاست  و دفاع از مردم یکی دیگر از      
توکــل کردنــد و صــفوف را فــشرده کردنــد و بــه راســتی،  

 سـال دفـاع مقـدس مـصداق عینـی           8آنها در    .رستگارانند
هـای شـیطانی نتوانـسته      سهتوکل کنندگان بوده اند و وسو     

همـانطور  . باز دارد ) صراط مستقیم (است آنان را از راه خدا       
ساس خوشــبختی گفتــه ام، یکــی از شــرایط احــ کــه قــبالً

  .نترسیدن از مرگ می باشد
  

                                                           
 ثَوابَِا  رَبکَ  اَلمالُ وَالْبَنونَ زَینَهُ الْحیوهِ الُّدنْیا وَالْباقِیاتُ الصّالِحاتُ خَیْرُ عِنْد -1

 . َو خَیرٌ اَمَالٍََ
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  : چرا که
  عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود

  بی خدا آب حیات آتش بود                   
اساتید و دانشجویان و دانشگاهیان که در جبهـه هـای           

آنـان    جنگ و شرف، ایثارگرانه حضور پیدا کردند و برخی از         
  . ن با عمل هستندشهید و جانبار شده اند، در زمرۀ عالما

  عالمان با عمل، انوارمهر ایزداند 
  زین سبب چون مهر، جا در عرش اعال کرده اند    

  پرتو انوار یزدان باد زاد راهشان
  کاین چنین فرمان رهبر نیک اجرا کرده اند  

باقیات و صالحات آنان ، نام نیک است؛ شجاعت و ایثار           
ی، این عزیزان   آر. تا فداکردن جان و مال و هستی آنهاست       

ب و مشکالت روزگار خود را به خوبی درک نمودنـد           ئ، مصا 
ب، ایـستادند تـا همـای سـعادت را در     ئو ضمن تحمل مصا   

آغوش گرفتنـد و بـه جـای کـسب مـال بـه ملکـوت اعـال                  
  .پیوستند

اینان روی به جانب خورشید والیت نمودند و جز نور و           
 سـر   اگر ما خورشید درخشان را پـشت      . صفا چیزی ندیدند  

 خـود چیـزی جـز ظلمـات و بـدبختی            ذاریم، در مقابل  ـبگ
توانیم مـشاهده کنـیم؛ بنـابراین خـود مـا از مواهـب و               نمی
 نـصیبی   الًـب مـا شـود، عمـ      ـاید نصی ـکه ب ات چیزی   رّـمس
  : بریم یکی ازبزرگان می گویدنمی
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 شـخص   ،احمق هیچوقت سـعادتمند نمـی شـود       « 
ـ   ـاه ب ـل هیچگ ـعاق  رـشکـسپی . »ودـدبخت نمی ش

شــخص عاقــل هــر کجــا قــدم     «   :مــی گویــد 
 ،ایش خیال و فراغت بال همـراه اوسـت        آس  ،بگذارد

  »ز خوبی و زیبایی چیزی نمی بیندزیرا در جهان ج
ــ ــر نگ ــ ـاگ ــصومین نم ــه کلمــات ائمــۀ مع اییم، ـاهی ب

ه می کنـیم کـه گفتـه هـای آن بزرگـواران واقعـاً               ـمالحظ
((  : مـی فرمایـد    )ع( علیت  حضر.سازنده است و چراغ راه    

 و  . ))علم، بردباری و سکوت   : دانشمند سه نشان دارد   
 ایمـان انـسان   : مـی فرماینـد   )ع(حضرت علی   در جای دیگر  

  : میباشد چهار ستون دارای
  صبر و شکیبایی  -١
  )یقین (تلقین و باور -2
  عدل و داد -3
  جهاد و کوشش -4

و چون انسان خوشبخت انسانی است که باید ایمان در          
رد، توّجه به چهار ستون عنوان شـده،        درون قلبش جای گی   

  . می تواند برای او راهگشا باشد
  

   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
  

         
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  

  آفات خوشبختی
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 
  

سینینَ و هذَالبَلَـدِاالَمین    و طور   وَالٌتین وَ الزَّیْتُونِ    
لَقَدْ خَلَقْنَا اِالْنسانَ فی اَحْسَنِ تَقْویمِِ ثُم رَدَدْناهُ اَسْفَلَ         .

حاتِ فَلَهُـمْ اَجْـرُ      اِلَّاالَّذینَ آمًنُوا وً عَمِلُواالصّالِ    ،سافِلینَ
  ) 6-1 ، آیات 95سوره التین   (           غیْرُ مَمْنُونِ    

و ) که میوه ای بی اسـتخوان اسـت         (قسم به انجیر     -1
و قسم به   ) است پیامبرکه چوبش مسواک    (قسم به زیتون    
  کعبه و بیت المقدسدو معبد بزرگ 

موسـی بـن    قسم به طور سینا که مقـام مناجـات           -2
  )قسم به سینه روشن به نور وحی خدا و(است  عمران

 .و قسم به این شهر که محلّ امن و امان اسـت            - 3
  )مکه معظمه(

براستی آفریدیم انسان را در بهترین ترکیبی که در          -4
  ).نیکوترین صورت در مراتب وجود(میان جانداران است 

 نهممجلس
٨/٧/٧٥ 
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و ما او را در زیرترین طبقات دوزخ با زشـت تـرین              -٥
یعنی به سبب کیفر کفر و گناهش او        (ردانیم  قیافه بازمی گ  

  )را به پست ترین رتبۀ امکان باز می گردانیم
مگر آن کسانی که ایمان آوردند و در دنیا کارهـای            -6

 برای ایـشان مـزدی اسـت پیوسـته و           ،شایسته انجام دادند  
. ناگسسته که بهـشت جاویـد اسـت و در آن خواهنـد بـود              

  ))) .پاداشی دایمی و بهشتی ابدی (
ترجمه از الهی قمشه ای و یاسری و تصحیح آیت (
  ) حائری…ا

در قسمت قبل دربـارۀ رازخوشـبختی انـسان صـحبت           
نمودیم و تصریح کردیم که خوشوقتی مقدمـۀ خوشـبختی          

 ولی خوشبختی تداوم دارد و      ،است، در حالیکه تداوم ندارد    
  .ابدی است

شخصی خوشـبخت اسـت     :  لذا وقتی می توانیم بگوییم    
د خوشبختی را به سـبب اعمـال نیـک و کارهـای             که شاه 

شایسته دردنیا که موجب پـاداش پیوسـته مـی گـردد، در             
  .آغوش بگیرد

همانطور که در بحث های گذشته عنوان شـد، یکـی از            
کلیدهای رمز خوشبختی ، شناخت است؛ ولی شناخت بـه          

  تنهایی نمی تواند موجب خوشبختی شود؛ چرا؟ 
خوشـبختی شـود،    اگر شناخت موجب    برای اینکه   

انسان غرور پیدا می کند؛ منّیت رشد می کند و چون 
بود شیطان می شود؛    )) من((هر کسی که در نهادش      
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همانند شیطان در مقابل هر حقیقتی که بشناسد، اگر 
به ضرر او باشد، تسلیم نمـی شـود و عالقـه بـه آن               
حقیقتی که بهرۀ آنی بـرای او نـدارد، در وجـودش             

 بلکه در عین حال عناد نیز می        تجلی پیدا نمی کند؛   
)) من((برتر او بر    )) من((برعکس آن کسی که     . ورزد

بدوی او مسلّط می شود و یا شخصیّت انسانی او بـر            
هـا  )) من((شخص طبیعت او تسلّط پیدا می کند، از         

تهی می شود و به همین سبب دل او جای رحمن می            
شود؛ همان گونه که گفته شده است؛ جـای رحمـان           

  .ها تهی)) من((ود دلهای از می ش
بنابراین شناخت او منجر بـه ایمـان او مـی           : ّلنکته او 

 که نود و شـشمین       سوره التّین  6-1توجّه به آیات    . گردد
 قرآن کریم است و تالوت گردید، در این بحث بـرای            هسور

ما راهگشا می باشد؛ زیرا پس از آنکه چهار قـسم یـاد مـی               
ده دربـارۀ انـسان و خلقـت او    نماید ، حقایقی ارزنده و سازن   

ابتدا در آیۀ دوم به سینۀ روشـن بـه    . برای ما بیان می دارد    
وحی خدا در سینا قسم می خورد که به ارتبـاط انـسان بـا            
خداوند خود که موجب سعادت است اشاره دارد؛ و در هـر             
لحظه و هر مرتبه، توجه به موقعیـت انـسان در ارتبـاط بـا               

  .پذیر می نمایدخالق هستی، امری اجتناب نا
: در این آیات سخن از شهر امن مـی گویـد          : مّونکته د 

 است، ولی وظیفۀ    مکّۀ معظمه اگر چه این شهر امن همان       
ما را برای ایجاد امنیّت اجتماعی و امنیّت اخالقی در شـهر            
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و یا کشوری که می خواهیم در آن زندگی کنیم و نیـز راه              
به خوبی روشن رسیدن به کمال و انسانیّت و خوشبختی را        

  . می نماید
به خلقت انسان که در نیکوترین صورت در        : نکته سوم 

مراتب وجود خلق شده است، اشاره می کند و اینکه همین           
انسان که در اوج می تواند حرکت کند، به سـبب طبیعـت             
سرکش با کفر و گناه و خـارج شـدن از مـسیر فطـرت بـه                 

یـن  پست ترین رتبـۀ ممکـن مـی توانـد سـقوط کنـد؛ و ا               
ولی خوشبختانه، نوید      هشداری است به من و شما عزیزان؛      

هم می دهد و آن این است اگر ایمان که موجب اطمینـان             
اســت، همــراه بــا عمــل صــالح باشــد ، پاداشــی پیوســته و 
ناگسسته که همانا دسـت یـافتن بـه بهـشت جاویـد و یـا                

اگـر  : خوشبختی ابدی است، نصیب مـا مـی گـردد؛ یعنـی           
ح توأم شد، در جادۀ خوشبختی و صـراط         ایمان و عمل صال   

مستقیم با سرعتی متناسب حرکت خواهیم نمود و عوامـل          
بازدارنده و سراب های اطـراف جـاده نمـی تواننـد موجـب           
انحراف ما به چپ و راست شوند و همان عمل صالح چـراغ             
راه می شود؛ زیرا ایمان و عمل صالح موجب ایجـاد تقـوی             

 بیان قرآن، کسی کـه بـه        در درون انسان می گردد و طبق      
تقوی راه یافت، قدرت تشخیص حـق را از باطـل فـرا مـی               
گیرد؛ به عبارت بهتر، به سبب پرهیزگاری و پناه بردن بـه            
خداوند، راههای تمیز دادن حق از باطل برای انسان روشن          

 ))انسان کامـل ((مرحوم شهید مطهری در کتاب . می شود 
ایمـان اسـالمی    در اسـالم در عـین اینکـه         ((  :می گویـد  
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زیربنای فکری و اعتقادی است و ایدئولوژی اسـالمی بـر           
 یعنی در ایـن     .))اساس آن بنا شده است، اصالت هم دارد       

جهت حق با فالسفه است که ایمان، خودش اصالت دارد و           
هر گونه تالش و کوششی باید با ایمان همراه باشد، درایـن            
صورت ایمان هر چه هست عمـل اسـت؛ هـر چـه هـست،               

اگر ایمـان را از     . هر چه هست، کوشش است    . عالیّت است ف
  .کوشش بگیریم، می شود هیچ و برعکس

بنابراین همانطور که در آیـۀ شـریفه ای کـه تـالوت             
سعادت بر ارکان ایمـان و عمـل صـالح          (( :شد، آمده است  

خوشبختی که طبعاً خوشوقتی مقدمۀ آن      )). استوار است 
می کند کـه بـر      در دنیا و آخرت خیمه ای درست        . است

ایمـان و عمـل     . روی دو پایۀ ایمان و عمـل قـرار دارد         
 اسـت و    آب حیـات     صالح که بـا یـاد خـدا باشـد،         

  .  است)س(حضرت زهرا آن،  نمونۀ
  

   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 
  

   الرّجیماَعوذُباللّهِ مِن الشِّیطانِ. المْ عَلَیکُمسَ
  

قِ وَ الٌمْغـرِبِ وَ     وا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشرِْ   لُّنْ تُوَّ برّاَلَیْسَ الِ 
 االخِـرِ وَ الْمَلئِکَـۀِ      باللّـهِ وّ الْیَـومِْ    آمَـنَ   بر مَنْ   لکنَّ الِ 
بِ والنَّبِیُینَ وَاتَی الْمالَ عَلی حُبهِ ذَوِی القُرْبـی         اواْلکِت

کینَ وَابْنَ السبیل والـسائِلینَ وَ فِـی        اوَالْیَتْیمی وَالْمَس 
دِهِم هتَی الزَّکوهَ وَالْموُفُونَ بَعْ   آالرّقّابِ وَ اقامَ الصلوهَ وَ      

وا وَالصّابِرینَ فـی اْلبَاْسـاءِ وَالـضَّرّاءِ و حـین           دُاهَاِذا عِ 
  . اْلبَاْسِ اوُلئُکَ الٌذینَ صَدَقواٌ وَ اوُلئِکَ هُمُ المُتَّقُونَ

  )، سوره بقره  177آیۀ ( 
خوبی و نیکی شما به این نیست که خودتان را در           ((

عبادت به مشرق و مغرب بگردانیـد؛ ولـیکن خـوب و            

 دهممجلس
١٥/٧/٧٥ 
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کسی اسـت کـه بـه خـدا و روز           ) خوشبخت(رستگار  
قیامت و مالئکه و قرآن و تمام پیامبران ایمـان آورد و            
مال خود را در راه خـدا و یتیمـان و فقیـران و تهـی                

سئوال کنندگان و در راه آزاد کردن       دستان در غربت و     
بندگان بدهد و نمازگزارد و زکات بدهد و اگـر عهـدی            
کرده باشند به آن وفا کنند؛ در تنگدستی و در بیماری           

  .))و هنگام جنگ با کفار، صبر کنند
اینهــا کــه دارای چنــین اوصــافی هــستند بــا ایمــان و 

  .راستگویند و از عصیان می پرهیزند
شد، از دیدگاه این آیۀ کریمه، شرط       پس چنانکه اشاره    

  : تقوی داشتن و خوشبخت بودن این است که
انسان دارای ایمـان و عمـل صـالح، پـشتیبانی توسـط             

ــی   ــصطلح، یعن ــادت م ــبر و  : عب ــاداری، ص ــاز، وف نم
  . باشد و از عصیان بپرهیزدراستگویی

ــه جلــسۀ قبــل نیــز کــه بحــث مــا راجــع بــه راز   در نُ
ه رسـیدیم کـه ایمـان از نظـر          خوشبختی بود، به این مرحل    

ذاتی، ارزش و اصالت دارد و کمال انـسان درایـن جهـان و              
د؛ زیـرا   اربویژه در سرای جاویدان، به ایمان صالح بستگی د        

در اسـالم روح    . کمال انسان به کمال روحش وابسته اسـت       
واقعاً استقالل دارد و چون روح پس از مـرگ بـاقی اسـت،              

ت خودش ارتقا نیابد، ناقص اگر در مدت زمان عمر به کماال
بنابراین نمی تواند به سعادت خودش برسد، و فاسـد          . است

 و  قـرآن کـریم   مـا در    . غیر تکامل یافته بـاقی مـی مانـد        
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 نیـز ارتبـاط بـین ایمـان و          ائمه علیهم السالم  دستورات  
عمل صالح را بخوبی درک می کنیم؛ زیر اگـر کـسی تمـام         

ف خلق خدا کند، اما     خوبیها را انجام دهد و عمر خود را وق        
به خدا و معاد ایمان نیاورد، کور است و بدون تردید در آن             

 1251آیـه   اگر به سورۀ طه     . دنیا نیز کور محشور می شود     
توّجه کنیم، همین مفهوم را با صراحت بیـان مـی نمایـد و            
زمانیکه بنده ای کور در قیامت، کور محـشور مـی شـود و              

تـو در دنیـا آن      : ((دعلت را سؤال می کند، پاسخ می شـنو        
چشم معنوی و باطنی خود را کور کردی؛ اینجـا هـم کـور              
هستی، چرا که نشانه های ما در آن دنیا بـود و تـو بجـای                
آنکه با دیدن نشانه ها، ما را ببینی و ما را بشناسی، آنهـا را               
نخواستی درک کنـی و خـودت را کـور کـردی؛  بنـابراین               

ه ای؛ پـس معنـی و       اکنون هم در اینجا تو کور محشور شد       
مفهوم ایمان، این است که ما در این دنیا با چشم بـصیرت             
. آن جهان را ببینیم و گوش ما صداهای آن جهان را بشنود           

اگر نتوانیم ببینیم و بشنویم، باید در ایمان خود شک کنیم           
و راه خـود را بـا صـراط مـستقیم کـه راه              بایستی  بنابراین  

 مـی    در نهج البالغه   )ع(لی  ع. والیت است، تنظیم کنیم   
اهل اللّه، کـسانی هـستند کـه در حالیکـه           (( :فرماید

استعفار می کنند و در این حالت مستغرق هـستند،          
یــک لحظــه در درون خودشــان نــسیم آمــرزش را 

  )).احساس می کنند

                                                           
 .وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکری فَاِنَّ لَهُ معیشّۀً ضَنْکاً و نَحْشُرُعُ یَوْم الِقیامَۀِ اَعْمی -1
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  : فخر رازی رباعی زیبایی دارد که سازنده است
  ترسم بروم عالم جان نادیده 

   و جان نادیدهبیرون روم از جهان        
  در عالم جان چون روم از عالم تن

  در عالم تن عالم جان نادیده              
من می ترسم بی آنکه با      : ، بگوید  می خواهد  زی را فخر

  .چشم دل حقایق را دیده باشم، از این جهان رخت بر بندم
  چشم دل باز کن که جان بینی 

   آنچه نادیدنی است آن بینی                
  .با دو چشم باز می توان جام جهان نما را دیدآری، 

  به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست
  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست       

پس، خوشبختی ما، رضای خداوند و یاد و ذکر اوست که           
در اعماق جانمان خانه کند و شهوت و غـضب و خودخـواهی             

ه کرده است، جای خود را      که از کودکی در دوران جان ما خان       
به رحمت، پاکی ، خلوص و محبّت بسپارد؛ و اگر امکان بیرون 
کردن آن از خانه دیرینه اش نیست، آن را به نور خدا وفـیض              

  .فیاض محدود کند و کنترل نمایند
  روز نبود که به وصف تو سخن سر نکنم 

  شب نباشد که ثنای تو مکرر نکنم       
  ر نکنممنکر فضل تو را نهی زمنک

  نزد اعمی صفت مهر منوّر نکنم          
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  صبر بر جور چه کنم گر نکنم 
  همه دانند که در صحبت گل خاری هست        

 حضرت محمد برای معطر نمودن جلسه، با حدیثی از        
  .سخنان خود را به پایان می رسانم) ص(

: فرمودنــد) ع ( امیرالمــونینبــه) ص (حــضرت محمــد
 حکمت به تو بیاموزم یـا شـش      دوست داری شش هزار کلمه    ((

 حضرت علـی هزار گوسفند و یا شش هزار دینار به تو بدهم؟     
)). یا رسـول اللّـه، شـش هـزار کلمـه حکمـت            : ((فرمودند  ) ع(

شش هزار کلمـه حکمـت را       : ((فرمودند) ص (حضرت محمد 
  : درشش جمله خالصه می کنم

هر زمان که دیدی مردم به مستحبّات مشغول         -1
  .کامل کردن واجبات بپردازهستند، تو به 

هر زمان دیدی مردم به عمـل دنیـا مـشغول            -2
  .هستند، تو به عمل آخرت بپرداز

هر زمان دیدی مردم به عیب دیگران مشغول         -3
  .هستند تو به عیب خودت بپرداز

هر زمان دیدی مردم به زینت دنیـا مـشغول           -4
  .هستند، تو به زینت آخرت بپرداز

ه زیادی عمـل مـشغول     هرزمان دیدی مردم ب    -5
  .هستند، تو به خالص کردن عمل بپرداز
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هر زمان دیدی مردم متوّسل به خلق شـدند،          -6
  ..))تو به خالق روی آور

  
   الّلهرحمة  والسالم عليكم و

  
         

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل پنجم
  

  نور حقّ
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 
  

با سالم بر جمیع شما عزیزان، یازدهمین قـسمت از راز          
  .خوشبختی انسان را آغاز می کنم

، ال  ِليـة  ، فی جنَّهِ عا    ِضيةُ، لِسَعْیِها را  عَمةًوُجوُهُ یَوْمئُذِ نا  
  )11-8آیه  شیه،سورۀ غا (         . ِغيةًتَسْمَعُ فیها ال

چهــره هــایی در آنــروز تــر و تــازه اســت و از ســعی و ((
کوشش خود خشنودند، در بهشتی بلند مرتبـه جـای مـی            

؛ ، شـنیده نمـی شـود      گیرند که در آن هیچ بیهوده و لغوی       
   :چرا که 

عةُ  واَکْوابُ مَوْضُـوَ   عةَ و فیها سُرُ رُ مرْفُوَ     َيةُ جارِ فیها عَیْنٌُ 
  ثَُه و زَر اِبی مَبْثُوةُفوفُُوَ نَمارِقُ مَصْ

سورۀ (در آن بهشت، چشمه های گوارا روان است       
در آنجا تختهایی بلنـد و کـوزه        ) 16-12غاشیه؛ آیۀ   

 یازدهممجلس
٢٢/٧/٧٥ 
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های لطیف نهاده شده و بالشهای مرتّب گذارده شده         
  .))و فرشها گسترده شده است

در جلسات قبل به اینجا رسیدیم که برای جهت گیری          
باید شناخت همـراه بـا     م،صحیح و حرکت در جادۀ مستقی

عمل صالح داشته باشیم و این هم مقبول نیـست و یـا بـه               
ختی نیست، جز با رضای خداوند      شبعبارت دیگرحاصل خو  

 بایـد عـالوه بـر        کریم؛ و برای دست یابی به ایـن حقیقـت،         
ایمان به خدا و روز قیامت و مالئکه و قرآن، وفای بـه عهـد           

تی، بیماری و جنـگ بـا       همراه با صبر و پایداری در تنگدس      
کفار را سرلوحۀ خود قرار دهیم تا شاهد خوشبختی را کـه            
راست گویی و پرهیزگاری است در آغوش بگیریم؛ چنانکـه          

 الی  8مالحظه فرمودید، بحث این هفته با استفاده از آیات          
 انجام می گیـرد کـه حکایـت قیامـت را             سوره غاشیه  16

 و مـا بیـان      )ص (حضرت محمد برای پیامبر عظیم الشان     
مالحظه می کنیم که دو گونه افراد به سرای باقی       . می کند 

 وضعیت آنـان را در آن       8-11گروهی که آیه    -1: می آیند   
گروهی که وضعیت آنان از     -2 1 روز ترسناک بیان می کند    

 و اشــاره دارد بــه عمــل 2 مــستفاد مــی شــود 16-12آیــۀ 
پسندیده و جایگاه مرفـوعی کـه هـیچ گونـه سـخن لغـو و           

  .بیهوده ای شنیده نمی شود

                                                           
 .وُجوُهُ یَوْمئذًنا عِمۀُ ،لِسَعیها راضِیۀُ، فی جَنۀِِ عالِیۀٍ، ال تَسْمَعُ فیها ال غِیۀً -1
 نَمارِقُ مَصْفٌوفۀَ فیها عَیْنُ جارِیۀُ و فیها سُرُرُ مَرْفُوَعۀًُ و اَکْوابُ مَوْضُوَعۀُ وَ -2

 وزَر ابی مَبْثُوثَهُ
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ی موجـود و تختهـای      او از نعمات و چشمه هـای گـوار        
ان ـی انـس  ـبلند و کوزه های لطیف که موجـب تـر و تازگـ            

و در     خن بـه میـان مـی آورد؛       ـوشبخت مـی شـوند، سـ      ـخ
نهایت ما را به این حقیقت توجّه می دهد که مرتبۀ بلندتر            

  و تازگی و خوشبختی از آن 
ل شایسته داشـته باشـند ؛ چنـین         کسانی است که عم   

کسانی نه تنها کور به آن جهان محشور نمی شـوند، بلکـه             
  ل یافته است؛ چرا که به قول مروح آنها تکا

  : پروین اعتصامی
  نور حق، همواره در جلوه گریست 

  آنگه آگه نیست، از دانش بریست         
  تا نگردی قطره، دریا چون شوی 

   چون شویتا نه ای گمگشته، پیدا       
  زارع ما خوشه را خروار کرد 

  هر چه کم کردند، او بسیار کرد            
آری راه چاره برای این که ما بتوانیم از نور حق که 
همواره در جلوه گری است بهره مند شـویم، ازخـود           

زراعـت کـردن    .بیرون آمدن و به خدا پیوستن است     
برای خداوند در این دنیا، موجب می شود که خوشـه          

های معرفت را خروار کینم و از خرمن الهی بهره مند            
  .شویم

،  هم که نمونه انسان خوشبخت زمان ماست  امام راحل 
  : ، بصورت زیبایی داللت دارندبه همین مضمون
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  از هستی خویشتن، گذر باید کرد
  زین دیو لعین، صرف نظر باید کرد       

  گر، طالب دیدار رخ محبوبی
  ه، سفر باید کرد از منزل بیگان            

اگر توانستیم از هستی خود بگذریم و از دیو لعین نفس    
  .صرف نظر کنیم، رخ زیبای محبوب را مالقات خواهیم کرد

  رَبُنااَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْراٌ وَ تَوفنا مُسلمینَ
  )  اعراف126آیه  (

چیزیکه مزاحم ما است، خیال ما و تعلقات ما است، که           
اگر از دست ایـن مزاحمهـا       . عنوان است یکی از آنها اسم و      

نجات پیدا کردیم همه عـالم بهـشت اسـت و بـا یـاد خـدا                 
  دربهشت زندگی میکنیم 

  چه حق است اقرب ازحبل الوریدآن 
  تو فکندی پیر فکرت را بعید                

  این کمان و تیرها بر تاخته 
  گنج نزدیک و تو دورانداخته               

  : یکی از علمای معاصر می گوید از قولشهید مطهری
که خالصه منظور مالی رومی در ایـن دوبیتـی          (( 

اینست که راه نجات، در خود شماست، اگر بـصیرت          
 در خودت هست آنچـه      !داشته باشید، از خود بطلب    

  .))می خواهی
نیـز آمـده اسـت      ) ع (موالی متقیـان علـی    در کالم   

   )عالم اکبر است و انسان عالم اصغر است  عالم،(
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می توان نتیجه گرفت کـه دل انـسان، آینـۀ خداسـت؛             
فقط بایستی چشم  بصیرت داشته باشیم تا حقایق را درک           
کنیم و راه مستقیم را که موجب خوشبختی ماست بخوبی          

  .تشخیص دهیم
مثال دنیا به انسان، همانند نسبت مزرعـه بـه کـشاورز            

 خوشـبختی و    همانطور که کشاورز در مزرعه معـاش      . است
، انسان نیز با کار در دنیا و عمل         را موجب می شود   سعادت  

بنـابراین  . صالح در آن سرای، آخرت خود را بارور می سازد         
تکامل واقعی زندگی بـشر، در تابعیـت از دسـتورات دینـی             

از این راه، رابطه بین انـسانها و خـدا بعنـوان اخـالق              . است
رد تعیین می شود و نهایتاً نمونه شدن انسان را به دنبال دا           

  )کتاب انسان شناسی (
باید توجه داشت که بذر انـسانیت در انـسان بـه     
صورت بالقوّه موجود است و نهایتاً وجـدان فطـری و           

  .انسانی، با کار و تالش متداوم، او را می سازند
دنیای ما هماننـد کوهساریـست کـه هـر کـس            
انعکاس صوت خویش را می شنود؛ کسی که روحش         

د، از دنیا جز محبت و وفا       از مهر و محبّت سرشار باش     
  .نمی بیند

  :  قول موالنا به 
  این جهان کوه است وفعل ما صدا

  سوی ما آید صداها را ندا          
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بنابراین یکی از مهمترین راههای سعادت و خوشبختی        
این است که از مـن بـدوی بگـذریم، خویـشتن را زیـر پـا                 
گذاریم تا به ما برسیم؛ یعنی از خودپرسـتی چـشم پوشـی             
کنیم و همنوع نوازی را که از آثار خداپرستی است، هـدف            

  :یکی از بزرگان در این باره می گوید. خود قرار دهیم
بینوایان را محترم شمارید، ناتوانان را دستگیری       
کنید، غیرصالحان را اصالح کنید تا خداوند شـما را          

نتیجتـاً کوشـش    . دوست داشته و پاداش بزرگی بیابید     
و تکمیل نارسایی دیگران که هم کیش       برای رفع مشکالت    

البتّـه ایـن   . ما و همنوع ما هستند، عین خوشـبختی اسـت     
عمل امکان پذیر نیست مگر آنکه، عشق به انسانها و محبّت 

بایــد اینگونــه . بــه آنهــا موجــب ایــن اعمــال صــالح گــردد
سرچشمه های محبّت را که در انوار خدای کـریم متجلـی            

ت بود، همـه چیـز هـست ؛       هر جا محبّ  . است، درک نماییم  
این هفته بحث خـود را بـا کـالم          . زیرا محبّت، اکسیر است   

  .امام راحل به پایان می رسانم
  

فطرت و خلقت انسان    ((  : می فرماینـد   )ره(امام  
حبّ، سرشت انـسانی    . بر استقامت و نیکی است    

است؛ ما خود ایـن سرشـت را بـه انحـراف مـی              
م و تارها   کشانیم و ما خود حجب را می گسترانی       

  .))را بر خود می تنیم
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  شیفتگان که در صراطند همه  این
  جوشندۀ چشمۀ حیاتند همه               

  حق می طلبند و خود ندانند آن را
  در آب به دنبال فراتند همه                 

اگر از بند خودپرستی که مهمتـرین مـانع خوشـبختی           
کـه از  است رهایی یابیم، آرامش وجدان و محبّـت احـسان        

شرایط خوشبختی است، به سراغ ما می آید و مسلّماً اگر با            
از خـدا پنـاه ببـریم، وقتـی در خلـوت،          تمام وجودمـان بـه      

  .حضرت حق جلّ و عال بخواهیم، بهره ای واال می بریم
  

  سالها دفتر ما در گره صهبا بود
  رونق میکده از ورد و دعای ما بود        

  تاننیکی پیر مغان کن که چو ما بدمس
  هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود           

  
   الّلهرحمة  والسالم عليكم و

  
         

  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل ششم
  

  علّت شادابی
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  .فَامّا مَنْ اَعْطی وَ اتَّقی وَ صَدقَ بالْحُسْنی فَسَنُیَسرهُ لِلْیُسْری
  

در راه  پس، اما آن که بداد حقوق مال خـود را           (( 
و از معصیت پرهیز کرد و کلمـۀ طیبـۀ الالـه            نکوئی  

االاللّه را که کلمه ای بسیار نیکو است تصدیق کـرد،           
زود باشد که برای او آسانی را آمـاده کنـیم و بـه او               
توفیق دهیم تا برای او راهی بـرای طـاعتش آمـاده            

  .))شود، که آسانتر از سایر راهها باشد
یـازدهمین قـسمت از راز      : بحث هفتـۀ گذشـته، یعنـی      

خوشبختی انسان درباره جایگاه رفیـع و روی تـر و تـازه و              
  .یامت بودشاد و خندان افراد خوشبخت در روز ق

بحث امروز دربارۀ علّت تر و تازگی در آن جهان که از 
 سوره 7 تا 5آیات . همین دنیا سرچشمه می گیرد، می باشد

دیم گردید، به خوبی علّت این موضوع را بیان ـاللّیل که تق
می کند؛ زیرا به سبب اعمال نیک و پرهیزگاری چنین 

اده تر و آسانتر افرادی، راههای ساده و آسان نیز برای آنها س
می شود؛ بسوی صراط مستقیم هدایت می گردند و از توفیق 

  دوازدهممجلس 
٢٩/٧/٧٥
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طاعت خداوند بهره می برند؛ این توفیق به سبب عمل به 
کلمه توحید است که چراغ راه می گردد و از آن روشنایی 
چشم می یابند و رحمت نصیب آنها می گردد و سایر صفات 

تا انسان در ): ((ره(به قول امام راحل .از آنان زایل می گردد
حجاب خود است و به خود سرگرم است و حتی خرق حجب 
نوری را نکرده فطرتش محجوب است و خروج از این منزل 

 ؛)) به هدایت حق تعالی می باشدجعالوه بر مجاهدت، محتا
  : همچنین در مناجات مبارک شعبانیه می خوانیم

الهی هب لی کمال االنقطاع الیک و انر ابصار (( 
لوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب ق

 و تصیر ارواحنا لعظمةحجب النور فتصل الی معدن ا
  .) )). بعزّ قدسکمعلقة

  )1363ره عشق از امام خمینی رمضان (
واضح است سالک که درسلوک عرفانی به سوی خدا، 
حجابها و موانعی دارد و تنها با شکافتن حجابهایی همانند 

اب عقل و حجاب علم و حتی حجاب نور حجاب نفس، حج
این کمال انقطاع خارج . می توان ازطریق عرفان به او رسید

شدن از منزل خود و خودی است و گسستن از غیراو ، 
که البتّه این مهم، هبه ای الهی است برای اولیاء خاص 
که گوشۀ چشمی از محبوب را احساس می کنند و 

 نور خواهد یافت و تنها ابصارالقلوب تنها به ضیاء نظر او
پس از آن امکان خرق حجب نور و یافتن راهی به 
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امّا بایستی به تحققّ . معدن عظمت او حاصل می شود
  . بدانیم که فنای مطلق، موجب وصول مطلق است

  ره عشق صفا باید کرد ز صوفی 
  عهدی که نموده ای وفا باید کرد            

  تا خویشتنی ، به وصل جانان نرسی 
  خود را به ره دوست فنا باید کرد            

آری، پس از طیّ مراحل از منزل بیگانه سفر می کنیم و با 
محبت توأم با عشق، رخ محبوب و یا گوشه چشمی از او را 
که همان آب حیات است، همان آرامش و شادی واقعی را که 

  .نصیب عالمان با عمل می شود، احساس می کنیم
   مهر ایزدندعالمان با عمل انوار

  بر عرش اعال کرده اند زین سبب چون مهر جا         
علّت غمگینی انسان آن است که زندگی مطابق میل 

وقتی خوشحال : ((آنها واقع نشده است و غالباً می گوید
و سرحال خواهم بود که در همه امور زندگی موفق 

و حال آنکه زندگی هم شادی و پیروزی دارد و )) باشم
یت و شکست؛ اگر ما شادی خود را مشروط هم محروم

در کنیم، خود را فریب داده ایم؛ چرا که همه می دانند 
شاد زیستن، یک . صحبت هر گل، خاری می باشد

تصمیم می خواهد؛ بسیاری از مردم چنان زندگی 
می کنند که گویی سرانجام در مسیر عمرشان به 
شادی دست خواهند یافت و شادی را همانند 

ی تصور  می کنند؛ حال آنکه زندگی یک ایستگاه
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حالت ایستا نیست، بلکه حالتی پویا دارد و شادی 
با توّجه به اینکه . عبارت از ایجاد تعادل می باشد

تعادل نیز یک حالت پویا است، نه ایستا؛ همواره 
انسانی به آن دست می یابد که پر جوش و خروش 

ست  منتهی حرکت در جهتی که صراط مستقیم ا.باشد
و حرکت برای استفاده از زمان محدودی که به عنوان 
عمر در اختیار ما می باشد؛ زیرا برای بهره برداری بیشتر 
و بهتر از زندگی نباید دنیا را تغییر داد، بلکه باید جامعه 
را تغییر داد و در تغییر جامعه هم باید تغییر را از 

. ستا بی عیب و نقص انیچرا که د ، خودمان آغاز کنیم
تشخیص میزان نارضایتی و ناخشنودی ما در واقع فاصله 
میان واقعیت و آرمان است؛ فاصله میان آنچه باید انجام 

ولی شادترین افراد با صبر و پایداری . می پذیرفته است
در برابر مصائب و سختیها می ایستند و آنها را به منزله 
تجارب با ارزش قلمداد می کنند و می دانند که این 
آزمایشهای بسیار مشکل از آنها انسانهایی جهاندیده و 

اگر نگاهی به زندگی بیندازیم، . آبدیده خواهد ساخت
مالحظه می کنیم که زندگی کسالت آور نیست، بلکه 
کسالت در افرادی است که از پشت عینکهای بدبینی و 

به قول یکی از بزرگان . تیره روزی به دنیا نگاه می کنند
.  است مگر آنکه شما به آن ارزش دهیدزندگی بی ارزش

بنابراین تا این زمان هر اندازه که از زیبایی ها و شادی 



  
  دکتر کریم زارعراز خوشبختی...............................  )82(

، امروز می توانیم تصمیم بگیریم که  ها لذّت برده باشیم
  : بیشتر لذّت ببریم و شاد باشیم؛ چرا که

  شاد بودن هنر است    
  شاد کردن هنری باالتر 

  و اگر ما تصمیم بگیریم    
  بشکفد بار دگر اللۀ رنگین مراد              

امّا بایستی از آینۀ درون بین که در آن می توان از نیروی 
پاکیزه نهادی که به ما زیستن و جاذبه داشتن را می آموزد، 

در آن صورت پیک پیروزی توأم با شادی داشتن . آگاهی یابیم
را که یک هنر است و شاد نمودن را که هنری واالتر است، در 

زندگی صحنۀ یکتای هنرمندی انسان است؛ ی یابیم؛ م
 ولی هر کسی نغمۀ  گرچه صحنه پیوسته به جا می ماند،

درون خود را ابرازمی کند و از صحنه خارج می شود و 
خرّم آن نغمه خواهد بود که مردم آنرا به یاد بسپارند؛ 

 آری .مانند نام نیک که از سرای زرنگار باالتر است
الیّت می تواند همین امروز، همین ساعت انتخاب شروع فعّ

یک : ((الئوتسهباشد؛ نقطۀ شروع اینجاست و به قول 
درخت هر قدر هم که بزرگ باشد، با یک دانه آغاز می 

  )).شود و طوالنی ترین سفرها با اوّلین قدم 
ولی آنچه مهم است، درک این مسأله است که هر جا 

فردای ما   شتر امروز،تالش بی. آغاز است   هستید، همان نقطۀ
را متفاوت خواهد ساخت و اگر حرکت را بدرستی آغاز کنیم، 
برای رسیدن به آب زالل و سرچشمه نور توفیق خواهیم 
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ترک . زندگی فردا نتیجه و ثمرۀ تالش امروز است. یافت
عادات بد و تمرکز بر روی افکار نیکو شایسته، تعیین اهداف 

ادۀ خود، وسعت بخشیدن به عالیه، خدمت به انسانها و خانو
می گیریم، بر  دامنۀ ذهن و هر تصمیم دیگری که امروز

فردای ما تأثیر خواهد گذشت؛ بنابراین، زندگی همانند 
فروشگاهی است که هر کاالیی بخواهی، می توانی خریداری 

اگر با خود سازی و . ولی قیمتش را بایستی بپردازی کنی؛ 
ر چه در اوست، سهل و تقوی حرکت کردیم و جهان را و ه

از جاهایی که تصور . مختصر دانستیم، به بن بست نمی رسیم
هم نمی کنیم، امداد می یابیم و مصداق آیاتی می شویم که 
اوّل صحبتم قرائت شد؛ زیرا در آن صورت خداوند به سبب 
رحمت و مغفرتش، کوتاهترین و راحت ترین راههای رسیدن 

سخنان این . ما اعطا می کندبه مقصود توأم با بصیرت را به 
هفته را با نصیحت هایی که لقمان حکیم با استفاده از حضور 
در محضر چهار پیامبر آموخته و به فرزندش هدیه نموده 

من ! فرزندم((: لقمان می فرماید. پایان می رسانم، به  است
چهار پیامبر را خدمت کردم و از نصیحتهای آنها هشت 

عی کن به آنها عمل کنی تا س .کلمه را انتخاب کردم
  . و آخرت نصیب تو شود سعادت دنیا

) کلید طالیی خوشبختی(هر وقت در نماز -1
  .هستی، قلبت را حفظ کن

  . هر وقت در بین مردم هستی، زبانت را حفظ کن-2
  .هر وقت سر سفره هستی، حلقت را حفظ کن-3
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  .، چشمت را حفظ کنهر وقت در خانۀ مردم هستی-4
  .اموش مکنخدا را فر-5
  .مرگ را فراموش مکن-6
خوبی ای را که دیگران نسبت به تو کرده اند -7

  .فراموش مکن
  .))کن  بدی ای را که دیگران به تو کرده اند فراموش -8
  ) 86 صفحه ،1مجموعه االخبار، ج (

  
   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 
  
  ِلَبِريةینَ اٌمَنُوا و عَمِلُو االصّالحاتِ اولئکَ هُمْ خَیْرُااِنَّ الَّذ
البتّه آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته (( 

  ) 7 آیه -سورۀ بیّنه  (           .))کردند، بهترین مردمند
با سپاس به درگاه خداوند و آرزوی توفیق الهی و دریافت           

ـ             صال بـه عظمـت     هبۀ الهی که همانا گسـستن از غیـر او و اتّ
بحـث مـا در جلـسۀ       . اوست، سخنان خود را آغـاز مـی کـنم         

گذشته که دوازدهمین جلسۀ بحث بود، به این نقطـه رسـید            
که تا خویشتن هستیم، نمی توانیم به وصل جانان برسیم و به 

را )) خـود ((یم که شرطی می توانیم به عهد بسته شده وفا کن       
  .در راه دوست فنا نماییم

  هِ مِنَ الشّیطانِ الرَّجیمِاَعُوذُ باللّ
  اِنَّ الٌذینَ اٌمَنوا و عَمِلُو الصّالِحاتِ اولئکَ هُمْ خَیْرُ البَرِیهِ 

 تَجـری مِـن      عَـدنٍ  ؤُهُم عِنـدَ رَبَهِـم جَنـاتَُ      اجَز) 7 (
الَنهارُ خالِدینَ فیها اَبَداً رَضِیَ اللّهُ عَنُهم وَ رَضُـوا          اتَحتُهِا

  عَنُه ذلکَ لِمن خَشِیَ رَبه 

 سیزدهممجلس
٢٢/٧/٧٥ 
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البته آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند،          (( 
بهترین مردمند؛ جزای ایشان نزد پروردگارشان بهشت       
های با اقامت است که از زیر درختان آن، نهرهـای آب            

خدا از آنان خشنود است و آنان نیز از خدا . جاری است
این رضای خدا و بهـشت بـرای کـسی          . راضی هستند 

روردگار ترسید و عمل صالح نمود و       است که ازعذاب پ   
 ترجمه یاسـری  8 و  7سوره بینه، آیه     (.))از گناه برکنار شد   

در این صورت نقطه آغاز به سوی حـق و حقیقـت            ) و حائری 
شروع می شود و با تقوا، موانع یکی پس از دیگری از میان راه       
برداشته و راه بهشت و صراط مستقیم که ساده اسـت، سـاده             

 8لبته این عمل همانگونه که گفته شد، همانند         ا. تر می شود  
کلید طالیی که از زبان لقمان حکیم در هفتۀ گذشته تقـدیم            
شد، تقویت می شود و برای رسیدن به مقصد عـالی تـضمین             

در فراز دیگری، به این نتیجه رسیدیم که اتصال به          . می گردد 
، شادی واقعی را برای ما به ارمغان می آورد و معدن عظمت او

آن زمان است که فاصلۀ میان واقعیت و آرمـان مـا کـم مـی                
 دربـارۀ لـذت     ابن سـینا  . پس، رضایت حاصل می شود    . شود

وقتی عرفای پرهیزگار از    ((: واقعی اینگونه سخن می گوید    
آلودگی مادی رها و از بازدارندگان و موانع جدا شـوند،           

 و سعادت خواهند رفت و با کمـال برتـر           به عالم قدس  
، لذت بزرگی که تو آن را شناخته ای       خواهند زیست و    

 منظور از عارف کسی است که در )).به دست خواهند آورد
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عقل نظری به مرتبۀ کمال رسـیده باشـد و منظـور از عـارف               
  . پرهیزگار کسی است که در عقل عملی کامل است

  ) 430عرفان و تصوف، ص، اشارات ابن سینا ، گفتار سوم ، (
  . چه کمال عقل عملی، برهنه شدن از عالیق جسمانی است

  آب کم جو ، تشنگی آور به دست 
  تا بجوشد آبت از باال و پست       

آنان که در دریای جبروت غرق شده اند و از شواغل 
و موانع مادی اعراض کرده اند، در حالی کـه بـا بـدن              

گاهی بزرگی می برند؛ و     پیوند دارند ، از این لذت بهرۀ        
، آنها را از همه چیـز بـاز مـی           استمرار رسوخ این بهره   

در حقیقت ابن سینا در این فراز به انـواع لذایـذ            . دارد
عقلی که برای عارف پرهیزگار پیش از مفارقت نفس از          
بدن حاصل می شود، اشاره می کند و در این باب مـی             

 زمـان   حصول این لذت برای عرفا اختصاص به      : ((گوید
بعد از مرگ ندارد و با اینکه نفس عارف خداپرست بـه            
بدن تعلق دارد، گاهی چنان در جبروت الهی مستغرق         
می شود که غافل از همه چیز می گردد؛ ولی اگر عُجب            

، همۀ آن عـوالم     د بزرگ بینی ، انسانی را فراگیرد      و خو 
که اشاره شد از دست می رود و آفت اصـلی انحطـاط،             

چون قبالً نیز دربارۀ عجب صحبت شد، بهتر         )).انسان است 
 بـه سـبب     اگر انـسان  . است قدری در این مورد توضیح دهیم      

 خواه آن کمال واقعاً در او وجـود         ،کمالی که در خود می بیند     
داشته باشد و خواه حقیقتاً وجـود نداشـته باشـد، ولـی خـود            
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چنان تصور کند که دارای کمال است و به آن ببالـد، در ایـن         
البته فرق میان عجـب و      . عجب بر او حایل شده است     صورت  

صفت کبر آن است که متکبر خود را بـاالتر از غیـر ببینـد و                 
مرتبۀ خود را بیشتر شمارد ، ولی در این صفت پـای غیـر در               
میان نباشد ؛ اما عجب آن است که انسان از خود شاد باشد و              
خود را به جهت صفتی که دارد بـزرگ ببینـد، و مـنعم ایـن                

مـی  ) ص(حـضرت رسـول اکـرم    . فراموش کنـد را  صفت  
بخل که اطاعـت آن    : سه چیز از مهلکات است    ((: فرماید

را کنی و هوا و هوسی که از آن پیروی نمایی و عجـب              
بنابراین باید به این گفته بـه        )).نمودن آدمی به نفس خود    

. خوبی توجه کنیم که نباید درمان غمها را از بیـرون بجـوییم            
تیجه می رسیم که خوشی واقعی با جلوگیری از         پس به این ن   

موانع امکان پذیر است و بس؛ و به تجربه ثابت شده است که             
یکی از مهمترین روشهای به دست آوردن شادی، ایـن   
است که انسان صادقانه در شادی کسانی کـه دوسـت           

چرا که نیاز مردم به انـسان از رحمـت          . دارد ، بکوشد  
قـدرت بـرآوردن نیـاز      خداوند است، و انسان وقتـی       

دیگران را دارد، باید شکرگزار باشد و تـا حـد امکـان             
مهـم  : آن زمان است که می توان نتیجه گرفت       . کمک نماید 

نیست که انسان چه مدت زندگی می کنـد، بلکـه مهـم ایـن               
برای آنکـه انـسان از رنـج و         . است که چگونه زندگی می کند     

کند تا از حمل آن عذاب در امان باشد ، باید بار خود را سبک 
بنابراین فرصت ها  را ما خود می سازیم، به دسـت     . لذت ببرد 
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نمی آوریم؛ در نتیجه آینـده را نیـز بایـد سـاخت؛ نـه اینکـه                 
بـزرگ و قابـل تـشویق       : پس می توان گفـت    . خوشبخت شد 

کسی است که در پستی و بلندی زندگی نه آنگونه مـضطرب            
چنان مغرور شود   شود که عنان خویش را از دست بدهد و نه           

بـه  . در سختی و سستی متین باشـد      . که خویشتن را گم کند    
همان اندازه که ممکن است با مـردم بنـشیند و برخیـزد، در              

هم با همه نزدیک باشد و      . خلوت روحی خویش، خوش باشد    
انسان خوشبخت آن است که حد خود را . هم با همه دور

یی نگاه دارد، با مردم آنگونه معاشـرت کنـد کـه گـو            
تنهاست و در تنهایی چنان باشد که گـویی دوسـتان           

 نتیجــۀ نهـایی از گفتــار امـروز آن اســت کــه   .فـراوان دارد 
بزرگترین و بهترین دوست و بزرگترین دشمن مـا ، خـود مـا              

خوشبختی را خود می سازیم و بدبختی را نیـز خـود    . هستیم
 باید بیشتر. درد از ما است و درمان نیز از ما. درست می کنیم 

  .از همه مراقب خود باشیم
  

   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
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  بسم اللّه الرّحمن الرّحیم 
  

با سپاس به درگاه خداوند و عرض تبریک والدت بانوی          
فرزند رسالت و همـسر والیـت و        ) س (فاطمۀ زهرا بانوان،  

مادر امامت و تولد حضرت امام راحل ، حـضور خـواهران و             
ن می عزیز، سخنان این هفتۀ خـود را کـه چهـارده           برادران

قبـل  . آغاز می نمایم  . ت از راز خوشبختی انسان است     مقس
از ورود به اصل سخن، از خدای می خواهم که مـا را پیـرو               

 مـا را پیـرو واقعـی        وراستین اهل بیت عـصمت و طهـارت         
قـرار دهـد و بـه مـا توفیـق مبـارزه بـا               ) س (فاطمه زهرا 

  . طا فرمایداستکبار جهانی را ع
، مصداق مطالبی که هفته های      آری خواهران و برادران   

قبل، بخصوص سه هفتۀ قبـل دربـارۀ انـسان خوشـبخت و             
اسـت؛ چـرا کـه ایـن        ) س (فاطمه زهرا . نمونه بیان کردم  

 سال بوده باشد خـواه      14بانوی بزرگوار خواه عمر شریفش      
 نیز که ما بـا  امام راحل.  سال، همیشه زنده است  27 یا 18

 چهاردهممجلس
 سیزده آبان
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، یکـی دیگـر از ایـن        )س (فاطمهچشم دیدیم، این فرزنـد      
  .مصداقها است

الـب  اگر توجه بیشتری بـه مطالـب امـروز کنـیم و مط            
، رســیدن بــه هــدف، بــا گذشــته را مــروری کوتــاه نمــاییم

شناخت و ایمان و عمل صالح، و برداشت سد موانع و کوتاه            
نمودن سدهای بازدارنـده و حرکـت در صـراط مـستقیم را        

خواهیم نمود و برای تضمین این حرکت، باید تقـوا          تسریع  
توجـه بـه    . را که قدرت برتری است در جانمان ریشه بزنیم        

 در مورد افرادی که     ابن سینا  و سپس    امام راحل سخنان  
یز چنانکه در جلسات شاد هستند و از خودپسندی بدورند ن 

  . ، راهگشا می باشدقبل اشاره شد
بهتـرین  : ((، یعنـی  چون مفسرین مصداق الخیر البریـه     

زهـرا سـالم اللّـه       سورۀ بینه را همسر      7در آیۀ   )) مردم
 می داننـد، از سـخنان آن        ))علی مرتضی ((  :، یعنی علیها

حضرت بزرگـوار کـه بعـد از قـرآن بـاالترین کـالم اسـت،                
مـوالی   نهج البالغـۀ اگر نگاهی بـه     . استمداد می طلبیم  

ه، کـه   خطبـ 241 یـا  240 بیندازیم، خواه در همۀ      متقیان
دفتر دوم کـه    :  نامه ، یعنی   78دفتر اول نام دارد و خواه در        

 سـخن نیـز کـه       471همگی چراغ راه هـستند و خـواه در          
اله منتشر شده، مصداق ایـن شـعر را مالحظـه           ـبعنوان رس 
  :می کنیم 

  



  
  دکتر کریم زارعراز خوشبختی...............................  )92(

  شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب 
  به مومیایی لطف توأم نشانی داد          

 مـی   )ع( علـی ر سخنان جاویدان    آری دوای درد را د    
توجه به نکتۀ دویست و شـصتم از پنـدهای مـوالی            . یابیم

: ؛ آنجـا کـه مـی فرمایـد          متقیان، مؤید این حقیقـت اسـت      
ایمان در دل، همچون نقطۀ سـپیدی آشـکار مـی           ((

ان بیشتر شود، این نقطه وسیعتر و       ـهر چه ایم  . شود
فحه ، صـ  230( و با توجه به خطبـۀ        1 روزانترمی گردد ـف

زمانی خواهد رسید کـه عجـب و   ) ، داریوش شاهین   1046
خودپسندی شما را سرمست معصیت و گنـاه کنـد ؛ پـس             
باید مواظب خود باشیم تا زحماتمان را با دست خود ضایع           

  .نکنیم
، شجاعت، فـضیلت، شـهامت، حقیقـت،     آری درس انسانیت  

 و  موالی متقیـان   را از    حریّت، مروّت، عدالت، صفا و تقـوا      
ن او مـــی تـــوان آموخـــت و رهـــایی از عجـــب و ســـخنا

خودپسندی در این رهگذر، چـراغ راه سـعادت و کلیـد در             
 965 ، صـفحۀ     211خطبـۀ   خوشبختی است؛ چنانکه در     

 :  در اوصاف رستگاران می فرمایدنهج البالغه

مؤمن و پرهیزگار ، خود را به نـور ایمـان منـورو             (( 
می  ودزنده می سازد و آتش هوی و هوس را در جان خ           

و بـر سـر راهـش        درون و برونش فروغ می یابد     . کشد
مشعلی درخشان تابان می شود و در میان آن دریـای           

                                                           
 اِنْ االیمان یبدوُ لمظَهُ فی القَلبِ ؛ کُلَّما اُزدادَ االیمان اُزدادَتِ الُّمظَه-1
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نور،رهپوی راه رسـتگاری مـی گـردد و روزنـه هـای             
پارسایی و پرهیزگاری، او را به درها و سراهای سالمت          
پیش می راند، و به سبب آنکـه آفریـدگار خـویش را             

 و عبودیتش می سپرد،     خشنود می کند و دل به طاعت      
  )).پای بر ایمنگاه استوار می نهد

آری کسی که ایمان توأم با یقین داشـت و عمـل خـالص       
نصیبش گردید، پایان کارش به سعادت ختم مـی شـود و در             

درون و بـرون چنـین      . آخر کار پای بر ایمنگاه استوار می نهد       
همسر فاطمـه زهـرا      موالی متقیان فردی، همانگونه کـه     

 علیها فرمودند، فروغ یابد و همین اعمال راهـش را           سالم اهللا 
منور و زیبا می نماید و احساس رضـایت وجـدان و اطمینـان           

  .قلب که آثار خوشبختی است وجودش را فرا می گیرد
  هر که یقینش به ارادت کشد

  خاتم کارش به سعادت کشد               
  ه یقین جوی زهر حاصلیار

  ز این منزلی نیست مبارکتر ا              
  گر قدمت شد به یقین استوار

  گرد ز دریا نم از آتش برآر        
  صورت ما را که عمل ساختند

  قسمت روزی به ازل ساختند              
  تا شوی از جملۀ عالم عزیز

  جهد تو می باید و توفیق نیز              
  )حکیم نظامی گنجوی ، مخزن االسرار(
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موالی متقیان علـی     بیـان     از سخن این هفته را با الهام     
حضرت :  به پایان می برم    234 ، صفحه    193خطبۀ   در   )ع(

  :در اوصاف متقیان در خطبه همّام می فرماید
بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده (( 

  )). 1اند و با آسایش در آن به سرمی برند
خداوندا ما را در زمرۀ پیروان واقعی والیـت         (( :دعا

ما را پاسدار نظام مقدس جمهـوری اسـالمی         . قرار بده 
  .قرار بده ما را درزمرۀ انسانهای خوشبخت قرار بدهد

تکار را  یاجناستکبار جهانی و در رأس آن آمریکای        
آنهایی را که به اسالم و مـسلمین        . نیست و نابود بفرما   

مـسؤولین دلـسوز،    . خدمت می کننـد، تأییـد بفرمـا       
  .))رمابخصوص مقام معظم رهبری را حفظ بف

  
   الّلهرحمة  والسالم عليكم و

  
         

  
  
  

                                                           
 فهُم وَالجنَّۀ کَمَن قَد رَاها فَهُم فیها مُنَعموُن-1



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  

  عشق و طبیعت
  
  
  
  
  
  
  



  

  )96( .......................................   عشق و طبیعت/تمففصل ه

  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

با سپاس به درگاه خداوند و آرزوی توفیق الهی برای          
شما عزیزان برای رهایی از حجاب خودمان و توفیق طی          
طریق و اتصال به معدن عظمت او، با هنر عشق ورزیـدن            
ــسمت از راز   ــانزدهمین قـ ــاحت مقـــدس او، پـ ــه سـ بـ

ختی انسان را که در واقـع فـصل جدیـدی از ایـن              خوشب
بحث، پس از بررسی کلـی موضـوع اسـت، تحـت عنـوان         

  . تقدیم شما عزیزان می نمایم))عشق و طبیعت ((
برتـرین مردمـان کـسی      (( : )ص(حضرت محمد   

ق ورزد و همچـون     شاست که به عبادت حق تعالی ع      
عاشقان با عبادت خدا بجوشد و آن را به دل دوست           

و تن خویش را در خـدمت آن بگمـارد و دل و             بدارد  
جان خود را ازغیر عبادت و بندگی حق، فارغ سازد و           

  :))به سختی و سستی دنیا نیندیشد
   )ةعبادال... افضل الناس من عشق العباده باب(

  )220اصول کافی صفحه (

  پانزدهممجلس 
20/8/75 
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در این هفته بیشتر از حافظ کمک می گیرم و راه دیگر        
  .سی می نمایمعارفان را در جلسات بعد برر

  
  رکاساً و ناولهاداال یا ایها الساقی ا

  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها    
         

  
  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد             
  جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت 

  عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد          
  حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت 

  که قلم بر سر اسباب دل خرم زد         
  :و یا در جایی دیگر می گوید 

  فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی 
  بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز     

چنانکه مالحظه می کنیم حافظ دراشاره به مقام انسان         
 که داشـت    عرض امانت به او و اینکه انسان به خاطرعشقی        

امانت را پذیرفت؛ گر چه راه آن بـس طـوالنی و خطرنـاک              
بود و زمین و آسمان از پذیرفتن آن ابا کردند، ولی انـسان             
بواسطۀ عشق و شدت خواسته، به اندازۀ استعداد خـود آن           

 انا عرضنا االمانۀ علی السمواتِ واالرضِ     را پذیرفت؛ آیۀ    
یـر امرتبـۀ خلیفـۀ       را در نظـر دارد؛ ز       بلی اقالو،  )اِلی آخرِ (
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اللهی برای فرشته که عقل خالص است و از شهوت محروم، 
حاصل نمی شود و حیوان نیز که شهوت صـرف اسـت و از              
عقل بی نصیب، نمی تواند به این مرتبه نزدیک شود؛ زیـرا            

 امـا وجـود     ؛))حیوان را خبر از عالم انسانی نیـست       ((
پذیرش انسان که هر دو جنبۀ عقل و شهوت را داراست، به            

  .مسؤولیت تکلیف آراسته شده است
   حافظ شیرازیبه قول 

  در عاشقی گزیر نباشد ز سوز و ساز 
  استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم

   در این سفر امن آدم بهشتی ام
  حالی اسیر عشق جوانان مهوشم        

 بخـوبی   لسان الغیب حافظ شیرازی   آری اگر به دیـوان      
 بار واژۀ 199 در اشعار خود توجه کنیم، مالحظه می کنیم که

عشق را به کار برده است؛ و اگر مشتقات عشق را در اشعار او              
 مـورد بـه     250مورد عنایت قرار دهیم، در می یابیم بـیش از           

  .تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل: کار رفته است که
 معتقد است که هر نوع گنج سعادت که به          حافظخود  

 دعای شب و ارتبـاط بـا معـدن    دست آورده است، از برکت    
آری خلـوت شـبانه، نمـاز شـب و          . عظمت الهی بوده است   

ارتباط با او حافظ را بنا به گفتـۀ خـودش حـافظ و لـسان                
  : الغیب نموده است

  هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ 
  از یُمن دعای شب و ورد سحری بود     
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و به همین خاطر درزمرۀ اولیای خدا شده است و هرگز           
با خبـر  (( :  می فرماید)ع(علی  . رگ او را فرا نمی گیرد     م

باش که برای اولیای خدا مرگی نیست، بلکه از خانـه           
بنابراین اوصاف  . ))ای به خانۀ دیگر نقل مکان می کنند       

، عاشق راه خدا که از طریق خدمت تجلی می نمایـد، هـم              
  .در این دنیا موفق است و هم در سرای جاودانه

  ی عیسی صبا خوش باد همیشه وقت تو ا
  که جان عاشق دلخسته زنده شد به دمت       

         
  

  حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
  آری به اتفاق جهان می توان گرفت               

  
ــار      ــل ک ــه عم ــرم ، ب ــواهران محت ــرادران و خ ــی ب ول

اگـر  . همانگونه که در سخنرانی های قبلی عرض شـد        .برآید
یم، تنها از او کمک بخواهیم و تنها بـه          تنها او را عبادت کن    

او به عشق بورزیم، جام جهـان نمـا را در آغـوش خـواهیم               
به همین دلیل اسـت کـه واجـب اسـت حـداقل در              . گرفت

اِیاکَ نَعبْدُ و ایاکَ    : نمازهای پنجگانه روزانه ، ده باربگوئیم     
  .نَستَعینَ

گان ، علت این امر آن است       رو شاید به قول برخی از بز      
هر عملی از ما سر می زند، توسط پـنج حـس ظـاهر و               که  

پنج حس باطن است که روی هم ده حس می شـود و بـه               
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تنها تـو را    ((: همین منظور ، حداقل بایستی ده باربگوییم      
عبادت می کنم و تنها از تو اسـتعانت و یـاری مـدد              

 تا شاید عشق به او در جانمـان خانـه کنـد و              ))جوییم می
  : شویم کهمصداق آن عاشق واقعی 

  عاشقی را شرط ، تنها ناله و فریاد نیست 
  تا کسی از جان شیرین نگذرد ، فرهاد نیست       

این گونه افراد که عشق به او سراپای وجودشان را فرا می            
، اینان درسختی   183گیرد و به مصداق کالم امام ، در خطبه          

چنان زندگی می کنند که گویی در آسایش اند و اگر نه ایـن              
از شـوق  ! ست که زندگی شان را مدتی است که باید گذرانـد       ا

خواه دریافت پاداش خود از او، و خـواه از          (رسیدن به معشوق    
، جانهایشان در )ترس ماندن و مرتکب گناه شدن دراین جهان

یک چشم به هم زدن در کالبد خود نمی ماند، زیرا آفریـدگار             
رد و کوچـک  در اندیشۀ آنان بزرگ و غیر او ، هر چه باشد خـ        

  .سخن را خالصه کنم. می نماید
پسرت دچار عشق شده ((: م را گفتندی حکافالطون

   )).اینک در آدمیت خود، کمال یافته است: ((گفت.است
  عشق درد است به نزدیک طبیبان مجاز

  پیش دانای حقیقت بجز از درمان نیست         
         

  چراغ انجمن عشق اگر دهد پرتو
  ه هر ذره شبچراغ شود ز خاک بادی      
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 اگر در عظمت خلقت      آری برادران و خواهران نمازگزار؛    
خداوند و اسرارطبیعت بادیۀ علـم و معرفـت بنگـریم و بـه              
اختالف شب و روز ، تـوجهی عمیـق و شـگرف نمـایی، در               

ما فقط قـسمتی  . برابر عظمت او سر تعظیم فرود می آوریم       
م و یا می    یکن یاز موجودات را می بینیم و آنچه مالحظه م        

شناسیم، قسمت کوچکی از دریای عظمت کاینـات اسـت؛          
توجه به ستارگان نه فقط ازنظر دریانوردی و یا کشف سایر           

  . امکانات فایده دارد، بلکه روح ما را بزرگ می کند
  : گوید عمانی سامانی

  عشق ملک قابلیت دید صاف
  نزهت ازقافش گرفته تا به قاف             

  ه عشق آفرینالجرم زد خیم
  در فضای ملکه آن عشق آفرین           

  جمله را کرد از شراب عشق مست
  یادشان آورد آن عهد الست                

  عالمی دیدم از این عالم برون 
  عاشقان سرخرو یکسر ز خون             

  ای صبا ای عندلیب کوی عشق
   گوی عشقتای تو طوطی حقیق         

  تّی تُنفقوالَن تَنالُوا لبِرَّ حَ
  بعد از آن مما تُحِبون گوید او              

  نیست اندر بزم آن واال نگار 
  از تو بهتر گوهری بهتر نثار      
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 جان خود را فدای ،)ع(امام حسین ، آری رهرو عشق
  : چرا که: امت کرد و ثاراهللا وابن ثاره شده

  کی می توان بی رهبری عشق به سرچشمۀ مراد راه بُرد؟
 

  :شاعربه قول 
  هم آسمان نتیجۀ عشق است هم زمین

  هم آدمی مالزم عشق است هم پری    
  چوگانی از ارادت اگر نبودت به دست

  کی مرد وار گوی سعادت به در بری     
 

   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

با سپاس به درگاه خداوند و عرض تبریک ماه رجب، از           
دایی که عطا می کند به کسی که نمـی شناسـد و نمـی               خ

اَعطِنی اِیّاک جَمیع خَیرَالدنیا و خواهد ، می خواهیم که     
  .خَیرَاالخِرَهِ

ن قسمت از رازخوشـبختی انـسان و        یبحث ما شانزدهم  
 و پرتو محبّت مـی      عشق و طبیعت  دومین قسمت ازفصل    

  . باشد
برتـرین مردمـان کـسی      ): (( ص(حضرت محمد   

ه به عبادت حق تعالی عشق ورزد و همچـون          است ک 
عاشقان با عبادت خدا بجوشد و آن را دوست بدارد و 

 خود  تن خویش را در خدمت آن بگمارد و دل و جان          
د و بـه    ، فـارغ سـاز    را از غیر عبادت و بندگی حـق       
آری کسی که عـشق       ،سختی و سستی دنیا بیندیشد    

واقعی در مسیر هـدف واال داشـته باشـد، خـواه در             
بادت و خواه در انجام وظایف که آنهم نوعی عبادت     ع

  )).است، محکم و استوار عشق می ورزد

 شانزدهممجلس
22/8/75 
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  :حافظ شیرازیبقول 
   نباشد ز سوز و ساززیردر عاشقی گ

  استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم    
  من آدم بهشتی ام اما در این سفر 

  حالی اسیر عشق جوانان مهوشم        
   

   و فریاد نیستعاشقی را شرط تنها ناله
  تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست     

 آری ،و این امکان ندارد مگر بواسطه ارتباط واقعی بـا او  
خلوت شبانه، نماز شب و ارتباط با او، حافظ را لسان الغیب            

  .نموده است
  هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

  از یمن دعای شب و ورد سحری بود     
 چنـان   سـنایی شوق درحدیقـۀ     عشق و عاشقی و معـ     

  . است که عشق جان می رباید، سر می برد و سِرّ می نماید
  

  دلبر جان ربای عشق آمد
  سرّ بُر و سِرّ نمای عشق آمد              

   رازعشق با سر بریده گوید
  زانکه داند که سر بود غماز       

  خیز و بنمای عشق را قامت
  ن بگفت قد قامتکه مؤذّ         
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آن که از درک یگانگی دور باشد، به مرغ خانگی 
ماند که پرش بریده باشند و اوج سفر و پرواز به دیار 

  .حضر ندارد
  

  آب آتش فروز عشق آمد
  آتش آب سوز عشق آمد         
 هم تصویر زیبا و واالیـی را از اوصـاف و توانـایی              عطار

وادیهای کشور عشق در اشـعار خـود بیـان نمـوده اسـت و              
کسی را نـصیب عـیش خـویش و         (( : گیردنتیجه می   

شرب مدام دلکش است که پای در وادی عشق نهاده          
  .))است و مستغرق آتش است

  بعد از این وادی عشق آمد پدید
  غرق آتش شد کسی کانجا رسید       

  کس در این وادی به جز آتش مباد
  وآنکه آتش نیست عیشش خوش مباد         

  تا نسوزد خویش را یکبارگی 
  کی تواند رست از غمخوارگی            
 در همین مورد ، حکایت جان دادن ابراهیم خلیـل           عطار

او . را که از دقیق لطایف عرفای برخوردار است، بیان می کنـد    
چگونه ترک جـان گـویم کـه بـین مـن و             (( : می گوید 

من که خـود در میـان       ! محبوبم عزرائیل در میان باشد    
 تـا   ))بیـنم؟ جـان   واسـطۀ   چـرا   نمی بینم، عزرائیل را     

  .سرانجام ندا آمد
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  حق تعالی گفت اگر هستی خلیل
  بر خلیل خویشتن جان کن سبیل     

 گـام بـرداریم،     خلیل اهللا آری اگرقابلیت بود که در راه       
مراحلی درفضای ملک می یابیم که هر چـه داریـم، حتـی             

  .عزیزترین متعلقات خویش را در راه او فدا می کنیم
 چندین حدیث قدسی را     حقایقطرائق ال نویسنده کتاب   

در حقیقـت   . که لفظ عشق در آنها به کار رفته، آورده است         
دربارۀ واژۀ عشق تاکنون بیش از صد رسالۀ منظوم یا منثور 

نمونه های عالی عـشق را از زبـان و          . نوشته شده است  
کالم حافظ ، موالنا ، عراقی  عطار و عمـان سـامانی             

شق می خواهـد و  البته بیان عشق فهم ع   . باید شنید 
 گوش عشق می خواهد و ایـن جـز بـا            7زبان عشق   

  . توفیق او میسر نیست
  گوش عشق آری زبان خواهد ز عشق

  فهم عشق آری بیان خواهد ز عشق    
  عشق آمد عقل از او پامال شد 

  آن نصیحت گوی عاقل الل شد    
  طالب و مطلوب را دمساز کرد

    زهره را با مشتری انباز کرد    
   الّلهرحمة  يكم ووالسالم عل
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  

با سپاس به درگاه خداوند، میالد سراسر سعادت مـولی          
 )ع(حضرت علی   الموحدین، ریاست روسپیدان این عالم،      

را به حضور مقام معظم رهبری، شـما بـرادران و خـواهران             
 جهان بویژه شیعیان خـاص او تبریـک و تهنیـت            انمسلمان

ون این هفتـۀ مقـدس بـه نـام بـسیج            چض می نمایم و     عر
مـوالی  نامگذاری شده است ، ضـمن گرامیداشـت آن، از            

، رهبر متقیان، شهریار اسالم، دلبنـد کعبـه، فـاتح           متقیان
خیبر، دادرس مستمندان، شفابخش دردمنـدان، بخـشندۀ        
دشمنان دستگیر ناتوانان می خواهم که دست ما را بگیـرد           

ندان عصمت و طهـارت کـه همانـا راه          و در راه عشق به خا     
اسالم ناب محمدی است، بخوبی هدایت فرمایـد، آری اگـر           

 هدایت شدیم، مـسؤولیت شـناس       علی مرتضی در طریق   
بسیجی واقعی می شویم و پیرو واقعی و عملـی          . می شویم 

 بوعلیخط امام راحل می گردیم، آنوقت می توانیم، شـعر           
  :را زمزمه کنیم که

  

 هفدهممجلس
04/9/75 



  

 )108( .......................................   عشق و طبیعت/تمففصل ه

  قدح ریخته اندتا باده عشق در 
  واندر پی عشق عاشق انگیخته اند     

  با جان و روان بوعلی مهر علی 
  چون شیر و شکر به هم در آمیخته اند          

 زادۀ کعبـه  )ع(امام علـی   آری مفهوم عشق را باید از       
که اولین شهید محراب است و چشمی که در خانۀ خدا باز            

  .وزیمبه خوبی بیام. شد و در خانۀ خدا بسته شد
شبختی انـسان از او     ت از راز خو   مدر این هفدهمین قس   

، با توجه به اینکه این سومین جلسه تحت         مدد می خواهیم  
، سـخنان یکـی از      عنوان عشق و طبیعت پرتو محبت است      

  : رگان علم و معرفت را بیان می کنمبز
را انکــار ) ع (علــیاگــر خورشــید عالمتــابی ماننــد ((
می شـدند کـه فرمـانروایی آن،        ، با عشقی روبرو     کردند نمی

 دست پذیرای فضای دهر را فرا گرفته و با وجودش قدح در       
  )).عاشقان مست آمده بود

 بـود کـه تارهـای هـستی         )ع(موال علی        آری این   
ناتوانان را با دستهای نوازشگر خود نواخت و اکسیر عشق و           
الفت را دررگهای آنان روان ساخت و همین عشق بـود کـه        

طرابش ان را از دل نـوح زدود و بـه روح پـر اضـ         هیبت توفـ  
همین عشق بود که انـوار      . آرامش و سکون ملکوتی بخشید    

 را قدرتی بخشید که از آتش       ابراهیم خلیل تابناکش جان   
، گلزار طرب انگیز به وجود آورد و جـان را فقـط          شعله خیز 

  .به خلیل خودش بی واسطه تقدیم نمود
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افتن آتـش بـه طـور       را به هنگام ی    موسیعشق بود که    

رسانید و برق هـستی را در یـد بیـضای او در سـینۀ سـینا         
  .برافراشت
 را نواخـت و از      مـریم بود که بـه غمـزه اش        عشق  

 بــارور مــسیحا پیکــرش را بــه وجــود روح القــدس
  را علی مرتضی گردانید و باالخره این عشق بود کـه         

، بزرگترین اسوه و نمونـه      )ص (حضرت محمد بعد از   
ن راز و رمز عـشق    یشریت قرار داد و هم    حسنه برای ب  

است که مولوی هـا و حـالج هـا و حـافظ هـا را نـور                  
بصیرت بخشید و اینان از این طریق عشق بـه خـدای      

  .یکتا می ورزند
  ندای عشق تو دوشم در اندرون دادند 

  فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست   
  : و یا در جایی دیگر میفرماید
   یاد آمد دردر نمازم خم ابروی تو 

  حالتی رفت که محراب به فریاد آمد   
 کنـیم   اگر به محبت عشق توجهی نماییم، مالحظه می       

، فی اهللا عطـار و انـاالحق        موالنا و فنا  که وحدت وجود    
نمونـه عـالی     بـر همـه عـالم،   سعدی و عاشق شدن    حالج

ترین مراحل کمالند و تنها این مراحل، بزرگتـرین مراحـل           
ند که عرفای بزرگ ما در وصول       عرفان عملی و نظری هست    
مـن خـود در خانـۀ امـام کـه از            . به حق از آنها گذشته اند     
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بزرگترین و بلندترین کاخ هـا و حتـی برتـر از تـاج محـل                
 آقا شنیدم آن چیزی که      مرحوم حاج احمد  است، از زبان    

امام را امام نموده، عالوه بر علم و تجربۀ او عرفان او بـود؛ و          
شق به اول، جان برکفانی بودنـد کـه         یکی از ره آوردهای ع    

انقالب را و نظام مقدس جمهوری اسالمی را با جـان خـود             
 سـاله،   13آری نوجـوان    . حفظ کرده انـد و خواهنـد نمـود        

  . شهید فهمیده، از اینگونه عاشقان بود
  حالج برسردار این نکته خوش سراید

  از شافعی نپرسند امثال این مسایل     
شکار است که سـرود عـشق را        در اشعار دیگر ، معنی آ     

باید با عاشقان سینه چاک در میان گذاشت و این راز را بـا              
 عـشق را عنایـت و       مولوی. عموم مردم نتوان در میان نهاد     
  .توجه حق تعالی دانسته است

  عشق دریایی است قعرش ناپدید 
  در نگنجد عشق در گفت و شنید         

  هفت دریا پیش آن بحری است خرد 
  قطره های بحر را نتوان شمرد             

  این سخن پایان ندارد ای فالن
  باز رو در قصۀ عشق جهان                

عشق زدایندۀ کینه ها و دشـمنی هـا و نابودکننـدۀ            
بدبینی ها و آغاز دوستی هـا و نیـز مایـۀ تلطیـف روح               

  . انسانی است
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  : از نظر افالطون 
و گرچه علم و حکمت برای عقل محبوب می شـود           ((

  .))لیکن از منبع عشق سرچشمه می گیرد
  :چنانکه حافظ گوید

   پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی
  که صفایی ندهد آب تراب آلوده         

  آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
  غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده    

همانگونه که متذکر شدم دربارۀ عشق تاکنون بـیش از          
ا منثور نوشته شده است و استاد دانش        صد رساله منظوم ی   

پژوه در دومین کنگره ایرانـشناسی و دریکـی از تحقیقـات            
خود ، هفتاد رساله العشق را از بزرگان علـم و ادب معرفـی            
نموده است؛ که البته نمونه های عالی این حقایق عرفانی را   

  . شنیدیدحافظ، موالنا، عراقی و عطاراز زبان و کالم 
  ی کنی و جوانی سعدی اگر عاشق

  دد بس است و آل محمّعشق محمّ      
  :یکی از بزرگان می نویسد 

عده ای عقیده دارند که دنیا مجـرای اشـک هـا و             ((
حسرتهاست، من عقیده دارم که جهان مکانی بـرای         

  )). پرورش و تعالی روح است
دنیـا جایگـاهی بـرای    ((: بنابراین ما می توانیم بگوییم  

 ها نیست، بلکه محلی است که درک بدبختیها و ناکامی
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روح انسان بر اثر تحمل مشکالت و رنجها و نامالیمات           
و صبر و استقامت توأم با عشق متعالی می شود و ایـن          
جهان برای عاشقان خداست و انسانها مقدمۀ بهـشت         
خدایند و اگرکسی توانـست انـوار عـشق بـه او را در              
جانش احساس کند، به یقین آب حیـات را بـه همـان             

 بنـابراین، بـرای شـفا بخـشیدن بـه      )).اندازه چشیده است  
خـود را در دنیـایی کـه        . بیماری احساس ناکامی، کافی است    

برای بسیاری از مردم جایگاهی برای رنج بیهوده بردن اسـت،           
با بهره گیری از درد و رنج بعنـوان         . جستجو و ستایش نماییم   

بـرای  کاتالیروز پیداکنندۀ اسـتعدادهای زنـدگی و شـکوفایی          
کشف خودآگاهی مجدد، جوهر ذات خود را که بی ارتباط بـا            

  .م یذات خداوندی نیست، کشف کن
ریشۀ عشق در وجود انسان و در دل کـه همانـا منبـع               

  . الیزال الهی است، نهفته است
  

  عشق از معشوق اول سر زند
  .کو به عاشق جلوۀ دیگر دهد              

  
   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
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  بسم اهللا الرحن الرحیم 
  

با سـپاس بـه درگـاه خداونـد و عـرض تبریـک مبعـت            
به شما برادران و خـواهران محتـرم و         ) ص(د  حضرت محمّ 

ـ         دی کـه همانـا     آرزوی توفیق پیمودن راه اسالم نـاب محمّ
ـ        . مسیر نور است   ت را بـا   فصل عشق و طبیعت و پرتـو محبّ

  .  آغاز می کنمحافظریم و سپس با قرآن ک
  ذی خلق اقراباسم ربک الّ: قبل از شروع

  1آیه -سورۀ علق
  ))بخوان محمد امین بخوان به نام من بخوان((

  به دل هراس ره مده بخوان کالم من بخوان 
  بخوان به نام آنکه او ترا خجسته آفرید 

  به نام آنکه خلق را ز خون بسته آفرید       
  مین بر آفریدگار من بگو محمد ا

  کمال و عقل و علمشان بود همه از آن من          
  عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ

  ))قرآن ز بر بخوانی با چارده روایت     

  هجدهممجلس 
18/9/75 
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  :می گوید  هادی سبزواریمرحوم حاج مالّ
  عشق صلح کل و باقی همه جنگ

  عاشقان جمع فرق جمع پریشانی چند           
نوشتۀ دکتر  )) عشق درس است    (( کتاب  اگر نگاهی به    

 بینـدازیم، در مـی یـابیم کـه          1375جان بوریسکو، چـاپ     
خالصۀ بحثی که این شخصیت علمی در مورد عشق بیـان           
می کند، مربوط به کارگشایی و سلطان قلـب بـودن عـشق      

  .می باشد
او پس از بحث های فراوان به تجـاربی کـه زنـدگی بـا               

 کنـد و در نتیجـه پـس از          عشق به ما می آموزد اشاره می      
واقعـی، فـشار    )) خـود ((تجربۀ عشق و ارتباطی کوتـاه بـا         

را که همیشه محدودیت آفـرین اسـت بـه مراتـب            )) من((
در این کتاب نویسنده ثابت می کند کـه بـا   . کمتر می داند  

عشق و آرامش به طور موقت هویت غیـره واقعـی خـود را              
ال را مطـرح    تصحیح می کنید و به یاد می آورید و این سؤ          

چه کسی هستید؟ به جای یکی شـدن بـا            می کند که واقعاً   
رفتن افکارمـان مـی باشـیم و        افکار مان، ناظر و شاهد رژه       
، شـروع بـه محتـرم شـمردن         بتدریج، امّـا بـه طـور مـسلم        
وقتی خود واقعـی مـان را       . ارزشهای خود خواهیم کـرد    

نظاره می کنیم و به یاد جوشش چشمۀ فیاض عشق          
مالحظه مـی کنـیم کـه در یـک جریـان            می افتیم،   

طبیعی بدون فشار توجه به ستایش طبیعت درونمان        
  .غلیان پیدا می کند و احساس آرامش می کنیم
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 در غـزل عاشـقانه آخـرین لطافـت و           سعدیهمچنین  
زیبایی را درک کرده و لطیف ترین معانی را در ساده ترین            

ــاملترین الفــاظ آورده اســت  ــرین و ک ــصیح ت ــن . و ف در ای
  . مورد توجه استسعدیخصوص، داستان پروانه و بلبل 

 
  شنیدم که پروانه با بلبلی 

  که می کرد از عشق گل غلغلی          
  همی گفت کاین جور و فریاد چیست

  ز بیداد معشوق این داد چیست          
  ز من عاشقی باید آموختن

  که هرگز نمی نالم از سو ختن            
  : ن پروانه و شمع عنوان می کند در داستاسعدیو همینطور 

  شبی یاد دارم که چشمم نخفت 
  شنیدم که پروانه با شمع گفت            

  که من عاشقم گر بسوزم رواست 
  ترا گریه و سوز باری چراست              

  : شمع در پاسخ می گوید
  چو شیرینی از من بدر می رود

  چو فرهادم آتش بسر می رود            
  شق کار تو نیست که ای مدعی ع

  که نه صبر داری نه یاری زیست         
  تو بگریزی از پیش یک شعله خام 

  من استاده ام تا بسوزم تمام    
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  ترا آتش عشق اگر پر بسوخت
  مرا بین که از پای تا سر بسوخت        

  همی گفت و می رفت دودش به سر
  همین است پایان عشق ای پسر         

  نره اینست اگر خواهی آموخت
  به کشتن فرج یابی ازسوختن            

چنانکه به خوبی دریافـت مـی شـود، اوالً تفـاوت بـین              
 ثانیاً، عشق موجب    .عشاق، بر حسب استعداد متفاوت است     

  . برات سالمت می باشد
  عشق ورزیدم و عقلم به مالمت برخاست 

  هر که عاشق شد از او حکم سالمت برخاست       
 موتـور متحـرک مـا همانـا         بنابراین می توان گفت کـه     

عشق است؛ عشقی که توأم با ارزویی واال و اراده ای استوار            
ان ـاشد؛ در اینصورت هر چـه نـصیب انـس         ـو اعمالی نیکو ب   

بدین ترتیب، دسـتاورد مـا بـه        . می شود، تقدیر اسـت    
صورت گسترش مدام شـادمانی و تحقـق هـدفهای          
ارزشمند توجیه پذیر اسـت و نتیجتـاً شـکیبایی و           

 هر چه می بینـیم      ؛ لذا مانی و عشق می آفرینیم    شاد
معنویت و الوهیت اسـت، در نگـاه یـک کـودک، در       
درخشش ستارگان، درطراوت یک گل، در پروازیـک        
پروانه و در جست و خیز ماهیها، همه و همه، تجلـی            
او را احساس می کنیم کـه زیبـا و دلنـشین و آرام              

  .بخش است
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جبـران ازقـول    یکی از نویسندگان بنام جبـران خلیـل         
هرگاه کار مـی کنیـد،      (( : یکی از معاصران نقل می کند     

نی لبکی هستید که ازطریق دل او زمزمه ساعتها به          
 و کار آمیخته به عشق چیست؟ ))موسیقی بدل می شود

افتن پارچه ای است تنیده شده از تارهای دلتان، به گونـه            ب
. ای که گویی محبوبتان آن جامـه را بـه تـن خواهـد کـرد               

نانکه قبالً اشاره نمودم، با توجه به انگیزۀ انـسان، تحمـل            چ
مشکالت می تواند سازنده و انسان ساز باشـد؛ زیـر انگیـزۀ             
عمل همراه با عشق ، موجب چنـدین برابـر شـدن نیـرو و               

البتـه بایـد توجـه      . تسلط انسان برخواسته هایش می گردد     
داشت که جسم انسان وسیله ای برای کنتـرل انـرژی مـی             

توجه .  یعنی انرژی را هم تولید و هم مصرف می کند          باشد؛
ولی اگر از   بیشترین انرژی را مصرف می کند ؛        )) من((به  
عبور کنیـد، بـا کمتـرین تـالش بیـشترین           )) من((

زیرا بـدین وسـیله قـدرت       . دستاورد خواهید داشت  
عشق را در کف اختیار گرفته اید و ازانرژی به طرزی           

ـ          .تفاده نمـوده ایـد    خالق برای تجربـه و تکامـل اس
 چـون عاشـقانه در خـدمت        DNAهمینطور هر یاخته یا     

همنوع خود می باشد، مستقیماً به کامپیوترکیهانی متـصل         
یا بـا سـهولتی بـی تکـاپو و اگـاهی بـی زمـان ،                 . می شود 

استعدادهای یکتای خود را در جهت انجام وظیفـۀ یکتـای           
های جسم لذا با توجه به رفتار یاخته      . خود به کار می بندد    

خود، می توانیم خارق العاده ترین و مؤثرترین تجلی را فـرا      



  

   دکتر کریم زارعراز خوشبختی   ............................... )119(

. بگیــریم و آن عبــارت اســت از تبعیــت ازقــوانین معنــوی 
در پایـان کتـاب     )) کتاب هفت قانون معنویت   ((نویسندۀ  

همچون نظارۀ شعله های آتش یک عمر،    (( : می نویسد 
 زدی در آسمان چون سیالبی شتابان ا      ه رع بسان جرقّ 

ب کوهی، لحظه ای مکـث کـرده ایـم تـا بـا              سراشی
یکدیگر روبرو شـویم، یکـدیگر را مالقـات کنـیم و            
دوست بداریم و یکدیگر را درلحظه هایمـان سـهیم          
کنیم، این لحظه ای گرانقدر، اما گذراست، بسان دمی  
در ابدیت، اگر با توجه به خوشدلی و عـشق سـهیم            

رید کنیم برای یکدیگر فراوانی و شادمانی خواهیم آف       
  )). و آنگاه این لحظه ارزشمند بوده است

  )از کتاب هفت قانون معنوی موفقیت نوشتۀ دکتر دیباک چوبیرا(
  

اگر دل و جان با نور عشق به حق منـور           ! عزیزان
شود، جهانی روشن مـی شـود؛ زیـرا همـانطور کـه             

، و طبیعـت    یعت نوزدان است که در سرور باشـند       طب
نورافـشانی  ستارگان است کـه شـبها بدرخـشند و          

کنند، طبیعت انـسان چنـین اسـت کـه بـا عـشق              
کمتـرین  (( رؤیاهایش رابه آسانی و با توجه به قانون       

، زیـرا آنچـه     به صورت اجسام متجلی سازد    )) تالش
  . موجب انسجام طبیعت می شود نیروی عشق است

  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
  باهللا گز آفتاب فلک خوبتر شوی        
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 که بودن و رفتن و مرگ و زندگی مفهومی          آنوقت است 
شــهید . جزقــرار گــرفتن در مــسیر جریــان عــشق نــدارد

نـان تـا   چمـا هم  (( :  درفـرازی مـی گویـد      دکتربهشتی
  )).آخرین نفس و لحظه عاشق شهادتیم
  به عشق کوش که تا در دل تو ره نکند

  نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی     
که هفتمین قانونی اسـت کـه        ))دارما((اگر ما به قانون     

 تبعیت می شود، توجه کنیم،      DNAتوسط یاخته ها و یا      
در می یابیم که اگر مهر و محبت خدایی که در ژرفای روح   

، پرورش یابد، به جان که هم به جـسم و             انسان نهفته است  
  .توجه می شود هم به ذهن انسان روح می بخشد،

ــا ((( ــی  )) دارم ــسکریت یعن ــان سان ــتدر زب   غای
بنابراین، شایـسته اسـت از اسـتعدادهای یکتـای          ).انتصی

خود فهرستی تهیه کنیم؛ سپس همه آنچه را کـه دوسـت            
داریم انجام دهیم و در بررسی استعدادهای بی همتای هـر           
خرد و در راه خدمت به بـشریت، گذشـت زمـان را از یـاد                
ببریم و درزندگی خود و دیگران فراوانی و نعمت به وجـود            

الخره هر روز از خود بپرسیم؛ چگونه می تـوانیم          آوریم و با  
کمک کنیم؟ البته اگربا عشق به این سـؤال پاسـخ دهـیم،             
بدون زحمت خاصی است و با هـر عمـل عاشـقانه ای کـه               
انجام می دهیم، در جهت خدمت به همنوعان و انسان هـا            

  .حرکت می کنیم و فعالیت می نماییم
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ز می تواند بـه     توجه به یکی از سخنان البرت انیشتن نی       
می خواهم اندیـشه هـای   (( : او می گوید. ما کمک کند 

  )).خدا را بشناسم، بقیه جزیی است 
آری در طبیعت انسان و جهان، ذهن کیهانی هر چه را           
که درمیلیاردها کهکشان بـه وقـوع مـی پیونـدد بـا دقتـی               

  . ظریف و هوشمندی بدون خطا، طراحی می کند
هوشمندی انـسان،   : (( رابنا به تعریف دکتر دیپاک چوپ     

. غــایی و متعــالی اســت و در هــر یــک از نــسوج هــستی  
؛ ، نفوذ مـی کنـد     ازکوچکترین تا بزرگترین، از اتم تا کیهان      

هر چه زنده است تجلی آن هوشمندی است و هوشـمندی           
در حقیقت از طریق هفت قانون معنوی عمل می کند اگـر            

کنش آن  در عمل   . ما به هر یاخته جسم انسان توجه کنیم       
تولـد و   . بیان این قوانین را به خوبی مالحظه خواهیم کـرد         

بوجود آمدن هر یاخته، خواه مربوط به قلب باشد و یا مغـز             
 در قانون توانایی مطلق انجام می        و خواه یاختۀ شکم باشد،    

  .یابد
  قانون توانایی مطلق-1
  قانون بخشایش-2
  قانون کار یا علت و معلول-3
  کمترین تالش-4
   و آرزوقصد-5
  عدم دلبستگی-6
  ))قانون دارما یا غایت حیات-7



  

  )122(  ............................................ پرتو محبّت/فصل هشتم

یک نمونۀ کامل قانون توانایی مطلق و        DNAدر واقع   
 موجـود  DNAبیان مادی توانایی مطلق است، در حقیقت  

در هر یاخته، خود را از راههای متفاوت بیان و متجلی می            
همین امر موجب برآورده شدن نیازهای بـی همتـای          . کند

 ) هفت قانون معنـوی   ،  93صفحه  ( می شود    همان یاخته 
ست کـه در حـال تعـادل و         زیرا یاخته زمانی زنده و سالم ا      

در حالت توازن است کـه توفیـق و همـاهنگی           . توازن باشد 
مدام حفظ می شود قانون کارها به طرزی یکتا توسـط هـر      

قانون کمترین تالش، کار را در حـال        . یاخته اجرا می شود   
از طریق قانون قـصد و آرزو       . می دهد   هشیاری، آرام انجام    

هـر یاختـه   . همانند سوخت و ساز یک سلول عمل می کند  
بیانگر قانون عدم دلبستگی اسـت و لـذا بـه ثمـره قـصدها               

  . دلبستگی ندارد
هـر یاختـه بایـد      . ، بیانگر قانون دارما نیز هـست      هر یاخته 

و با توجه به استعدادهای     منشأ ضمیر برتر خود را کشف کند        
، در خدمت همنوعانش باشد؛ و چون مستقیماً به این متابی ه

کامپیوتر کیهانی متصل است، می تواند با سهولتی بی تکاپو و           
آگاهی بی زمان، استعدادهای یکتـای خـود را بکـار گیـرد؛ و              
سرانجام گفتگوی درونی برخاسته از جسم انسان است که می 

 ازنظر .تواند کمک کند و این ممکن از عشق متجلی می گردد
عشق مرتبتی باالتراز عرفان دارد و به ) ره(امام خمینی 

   .عبارتی غایت آن است
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  چون به عشق آمدن از حوزه عرفان دیدم
  آنچه خواندیم و شنیدیم همه باطل بود         

 در کتـــاب شـــیخ روزبهـــان بقلـــی فـــسایی
  : عبهرالعاشقین می گوید

بهشت جای زاهدان است، کنشت خرابات عاشـقان        ((
ایشان عشق را مقدمه     -ت، نارسیدگی در عشق نیست    اس

  )).نهایت عشق بدایت معرفت است -عرفان می داند
)) عـارف کـه باشـد؟      ((  : پرسـیدند  ازیحیی بن معـاذ   

عارف، آفتاب صفت است که بر همـه عـالم          (( : فرمود
عارف آن است که خیمه دل خویش بـه مـوال           . بتابد

دی اسـت   داده باشد و تن به خلق، عارف همچون مر        
که بر شیر نشیند؛ همه کس از او ترسند و او از همـه              

، چون روزگـار بهـار      ))وقت عارف (( کس بیشتر ترسد،    
استاد الهی، مطلوب و هدف عرفان و عارف را در این           . است

  : سه مورد خالص کرده است 
  گریز از دنیا و عشق به خدا-1
  فنای از خود، و بقای به خدا-2
  تخلق به اخالق-3

  )120، 109ت لمعا(
  

  عرفا تعابیر گوناگونی دارند ؛ 
عرش، محل استقرار اسـماء    (( :  می گوید  ابن عربی 

  )).مقید الهی است
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  .، عرض را قلب انسان کامل می داندکشاف
دوسـتی خـدای    (( : می فرمایـد  ) ع (معصومینیکی از   

هرگاه بر دل مؤمن تابید، دوستی حضرت او دل مؤمن را           
ع ذکرها غیر ذکر او خالی مـی        از جمیع شغلها و از جمی     

دوستی خدا آتشی   ((:  می فرماید  )ع(حضرت علی    .))کند
 )) هر چه عبور می کنـد ، او را مـی سـوزاند             ازاست که   

محبت الهی و عشق الهی در هر بدن که جا کرد           (( : یعنی
  .))، آن بدن را می سوزاند

، عـشق را وادی دوم از هفـت         منطق الطیـر  ، در   عطار
  : او چنین می گوید. استوادی بر شمرده 

  
  بعد از آن وادی عشق آید پدید

  غرق آتش شد کسی کانجا رسید        
  عشق آن باشد که چون آتش بود 

  گر مرو سوزنده و سرکش بود             
  عشق کارعقل مادرزاد نیست

  عقل در سودای عشق استاد نیست     
  عشق اینجا آتش است و عقل دود 

  عقل زود عشق چون آمد، گریزد        
  گر زغیبت دیده ای بخشند راست 

  بینی کزکجاست به اصل عشق آنجا     
  گر تو را آن چشم غیبی بازشد 

  با تو ذرات جهان همراز شد                
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.  دراین راه اسـتعانت مـی جـوییم       امام راحل از دیدگاه   
  :آنجا که می فرماید 

منشأ عشق، ازلی است و بـا عـشق در عـشق            ((
  .))  استوجود پیدا کرده

  جز عشق تو هیچ نیست اندردل ما ((
  عشق تو سرشته گشته اندر گل ما   

         
  ما زادۀ عشقیم و پسرخوانده جامیم

  درمستی و جانبازی دلدارتمامیم         
سلطان عشق خواسـت کـه خیمـه بـه صـحرا زنـد، در               

  .خزاین بگشاد، گنج بر عالم پاشید
ه آغوش او   عاشق از علم، به عین آمد و از گوش ب         

   .سیراب آب حیات شد
  )فرهنگ دیوان امام(         

  
   الّلهرحمة  والسالم عليكم و
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In the name of God 
Introduction 

 
 
Every thorn from this garden is a guide 
Every dew in this garden is a magic bowl  

 
         

 
From the love dew the human soil became 
clay 
One drop of it fell down and became the 
heart  

         
 

If we want to understand prosperity 
practically, we see that the fortunate 
people have always been trying to serve 
people and never to rest. Because when a 
human being attaches to the endless divine 
sea, he or she feels the prosperity and all 
of his acts will be considered as worship.  
 
The God also points to such human beings 
in Quorum and not only names these 
people the who think about  
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Creation of the earth and sky by 
recognizing the difference between day 
and night as prosperous, but presents them 
as a reason or guide for human being and 
gives them the title of “being wise” which 
is the highest degree for any human being 
in this world. 

Oh yes the person who joins to the 
sea of intellectuality gains his peace and 
proves his merit. 

Don’t sell begging for your darling 
for kingdom  
 
From this shadow one will reach the sun 

         
Till the drop has a way to the sea 
It seems as a sea in sighted person’s eyes  
If it stays away from the sea  
It will again be the same drop as it used to 
be  

Having a great heart and living that 
way is the characteristic of those who obey 
the God and his rules. 
Oh you who are always proud of yourself  
If you don’t have love you have nothing 

         
Everyone some how is in love with the 
beauty of your face 
You made the butterfly worried among 
them  

         
 



 
Introduction ……………………………..(3) 

I was captured by the spot of your lip, my 
friend 
I became ill when I saw your sick eyes  
 Sickness and healthiness all and all 
is for him and because of him manifests in 
people who are in love with him . Yes the 
feeling of prosperity with the sense of 
lightness gives human being a special 
movement just as hydrogen while ionic 
movement has several times more 
movement that the ion of chlor. 
 The person who is in love and is 
connected to the sea of wisdom, has a 
speed with him far beyond what can be 
imagine in every movement. He has a 
sense of kindness toward others and a sea 
of love with an atmosphere  which is full 
of faithfulness, which is always within 
him. 
 He takes the ship of tired people to 
the shore and never forgets to pay attention 
to the main point and his main goal which 
is the connection to God. 
 And he has properly understood that 
the main idea from creation of human 
being is to praise to God and increase 
human’s knowledge and serving people 
which manifests the  wisdom of man kind. 
 Every second in human’s life is due 
to the custody which has been given to him 
in the first day of creation and his daily and 
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nightly effort is for better recognition of 
this divine custody. 
From the land till its empire they take the 
veil from the one who serves the magic 
bowl. 

 
         

 
Hafez will be praised in the people’s eye 
when he puts himself down to the soil of 
your doorway. 

 
         

Therefore, a family is happy when the 
husband and the wife continue the way of 
Imam Ali (peace be upon him) with 
honesty and by obeying the good. It means 
that the happy person travels humanity and 
as Imam Khomeini in all his stages of life 
and in all times understands his 
responsibility and nothing effects him but 
the satisfaction of the All Mighty God (the 
friend). Therefore is happiness should be in 
connection with the will of God and his 
sandness should be in connection with 
giving clarity to his soul for giving color 
and light to his existence.  
I am alive with the hope of joining you 
otherwise there is hundred times death 
from the fear of separation  
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The old man of the pub gave me a magic 
bowl and informed me from you goodness 
in that mirror 
The one who thinks does nothing but 
appreciating for himself. 
The reward for those who move toward 
privilage and right is the haven of 
prosperity in the world and the eternal 
heaven in after life. 
These type of people would manifest god’s 
ornament of creation, Therefore they 
present wise and scholar people and are 
best counsellors. Imam Ali (peace be upon 
him ) says: 
(Your best consellors are scholars, 
experienced and wise men.  
Yes : being wise, scholar and performing 
exact and having reliable program makes 
human being a person that not only sees 
the world and the universe beautiful but 
starts building his world with such an 
unexplainable effort in order to make every 
thing fair and moves toward this direction. 
Such people take prosperity in their arms 
and go back toward their worshipped with 
confidence. 
 Paying attention to one of the Imam 
Khomeini’s pharses in his will is the best 
guide for liberated people: I with a calm 
heart and confident and a happy soul and 
mind with the grace of God leave sisters 
and brothers and travel to the eternal place. 
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 Every second in human’s life is due 
to the custody which has been given to him 
in the first day of creation and his daily and 
nightly effort is for better recognition of 
this divine custody . The human being that 
the prosperity has lightened his life like a 
full moon; now smiles at the unfortunaties 
and there he receives the growth of life as a 
divine blessing. 
 He always controls the minutes of 
life by programming : in order to exit from 
its path. This suitable person with the 
recognition of the catalysts of prosperity 
increases the speed toward prosperity with 
the least energy. 
 The golden key to perform this 
process is God . This process is through the 
direction that our society would take 
benefit from it. With a glance at history we 
can see that great persons like Moses, 
which goes toward fire honestly changes to 
the light of messengery and persons like 
Moses’s mother inspite of her son as a 
prophet would understand his inspiration 
with patience. Because the goal  of 
Moses’s mother is to serve. Oh yes 
sometimes people move toward serving 
God so quickly and so truly that they 
become the magic bowl. 
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The butler of your rubylip has given us 
Asip from the cup that I am still 
unconscious from it.  
 Yes the real happy person has taken 
the torch of kindness which changes the 
pomegranate into light in his  hand and 
burns like a lighted candle to decrease the 
darkness, and giving service to people is 
what he knows as the best thing to do. 
Therefore he has turned into a dynamic 
human being and he gives beauty to life 
and death with the presence of God. This is 
the fortunate person and the secret of 
prosperity in the life of such people start 
from the beginning to the end. So such 
people who are dressed up in the suit of 
science, knowledge and purity clear the 
eastern sun from every thing. 
 At last the fortunate person will be 
the subject of talk and become the lip’s 
spot of the creatures. 
 From the first day of creation your 
goodness was manifesting  
Love appeared and put everything into fire 

 
         

From the land till its empire they take the 
veil 
From the one who serves the magic bowl. 
 
Pr. K Zare  
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