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هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله و یاران وفادارشان صلواتی عنایت بفرمایید!
بحثی که در این شبها گفتگو خواهیم کرد ،بحث «منشأ دین و ضرورت دین» خواهد بود.
قبل از اینکه وارد بحث شو یم ،ابتدا به مناسبت ورود در خیمۀ نورانی و مبارک حضرت اباعبدالله چند جملهای گفتگو کنیم؛ اینکه این
لیاقت را بدون استحقاق پیدا کردیم و این کرامت نصیب ما شد که در این فضا قدم بگذاریم ،نفس بکشیم ،دور هم بنشینیم و گفتگو کنیم ،این شکرانه
دارد.
بزرگترین نعمت ،نعمت والیت اهلبیت است

نعمت هر چه بزرگتر باشد ،شکرش ضروریتر و بزرگتر است؛ منتها گاهی آنقدر نعمت بزرگ میشود که انسان یادش میرود شکر کند!
قبال گفته شد که بزرگترین نعمتی را که خداوند به ما ارزانی داشته ،نعمت رسول اکرم است؛ اما تا کنون چند مرتبه به خاطر این نعمت
سجده شکر کردیم و گفتیم خدایا شکر که ایشان را رسول ما قرار داده و ما را از امت ایشان مقرر فرمودی؟!
ُ َُ َ ُ
َ
ث َّم لتسئنُل َّ َ وَم َئذ ٍ ع ن ٍ َ ٱنلَّعٍي ٍم  ،1در قیامت از نعمت و از نعیم سؤال میشود .راوی سؤال کرد که منظور از این آیه چیست؟! آیا خداوند
از تکتک نعمتها سؤال میکند؟! حضرت فرمودند خداوند کریمتر از آن است که سفرهای را که پهن نموده است ،سؤال کند که با نعمتهای این
سفره چه کار کردی؟ با نعمت نان ،غذا ،سبزی ،خیار ،گوجه و ...چه کردی؟! یک انسان کریم این کار را نمیکند چه برسد به اکرم االکرمین و ارحم
الراحمین! بلکه سؤالی که از انسان پرسیده میشود ،سؤال از نعمت والیت است؛ خداوند از نعمت والیتی که به شما ارزانی شده است سؤال میکند
که با این نعمت والیت چه کار کردید؟!  2این مطلب اول.
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ِ
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[ترجمه :ابراهیم بن عباس کاتب در اهواز سنه  112برایم بازگو کرده گفت :ما روزی نزد علی بن موسی الرضا علیهما السالم بودیم حضرت مرا فرمود :در این جهان نعیم حقیقی نیست،
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يم (در این روز از نعیم پرسش خواهید شد) آیا این همین آب
نَّالن ِع ِ َّ
پارهای از فقهاء که در محضرش حاضر بودند گفتند :این چنین نیست ،خداوند خود میفرماید :ثمََّّل ُت ْسئلنََّّ َي ْو َم ِئذََّّع ِ َّ
سرد گوارا در دنیا نیست؟ حضرت با آواز بلند فرمود :شما این چنین معنی میکنید ،و آن را بچند وجه تفسیر مینمائید ،جماعتی گفتند :مراد آب خنك است ،و جماعتی دیگر گفتند :طعام
ُ
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لذیذ است ،و عده دیگر گفتند :خواب خوش است .امام علیه السالم فرمود :پدرم برایم نقل کرد که در محضر پدرش ابو عبد الله امام صادق علیه السالم این اقوال شما در بیان آیه «ثمََّّ
َ َُ
َ
يم» ذکر شد ،آن حضرت ناراحت و خشمگین گشته فرمود :خداوند عز و جل از چیزی که به بندگانش تفضل کرده نخواهد پرسید و بدان بر آنان منت نمینهد،
نَّالن ِع ِ َّ
ل ُت ْسئلنََّّ َي ْو َم ِئذََّّع ِ َّ
و منت به احسان در مخلوقات قبیح و زشت است تا چه رسد بخداوند عالم عز و جل ،و چگونه چیزی را که مخلوق خدا بدان راضی نیست بخدا نسبت دهند ،و لکن مراد به این نعیم
دوستی ما اهل البیت (خاندان رسالت) و والیت ما است ،خداوند از آن در قیامت باز خواست خواهد کرد .خداوند پس از پرسش از توحید و نبوت ،بندگان را از مسأله والیت ما
بازجوئی خواهد کرد ،زیرا بنده اگر از عهده این سؤال برآید و بدان وفا کرده باشد ،این امر او را به نعیم جاودانه بهشت میرساند]...
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مجلس اول :شب اول محرم الحرام ( 0441دوشنبه)19/6/01 :
آیا سؤال روز قیامت اختصاص به نعمت والیت دارد؟

مطلب بعد اینکه :در بعضی از روایات داریم که خداوند از مال ،از امکانات ،از نیرو ،از نعمتها و مواهب خدادادی که به انسان داده شده

است نیز سؤال میکند 3َّ.جمع بین این دودسته از روایات چگونه است؟ از یک طرف فرمود از نعمت والیت سؤال میشود ،و از طرف دیگر فرمود
از همۀ نعمتها سؤال میشود ،حتی از لباسی که به شما داده شده است نیز سؤال میشود!
جمع آن به این کیفیت است که :سؤال روز قیامت از نعمت والیت است ،و اگر کسی شکر این نعمت را بجای آورده و حق آن را ادا کرده باشد
سؤال دیگری از او نمیشود ،زیرا حق همهچیز را ادا نموده است؛ اما اگر حق والیت را ادا نکرده باشد ،همۀ نعمتهای دیگر را نیز ضایع نموده است،
به همین دلیل از همۀ نعمتها از او سؤال میشود.
یک مثال بزنیم:
فرض بفرمایید حوزه یا دانشگاه یا مدرسهای هدفش این است که همۀ افراد رشد علمی و معنوی کنند ،در راستای این هدف ،اساتید زبده
اخالقی و تربیتی و علمی را ـ که مهمترین تأمینکنندۀ این هدف میباشد ـ دعوت کرده است؛ منتها اینگونه نیست که فقط استاد خوب آورده باشند،
بلکه میز و صندلی و تخته و ماژیک و آبخوری و ...را هم تهیه کردهاند ،اما وقتی میخواهند از علمآموز سؤال کنند که در راستای هدف چه کردهای،
میپرسند با این استاد چه کردهای؟ هیچ وقت نمیپرسند با این صندلی و تخته یا آبخوری چه کردی!
آنگاه اگر علمآموز ،حقی را که نسبت به استاد داشته ادا کرده باشد ـ به اینکه در راستای تعلیم و تعلم و آموزههای استاد سیر کرده و به حرفهای
او عمل نموده باشد ـ به او میگویند آفرین بر شما که حق استاد خویش را ادا کردید! اما اگر علمآموز ،حق استاد را ادا نکرده باشد ،در این صورت به
او میگویند حیف آن میز و صندلی و حیف آن تخته و ماژیک که برای تو مصرف شد! همه را ضایع کردی! چون غرض از تهیۀ همۀ این امکانات این
بود که تو به هدف برسی و آن کسی که میتوانست تو را به هدف برساند استاد بود ،و سایر امکاناتُ ،م ِعد و مددرسان تو در رسیدن به هدف بود.
کسی حق نعمت والیت را ادا نکند ،همۀ عالم او را نفرین میکنند

بنابراین اگر کسی حق نعمت والیت را ادا نکند ،همۀ عالم او را نفرین میکنند؛ مثال اگر ما آب بخوریم و سپس قدرتی بگیرم و آنگاه تهمت و
یا غیبتی از ما سر بزند ،در این صورت این آب ما را لعنت میکند که :خداوند تو را لعنت کند که مرا ضایع کردی! و به همین ترتیب گوشت ،نان و
سایر چیزهایی که مصرف میکنیم ،این فرشی که روی آن نشستهایم و...
ابرَّوَّبادَّوَّمهَّوَّخورشيدَّوَّفلکَّدرَّکارندََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّتاَّتوَّنانیَّبهَّکفَّآریََّّوَّبهَّغفلتَّنخوری َّ
َََّّّهمـهَّازَّبهـرَّتـوَّسرگشتـهَّوَّفرمـانَّبـردارََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّشـرطَّانصـافَّنباشـدَّکهَّتوَّفرمانَّنبـری
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آری! انسان باید از غفلت بیرون بیاید!
همۀ این نعمتها آفتابه و لگنهای کار هستند ،آن شام و نهار والیت است .منتها باید این غذا باالخره در یک ظرفی ریخته شود و لذا آفتابه و
َ
لگنی باید باشد .همۀ عالم آفتابه و لگن است برای رسیدن به حقیقت ،و آن چیزی که انسان را به حقیقت میرساند ،والیت است .والیت مساوی
است با حقیقت؛ و والیان ُملک والیت ،اهلبیت هستند .و این والیت است که ما را قوی میکند و بدن ما را نیرومند میسازد.
به همین علت است که از نعمت والیت از ما سؤال میشود؛ حال اگر ما حق این نعمت را ادا کرده باشیم ،در حقیقت حق همهچیز را ادا
نموده و تمام نعمتهای دیگر در خدمت ما میباشند و دعاگوی ما هستند و ما را در جهت رسیده به هدف کمک میکنند؛ یعنی اگر ما نانی خوردیم
و سپس شکر کردیم ،خود این نان برای ما دعا میکند! یعنی چه دعا میکند؟ یعنی این نان ما را کمک میکند تا یک پله جلوتر برویم .ولی اگر شکر
نکردیم ،همین نان ما را نفرین خواهد کرد.
عالم یک مزاجی دارد؛ و مزاج عالم اینگونه است که اگر کسی به سمت حقیقت حرکت کرد ،تمام عالم او را کمک میکند؛ و اگر به سمت
باطل حرکت کند ،تمام عالم با او درگیر میشود ،به این معنا که سد راهش میشود.
َ
َ
ْ
َ
ََ
َ َ َ ُ ُ
ََ
َْ
ْ
َ َ ْ ََ
َ َ َ
اللهِ :]إذا کان َی ْو ُم ال ِق َی َام ِة ل ْم ت ُزل قد َما َع ْبد َح َّتی ُی ْسأل َع ْن أ ْر َبع َع ْن ُع ُم ِر ِه ِف َیم أف َن ُاه َو َع ْن ش َب ِاب ِه ِف َیم أ ْبال ُه َو َع َّما اک َت َس َب ُه ِم ْن أ ْی َن
 .3به عنوان نمونه به یک روایت اشاره میکنیم« :قال [رسول ِ
َ َ ْ
ََْ َ
ْ
اک َت َس َب ُه َو ِف َیم أنفق ُه َو َع ْن ُح ِّب َنا أ ْهل ال َب ْی ِت( ».تحف العقول ،النص ،ص)65 :
[ترجمه :چون روز رستاخیز شود هیچ بندهای قدم از قدم برندارد تا اینکه از چهار چیز بازجویی شود :از عمرش که در چه سپری نموده ،از جوانیش که در چه آزموده ،از آنچه به دست
آورده که از کجا آورده و در چه موردی صرف کرده است ،و از دوستی ما اهل بیت].
 .4گلستان سعدی ،دیباچه.
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تمام عالم هستی دارای فهم و شعور و ادراک است

عالم یک مزاج کلی دارد و یکسری مزاجهای جزئی نسبت به افراد؛ مزاج کلی این است که مثال ظلم پایدار در عالم نمیماند .مثل سم در
بدن انسان است که اگر با بدن سازگار باشد آن را جذب نموده و اگر ناسازگار باشد خود سیستم بدنی آن را با تب ،تهوع و ...دفع میکند .نظام عالم
نیز اینگونه است و ظلم را از وجود خود دفع میکند .بنابراین ظلم مستمر کلی و پایدار نداریم .ده سال ،بیست سال ،صد سال باالخره تمام میشود،
خداوند آن را از بین میبرد .خداوند عالم را اینگونه قرار داده است.
کل عالم شعور دارد ،فهیم و ُمدرک است و ادراک دارد ،قدرت دارد ،همین آبی که در این لیوان است قدرت دارد.
ناتوانی عقل جزئی و حس تجربی از درک حقائق

بعضی چیزها وجود دارد که اگر فرد با عقل جزئی و با حس تجربی خود با آنها مواجه شود میگوید اینها خیال و کذب است! چرا؟ چون
این فرد عقل و درکهای جزئی بیشتر از خودش را درک نمیکند! و یک مشکلی که ما در مسائل تجربی و حسی داریم این است که بعد از اینکه یک
مسألهای را نمیفهمیم ،راهش را دوطرفه باز نمیگذاریم ،یعنی این طور نیست که بگوییم شاید راه دیگری نیز باشد و من نمیفهمم ،بلکه میگوییم
این است و جز این نیست!
به عنوان مثال چرا در طب رایج امروزی عدهای مثال با حجامت یا با زالودرمانی مخالف هستند؟! به درست یا غلط بودن اینها هم کاری
نداریم .فرد زمانی میتواند حجامت را رد کند که آزمایشهای الزم را در محیط مناسب و با تکرار معنا دارد انجام داده باشد تا با تحقیق کامل بتواند
ادعا نماید که حجامت جوابگو نیست .در حالی که شاید نود در صد مخالفین حجامت ،یک مورد تحقیق در این زمینه هم نداشتهاند! بله ممکن
است ده در صدی با تحقیقات فی الجمله و ناقصی به این مخالفت رسیده باشند ،که همین تحقیقهای ناقص ،علمی نبوده بلکه تحقیقهای میدانی
بوده است؛ مثال دیدهاند آقای فالنی که حجامت میکند ،حجامتش عوارض زیادی در پی داشته و افراد زیادی از او شکایات کردهاند! این کار که
تحقیق نیست و با این کار که نمیشود اصل موضوع را منکر شد.
این مثال را برای این نکته گفتم که فضای علمی رایج و محیط مدرسهای و دانشگاهی کنونی به طور ناخودآگاه اینگونه به ما القاء کرده که راه
این است و راهی غیر از این نیست! یعنی راه را دوطرفه میپندارد.
بله در علم تجربی راه و مسیر یکطرفه است ،مثال میگوید فالن قطره برای فالن التهاب خوب است ،اما اینکه آیا راه دیگری نیز وجود دارد
که بهتر باشد یا نه؟ این را دیگر نمیتواند بگوید و جوابش نمیدانم است.
فرض کنید اگر ما انسانهای دویست سال پیش بودیم و به ما میگفتند که مثال با آب میخواهیم این محیط را گرم کنیم! یا مثال میگفتند
میخواهیم با قرار دادن یک صفحهای بر پشت بام ،همۀ خانه را گرم کنیم! کسی باور نمیکرد ،چرا؟ چون میگفتیم هیزم و ذغال خانه را گرم میکند
و ال غیر! این گفتن و ال غیر غلط است .چرا که راه یکطرفه است.

مثال به این رسیدهایم که یک مشعل اینجا را روشن میکند ،اما آیا عنصر تنگستن 5هم روشن میکند یا نه؟! بهترین جواب برای کسی که

به این مسأله اطالعی ندارد این است که بگوید نمیدانم .بر خالف دگماتیسمی 6که علوم تجربی دارد به طور ناخودآگاه درست میکند و میگوید
که راه این است و راهی غیر از این نیست ،پس در نتیجه فالن مسأله خرافات است؛ مثال اینکه گفته میشود اگر برای فالن مریضی دعا کنید خوب
میشود ،خرافات است و نباید آن را جدی گرفت! یعنی راه را دوطرفه فرض کردهاند.

 .5تنگستن ( ،)Tungstenعنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای نشان  Wو عدد اتمی  27میباشد .تنگستن که عنصری است بسیار سخت و سنگین ،جزو فلزات انتقالی و به
رنگ خاکستری مایل به آبی تا سفید و در سنگهای معدنی بسیاری از جمله ولف رامیت و شیلیت یافت شده و از نظر خصوصیات فیزیکی نیرومند خود قابل توجه است .از نوع خالص
آن بیشتر در مصارف الکتریکی استفاده میشود ،اما ترکیبات و آلیاژهای فراوان آن کاربردهای بسیار زیادی دارد .بارزترین آنها افروزههای المپ و آلیاژهای دیرگداز عصر فضا است.
(منبع)http://daneshnameh.roshd.ir :
 .6دگماتیسم ( )Dogmatismیا فلسفه جزمی و اعتقادی ،از واژه یونانی ( )Dogmaبه معنی فرمان ،عقیده و ایمان جامد و یا اصل و دکترین انعطاف ناپذیر و یا نظر و عقیده ای که بی چون
و چرا پیروی شود ،أخذ شده است .بر این اساس ،دگماتیسم روش فکری است که اساس آن را مفاهیم تغییرناپذیر و دستورات جامد و بدون توجه به دستاوردهای علمی و عملی جدید
و شرایط مشخص زمان و مکان تشکیل می دهد .طرفداران این شیوه فکری خود را به بحث و استدالل محتاج نمی دانند و عقیده قبلی را بی چون و چرا می پذیرند و حاضر نیستند
کمترین تغییری در طرز فکر خود وارد سازند( .منبع)http://basirat.ir :
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با چنین نگرشی ،این عقل تجربی جزئی ،خیلی چیزها را خرافی میپندارد؛ چون مسیر یکطرفه را دوطرفه پنداشته و احکامی را صادر میکند
که این است و جز این نیست! مثال میگوید علت زلزله جابهجایی الیههای زیر زمین است؛ حال آیا ممکن است که علت دیگری نیز داشته باشد؟
میگوید نه! در حالی که ممکن است علتهای دیگری نیز وجود داشته باشد؛ خواه آن علت در همین سطح باشد ،خواه آن علت طولی باشد ،مثال
در عوالم دیگر که سرچشمۀ این عالم هستند خللی ایجاد شود.
هر موجودی در هر مرتبهای از مراتب عالم ،دارای علم ،حیات ،قدرت و اراده است

به عنوان مثال سنگی که از کوه میافتد ،یک علتش ممکن است این باشد که در اثر تابش آفتاب ،جنبش مولکولی آن زیاد شد و با وزش باد به
زمین افتاد! آیا علت دیگری هم دارد؟! قرآن میفرماید سنگهایی که از کوه میافتد به خاطر خوف و خشیت الهی است.
ُ َّ َ َ ُ ُ ُ ُ
ارة ٍ أَو أ َ َش ُّد قَس َمة ۚٗ قلبهای شما مثل سنگ شده است و بلکه بدترَ ،و إ َّن ئ ٍَ َ ٱۡل ٍَج َ
ِه َكٱۡل ٍَج َ
كم ئٍ ۢ َ َبع ٍد َذَٰل ٍَك فَ ٍ َ
ارة ٍ
ثم قست قنُلمب
ٍ
َ
َ َّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُٓ
ل َ َما َيتَ َف َّ
ج ُر ئٍن ُه ٱۡلن َه َٰ ُر ۚٗ بعضی از این سنگها به وسعت ،آب گوارا از آن بیرون میآید .و إٍن ئٍنها لما يشقق فيخرج ئٍنه ٱلماء ۚٗ در رتبۀ بعد باز
َ
َّ
َّ
َ
این سنگ میشکافد تا آب از آن بیرون بیایدَ ،و إٍن ئٍن َها ل َما َيهب ٍ ُط ئٍ َ خشيَةٍ ٱَّلل ٍ  7سنگهای هم که هبوط و سقوط میکنند ،یکدفعه خوف و
خشیت خداوند را ادراک میکنند و نمیتوانند تحمل کنند و لذا خود را به پایین پرتاب میکنند!
چهقدر دلیل خوبی میآورد بر اینکه خیلی از سنگها نسبت به خیلی از قلبها نرمتر هستند .از قلبهای قسی چه چیزی تراوش میکند؟!
دلیل و علت از این بهتر؟! یعنی آن سنگ عالمانه میفهمد و خودش را پایین میاندازد .مگر آن سنگ چه چیزی را میفهمد؟! به عالوه اینکه از واژۀ
خشیت استفاده نموده است که با واژۀ خوف فرق میکند که فعال به تفاوت آنها کار نداریم!
ما اگر در دنیای امروز این آیه را به عنوان علت افتادن سنگ از کوه مطرح کنیم ،به دیوانگی ما حکم خواهند کرد!
البته در علم حکمت ثابت شده است که در تمام نظام عالم ،هر موجودی در هر مرتبهای از مراتب عالم که باشد ،از یک سنگ گرفته تا جبرئیل
و انسان کامل محمدی دارای علم ،حیات ،قدرت و اراده میباشند .نه کل عالم ،بلکه تکتک موجودات؛ یعنی حتی آب داخل این لیوان نیز
دارای علم و حیات و قدرت و اراده است!
و این ،دلیل و برهان عقلی آن آیهای است که در باال اشاره شد .یعنی این خشیت است که آن سنگ را پایین انداخت نه باد و امثال آن؛ تازه باد
َ
ُ َّ َ
ُ
هم بدون اذن پروردگار کاری انجام نخواهد داد .قرآن میفرماید اگر باد شیشۀ پنجرۀ شما را شکست ،مأمور خداوند بوده است .ت َدئ ٍُر ك ۡء ب ٍَأۡ ٍر
َرب ٍ َها  ،8منتها ما نمیفهمیم!
ما فقط میبینیم که مثال حیوانی در یک گوشهای یک کاری را انجام داد! در حالی که قرآن میفرماید آن حیوان مأمور خداوند است تا آن کار
را انجام دهد .در داستان هابیل و قابیل ،آن کالغ مأمور خداوند بود.
َ
َ َ َ َ َّ ُ ُ
َ َ
َ َ ُ
َ ََ
حث ٍِف ٱۡل ٍ
ۡرض زمین را حفر میکرد ل ٍُُيٍيَ ُهۥ كيف وُ َوَٰرٍي سمءة
ٱَّلل غ َرا ا ،آن کالغ پیغمبر و مأمور خداوند بود ،يب
میفرماید :فبعث
َ
أخٍيهٍ  ،9خیلی عجیب است! این کالغ علم داشت و میدانست که چه کاری را دارد انجام میدهد و برای چه این کار را انجام میدهد ،یعنی هدف
داشت .آیۀ شریفه را دقت کنید .نمیفرماید « َل َر ْی ُ
ناه :تا ما به قابیل نشان دهیم» بلکه فرمود ل ٍُُيٍيَ ُهۥ آن کالغ میخواست به قابیل نشان دهد ،یعنی
ِ
کالغ میفهمید که قابیل سرگردان شده و نمیداند با این جنازه چه کار کند! نمیفرماید ما کالغ را برانگیختیم تا ما به واسطۀ آن کالغ به قابیل راه چاره
را نشان دهیم ،بلکه میفرماید ما آن کالغ را برانگیختیم تا آن کالغ به قابیل نشان دهد و او را از سرگردانی نجات بخشد!
و اتفاقا در همین صحنه است که قابیل نادم و پشیمان میشود!
قابیل در عین اینکه باهوش بوده ،اما حسود بوده است؛ و اینکه چهطور شد که با دیدن این صحنه فهمید که بیچاره است ،این خودش یک
داستانی دارد.

 .7سورۀ مبارکۀ بقره ()1؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ .27
 .8سورۀ مبارکۀ أحقاف ()75؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ (« :16باد) همه چیز را به فرمان پروردگارش در هم میکوبد و نابود میکند».
 .9سورۀ مبارکۀ مائده ()6؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ « :12سپس خداوند کالغی را فرستاد که در زمین ،جستجو (و کندوکاو) میکرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند».
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تمام عالم هستی عبد خداوند و بازوان امام معصوم در حرکت دادن انسان هستند

پس این نظام ،نظامی است که همراه با علم و حیات و قدرت و اراده میباشد؛ و همۀ موجودات این نظام ،مأمور خداوند هستند و همه نیز در
َ
ُ ُّ
َ
ك َئ َ ِف َّ َ َ
ۡرض إ ٍ ََّّلٓ َءاِت َّ
10
ت َو ٱۡل ٍ
ٱلرِنَٰمۡح عبدا
حال انجام مأموریت خود میباشند .فلذا خداوند کل هستی را «عبد» خوانده است .إٍن
ٱلسمَٰو َٰ ٍ
ٍ
ٍ
َّ َ َ َ َ
َ
ت و ٱۡل ٍ
ۡرض ولی قرائنی
االن این لیوان عبد خداوند است و زمانی که الزم باشد ،خواهد شکست .البته در این آیه میفرماید ئ َ ٍِف ٱلسمَٰو َٰ ٍ
داریم که کل نظام هستی عبد خداوند هستند.
این مطالب را از این جهت گفتیم که بدانیم مزاج عالم ،خوبیها را مدد میکند .و بزرگترین نعمت ،نعمت والیت است که اگر انسان این
نعمت را شکر گفته و حق آن را اداء نماید ،کل عالم هستی او را به سمت حقیقت مدد خواهد نمود .و تنها امام معصوم نیست که انسان را حرکت
میدهد ،بلکه تمام هستی ،بازوان امام هستند برای مدد دادن به کسی که میخواهد حرکت کند.
امور قلبی و باطنی در رساندن انسان به هدف مؤثرترند

مطلب سوم اینکه :در این حرکت و سیر ،اموری وجود دارد که خیلی اساسی هستند .هر چه امری باطنیتر و قلبی باشد ،در رساندن انسان به
هدف نقش بیشتری دارد.
تقوا عبارت است از علم و عمل به آن علم؛ یعنی باور به عالوۀ عمل صالح که در آیاتی از قرآن به این حقیقت اشاره شده است؛ از جمله در
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ٱلصنُل َٰمة َو ۡ ٍَّما َر َزق َنَٰ ُهم وُنفٍقمن11 ...؛ بنابراین
ب و وقٍيممن
آیات ابتدایی سورۀ مبارکۀ بقره که میفرماید :هدى لٍنُلمتقٍي * ٱَّلٍو َ وؤئٍنمن ٍٱلغي ٍ

متقی کسی است که به مجموعۀ ایمان و عمل صالح متلبس است.

قرآن میفرماید کسی که به این تقوا مداومت کرد و استمرار ورزید ،یکسری ادراکاتی برایش باز خواهد شد که این ادراکات ذهنی نیست .چه
آن فرد از حیث ذهنی تیزهوش باشد یا نباشد ،در هر دو صورت ادراکاتی که بر اثر تقوا برای او حاصل میشود از ذهنش جلو میزند.
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إٍن ٱَّلٍو َ ٱتقما إٍذا ۡسهم
طذٍف ئ ٍَ َ ٱلشي َطَٰ ٍ َ ت ك ُروا فإٍذا هم ئب ٍ
متقین ،کمکم حساسیت قلب آنها زیاد میشود .به میزانی که فرد به تقوا تلبس داشته باشد ،به همان میزان حساسیت قلب او زیاد میشود.
میفرماید طواف کنندهها و امور شیطانی و شیطان ـ که هر چه میخواهد باشد؛ عمل غلط ،فکر غلط ،رفتار غلط ،روش غلط ،امر ظاهر
فریب یا هر چیز دیگری ـ دائم در حال طواف هستند تا به محض اینکه روزنهای را یافتند ،نفوذ کرده و ضربۀ خود را بزنند .آن روزنه نیز امور مختلفی
میتواند باشد که فعال کار نداریم!

َّ َّ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ َٰٓ ٞ
َّ
طذٍف ئ ٍَ َ ٱلشي َطَٰ ٍ َ؛ نفرمود زمانی که این طوافکننده ضربهاش را زد ،بلکه
متقین چگونه هستند؟ میفرماید إٍن ٱَّلٍو َ ٱتقما إٍذا ۡسهم

میفرماید زمانی که این طوافکننده در حال مسنمودن است و دور و بر فرد متقی در حال گشت و گذار است و هنوز راه ورود پیدا نکرده ،بلکه خود

را مماس با وی قرار داده تا بتواند ورود پیدا نموده و ضربهاش را بزند ،اینجاست که شخص متقی متذکر میشود.
ُ
ذکر ،متعلق به قلب است نه ذهن؛ یعنی پیش از اینکه عالئم ذهنی و علمی بر انحراف این فکر ،این رفتار ،این خلق ،این عمل آشکار گردد،
ُ
قلب متقی یک حساسیت فوق العادهای دارد که میفهمد این فکر ،این رفتار ،این خلق و این عمل بوی خوشی ندارد!
خداوند استاد ما را رحمت کند .آن وقتی که این فرد منحرف ـ یعنی دکتر عبدالکریم سروش ـ را حلوا حلوا میکردند و انقالبیها و غیر
انقالبیها از او استفاده میکردند و میگفتند یکی از امیدهای ما ایشان است! در رادیو درس نهجالبالغه میگفت و در تلویزیون و سمینارها برنامه
داشت و...؛ استاد ما یک مقالهای در رد افکار او نوشته بودند تحت عنوان «زیبای ظلمتزا» .غرض اینکه قبل از اینکه علماء انحراف و اشکال را
متوجه بشوند ،ایشان فهمیده بودند.
َ َ ُ ُّ ُ َ
ِصون ،بعد از این تذکر قلبی است که ذهن آنها بیدار شده و ابصار حاصل میگردد.
در ادامه میفرماید فإٍذا هم ئب ٍ
 .10سورۀ مبارکۀ مریم ()21؛ آیۀ کریمۀ « :11تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند ،بنده اویند!»
 .11سورۀ مبارکۀ بقره ()1؛ قسمتی از آیۀ کریمۀ  1و آیۀ کریمۀ .1
 .12سورۀ مبارکۀ أعراف ()2؛ آیۀ کریمۀ « :102متقین هنگامی که گرفتار وسوسههای شیطان شوند ،به یاد (خدا و پاداش و کیفر او) میافتند و (در پرتو یاد او ،راه حق را میبینند و) ناگهان
بینا میگردند».
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به هر صورت ،نظام فهم ،نظام هوش ،نظام علم و همۀ نظام عالم به عنوان ابزار والیت دست به دست هم داده تا در ُجند والیت به صورت

آگاهانه خدمتگذاری کرده و همۀ نفوس را به آن آستانۀ مطلوب برسانند.
ارتباطات قلبی و باطنی با اهلبیت باعث قرب بیشتر به ایشان است

آن چیزی که ما را بیشتر به سمت والیت سوق میدهد ،ارتباطات قلبی و باطنی است؛ یعنی ما هر چه بیشتر بتوانیم با اهلبیت رابطۀ قلبی

برقرار کنیم ،به آن نعیم و به آن کمال و به آن هدایت نزدیکتر شدهایم ،و همۀ هستی و مزاج عالم وجود ما را مدد خواهد نمود و با سرعت فوق العاده
حرکت خواهیم کرد .به گونهای که اگر همه بلغزند ،ما نخواهیم لغزید.
این روضهها ،خیمهها ،رفت و آمدها ،عرض ادبها ،سیاهه زدنها و ...از مهمترین موارد و مصادیق این نوع ارتباط قلبی است .و در جلسۀ
آینده نتیجۀ این بحث را خواهیم گفت که ویژگی روضۀ امام حسین چیست که یک آثار بیبدیلی دارد.
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