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کند، تا آیتی از آیات حق  در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می  
د. محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو  و حجتی بر خالیق باشد، آنچنانکه حق ایشان را   

ساخت، تا همه      شان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه  شور عشق       دل و جان شان را  ی غوغا و هیاهوی

شید و     شان پو ست حق از ای        ولی   تاجخود گرداند، خلعت بندگی بر تامت ساخت. د شان  سر ن را اف
 باشد گم گشتگان را.آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه 

پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند، پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان       
و عالمة فقید استاد  .آفرین تسلیم داشتند. در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند

یت که آور عبود و پیام ی در عشق و معرفت حق سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا، سوخته   
 خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.

شت. با همه    بلند همت بود و بر بیکرانه ستی  ها چشم دا س    ی ه شید تا پا در جای پای ا وة اش کو
شه        شق و معرفت را خو ساند و از عالم باال گوهرهای ع ست بر اوج افالك ر ی چین خلقت نهاده، د

سینه    سحاب رحمت  شنه را آبیاری کند. خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و   کرده و چون  های ت
به  ( را مصداق عینی بود و معبود خواست کهتخلقوا باخالق اهللی: ) های علوی بود که فرموده واالئی

 «.عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي»مقام )ولی اللهی( کشاندش فرمود: 
ق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از موالیش جام سقای عش  

شه  ساحت دلدار بود،     کفش برده و ری شکانده بود. از خواص و مقربان  ی انانیت را در وجودش خ
شت و جز به امر والیت عامل نبود. هنگامی که پیمانه  شت با مح  اش لبریز می اذن دیدار دا رمانش گ

های با موالیانش و خدمتگزاری مالیك تحت امرش راز  دات و مالقاتاز اسرار مکاشفات و مشاه    
 گفت.  می

دانستتت و در مستتایل مشتتکل   ای باطنی بر علم داشتتت، چنانچه بدون مقدمات درم می احاطه
گل می       پای در  که دیگران  یت بی             جایی  مات بود. خالق حل مبه ید  ند، کل ند تایش در   ما  هم

ال بایستتت تا پنجاه ستت انستتان می»فرمود:  گرفت و می اش جوش می اندیشتتی ژرف پردازی از نظریه

 الف

شتتناخت  ریخته بود و هایش را بر همین محور پی و خود نیز برنامه« بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد
مه را از ی جهان و این ه دید و آثارش را متحول کننده شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن می   

 دانستتتت. هرچه گفت کرد و هرچه کرد، شتتتد.     الستتالم می لیهمعنایات و کرامات معصتتومین ع    
مجستتم بود. آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و        عمل  
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ام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر       ای گذرانده   عمر خود را به گونه  »فرمود: می
، از قفس رسته و بر شاخسار درخت اال هو    «ام جام دادهها را ان گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترین 

 ال اله اال اهللباشد و   گفتن دیگر ال اله اال اهلل»فرمود:  را تاجداری کند و می خليفة اللهيبنشسته بود تا   
 «.شدن دیگر

ستن  ستی و قناعت، بی    تمنای خوا ساده زی ستی داده و     ها در دلش مرده و  ساخته بود. ه نیازش 
ص( نایل ی محمدی) ستانده بود. از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرکشیده و به والیت تامه   هستی  

 نوردید، ساعتی چون جسدی بی گشته، روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در می

خرامید، سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.      جان از عالم ملك سر برکشیده تا الهوت می  
 ارایش و گوارای هر رهروی.خوش گو

در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود. دوستی، دشمنی، شادی،         
هایش از جنس دین بود. به رعایت       هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره   غم، خنده و گریه  

 ق خداوند)عز و جل(،   حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقو        
ا ه  ورزید و با وجود انبوه گرفتاری    قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما  و مردم اهتمام می    

 ورزید. حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمی
بوده،  اش ی تواضتتو و فروتنی نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفره    

نه     خا باب می  اش را دق هرکه درب  به رویش گشتتوده         ال ند کیستتتت،  بدا که   کرد پیش ازآن 

صاص می      می شکالت مردم اخت شتر زمان خود را به حل م مر در تمام ع»فرمود:  داد و می گردید. بی
نمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت  کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت می

 آری و به حق چنین بود.«. مقدم داشتم نمود، می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
خورشیدی در شهر هرات افغانستان     9231ی فرهیخته، استاد سعادتملوك تابش، به سال     فرزانه
ی  ی شتتیعه   ای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقه        ی خواجه عبداهلل مصتتری، در خانواده     در محله 

 ب

ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش، محمدمهدی احمدیان از اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود. مادر 
ه به دلیل مبارز« احمد»ایشان،   بزرگای مبارز بود؛ پدر اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانواده  

 کابل سبری نمود.« مزنگده »ی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف  دهه ،علیه استعمار
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ارسته ح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و ودر سنین نوجوانی در راستای تربیت صحی
 ستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود، هدایت گردید.           به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمه        

گیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود، دوران تحصتتیالت ابتدایی و   زمان با انس و بهره هم
سلطان غیاث   سال در دبی  1متوسطه را به صورت جهشی و در مدت       الدین غوری رستان جامی و 

 ی ادبیات کابل با کسب  تحصیالت دانشگاهی را در دانشکده    9232به پایان رسانید. در سال    هرات
 قرآن و »ای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام            ی پایان نامه      ی برتر و ارایه  رتبه 

ر دهة پنجاه به و د اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید   کند، با احتوا می« ی شناسی  ئهای زیبا دیدگاه
  عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.

ستعمارگر شوروی بود.            ستان و تجاوز دولت ا ستاد متاثر از تحوالت سیاسی افغان دوران جهاد ا
نوم هاد علیه خدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به ج  ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بی   

شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی 
از آنجا که طبق روال معمول »زندان گردید. ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند:    

خدای  نمودند با مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر  وقت اعدام می     
ر از ام و اگ خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیده    

زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف موالیم حضتترت 

نمایم. سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند، دوستان زندانی به  االعظم روحي و ارواحنا فداه اهلل بقية
فرو اعدام و آخرین ودا  شتتیون و زاری نمودند، لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از 
زندان راهنمایی و آزاد نمودند. پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم     

 التم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان)عج( نایل گردیدم، پس از             و حین دومین اربعین از توستت
شان استمداد طلبیدم. ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این      بوسی از حضرت    دست 

سی. پس از مطالعه  لیف خود ی آن کتاب به تک کتاب را بخوان، تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی
 «.بیر گشتمبه نوشتن آثار عالم و خ

 ج

ادبیات،   هایی چون ستتیاستتت، فلستتفه، عرفان،         به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینه      
سی، اخالق، هنر، جامعه    شنا شعر طرحی نو         روان صنعت  سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در  شنا  

ه ؛ ک «ها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم       جهت نگارش کتاب   »فرمود:  درانداخت و می  
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 های ترستتشتترح دعای کمیل، جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه،  
) ( و  و حضرت صدیقة طاهره)م( و امام علی    های نبی مکرم اسالم)ص(  آرمان )ص(، نبی مکرم

 و  ) (، شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا... انصتتاری   امام حستتن) ( و امام حستتین 
مملو از  پیدا واز آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه نا مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی   

گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در 
 دسترم و باقی است.

کی از را در بر میگیرد و ی خود را که چند هزار جلد کتاب ی شخصی   کتابخانه چنین ایشان  هم
به شتتمار می       ترین کتابخانه     نفیس با جاری نمودن    های استتالمی   ی شتترعی وقف  صتتیغه  رود 

 مندان   ای عمومی در شتتهر هرات در اختیار عالقه    امام زمان)عج( نمودند که در قالب کتابخانه            
 قرار گیرد. 

د

اشغالگران و نوكران كمونيست آنها حضور استاد  ،اما پس از آزادي از زندان
بخشيد تاب هاي جهادي خود را استمرار ميناپذير فعاليتوقفه و خستگيه بيرا ك

با توجه به  به دنبال تعقيب و گريزهاي طوالني و 

و در پيروزي انقالب اسالمي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند 

يا ديدم كه دو سپاه ؤعالم ر شبي در» :رمودندشرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين ف

در . اندحق دو سپاه پرچم اسالم برافراشته و مدعي نبردند و هر ةآماد رو در روي هم

حال تحير بودم كه كدام سپاه اسالم و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به 

کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید)فلستتفة          چهل و پنج عنوان حاصتتتل آن بیش از  
شناسی توحیدی و ...( گردید. افزون برنگارش کتاب       ا در قالب ه توحیدی، سیاست توحیدی، روان

ز ض ادب و احترام انائل گرديدم و پس از عر (روحي و ارواحنا فداه) زيارت امام زمان
ببين : فرمودند( روحي و ارواحنا فداه)ايشان . وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم

آن خميني است سپاه اسالم و  ةخميني در كدام سپاه است، همان سپاهي كه فرماند

و . چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت. برحق است

فقيه بودند به قصد انجام  ةاز معتقدان و مدافعان واليت مطلق بدين ترتيب ايشان كه

تكليف به تهران عزيمت نموده عالوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و 

 .تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند

7531نياورده و سرانجام در سال 
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سنامه    شنا صرارهای     هویت ایرانی را پذیرفته و  شنهادها و ا ی ایرانی دریافت کرده بودند، با وجود پی
گسی ارزش  ی بال م ت وهمی به اندازهگونه اعتبارا ی ایرانی، برای این بسیار برای پذیرش شناسنامه    

ورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از       قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار می     
 دانستند. ها می ترین ننگ رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشت

ای که استتتاد در زمان  حادثهپس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی،  9233در ستتال 
ینی ب اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب، وقو  آن را پیش     
 انسان ،کرده بود، با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسالم

در اولین روز ورود به زادگاهش از همین روی  ستتازی باشتتد.   های این مرز و بوم را ناجی و چاره   
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای واال مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی)عج( شتترفیاب 

ای شهیدان، شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که     »شدند و خطاب به شهیدان فرمودند:   
 «.من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم

درنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،  بی
ای بود، پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران    ی اجاره در اقامتگاهش که یك خانه

ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی              حوزه
ضر می     همچون برادر  سات درسش حا سینه    شدند و به دل  در جل سوخته  های خسته و  زالل  ،های 

سوالی نبود مگر جواب می  معرفت و معجون عزت هبه می ست و نیازی  کردند.   گرفتند و نه درخوا
 گشتند. مگر اجابت می

ا) ( الرض  موسی  ابن در آخرین اربعینات و توسالتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی  
در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور    » چنین مژده فرمود که: به یارانش

هـ
 

با درخواست و دعوت حزب اسالمی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی     9231در سال  
 همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه 9237و تا سال این حزب به مشهد آمدند 

شقانه تالش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیت   جهاد ی  صغر عا سال     ا شان تا  ی  در جبهه 9233های ای
رت، در طول بیست و پنج سال هج»فرمودند:  مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید، چنانکه می

 «.خود و برای خود نبودمبیست و پنج روز به 
ی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران  های پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانواده در ستتال  
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به  درد مبدل گشت. پس از آن تعلقش  آتشفشان   اش یکباره درهم شکست و به کوهی از    زندگی
 حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت. 

کان به دلیل هرات بستتتری گردید ولی پزشتتالبیرونی با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان 
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند. برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،       

ه ای نه چندان دور باید ب در آینده»فرمود :  داد و می سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می  
هد ماند و به اآخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخو   در «. هند سفر کنم 

هد از های تلفنی دوستتتان خود را در مشتت طی تمام«. ان تتقوا اهلل يعلمكم اهلل»این آیه استتتناد فرمود: 
ساخت، طلب حلیت و ودا  فرمود، از حاضرین کویش نیز طلب حلیت        سفر آگاه  ساعت و روز 

مهمانان آماده کرد و با      داد. منزل را برای پذیرایی از   فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان می   
 ی این دو بیتی عزم سفر نمود: زمزمه

 از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم  

 

 از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم  

 دل نستتتتبتتتترده   ،با سر به جهتتتتان آمتتتتده  

 

 بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم 

کابل را به قصد دهلی ترك  توسو هواپیمای پامیر،   3191سبتمبر  37مطابق با  3/7/9231 مورخ 
سوم،  اه روز بستری گردیدند و در سحرگ   شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو،  نموده و بالفاصله در  

جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی ( 7/7/9231حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان )
 پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید. 

 روز بعد ) عصر جمعه  به افغانستان انتقال داده شد و   3/7/9231 تاریب به پنج شنبه  پیکر مطهرش
چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در        (1/7/9231

شهید    اش هم آرامگاه آبا و اجدادی سلطان میرعبدالواحد  شاد و راهش   )رح(جوار با   آرمید. روحش 
  .پر رهرو باد

 
 

 

 
و

 

ه    یا تن ته    هجرت از دن یك آرزو و خواستت یارت قبر مخفی    ا   ی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز
حضرت صدیقة طاهره)م( و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین       

 )بوئی از کوثر( و )فرمود عقیلة تبار عشاق( را هدیه به محضر دوست نمود.
از ای بدل ساخت. گویی س   دردستان و غمکده درخواستش اجابت گردید، لکن وجودش را به  

اللهی ایشتتان برات آخرین  الرضتتا ) ( و زیارت جمال وجه موستتی ابن حضتترت ثامن الحجج علی
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از   
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 آرمانشناسی و آرمانگزینی

 
 

سبت در      سلیت به منا ضرت فاطمة    ضمن عرض ت شت دخت گرامی پیامبر اکرم )ص(: ح گذ
ساعاتی چند،    بخواهی از اینکه :  سروران عزیز؛ و پوزش  ةخدمت هم )س(زهرا  ستید  از هم مجبور ه

رداختن کشیده و به جای پ  رمعمول کنا روش زفرمائید، بر آن شدم تا ا ده و عرایض بنده را تحمل بن
ئی را مورد توجه قرار دهم که از دیدگاهی کامالً ویژه و       به ذکر قصــو و روایات تاریخی، زمینه     

سالمی مبتنی بر آن بوده و در طریق تحقق هویت       ساس بعثت و تبیین و تدوین احکام ا صل ا ناب، ا
ـ برای هر کسی  ـ ـ مفید می سیرمبخواهد در این  کهانسانی و صورت آدمیـ  ـ فتد؛ ا گامهایی بر داردـ 

ـان با رویکر بدین معنا که: ـبت به خود و جهان خود و  هم انسـ ــی تازه و بارور، نسـ دن به آن به نگرش
ست پیدا می  شهائی تازه را برای تحقق هویت ربانی و منش الهی خود   آیندۀ خود و... د کند؛ هم رو

وانند ت های نگرشی ناب می  گیرد؛ و هم مسیر و جهتی که این روشها و سرمایه     آموزد و بکار می می
 هدفِ نهائی برسانند، به روشنی مشخو گردد.یافته و عامل را به آن  تبارزدر عمل پیاده شده و 

سئلة          سان، م سعادت و غنای وجودی ان شد، کمال،  سایل مربوط به ر سی و   »در میان م شنا  آرمان
دارد، موضوعی است که فکر و توجه انسانهای     کهئی  از لحاظ اهمیت و موقعیت ویژه« آرمانگزینی

عاقل و دلســوز به خویشــتن را به خود جلب ســاخته و او را در مســیر خود )تحقق آرمان( به تفکر و 
که برای خود و زندگانی خود آرمان  دار کرده است؛ و لذا، ما انسان عاقلی را سراغ نداریم   وا تالش

 و یا آرمانهائی را در نظر نداشته باشد.
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ی باشد آنست که هر انسانی: اوالً به میزان شناخت     آنچه در این رابطة ویژه به شدت قابل توجه می 
 کند: که از خود و گوهر وجودی خود و پایان امر خود دارد، آرمانی متناسب با آن اختیار می

اشــد، به آرمانهای ارزشــمند و احترامبار        ب  ثانیاً به میزان ارزش و احترامی که برای خود قایل می      
هائی را می      مان مان آر ـتر و عزیزتر و      روی کرده و ه که ارزش وجودی او را برتر و بیشـ ند   گزی

 تر و غنامندتر سازد؛ شریف
ـته و مهری که می        ان مورد ورزد، به آرم ثالثاً به میزان محبتی که به خود و گوهر ربانی خود داشـ

 دهد؛ می« دل»نظر خود 
ــ و نه رشد و    رابعاً به میزان دلسوزی  ـ ئی که به خویش و رشد و کمال و غنای وجودی خویشـ 

ـــ دارد، در راه تحقق آرمانهای خود  سترش داشتنی  گ ذاری گ عمالً سرمایه های برونذات و فناپذیرـ 
 نماید. می

سان از روی شناخت آرمانهای هرکسی می      آآنچه آمده مؤید   ییابد که ودر تواند نست که: ان
 از خود چه شناختی دارد؛

 باشد؛ به خود چه احترام و ارزشی قایل می
 چه مقدار واقعاً دوست میدارد؛را خود 

کر و تف»به هر حال، انسان به دلیل اینکه دارای قدرت   برای خود چه اندازه دلسوزی عملی دارد؛ 
ـتی و زیبائی،    ، حرمت و بی بوده، نقو و کمال، فقر و غنای وجودی  « تمیز ارت و اســحرمتی، زشـ

ـناخت از خود، عوامل و   را آزادی و...  ــب با فهم خود و شـ ـناخته و از هم تفکیک کرده و متناس  شـ
تر و...  ندهکنشناسد، در جستجوی شناخت آرمانهائی برتر، کارآتر، عزیز     آمدهای هر کدام را می پی

 ند.ک های نهائی اقدام می و یا آرمانبرآمده و بعد، چنانکه تذکر رفت، عمالً به گزینش آرمان 
 ه:کتر شود، بطور بسیار فشرده معروض میدارم  برای اینکه مراد منِ بنده از آرمان مشخو

 دهد؛ شده و شکلشان می« محور»آرمان مساوی است با آنچه برای نگرشهای فرد 
 دهد؛ شده و شکلشان می« محور»کنشهای فرد، آرمان مساوی است با آنچه برای 

 کند؛ موضعگیریهای فرد را افشاء و معین میآرمان مساوی است با آنچه 
 کند؛ گیریهای فرد را افشاء و معین می جهتآرمان مساوی است با آنچه 
 کند؛ فرد را افشاء و معین میروشگزینیهای آرمان مساوی است با آنچه 
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 کند؛ های فرد را افشاء و معین مییآرمان مساوی است با آنچه ابزار گزین
ــــ نســبت به همه چیز، و نیز در تکوین آرمان مســاوی اســت با آنچه  در تکوین عقیده و ایمانـ 

ـ ربانی(   او نقش تعیین کننده دارد؛هویت )صورتِ انسانی 
و امت و نبی را از  بر مبنای این نگرش و باور، همگونیِ آرمان: مرید و مراد را، امام و مأموم را        

های یاد شده، در یک مسیر و جهت قرار داده، آنها را متناسبِ با ظرفیت      نظر نگرش، کنش و زمینه
 تواند ساخت.« همرنگ»و استعداد وجودیشان 

تبِ نی از سوئی، و فهم و درکِ مرا جانبه در زمینة آرمانشناسی و آرمانگزی   تحقیق و بررسی همه 
سوی، مؤید این نکته         سان از دیگر  سعادت و غنای وجودی ان شد و کمال و  سان    میر شد که ان ها با

ـ اعم از اینکه منفی   چون از نظر فهم و شناختِ خود و زمینه ها و امور مربوط به هستی و حیات خود 
ـــ متفاوت می  تفاوت خواهد آنها نیز م« و آرمانگزینیِ آرمانشناسی  »باشند، در نتیجه   باشد و یا مثبتـ 

ــ و نه ســرمایههای وجودیِ  ایهو ســرم« خود و نه برونِ خود»بود. منتها، انســانهائی که به  ــ های  خودـ 
سرمایه      اعتباری و فنا سبتِ به خود و  شده و ن ـ ارزش و احترام قایل  ــ  های وجودی خود پذیر خودـ 

سوزی »و « محبت» خواهند چیزی بخرند، مداوائی بجویند و...   دارند، همانگونه که مثالً وقتی می« دل
ید رابطة ویژه نیز به فهم، برداشت و صالحدجویند، در این  از فهم و مشوره و تجربة دیگران بهره می

ــخو خود و  ــوره و فهم و...  « حظّ و لذّ»ش ـنده نکرده، به تجربه و مش زودگذر خویش اتکاء و بسـ
ـ که با تعیین سرنوشت، تعیین هویت و تعیین خوشبختی و بدبختی واقعی  کسانیکه در این زمینة ویژه 

ـــ ا     ا گنجینة وجودی آنهتری دارند، مراجعه کرده و از  طالعات شایسته  انسان سر و کار داشته و...ـ 
 ند.بر ها می بهره

از اینرو، چون هر چه درجة معرفت شخو از مراتب رشد و کمال و سعادت و غنا و خوشبختی 
 و... انسان بیشتر باشد؛

 ؛هر چه میزان ارزش و احترامی که برای خودش قایل است، باالتر باشد
های وجودی خود، حال و  شخو نسبتِ به خود و سرمایه    « دلسوزی »و « حبتم»هر چه میزان 

ــد، آرمانشــناســی و آرمانگزینی وی دقیق           باشـ ـتر   ر، ت تر، مؤثرتر، غنا بخش  آیندۀ خود و... بیشـ
ـ خدائی  »تر و در یک کالم  سعادت پرورتر، آرامش دهنده  ــ سانیـ  سانهای  «ان تر خواهد بود؛ لذا، ان

آنها را در رابطة با آرمانها، با دقت و          « نگرش و گرایش»کنند تا    میحرمتگزار و مهرورز تالش 
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شــدت و قوت و اصــرار و... مورد توجه قرار داده و با همة دلدادگی و شــجاعت، دل به دریا زده و  
 قرار دهند.وجهة همت خود « عمالً»آرمانهای مورد نظر آنان را 

 رای سعادت و غنای پایندۀ خود، برای آزادی خود، بو هستن  در واقع اینان با اینکار، برای هستی  
 کوشــند تا هویت خود را همرنگ،       اختیار نموده، می « الگو»و...  و آرامش معنیدار و انســـانی خود 

 هم شأن و هم مرتبة آنها سازند!
 

 استیک فرهنگ (س)فاطمه 
 
 

سان واقع بینی، یقینی و تردید نابردار می  ست که در     آنچه برای هر ان شد این سانها، چون   میانبا ان
 و  جانبة انســـان    آوران الهی و تربیت یافتگانِ مکتب آنها، هم از نظر شــناخت کامل و همه               پیام 

ند و هم ا ها داشته  های بیبدیل و ربانیِ او؛ هم از نظر ارزش و احترامی که به خود و این سرمایه  سرمایه 
سعادت و آرامش و... خود دارند، از  ئی که نسبتِ به خود و کمال و غنا و   از نظر محبت و دلسوزی 

ـ بنابر طبیعت ذاتیِ خود  دارند، آرمانهائی را هم که مورد توجه قرار می سایر انسانها برتری ـ از   دهند 
 باشند! تر می تر، مؤثرتر، سعادتبارتر، آدم سازتر، آرامشبارتر و... سایر آرمانها بلیغ

ا کنار یها و آرمانگزینیهای آنان شده، ب ائمتوجه آرمانگرند تا سایر انسانها،   ک اب میو این باور ایج
رف تحقق همان  صــنهادن فهم و تشــخیو و صــالحدید خود و امثال خود، اگر همتی دارند         

 اند. آرمانهائی دارند که این بزرگواران مورد توجه خود قرار داده
ا و نوشــتارهای    فتاره  کننده بود که باعث شـــد تا برخی از گ      در واقع، باورِ به همین نکتة تعیین   

پیاده   آیند،  ها و امور مربوط به همین مطلب بچرخند! و آنچه در پی می      پیرامون زمینه « اینهمه نادان  »
ــدۀ گفته  ــده و آماده ش ــمع و عرض جمعی از   نادان می ریهای این فق ش ـاتی به س ــد که در جلسـ باش

 .دلباختگان دخت گرامی نبی اکرم سالم اهلل علیهما رسیده است
ست که آنچه بر ذهن و زبان من رسوخ کرده و جاری شده است فقط متناسب با درک       طبیعی

ـتان و دلدادگانِ به این     باشــد و نه در    خته، نظم گریز و علیل خودِ من می  پو فهم ناقو، نا    خور دوسـ
 خاندان.
معصوم است، و عصمتش را نه تنها اهل تشیع، بلکه بزرگانی از اهل سنت        )س(دانیم که فاطمه  می
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ـ اثبات کرده ـ چه به صراحت و چه بدون صراحت و...   اند. نیز 
ش    چهره ازامام فخر رازی که در میان فالسفه، حکما، متکلمین و مفسرین     ناخته های برجسته و 

سیرهای قابل تأمل       شده می  سیر کبیرش، واقعاً یکی از تف شد؛ و تف رای کل جهان و قابل مالحظه ببا

ََ عَنك م  إِنََّما ي  بالعموم و برای مسلمانان بخصوص، تفسیری زیباست، وقتی به آیة مبارکة:     ِِ ْه ِرِيد  اللَّه  لِي 
ِهَل الهبَ يهتِ  سد،   می الِرِّجهَس َأ شاره  دادهسخن   دادِر سانی  ی دارد مبنی بر اینکه: اینان چه کهای لطیف و ا

 ! و... !باشد؟ رساند و چه احکام و آثاری بر آن مترتب می چه چیزی را میباشند؛ و این تطهیر  می
طرف،  معصــوم اســت! و از دیگر  )س(بر مبنای این نگرش، از یکطرف وقتی بپذیریم که فاطمه

 !ة  عَ امَ ه ج  تِ دَ حه وَ بِ  ن  مِ ؤه م  له اَ فرماید که:  به ما رسیده و می )ص( شویم که از پیامبر اکرمروایتی  وقتی متوجه
یعنی، انسان مؤمن، خودش به تنهائی یک جامعه است؛ چنانکه در تعبیری دیگر هم آمده است    

ــ همچون  !ة  مَّ ه ا  تِ دَ حه وَ بِ  ن  مِ ؤه م  له اَ که  یعنی، مؤمن به تنهائی، خود یک امت است! حال، وقتی این مؤمنـ 
 ی!شود تاریخی و بلکه: فرا تاریخ امتی می رسد، طبیعتاً خود می« ایمان»ـ به اوج قلة )س(زهرافاطمة 

ائی یک امت است  خود به تنه)س(توانیم بپذیریم که: فاطمه مد، بیندیشیم، یقیناً می آو اگر چنانکه 
 و و یک فرهنگ! منتهاء این فرهنگ، بنابر فطرت و ســرشــت ذاتی و مطهر خود، برای همة تاریخ 

 ها پیام دارد. برای همة نسلها و فصل
ئی  ان هم دورهش  باشند؛ و لذا پیام  باید متذکر شد که: احکام و آثار برخی از فرهنگها مقطعی می 

 ن قشــر و تیم معیای کامالً معین و مشــخو، یک نســل معین و یک   و مقطعی بوده و برای دوره
ـ با   افتد! اما پیران و باشد؛ گاهی جوانها را خوش می می یا میانساالن را جاذبه ندارد! گاهی برای ملتی 

ـ مثمر معرفی، شناخته و پنداشته میویژگیهای نگرشی و کنشی مع  شود! ین 
ــش دارد   برای ملتی دیگر، خیر! گاهی برای بُعد ویژه ـان جاذبه و کش ما ائی از ابعاد وجودی انسـ

 برای بعد و یا سایر ابعاد وجودی نه!
ـــ کنشی )مرتبة عصمت الهی( می   اما وقتی انسان به   سد و  ر این مرتبه و مرحلة از کمال نگرشیـ 

ـلها،      شــود، فرهنگش برا خودش یک امت، یک جامعه و یک فرهنگ می        ی همة تاریخ، همة نسـ
 همة قشرها و همة ابعاد وجودی انسان، در همة هستی پیام دارد.

 ند، پیام دارد؛خواهند به اوج مرتبة ایمان و انسانیت برس برای آنهائی که می
ــورت انســانی رســیده و به هویت ربانی خود   برای آنهائی که می ــورت از ص خواهند به این ص
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 دست پیدا کنند، پیام دارد؛
ارج و معمولی و زمانی، برای رسیدن   گاهی برخی از انسانها، برای رسیدن به چیزها و اموری بی  

برســند    «خوبتری»مثالً برای اینکه به خانة     کنند!   هویت خود تالش می « مادون »چیزها و اموری  به  
ـ و خودشان نی تری، و... برسند، تالش می برای اینکه به ماشین گران قیمت ـ میدانند ز کنند! و میدانیمـ 

 شان با رتبة هویت انسان هم طراز و هم سنگ نمی وجودی، رتبة« رتبتِ»که این اشیاء و امور، از نظر 

ویت و رتبت وجودی فرزند آدمی اســـت، امّا، برخی از     ادون هباشـــد، بلکه همه قبول دارند که م      
ـیدن به چیزی و امری برتر از   ـانها و فرهنگها و پیامها، برای رسـ « ود کنونیرتبتِ فعلیت یافتة وج»انسـ

 پیام!کنند، رهنمود دارند و  تالش می
ـــ که به فعلیتی معمولی و نه چندان    دست  واالدر فرهنگ قرآنی، قرآن همین انسان معمولی راـ 

ـ به خدا خوانده و می       ـــ  توانی رشـــد و کمال و آقائی و واالئی    گوید: تو، تا آنجا می    یافته اســـتـ 

 در مورد تو، تحقق پیدا کند!« ...ِفي َمقهَعِد ِصدهٍق ِعنَد َملِيٍك مُّقهَتِدرٍ » باورپیدا نمائی که 
ـتقیم به تو        یا تا آنجا می    ای »که:   کند  خطاب می توانی برســی که خداوند، خودش و بطور مسـ

 !«باشم و هم تو از من راضی من از تو خشنود میهم گاه ویژۀ من؛ در حالیکه رابعزیز من! بیا به 
آن و از از سنخ پیام قر  )س( آنچه آمد برای آن بود تا ابالغ و اعالم داریم که فرهنگ و پیام فاطمه

ابل تصور  قخواند که فوق آن برای بشریت و فرزند آدمی   باشد. زیرا به چیزی می  سنخ پیام بعثت می 
باشد. این فرهنگ بر آنست تا انسان را نمونة عینی تمثل و تجسم حق در روی زمین بسازد. این        نمی

فرهنگ، بیزار است از اینکه انسان از اشیاء مادی و امور اعتباری برخوردار باشد، اما از هویت ربانی      
او را از خود خدائیش پر کرده و همین هویت و خود ربانی را به نمایش      تهی! چرا که بر آنســـت تا   

 گذارد.
نماید تا فقط برون انســـان رنگین و قابل توجه برای         این فرهنگ رضـــایت نداده و تحمل نمی     

 ،ند که خودشای دست پیدا ک باشد، بلکه بر آنست تا انسان به مرتبه ردخ بیانسانهای کودک مزاج و 
ذاست  لن به نگرشها و گرایشهای قدسی و ربانی، به خودش رنگ الهی بخشد! و     از طریق مجهز شد 

سانی که بخواهد به این مرت  که باور کرده و یقین پیدا می بة کنیم که این فرهنگ و این پیام، برای هر ان
رایش و گبی از وجود، و این مرحلة از صورت آدمی و انسانی دست پیدا کند، جداً قابل تأمل، ارزیا    

 باشد. می
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 )س(ویژگیهای پیام فاطمه

 
 

در و ، همچون پیام پ)س(از آنچه آمد، این نکته خود به خود روشن شده باشد که: پیام فاطمة زهرا
دودی حهایی دارد؛ منتها، قبل از آنیکه من به ذکر موارد معین و م همسرش سالم اهلل علیهما، ویژگی  

 باشد. های او چه و کجا می که: مرجع پیامآنم تا روشن دارم از این ویژگیها پردازم، بر 
های  ، آرمان )س( ها، و... حضــرت زهرا   بنده بهتر آن یافتم تا از میان فرمایشـــات، نیایشــها، خطبه         

ــگی، آرمانهای الینقطع، ــت و مورد تعلیماآرمانهائی که پیاپی مورد توجه، درخو همیش ـاد  و س  ارشـ
ه، تأمل باشند، مورد توج  فرا مکانی و... برخوردار میآن بانوی بزرگوار بوده و از خصلتِ فرا زمانی،  

 و شرح قرار دهم!
و بهترین راهش هم این بود تا ببینم که این موجود هدایت شــده، تطهیر شــده و تربیت شــده در 

 ا هم میاند! تا اگر م دامان نبوت چه اهداف و آرمانهایی دارد که از همه بیشتر مورد تذکر قرار گرفته

ـیم؛ تا اگر می      ن مأدبة ربانی بهره و     خواهیم از ای خواهیم از خرمن قدس بنیان    حظی داشــته باشـ
ا ه ای چیده و از این گلشــن حیاتبخش به عطر و بویی دســت یابیم، به همان آرمان فرهنگش خوشــه

پناه برده و همان اهداف را مورد توجه نظری و گرایش عملی خود قرار دهیم. لذا، دعاهای هفتگی        
ان را معیار قرار دهیم، انس قایق و ساعات گذشته و هفته   دزیرا، اگر از  .نتخاب کردمآن حضرت را ا 

شنبه « شنبه »یا در  شد.    قرار دارد و یا در پایان  ـ که مثل امروز، جمعه با ــ ر خواهی، د اگر می ،حالهاـ 
سیر   سته می    بییک حرکت و گردش و  سر بری، بای شد تا به این نگ  پایان ربانی ب شها،  با شها،  ر گرای

 لی و مشتاقانة خود قرار دهی.ماهداف و... مجهز بوده و آرمانهایی از این قماش را مورد توجه ع
 

ـ فقر زدایی  یکم 

 

 

فقر »و پیامهای بالیده از ژرفای آن اینست که انسان را از  )س( یکی از دهها ویژگیِ فرهنگ فاطمه
 بخشد. برون کشیده و نجات می« وجودی
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ـ  فقر آدمی دو گونه فقر را شناسائی فرزند باید متذکر شد که  ودی؛ وج کرده است: یکم
ـ فقر اعتباری ر نظریِ باشیم! و زمانی، دچار فق ؛ یعنی گاهی ما دچار فقر عینیِ واقعی و وجودی میدویم 

 دهیم: اعتباری! برای درک بهتر مسئله مثالی ساده را مورد توجه قرار می
ـــ به       نمیمن اآلن والی و سرپرست این شهر      ـــ و من به تبع از آنـ  باشم؛ درست که این شهرـ 

 داشته باشد؛ اما این فقر، از طریق تعیین و یا گزینش فردی، مرتفع شده و اهالی، با     سرپرست نیاز می  
ـیدنِ به یک توافق نظری و       قایل شــدن به یکی از شــهروندان، فقرش را ذایل کرده        « اعتباری »رسـ

، نند ک با پس گرفتن اعتبار خود از همان فرد، او را از والیت خلع می    توانند! چنانکه چندی بعد،       می
ـ  ــ که به عدم قابل تحول نباشد  آنچه آمد مؤید آنست که: سرپرستی و ولدیت فرد، امری وجودیـ 

 نبوده بلکه چون امری اعتباری است، فقر پا گرفته از امر اعتباری، اعتباری خواهد بود!
تواند  مین ی قرار دارد، و آن فقری است که: اگر بر طرف شد، کسی   در برابر این فقر، فقر وجود

 آنرا به حال اول )حال نیازمندی و فقر( برگرداند!
 فرماید که: دارد؛ وی میبی مورد کالم خوحضرت موالنا در این 

ــد   ــوره نشــ ــگــوری دگــر غ ــگ ان  هــی
 

ــنــس یــاکــوره نشــــد  ــتــه، ج ــیــگ پــخ  ه
ـ و ناپختهزیرا، به مجردیکه غوره، فقرِ خامی و   لو ئی خودش را به غنای پختگی بدل کرد، کسی 

ـ نمی  اش بسازد! تواند دوباره غوره همة قدرتمندان و کارشناسان روی زمین 
ضرت زهرا    ست که پیام ح سنخ )س(به هر حال، واقعیت امر این پیامهای وجودی بوده و زمانی  از 

نخواهد شد و از هیگ راهی هم فقر در او  را از کسی زدود، هرگز فرد مزبور دچار ناداری  که فقری 
 گر پشت کردن به زهرا و خدای زهرا!م ؛تواند و بر او حاکم شده نمی

ودی گوئیم انســان را از فقر وج ل ما به صــراحت دریابند که: وقتی میفبرای اینکه جوانهای مح
 رهاند؟ اگر به ی میمراد ما چه بوده و این فرهنگ و پیامهایش انســان را از شــر چه چیزهائ رهاند، می

 واسطة تنگی وقت، به ذکر کُلیاتی اکتفا کرده بتوانیم، باید به عرض برسانیم که:
 رهاند؛ را از شر ناپاکی میانسان

ـ می ـ چه به خود و چه به دیگران   رهاند؛ انسانرا از شر انواع ستمها 
 رهاند؛ انسانرا از شر انواع اسارتها می

ـ نسبت به خود، کماالت وجودی خود، حرمت و کرامت خود، عزت  ـ و انسان را از شر جهلـ 
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واالئیهای عقالنی، عاطفی، عرفانی، عقیدتی خود، خدای خود، آیندۀ خود، ســعادت و آرامش           
ـ می  رهاند؛ معنیدار خود و... 

 رهاند؛ ها، اضطرابها و تشویشهای خجلتبار می شر دلهره زا
 رهاند؛ آور می معنی و هراسهای سرافکندگی بیاز شر ترسهای 

و در یک کالم، انسان از شر نفس و ابلیس و آنچه مادون رتبت وجودی و هویت ربانی او بوده 
 رهاند! باشد می و در شأن وی نمی

 حال اگر خوب دقت نموده، به خود و به جهان خودمان نگاهی واقع بینانه و ارزیابانه بیفکنیم؛
شیم و       به نحوی که در این شاهد با شیم و خود ما مدعی علیه؛ خود ما  نگرش: خود ما مدعی با

ـ اسرار این ارزیا  خود ما ـ ـ غیر دلِ خود ماـ  ـ و قضاوت را هم بی قاضی و حاکم؛ و به هیگ کسی همـ 
نمایم که اگر: با نگرشــی از ایندســـت، به درون و حقیقت          فاش و ابراز ننمائیم؛ دوباره عرض می   

ـترده       به برون زندگانی خود ما، به حوزۀ ح      زندگانیِ خودِ ما،     ر ت یات خانوادگی ما، به اجتماع گسـ
نمائیم که: چه مقدار پاکی در آنها حضــور و        بی محیطِ ما و باالخره به جهان ما نظر انداخته و ارزیا        

ر از و چه مقدا ؟سازد  مند می بهرهخود حاکمیت داشته، شکوفا بوده و ما را از آثار و احکام وجودی   
 اکی؟!ناپ

باشـــد؟! خیال و عقل و قلب ما از چه مقدار          خیال و فکر ما از چه مقدار طهارت برخوردار می     
باشـــد؟! آرزوها و اهدافیکه عمالً ما را در جهت تحقق خود به کار گرفته و براه            مند می  پاکی بهره 

 اشند؟!ب میاز چه مقدار واالئی، عزت بخشی، طهارت و کرامت بخشی و غیره برخوردار اند  انداخته
آیا این آرزوها و اهداف، پاک کننده، آرامش بخش، کمال آور، عزت دهنده، سرفراز سازنده،   

 باشند یا نه؟ آزاد کننده و واالئی بخش می
ـان می              تپیم و خون دل آرمانهائی که روز و شــب دنبال کرده و برای رســیدن به آنها و آثارشـ

 خریم؛ از چه مقدار    اضــطرابهای متنوع را بجان می   خوریم و ناراحتیها و رنجها و تشــویشــها و        می
 اند؟! برخوردارنمائی و...  زائی، کرامت بخشی، آرامش ، طراوتسازی بالنده

وانند ما را ت تپیم، می آیا این اشیاء و اموری که دنبالش هستیم و با جان و دل در راه تحقق آنها می  
 کنند؟!پلیدیهای حرص و وابستگی به مادون، تطهیر از 

نند دلِ فرزند توا آیا قدرت آنرا دارند تا انسانرا از پلیدیهای حرام و شبه حرام تطهیر نمایند؟ آیا می
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 آدمی را پاکیزه سازند، تا نگاهش پاکیزه و خردش تطهیر گردد؟!
 شــویم: وقتی باشــد که متوجه می  ها و مواردی از ایندســت می  زمینه بی پس از بررســی و ارزیا

جهت فقرزدائی و تطهیرکنندگی داشــته باشـــد، پذیرنده و گرایندۀ به آن، از چه             فرهنگ و پیامی  
و  بر ما و بر نگرشــها   « ویروس حرص و مردار آز»برکات و ثمراتی برخوردار تواند شــد. چرا که تا      

اء ! اسیریم! اسیر اشی   ایم! ذلیلیم بدبختیم! مشوشیم! نا آرامیم! بیچاره  گرایشهای ما حاکم باشد، ما فقیریم!   
 چیزهای مادون خود! و اموری مادون رتبت وجودی خود و ذلیل

 
 ستم زدائی

 
 

سانرا ا   )س(آمدهای وجودیِ فرهنگ و پیام فاطمه یکی دیگر از آثار و پی شرّ انواع   زاینست که ان
 .دارد ها، تطهیر و آزاد می ستم

ادعاها و خیال      ما و باز هم، اگر به اطراف خود ما، به زندگانیِ واقعی خود ما، به رابطة خود             
کنیم، به رابطة خود ما با اعضای خانوادۀ ما به   باره ناشیانه مصرف می   آوری که درین پردازیهای وهن

سوزانه نگاه کنیم، یقیناً متوجه می    نحوی واقع بینانه و ارزیابانه شده و دل ستیِ ما  ویم که: ش  ئی دقیق  ه
 کاُلً دچار ستم و ستمگری شده است!

تند که نماید اینست که: تنها این دیگران نیس   بطه به شدت قابل تأمل و بازرسی می  آنچه در این را
ری و های ستمگ  داریم! زمینه کنند! بلکه خودمان هم به خودمان ستم مضاعف روا می   به ما ستم می 
خشیم!  ب آماده و بلکه شکوفا میداریم! عوامل ستمگری و ستم پذیری را حاکمیت می   را ستم پذیری  

 و...!
ـ به عنوان امت پدر فاطمهآی ــ ـ آنقدر که برای  (س)ا خود ماـ  ــ و دلباختگان و موالیان این خاندانـ 

 زندگانی خود تم و تالش   رنگین ســـازی، طراوت بخشــی، غنامندی و... زندگانی برونی و برون      
کنیم، برای زندگانی درونی و واقعی    کرده، جوش زده، عرق ریخته، آبرو هزینه نموده و جان می    

 باشد؟! آور نمی کنیم؟! آیا این، خود ستمی رسوائی خودمان هم تالش و... می
آیا، توازنی میان پرورش، گسترش و غنابخشی عقالنی، ایمانی و عاطفی ما با پرورش، گسترش    
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 باشد؟ و آیا این، خود ستمی خجلتبار نمی های مادّیِ حیاتمان وجود دارد؟! و غنابخشی زمینه
صرفِ غذای معده آیا، دقیقاً همان  ـ از وی خود هزینه  اندازه وقت و عمری که برای  ــ میداریمـ 

ـ برای رسیدن به غذای فکر و خرد و ایمان هزینه میداریم؟! و آیا  ـ تهیه بگیر، تا پختن و خوردن و...!ـ 
 این، خود ستمی ننگبار نتواند بود؟!

ـتمگر متهم نکرده و مقدار کمی هم خو      ســی د را پائیده و برر  پس چه بهتر تا دیگران را به سـ
 نمائیم!

ـ چه در شبانه  ـ آیا واقعاً همان قدر که برای پالوده ساختن اتاق و فرش و ظرف و لباس و... خودـ 
ـ تالش می ـ  باطن خود و ایمان خود را از انواع  این که کنیم، برای روز و چه در طول هفته و ماه و...ـ 

 کنیم؟! می ها پاک ساخته و به اخالص برسانیم، تالش گی آلوده
ـتم می  بود که: متأســفانه خود ما به خود        آنچه آمد، مؤید آن تواند     قط  کنیم! و نه اینکه ف   مان سـ

 دارند! دیگران بر ما ستم روا می
سی گفته           سیدگی مکن؟! چه ک سوزی و ر ست که به ایمانت توجه، دل سی گفته ا صالً چه ک ا

 خویش تالش منما؟! و عقلیِبی است که در جهت اخالص و طهارت قل
شرایط ویژۀ کنونی که دعوت      سی نمائیم که: در  سوزانه خواهد بود اگر برر نوینی به  گر چه دل

ـاحب کرده و عمر و       گرفته  مأویٰ های ما    درون خانه   ، چشــم و گوش و هوشــی را که نداریم تصـ
ربا ، آیا همینقدر که ما به این دعوتگر هوش های جبران ناپذیر آن را به بازی گرفته است! و...   سرمایه 

نه       یداریم، در راه فهم قرآن هزی نه م  )تلوزیونِ...( دل داده و از چشــم و گوش و فکر و عمر هزی
 نعوذ باهلل، قرآن دیگر چیزی برای دریافتن ندارد!؟نمائیم؟! یا نه،  می

ــ مؤید آنست که: ما عمالً باور ک ــ مثالً با قرآنـ  ایم  هیقین مجهز شدرده و به این این برخورد ماـ 
که قرآن چیزی برای آموختن نداشــته و نیامده اســت تا ما را رشــد بخشــیده، غنا بخشــیده، آزادی   

 و طهارت و کرامت و شرافت و... بخشاید! ببخشد
ــریال ـانداده و از   آیا جوانهای ما، آنقدر که به س ـتگی نشـ ـا»های تلوزیونی دلبسـ ــ« قضـ دنِ آن ش

بخش،  زدای، آرامش کننده، فقر  بار، تطهیر  و بررســی ابعاد نورانیت   بی به ارزیا  خورند،   حســرت می
 دهند! دلبستگی نشان می)س(کرامت دهنده و نوازشگر زندگانی فاطمه

ــــ پدری، مادری، خواهری، برادری، عمه یا شــنیدهآو باز  ای، خاله و خالوئی از  اید که کســیـ 
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ســیده که خود ما، رانعت کرده باشــد؟! متأســفانه باید بپذیریم که کار ما بجائی مم)س(توجه به فاطمه
 داریم! خواه دیگری به خود ستم روا میبیشتر از هر بد 

ـان گر)س(به هر حال، ما معتقدیم که فرهنگ و پیام فاطمه ـتم وانسـ ــرِّ انواع سـ ا ه یدۀ بخود را از ش
مروز، همة چرا که اسازد! و ما به این فرهنگ و این پیام، از هر زمان دیگری بیشتر نیازمندیم!  آزاد می

 ما، هم از درون و هم از برون اسیریم!
 ة زمان است، و ما خوشحالیم!نسیاست ما اسیر چنگال فراع

 خیالیم! بیهویت است و ما  بیاقتصاد ما اسیر روابط شیطانی جهانخواران 
توجهیم!  یبعمارگران فرهنگی است! و ما  تطراحی تعلیم و تربیت ما در دست اس   برنامه ریزی و

 زنیم! هستیم و خود را به نادانی میعمالً اسیر فرهنگ و اقتصاد وارداتی و ضد ربانی 
تازه، آنهائی که به اصــطالح درس خوانده و مدرســه و دانشــگاه رفته و کتاب دیده و... به دلیل 

اســت که: لذ باشــیم! و ایم، بیشــتر اســیر توهم و غفلت و جهالت می انه شــدهاینکه دچار غروری ابله
ـ آنهم در حدی فریب دهنده و غرور         بیخیلی از اشــیاء و امور    ـــ  اثر به زندگانی و رشـــدِ خود راـ 

 ! شناسیم! جز هویت و کرامت و آزادگیِ واقعی و عزت خود را می
از  خوانیم! اما اگر نماز می« خدا»خیاالتی برای  ئی سخت ! و لذا، به گونه جز مبداء و معاد خود را

ــر به خاک نهاده ـنائی    ما دربارۀ خدائی که برایش س ــطة جهل و نا آشـ ـند، یا به واس ایم چیزی بپرسـ
 ! و یا پاسخی فسادبار برای عقیده و ایمان و... ارائه میداریم!مانیم ساکت می

ر رابطة با فهم و شناخت خود نیز، دچا شویم که در   اگر از فهم خدایمان که بگذریم، متوجه می
 باشیم! چرا که اگر فرضاً کسی از ما بپرسد که: خیز می همین بالهتِ رسوائی

ـانی؟ چ    ا و ه  ندتا هویت داری و چندتا الیة وجودی داری؟ که از تو اینهمه کنش        تو چند تا انسـ
 ؟!کَنند گرایشهای متضاد سر بر می

ـتة از تالشـها، نگرشـها و گرایشـهایت با هویت اسـالمی      اگر مثالً هویت اسـالمی دارای،   ایندس
 باشی، آن دستة دیگر! چرا که ادعای    و اگر مسیحی، یهودی و کمونیست می    باشد؟!  سازگار نمی 

ـتن مالزم می   باشــد با گزینش روش، جهت، موضــع، ابزار و هدفیکه فقط مؤید همان      هویت داشـ
مان هویت، بارورساز همان هویت و... باشد! و نه   غنا بخشندۀ ه هویت، تحقق بخشندۀ همان هویت،  

 در جهت مخالف با او!
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ــها و آرمانهایی را محقق و    ــه کند، کاری را انجام دهد و ارزش ــی را پیش هویت مدار باید، روش
دن به تســلیم بو یاو هماهنگ باشــد! نه اینکه از یکطرف ادعا عینی ســازد که با هویت مورد ادعای

خدا را علم کند، امّا از آنطرف، تن به سیاست ضد خدائی، اقتصاد ضد خدائی، فرهنگ و هنر ضد       
ست      ،در راه تحقق فرهنگبدتر از اینهمه، خدائی و... بســپارد! و  سیا صاد،  ی به ضــد خدائ و... اقت

 مسابقه هم برخیزد!
و ویت و صــورت ربانی، اقتصــاد الهی و اما عمالً مشــاهده میداریم که عدۀ زیادی از مدعیان ه

کنند! فرهنگ و ســیاســـت الهی و ربانی را بدور        ربانی را کنار نهاده و از روش ابلیســی پیروی می    
نکُن و نرو و... ! ه کگویم  ! من نمیانداخته و از فرهنگ و سیاستِ ذلتبار شیطانی تبعیت میدارند! و...    

ـتی؟! تا ببینم که آیا می     گویم: به من بگو تو چه هویتی داری    بلکه می  وانی خودت، ت و کی هسـ
بیین و تعیین نمائی؟! یا نه، حتی نسبت به خودت و نسبت به هویت و جایگاه و   تعریف و ترا خودت 

 مسیر و جهت خودت هم جاهل بوده و از تبیین هویت خودت هم عاجز و ناتوانی!؟
شویم؛ یعنی از   یم« فرد»محقق سازیم یک  باید باور نمائیم که: اگر ما خود را بشناسیم و بیابیم و   

ئیم! و آ و هویت رسته و به وحدت هویت دست یافته و به صورت انسانی نایل می      پراکندگی منش
اه و کنیم، و وقتی در یک ر شدیم، یک راه، یک موضع و یک جهت را پیشه می    « یک فرد»وقتی 

ا و آرمانها و آرمان نماهای دیگر ما ر برای رسیدن به یک سلسله آرمانهای معین قرار گرفتیم، راهها    
ن در خط ابلیس؟! بلی، م ایم؛ توانند! چرا که در یک خط و یک جهت قرار گرفته       فریب داده نمی 

ورم؛ خ خوانم! خط اهلل؟! بلی؛ و لذا دیگر دروغ نمیگویم؛ حرام نمی  خط ابلیســم و دیگر نماز نمی  
 کنم؛ و...! کنم؛ به غیر خدا توجه نمی ستم نمی

ام را در جهت تحقق چیزی و یا امری که ارزش و  گر چشــم و گوش و دســت و پا و دل و...دی
 گیرم! تر باشد، به خدمت نمی رتبة وجودیش از من کمتر و پائین

اگر با کمی دلســوزی و احســاس مســئولیت نســبت به خود ما، و با کمی غیرتمندی نســبت به  
سانی ما، به زمینه  شده و موارد   هویت ان شود، این واقعیت تلخ، انکار ناپذیر   های یاد  شابه آن توجه   م

 آنهم جهل نسبت زند! ها و امور ارجمند زندگانی ما موج می گردد که: جهل، نسبت به همة زمینه می
به همانهائی که سرنوشت سیاسی، اقتصادی، هنری، فرهنگی و... ما را دچار اختالل و فساد ساخته و        

 و ذلت و...!هویت ما را دچار تحقیر و توهین 
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 حُرمتی رانش از بی

 
 

تی نجات  حرم بیاینســـت که انســـانرا از   (م)یکی دیگر از ویژگیهای فرهنگ و پیام فاطمة زهرا     
 پای بدون   گران نو بدون مقدمه و بدون درخواســـت پوزش، همچون گویندگان و تحلیل         ،میدهد  

 حرمت؟! بی؟! یا حرمتیم اب« ما»پرسم که: آیا  روش از خود و از همة مخاطبان خود می
 آدمی که فکر و خیال و دهان و قلبش به گند دروغ آلوده است، حرمت و احترام دارد؟!

ی احترام باشـــد، نزد چه کســ    خواهی و... آلوده می و بیشبی طل آنیکه باطنش با کثافتهای دنیا       
 دارد؟!

ـادق)س( فرزند حضــرت زهرا  در  ایدنگویند آنهائیکه حبّ  فرماید: دروغ می می)ع(  یعنی امام صـ
ـان بوده و ادعا می دل ـیم! د و... می)س(کنند که ما از موالیان و پیروان ائمه، از موالیان فاطمه شـ  روغ باشـ
چرا که حُبّ دنیا با رش ســاخته( اســت! وگویند! و خداوند دروغگوی را لعنت کرده )از خود د می
 باشد! سازگار نمی الو بحُ

ــاخته اســـت، قیمت او هم به اندازۀ دنیای مورد توجه و محبت         آنیکه خود را از حب    دنیا پر سـ
 قیمت آن نیز برای جیفه خوار قابل مالحظه تواند بود! اوست! و چون دنیا جیفه است،

ـ نه آنچه ما از دنیا و زرق و برقهای آن                ـــ  در حدیث قدســی وارد شـــده اســـت که همة دنیاـ 
ـ نزد خداوند به اندازۀ بال مگسی ارزش ندارد!ایم! بلکه دنیا به مفهوم کُلیت  شناخته  آن 

سیکه در گرو چنین موجود       سید: ک سی کرد و پر سیر رج ا بیبا اینمایة از باور، باید برر چنین  و ا
 رمت قایل بوده و احترام گذارند؟!ارزشی باشد، چه قیمتی دارد تا مردم به او ح بیامر 

ا را از شر  اند تا م را آورده و به نور افشانی وا داشته  به هر حال، باورمان بر اینست که این فرهنگ  
.. ها و آن. هراسها، آن ناپاکیها، آن ستم   ! از شر آن جهالتها، از شر آنهمه    آزاد سازد  ها متیحر بیاین 

 نجات بخشد.
ا پیران ــــ از جوانها بگیر ت دام از ماهاها، انواع ترسهائیکه بر زندگانی هرکُ  در یکی از جلسه  ،بنده

ـ حاکم می   ــ سالهـ  شکیبائی حمالی م    نود  شد، و ما هم آنها را با کمال  ست  یبا ه بندی کنیم، تبیین و د
 کردم!
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جالتبار، خ ،معنا، آزار دهنده بیای متنوع، ههایی از آن دست ثابت میدارد که: آنقدر ترس   بررسی 
ستولی کننده بر  آور و ذلیل ستیز، فقر  آرامش ساخته  بوده، آلودۀ ما م شد و کمال و..  ،مان  . بازمان از ر
است که خودِمانرا، رشد و کمال و آرامش و معنی بودن   ساخته  « اسیر و معتاد »بدتر از آن به داشته و  

 ایم! خود را بفراموشی سپرده
گاه جنکند فردا چنین شود! نکند از چشم فالن دنیازدۀ هوسران بیفتیم! نکند از رفتن به فالن تفر    

ــمان را مُدپرســتان تأیید نکنند! نکند نیروهای تجاوزگر ناتو از   ــویم! نکند پارچه و مد لباس محروم ش
ـتان رفته و طالبان برگردند! نکند مزدوران نیروهای خارجی  ـتخدام در نافغانسـ یاورند! دخترم را به اسـ

 نکند...؛ نکند...!
 ته تن هراسهائی که جنبة وجودی داش  نکتة دردانگیز قضیه اینست که همة ما هراسمندان از داش     

ـتیمندانه دارند ـ از بابت  محروم  و با امور وجودی رابطة هسـ ـــ ـاس ناامنی همـ  بوده و هیچگونه احسـ
ــ نمی ــ  کنیم! بدین معنا که اصــالً دلهره و هراســهائی از ایندســت بر ما یورش  نداشــتن این هراســهاـ 

 برند که: نمی
م شخصیتی    انیبمانیم! نکند در حوزۀ عاطفه و هنر، نتونکند از رشد و شکوفائی عقالنی محروم    

صة دیانت و عرفان ما را تحقیر کنند! نکند نزد خداوند  شتگان و   ،اثبات کنیم! نکند میدانداران عر فر
سر افکنده شویم    شه ! نکند عباد مخلو او  ش     تجاوز پی ساختن تجاوزگری )با ا اعة گان، با مضاعف 

قی و...( ما را به دامهای خجلتبارتری بکشـــانند! نکند       و اخالبی نگرشــها و گرایشــهای ضـــدمذه     
 مسئولیتهای عقیدتی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی و...، در نظر و عمل ما کمرنگ شود! و...!

ـتة مرتبة وجودی ما                 ـایسـ ـلی و زیربنائی همة اینها آنســت که: ما خود را چنانکه شـ  و علتِ اصـ
 ایم! باشد نشناخته و نپرورانیده می

ـــ به عنوان موجودی برتر و محترماز آنست   تر  ارکتر و مب تر و عزیزتر و شریف  که به خود ماـ 
ـ ایمان نداریم!  و... 

سانی خود       ستیِ خود، نظام وجودی خود، معنای ان ست که برای دنیای خود، عمر خود، ه از آن
ساب کتا  سیم و نه هم باز کرده    نه میبی و... قدر و ارج و ح  ه: خیال آمد اینکآنچه از ایم! و بدتر  شنا

کنیم همانطور که زندگانی خود ما، از معنی و ارج و حرمت و نظم و قانون و توازن و تعادل و           می
ـتی هم همانگونه        . محروم میبار و..  برکت و آرمان واال و مقدس و آثار عزت       باشـــد، همة هسـ
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 لبریز از محرومیت است!حساب و کتاب و  بی
ست تا برای فعال   شی را مطرح داریم     به هر حال، خوب س ساختن اذهان و جرّار نمودن خردها پر

 مبنی بر اینکه:
حضــرت ور از ویژگیهای حاکم بر حیات      اگر زندگانی خود را رنگ خدائی داده و بهره      

 یا خیانت؟ ایم داریم، آیا بخود محبت و دلسوزی ورزیده(م)فاطمه
 رسیم یا به زیان؟! دار می آیا به سود معنی
 شود یا کم؟! شرافت و عزت و آرامش و آزادگی و... ما افزوده میآیا بر کرامت و 

ـ تأییدمان میدارد . یا ردِّمان؟! و آیا...؟ ـ از هر قماش و رنگ عقیدتی و نحلة نگرشی   آیا تاریخ 
 

 غنا بخشی
 
 

ـ در )س(هدیة دیگری که از فرهنگ و پیام فاطمة زهرا ـ نصیب انسان خواهد شد اینست که او راـ 
ـ به غنای وجود مجهز میدارد!          ـــ بدین معنی که این کنار رهانیدن از فقرهای وجودی؛ چنانکه آمدـ 

اقی، رمایة عقالنی، اشرمانند س ،های هستیمند و رشد دهنده فرهنگ و پیام او را از نعمتِ انواع سرمایه
سی    صادی، اعتقادی،  ساخته و به غنای وجودی    عاطفی، ایمانی، اقت سی، فرهنگی و غیره برخوردار  ا

رســـاند! و این غنای وجودی او را به نعمت پاکیزگی، پالودگی، طهارت،          نیازی از مادون( می   بی)
نظم، عدالت و توازن و... میرساند تا همة اینها، عمالً بر زندگانیش حاکم بوده و آثار و برکات قیمت 

 پویا سازند! بطور مثال:نابردار خودشان را شکوفا و 
ـازد تا عمالً تعادل در همة  این فرهنگ گروندۀ خود را از نعمت تعادل و توازن برخوردار می  سـ

شئون حیاتی او حاکم گردد!   ساختن معده     ابعاد و  شاداب  ساعت برای فعال و  ش ا تا اگر مثالً یک 
 دش وقت بگذارد!رکند! یک ساعت هم برای پویا سازی و شاداب گردانیِ خِ عمر ضایع می

اگر یک ساعت برای دنیای فناپذیر خود هزینه میدارد، یک ساعت را هم برای راز و نیاز و انس 
 و الفت با موالی خود هزینه دارد!

سازد؛ تا اگر اسیر دروغ    ور می آن فرهنگ و این غنای وجودی انسان را از نعمت آزادگی بهره 
! از بند دنیا طلبی، از بند هوســبارگی، از بند آزاد دارداش  باشــد، برای همیشــه و ریا و حرص و... می
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های حقارتبار، از بند وابســتگی به اشــیاء و امور مادون هویت و رتبت وجودی او و... آزاد  لذتبارگی
 سازد! می

ـپارند، بنده به یک مورددقت فرموده و به حافظ اگر دوســتان جوان این محفل خوب  ة خود بسـ
 باشیم! های زیانبار آن نمی ه معموالً ماها متوجه جنبهکنم ک ای اشاره می دهنده

رای یرد، بگ وار خســته شــده و دلمان می معموالً ماها وقتی از تالشــهای یکنواخت روزانه و هفته
ا به نشاط  آوریم تا دلتنگی خود ر روی میفرار از یکنواختی و... به باغی، صحرائی، گلستانی و... ای   

 و... بدل داریم!
اشد  ب هائی از ایندست و احکام و آثار این روابط، توانائی آنرا دارا می  حکیمانة رابطه های بررسی 

شود! و از طرف  ایم راهبر معنائی نگرش و گرایشی که گرفتار شده بیتا از یکطرف ما را به پوچی و 
رشد  و  زایاسازی و تزکیه کنندگی معنیدار سازی این روابط و مؤثر ساختن و    و یبه توانمنددیگر، 

گی و... این روابط آشــنا و مأنوس گرداند! آیا شــده اســت که از خود بپرســیم که وقتی ما به  دهدهن
ته   چ چنبر کنیم، در  صــحرا و گلشــن و... روی می  کامی قرار گرف ظاهر امر   ه روابط و اح  ایم؟! 

را که در ایم! چ پذیرفته، «خوار گل و گیاه و گشادگی و... ریزه»رساند که در این روند، ما خود را  می
 ایم! وجود آنها، به نشاط رسیده ةسای

ــ با آنکه از نظر رتبة وجودی از ما،   مؤید آنست که: روی دالیل متنوعی، گل و ،و این گیاه و...ـ 
ـ آنقدر برما سلطه پیدا کرده  پائین می ایم  نوز نتوانستهاما، ما ه اند! اند که ما را اسیر خویش ساخته باشند 

 معنیدار بخشائیم!بی برسیم که آنها را شادااها به آنج
بوالمعالی بحث متوجه کالم حضرت ا  باشد که نرو و نبین و نچین و...!  بحث بر سر این نکته نمی 

 باشد که فرموده است: نمی(ه)رعبدالقادر بیدل میرزا
 درآر هوســت کشــد که به ســیر ســرو و ســمن ســتم اســت اگ

 

 

 

ـا تو زغنچـه کم نـدمیـده            درآ بـه چمن    ای، در دل گشــ
 گوئیم برو، اما گامی برتر هم برو! بلکه می 

نمائی به جائی، به کسی، به چیزی و به امری دراز کن که از نظر  اگر دست توسل و نیاز دراز می
 پائینتر!رتبت وجودی از تو برتر باشد و نه 

میگوئیم به گلشن برو، اما تنها گل فناپذیر را مورد توجه و همت و دقت خویش قرار نداده بلکه  
 آفرین را مشاهده کن! گل

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  ...........................................................................................................................  ) آرمانشناسی و آرمانگزینی ( آرمانهای فاطمی

 

20 

ـتان برو، اما تنها دعوت رنگ و بوی گل و گیاه را وجهة همت خود قرار نداده بلکه        به باغ و بسـ
 آفرین و... را هم بشنو! و بکُوش: آفرین و بهار دعوتِ عطر

 ات زیبا، هوشربا، پرجاذبه، مفید، برکتبار، و... باشد. همچون گل، همة هستیتا 
 تا همچون بهار، ایثار از تو جوش زده و بتراود!

 تا چون همة هستی، هویت خود را شکوفا سازی! و...
، ســرفرازی، اعتدال  به این مراتب از بالندگی، آزادگی، غنامندی،        )س(فاطمه و فرهنگ فاطمه      

ــیدنِ به این مرحلة از بودن می و... فرا میطهارت، آرامش  به « ردف»باشــد که  خواند! و تنها پس از رس
روت کند که بدون داشتن ث  کند! به حرمت و احترامی دست پیدا می  احترام وجودی دست پیدا می 
 گردد! و مکنت و سپاه و... محترم می

وجه نمائیم به    یابانه ت    و علت  اگر به حقایق مرتبط با حیات خود ما و دیگران با نگرشــی حکیمانه         
ــل خلل نابرداری پی می ــر تاریخ بر نگرش یک اص ــرتاس دمیان های همة آ ها و کنش بریم که در س
 سیطره و حاکمیت داشته و دارد!

ــود حذفش کرد و کنارش نهاد و نه    ــت تا بش ــل و قانون، نه اعتباری و قراردادی اس م هاین اص
شریعی تا پیروا  سرباز زنند! بلکه تکون رب   فرمان و حکمی دینی و ت سایر ادیان از پذیرش آن  انی و ن 

ــ و آن اینکه: مردماست؛  الهیالهی داشته و به مفهومی کامالً حکمی، کونونیت آن ربانی و  در هر  ـ
ـ انسانهائی را که در بند دنیا نمی  باشند، دوست میدارند! زمان و مکان 

 بدین معنا که وقتی فرد، به نحوی آگاهانه و هدفمندانه، دل خود را از توجه و محبت دنیا و                  
دو دوســت دارد؛ چینائی دوســت کند، همه او را دوســت میدارند! هن اشــیاء و امور دنیائی تخلیه می

ست دارد، بودائی            ادارد؛  سیحی دو ست دارد؛ م ست امریکائی دو سرخ پو ست دارد؛  فریقائی دو
 الئیک و کمونیست دوست دارد؛ارد؛ دوست د

آنیکه از اسارت دنیاخواهی آزاد شده است! انسانی که      ؟!همة اینها، چه کسی را دوست میدارند  
 از بردگی مادون خود رهائی یافته است!

کنم اگر با دقت روی این قانون، و نیز عکس نقیو آن مقداری فکر نموده و راز و       گمان می 
 ای آنرا پیدا نمائیم، به کثیری از مشــکالت، نابســـامانیها، تشــویشــها،             رمز و علت واقعی و ریشـــه 

 ها، ناتوانمندیها و... فائق خواهیم آمد؛ حرمتی بیها،  کشی ذلت
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 شـــان نحرص و ولع و... وقتی برای دنیا و امور دنیائی    ،عکس نقیض قضــیه آنســـت که: چرا   

 قانون وجود دارد؟!دارند؟! چه رازی در این  دهیم، مردم ما را دوست نمی می

سانها، یک زاهد نمدپوشِ   شاه ابریشم پوش پر زرق و برق و یا     بیچرا ان توجه به دنیا را، از یک 

 دارند؟! یک متجمل ثروتمند... بیشتر دوست می

ست! و      ساخته ا سارت مادون خود آزاد  برای اینکه آگاهانه و ارزیابانه دل و جان خودش را از ا

حبت،  این مکند!  ی و احترامی است که خداوند در دلها ایجاد کرده و میاین محبت و احترام، دوست

ـپری شـدن زمان اعتبار، محبت هم     محبتی قراردادی و اعتباری نمی باشـد تا با لغو و نفی اعتبار و یا س

ه نورانیت بشویم: هر چه انسان به آزادگی بیشتر، به طهارت بیشتر،  ست که متوجه میلذانفی شود! و 

 شود! میرسد، محبوبیت وی بیشتر  ه اخالص بیشتر، و... میبیشتر، ب

 حدیثی داریم با این مضمون:( )از معصوم

 .اس  الن    کَ بُّ حِ ي   طاسه الن    یَ دِ يه ا اَ فيم   د  َِ ازه ؛ وَ اهلل   کَ بُّ حِ ي   اهللِ دَ نه ا عِ فيم   َه غَ اِره 
ـت            به آنچه    و به آنچه در دســت مردم    بدارد!   تنزد خداوند اســت متمایل باش تا خدایت دوسـ

سیر آنند، برایش می    ست و مردم ا شند و جان می  تپند، ذلت و خواری می ا یزند ر کَنند و آبرو می ک

ـ تا مردم دوستت داشته باشند! بیو...   توجه باش 

شین گران قیمت          ستند؟! مردم خانه و ما سیر و ذلیل چه ه شق و ا ست و مردم عا نزد مردم چه ه

سته باش! مردم برای رسیدن به ریاستهای اعتباری و چند روزه از آبروی خود و    خواهند، تو نخوا می

ـتی، مردم          شــرافت خود و هویت ربانی می     گذرند؛ تو نگذر و نخواســته باش! وقتی واقعاً نخواسـ

 دوستت میدارند!

باشد؟ نزد خدا کرامت است و غنا است و عزت و طهارت است و پاکی است        نزد خدا چه می

 است! (م)همة اینها فاطمه و...! و روح

تو فاطمه را دوست داشته باش، خدا هم ترا دوست میدارد! تو به فاطمه احترام بگذار، خداوند هم 

های   کند! تو راه و جهت و روش فاطمه را در پیش گیر، خدا هم دروازه       حرمت ترا نگهداری می  

 سر لوحة نگرشها و گرایشهای    گشاید! تو آرمانهای فاطمه را   اش را برویت می رحمت و فیض ویژه

 کشد! اش و... باال می و فاطمه« شخود»و قالبیت قرار ده، خداوند هم ترا به سوی بی قل
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 خدا محوری
 
 

 )س(اطمهترین و سرنوشت سازترین پیام فرهنگ ف    ترین، عزتبارترین، آزاد کننده مهمترین، با ارج
دهد تا همة نگرشــها و گرایشــهای او را  میرا در محور و مرکز توجه انســان قرار « خدا»اینســت که 

رنگ خدائی بخشد؛ و این، وقتی به کمال شایستة خود برسد، جنبة وجه الخلقی را به تحلیل برده و      

 سازد. او را شکوفا میٰوجه الل  هیجنبة 
رسیدن و بالیدن از این مرحله و موضع باعث خواهد شد تا ازان به بعد چشمش فقط متوجه حق     

گوشــش نیز! خیال و فکرش متوجه حق باشــد و دلش نیز! و وقتی چنین شــد، انســان هم به باشــد و 

ٰ.لیٰ کند؛ هم به شناخت دنیا، هم عقبا و هم مو شناسائی واقعی خودش دست پیدا می
ــعادت همین دنیای خود را می   ـباب س ــعادت و عوامل و اسـ ــد و می  هم س ـناس گزیند و هم  شـ

 را! آندنیایش
سد و دیگر فریب نمی    و عزت و آرامش خود را میهم آفتهای وجودی خود  خورد! و هم  شنا

از دام هر آنچه از نظر رتبة وجودی از او پائین است، آزاد شده و دیگر به دنیا و اهل دنیا ارزشی قایل    
ــت پیدا می نتواند بود!  ــی دس ــد، به نشــاط و آرامش کند که جز اهل دل، جز محبان  و چون چنین ش

سانیکه )س(فاطمه شده    و جز ک شتن پا در جای پای فاطمه، در فرهنگ و آرمانهای او فانی  ند؛ ا با گذا
زند و... اصالً  سو  اند؛ جز کسانیکه به عشق فاطمه می   کسانیکه به نور فاطمه و خدای او منور شده  جز 

تاً فوق ملکوتی بوده و فقط در خور      اش کرده نمی تجربه  توانند! چرا که این نشـــاط و آرامش ذا
 باشد و بس. و خوشه چینان فرهنگ و نظام آرمانی او می)س(زهرای اطهر
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 .ةِ ِرَ خِ االه   ا وَ ي  ن ه ی الدُّ ا فِ ِ  دَ عه ا ب َ ن  ب ه ِّْ عَ  ت   ال   ه  مَ حه رَ  مَّ ه  ا الل   نَ لَ  َه َِ  ؛ وَ کَ َمتِ حه رَ  نِ اخزائِ ن  لَ  حه تَ اف ه  مَّ ه  ل   لاَ 
 

درخواســت کردن، خواندن، طلب کردن و چیزی یا »یعنی  «دعا»الزم اســت تا متذکر شــوم که 
 باشد. می انسان «آرمانِ زبان»خودش،  دقیق و نهائی در تحلیل و« نمودن امری را از کسی و جائی تمنا

صدی، آرزوئی، هدفی و در یک کالم     سانی در طول زندگانی خود مق  دارد که« آرمانی»هر ان
 ورزد! می جائی طلبیده و در جهت تحقق آن تالش ای، این هدف را، از کسی یا در هر دوره

طلبد؛ و یا آنچه را     می خواهد و  می ن مقصـــد و آرمان را جویا شـــده و  آبه این معنا که: یا خودِ     
ش داشته  توانند نق می باشند که در تحقق آن آرمان  می طلبد، ابزار، روشها، مواضع و...ئی   می جسته و 

 و فرد را یاری رسانند.
 دارد؛ گاهی از طبیعت برون می از پدر، مادر، همســر و... خود چیزی درخواســتگاهی انســان 

ـان و بزرگان چیزی و یا امری را مطالبه میدارد! و زمانی از          می تها و دولطلبد؛ گاهی از اقوام و خویشـ
 ها! به همان نحو که گاهی هم از آفریدگار خود! قدرت

 کننده،به هر حال، این طلب و درخواســت، مؤید و نمایش دهندۀ اینســت که فردِ درخواســت  
شته و    صد و یک آرمانی دا شدن،    می یک آرزو، یک مق ستیافته و از طریق مجهز   خواهد به آن د

 بنمایاند. «خودی»مالک شدن و رسیدن به آن 
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 آرمان، آئینة هویت و ارزش

 

 

تب کمال او، راز و رمزهای نهفته در نگرشها، گرایشها، اآنهائیکه در رابطة با انسان و مراحل و مر

 می راواند، بر این ب هائی را بجان خریده گیریها و... او تالشهائی نموده و زحمت  هتجموضعگیریها،  

ـند که در   ـناسـی و احکام مربوط به  حباش ـته   آن، اگ وزۀ ویژۀ آرمان ش ـایس آوریم،  به عملر دقتی ش

سی، آئینه    شد که آرزو، هدف و یا آرمان هر ک شد که در آن آئینه دو چیز  می ئی متوجه خواهیم   با

 تابد: می

ــ هویت و یا صورت انسانی او تابد؛ بدین معنا که آدم بالغ و عاقل و فهیم انسان شناس،  می یکمـ 

 باشند،  یم تحقق آنها به تالش مشغول از مطالعة اهداف و آرمانهائی که افراد دنبال کرده و در مسیر  

 و میزان آدمیت فرد را تخمین زده و یا معین نماید!« آدمیت»تواند  می

سند     مثالً یکی خانه ست. حال اگر از او بپر ئی خوب و کامل و گران قیمت را هدف قرار داده ا

م؛ باشــ   «راحت »ای؟ اگر بگوید برای اینکه    ئی خواهان بوده و هدف قرار داده   که چرا چنین خانه   

ست، اما بگو تا بدانم که: چرا  شی؟ و این راحتی   می خیلی خوب، راحتی حق تو ا خواهی راحت با

ــم و آرمانی دیگر  را وســیلة رســیدن به چه آرمانی قرار داده ای؟! اگر بگوید: برای اینکه راحت باش

 ندارم!

ــناس بوده و گوهر هویت آدمی را به نی و روشـ بی خو در همچو یک وضــعیتی، آنیکه انســان ش

 جوی آرامشو طلب و آسایش   که هویت این انسان، در حدّ یک حیوان راحت  درک است، میداند 

ـیدنِ به راحتیِ حیوانوار و    می ـتن خانة فالن، جز رسـ ــد و نه باالتر! چرا که از داشـ ی، هدفِ معن بیباش

 برتری ندارد!

خواهند تا راحت و آرام     می خواهد تا راحت باشـــد؛ چونانکه حیوانها هم        می چنین فردی فقط

 باشند!

ـیکه هدف خویش را رســیدن به مرک             خوب، خوش فرم و بی همین دقیقه، در رابطة با کسـ

ـیم که چرا   ــت، کامالً قابل تعمیم تواند بود. چنانکه مثالً اگر از او بپرسـ خوش رفتار و... قرار داده اس
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ه رفتن ضایع  خسته نشده و انرژیهایم با پیاد   گوید: برای اینکه می را با این ویژگیها تمنا داری؟بی مرک

نگردند! بســیار خوب؛ و این حق توســت! اما: بعد از اینکه این نیروها را حفظ و تقویت و تشــدید و  

 خواهی در راه رسیدنِ به کدام آرمان معنیدار مصرفشان نمائی؟! می کامل نمودی،

رتر ندارم! و راحت باشم! و هدفی ب هم بگوید فقط برای اینکه خسته نشده در اینصورت، اگر باز

سان آشنائی دارند، متوجه        سانی که با صورتِ ربانی و هویت الوهی ان شنا وند که ش  می باز هم آدم 

معنای حیوانی بوده و هنوز به آنجا  بیهای  بیاش در گرو راحت طل این موجود، خرد و فهم و اندیشه

 طلب فراتر ببرد!نرسیده است تا هویتش را، از مرحلة حیوانی آرامش 

توان این نکتة ظریف و دقیق را طرح نمود که: تو بگو  می داری آرمان از هویت، در رابطه با آئینه

 چه هستی!« تو»چه هدف و آرمانی داری، تا من بگویم که 

و اگر مسلمانی درکُدام مرحلة از اسالم؛   ئی از آدمیت قرار داری  اگرآدمی، در چه مرتبه و مرحله

 ؟!ی  و يا کبِر وسطی  ؟ صغِری  در اسالم 

ٰیٰاٰوسطی  ،ٰصغِری  ن مائی از ایمان؛ ای اگر مؤمنی، در چه مرحله و مرتبه  ؟!عظمی  و

ئی شــفاف  آنچه آمار مؤید آنســت که آرمان انســان، شــخصــیت و هویت او را همچون آئینه 

 ارد! این یک! و اما:ذگ می تابانیده و به نمایش

 و ارزش وجودی انسان را معین و اندازۀ آنرا افشاء میدارد. قدرآرمان و نظام آرمانی انسان،  ـ دوم

خواهد، واقعاً ارزش وجودی او    می در مثال اولی که آوردیم، آنیکه فقط خانه را برای راحتی      

ر اســت! د ای که هدف قرار داده ئی بگویند: به اندازۀ قیمت همان خانه باشــد؟! شــاید عده می چقدر

ئی  نان خانهچرا وسیلة تحقق و رسیدنِ به    «خودش»باشد! چرا که این فرد   حالیکه متأسفانه چنین نمی 

دانند که قدر و ارزش وسیله و هدف یکسان نبوده و همیشه     می ساخته و قرار داده است! و همة عقال  

 نظر ارزش کمتر!باشد و هم از  می تر بة وجودی پائینتو همه جا، وسیله از هدف، هم از نظر ر

ئی که هدف خودش قرار داده  ت که ارزش این فرد، حتی به اندازۀ ارزش خانهو این، مؤید آنس

 باشد! است نمی

که   باشـــد؛ به دلیل اینســـت     می طلب  اما اینکه میگوئیم: این فرد از نظر هویت، حیوانی راحت    

  نداده و تثبیت میدارد! ولی متأســفانه، ارزش این حیوان، کمتر ازواقعیت جســمانیش این نکته را نشــا
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ارزش خانة اوست! و در مورد مرکب هم، همینطور! زیرا ارزش این مرکب دارِ مرکب سوار، کمتر  

 باشد! می از ارزش مرکب

ی               ندانیم و بخواهیم  یا  بدانیم  ا نخواهیم هویت و ارزش  به هر حال، آرمان و نظام آرمانی ما، 

 تاند. می وار آئینه وجودی ما را

ـتها، تمناها و دعاهای         توانیم به این   می از آنچه آمد   واقعیت گردن گذاریم که: از روی درخواسـ

توانیم به شــناخت نظام فکری، عقیدتی و رفتاری او پی بریم؛ و هم، از روی نظام  می هر انســانی، هم

توانیم الگو برداری کرده و برای خود، نظام آرمانی و نظام     می آرمانی انســـانهای واال و متعالی و...    

ـــ گرایشی ط    ناسی،  ش  راحی کنیم. یعنی، هم کاری بکنیم تا همچون او اندیشیده و هستی  نگرشیـ 

و  شناسی و خداشناسی ما مانند نظام نگرشیِ او باشد؛       شناسی، جانور   انسانشناسی، جهانشناسی، ارزش     

، علمی، اخالقی، هنری، عقیدتیو ارزشهای  ها ـ چه با خود ما، چه با سایر انسانها، با مقوله هم رفتار ما

ـ چون رفتار او باشد.داسی، اقتصادی، عباسی  ی و در نهایت با خدایمان 

شناختن و راه بر   در واقع، بر مبن شدم تا با  ن به آرمانها دای همین نگرش و باور بود که بنده بر آن 

و مادر امامان بزرگوار بپردازم. بر آن شـــدم تا با      )ص(دخت پیامبر اکرم  (م)و نظام آرمانی زهرای اطهر  

در دامان بعثت، در جوار قرآن و    هین موجود تربیت شـــد هوتی ابه آرمانهای جبروتی و ال     هج تو

 ش!ددنبود! و وقتی از آنجایش بردند، به خانة ولی اهلل بر« اهلل حبیب»کسیکه تا بود در خانة  وحی؛ این

اکیزه نچه انجام داد پاک و پاین انسان کاملی که هر چه دید پاکی دید، هر شنید پاکی شنید و آ   

 بود!

 دید که نه تنها مالئکه را راضی و  می ی میدید؛ زیرا کنشهائی را ، از همسایگی وح دید می هرچه

شنود  ضی      می خ شتگانرا نیز را ساخت! و لذا، به نظامی از آرمان و هدف   می ساخت! که خدای فر

شینان م    ست پیدا کرد که جز هم ن سانیکه از نظر رتبت وجودی با وی هم   زجصوم خودش،  عد ک

سنگ و هم ارز و هم قدر بودند، احدی، هرگز به آن مرتبة از واالئی، فراگیری، ارجمندی، زاللی،  

 و نتواند کرد! هبدیلی و... دست پیدا نکرد بی

مان را به نگرشــهای او      لذا بر آنشـــدم تا بر این نظام توجه دهم و تکیه دهم؛ تا هم نگرشــهای         

 مان را. داریم و هم گرایشهای نزدیک
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 ابقای صور اعمال

 
 

ــ بینید که: صــور اعمال ما گُم و فانی نمی می امروزه، همة شــما دوســتان عزیز و بزرگوار وند! ش
ـتگاه ثبت تلوزیونی بوده و کنش دیگران را ثبت         ی هم که  کند! و گاه   می گاهی در خانه و... دسـ

ست صدها سال پیش در نگرشهای دینی ما گفته شده اـ چنانکه از  دستگاه ثبت بشری حضور ندارد
 رود! ضبط و ثبت نموده و هرگز صور آنها از بین نمیرا های موظف، همة اعمال ما  ـ مالئکه

بت شده  گیریم، صور اعمال ث  می یعنی همانگونه که ما با دستگاههای خشن و تیرۀ مادی فیلمی  
ـتگاه   ظماند، وقتی هم مالئکه مو    می و باقی   تملکوتی و مثالی خود رفتار و کرداری را ثب    ف با دسـ

 !رود کنند، هرگز از میان نمی می
شادمانی او؛ گاهی روز تولدش را     می)س(گاهی ما، بر فرش عزای فاطمه شینیم و زمانی بر فرش  ن

 نمائیم برای اینکه: می گیریم و شادی می جشن
ــ منت نهاد و چنین بانوئی را،  ــ به عنوان انسان و نیز به عنوان امت و پیروان پدرشـ  خداوند به ماـ 

سر  شری   بریم پدیدار و جلوه می در عالمی که ما در آن ب گر فرمود، تا او فرزندانی را تحویل جامعة ب
ستی و اخالص و عرفان و آرامش و...   آموختند! و دهد که تاریخ را حکمت و آدمیت و پاکی و را

ـتگاه آرمانیش را بفهمیم!       می گاهی بر فراش ســوگش   ـینیم تا مثالً دسـ ای پای او  تا پایمان را ج    نشـ
را به دوستی  ا ادعای دوستی، کسیگذاشته و تنها ادعای محبت و پیروی نداشته باشیم؛ چرا که تنها ب

ــت که  ، از دوربینپذیرند! زیرا دوربینی که مالئکه دارند نمی و اعمال  ها فقط ظاهر گرایشهائی نیس
 کند؛ بلکه...! می ثبترا 

ست تا در این رابطة ویژه، حدیثی از پدر فاطمه  ضرت    (م)خوب شوم. آن ح شما یادآور   ص()برای 

 .مه ک  اتِ ئ   نِ  وَ  مه ک  وبِ ل  ق    لی  اِ  ِر  ظ  نه ي َ  نه کِ ل  وَ  مه ک  الِ م  عه اَ  لی  اِ  ِر  ظ  نه  ي َ ال   وَ  مه ک  ِر وَ ص   لی  اِ  ِر  ظ  نه  ي َ ال   اهللَ  نَّ اِ فرماید:  می
شما چه   سپید؛ کوتاه         خداوند به اینکه  ستید یا  سیاه ه شکلهائی دارد، به اینکه  صورتهائی و چه 

 کند! هستید یا بلند و... نگاه نمی
انید یا   خو می کند؛ نماز   دهید نگاه نمی   می تر اینکه: به کارها و تالشــهائی هم که انجام         و جالب  

کند تا  یم کند، ولیکن به دلهای شما نگاه  اعمال شما هم نگاه نمی کنید؛ یعنی به صورت   می ورزش
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کنید؟! به آن تهِ دل و نیت و هدفیکه در دل         می خوانید و یا ورزش   می نماز « چرا»معلوم دارد که  
ـ و بگو: به آن  ـ نگاهچراحضور دارد   کند! لذا: می ؟! 

ـتیم، نگاه نکرده، بلکه به     کنیم دوســتدار فاطمه و علی و اوالدشــ      می به ماها هم که ادعا      ان هسـ
ـین  می دلهای ما نگاه ــن دارد که: آیا نور حسـ ــور دارد یا نه؟!  )ع(کند تا روش آیا محبت در آنها حض

ــکوفا)س(فاطمه ــها و   می در آنها ش ــها و گرایش ــد یا نه؟! و این نور و این محبت، چه مقدار نگرش باش
 گرایشهای ما را تغییر داده و جال بخشیده است؟!

ـیم، ما را          آیا   این نور، پس از ترک این مجلس هم با ما بوده و تا هرجا که رفتیم و بودیم و باشـ
 کند یا نه؟ می همراهی

 

 افشاگری قوا
 

 

واقعیت اینست که اگر، زبان و گوش و چشم و دست و پا و... با دل هماهنگ نبوده و در یک     
پردازند! که  می افشــاء و تکذیب اعمالجهت عمل ننمایند، نه تنها دســتگاههای ملکوتی و مثالی، به 

ـ البته با زبان برزخی خودـ   پردازند. می خود این قوا نیز به تکذیب عامل 
تا راز دل خویش را پنهان نموده و با همة توان و تالش      یعنی اگر منِ بنده با همة توان بکُوشــم    

اعمال خود را فاطمی، حســینی و... جلوه دهم، گاهی چشــم، گاهی گوش و زمانی هم خودِ دلم به 
 پردازند! زیرا: می تکذیبم برخاسته و

ان را فاطمی کنی: جه می گاهی نگاه به تکذیب و سرزنش انسان پرداخته و میگوید: تو که ادعا  
ضع و منظر     ؛ای ده و باور کردهدی شهایت اثبات میدارند که جهان را از مو هندۀ »امّا اکنون همة نگر

 ای! دیده، یافته و بدان پرداخته« جگرخوار
ـانها فاطمی نظر می تو ادعا نند که ک می ای ثابت کنی؛ اما اکنون همة آنچه دیده می کردی به انسـ

 کنی! می همچون هنده نظر
نگاهی   باشــی؛ و   می توجه  بیبه زرق و برقهای دنیائی قلباً     )س(که همچو فاطمه   کنی  می تو ادعا 

سارتبار نداری، اما امروز خودِ نگاهت ترا تکذیب      صانه و ا سانه، حری اورکنی کند! لذا باید ب می ملتم
 باشد! که این نگاه، نگاهی فاطمی نمی

ـان پ     میکردی که فاط می گوید: تو ادعا می رداخته وگاهی ســمع، به تکذیب و ســرزنش انسـ
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ــی    می ــی قدس ـپردگان به او، دلت را به زلزله و یا رقص شــنوی! و لذا آوای قرآن و بیان وحی و دلسـ
ــ متوجه شده ــ که دلت را  وامیدارد! اما امروزـ  ــ به جای شنیدن صوت قرآنـ     به رقصی قدسی فراامـ 

ـ صدای تهو می  وا میدارد! ئی دل تو را به رقصی ابلیسی آور مطرب مسخره عخواند 
! منتها کند می واقع مطلب اینست که خودِ همین سمع، انسانِ دارندۀ خود را تکذیب و سرزنش     

ـــ تا واقعاً ببیند و بشنود و بیابد و بفهمد و   می «آدمی وار»چشم و گوش و دلی   ـــ و نه حیوانوارـ  بایدـ 
 بکار بندد!

 فرماید: می آیا براستی، همانگونه که قرآن مجید
ِْيَن إِذَا ذ كَِِر اللَّه  َوِجَلته ق  ل وب  ه مه َوإِذَا ت لَِيته َعلَيهِهمه آيَات ه  زَاَدت هه مه إِيَمان اإِنََّما  ٰ  وَ  الهم ؤهِمن وَن الَّ  رَبِِّهمه ي َتَ وَكَّل وَن؛ َعَل

ـ کالم حق را ـ به اصطالح مؤمنان   شنود، واقعاً دلهای ما به تزلزلی شیرین و می وقتی گوشهای ما 
شرب  شع و جذبه   هو شع سی گرفتار ص خیز و ترق ا، به تالطمی م  الن مطرب شوند؟! یا وقتی ف  می ی قد

 کند؟! می ده سربهوع را عرمشیاد... چیزی  ستیزنرهپاشنة  یب
سرزنش و تکذیب نموده و به وی    سان، او را  که  کردی می گوید که: تو ادعا می و گاهی دل ان

آنچه دلدار دوستش بدارد و آن که دلدار دوستش بدارد     باشد! و لذا جز به دلدار، و  می دلم فاطمی

ٰســوزد  یم تپد مگر دلدار! برای هر چیزی می بینیم که عمالً برای هر چیزی می ! اما اکنون تپد  نمی ٰاِلّ 
 ! بطور مثال:دلدار

ـتر  ــوزد، دلم بیشـ ــم بس ــوزد! ولی، اگر از اول نماز تا به آخرش، شــیطان آمد و با  می اگر فرش س
 سوزد! لرزد و نمی هودگی داده و سوزانیده، هرگز نمی بیش تمام نمازم را به شرار های وسوسه

 یم سرزنش را اگر گوشة قالیچه و یا تشک سوخت، خودم و همسرم و فرزندانم و آتش و...       
اگر تمرکز فکر و حضور قلبم سوخت و نابود شد و نمازم را بیروح ساخته و بدستِ پوچی  ،کنم! امّا

 سپرد هیگ!
 

 معیاری برین
 
 

، یعنی در وصف مؤمن کامل کالم )س(در وصف انسانهای مؤمن و پیروان فاطمه)ع(امیر  حضرت
 زیبائی دارد.

 باشد؟! پاسخ میدهند که: می پرسند که: مؤمن کامل چه کسی می
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ر ئی باشد که: اگر قرار باشد آنچه را د   مؤمن کامل آن کسی است که اعمال و رفتارش به گونه  
ـ و مثالً خلق را دعوت نموده و در برابر دیدگان   بق مردم، از طخلوت انجام داده، در طبقی بگذارند 

خجالت  سند و بگویند که اینها اعمالی است که این فرد انجام داده است، وی احسا   یرسرپوش برگ 
 کندگی آورد!و شرمساری نکند! چون کاری نکرده است که سراف

ــــ آنســت که: گرایشــها و  ــــ که ما نقل به مفهوم نمودیم و نه عبارتـ   معنای این کالم نورانیـ 
 جلوت! و نه  باشـــد که در    می عیب  بیهای مؤمن کامل در خلوت، همانقدر پاک و زیبا و          کنش

ـت  هم ـایسـ ــرزنش و تکذیبم میدارد و گاهی  ةچون اعمال ناشـ من که گاهی خانه و در و دیوارش س
را هم به  هسبح  اسباب و ابزار خانه! چرا که: حتی وقتی جانماز را پهن کرده، روی به قبله هم نموده و 

ـ  می دست ــ به چیزی و یا به امر  گیرم، اما دل، به قبلة دیگری روی آورده! و آهنگ زیارت و قربـ 
 و کرده است! دیگری را دارد

 ... !ال   وَ  مه ک  ِر وَ ص   لی  اِ  ِر  ظ  نه  ي َ ال   اهللَ  نَّ اِ 
ـــ مُهری از خاک کربال هم   ٰمصال   وقتی من بر  ـــ و چون ادعای حسینی بودن دارمـ   قرار داشتهـ 

ام گذاشته باشد؛ و علی الظاهر، روی به قبله هم آورده باشم اما دلم، بجائی دیگر و     سجاده  بر پیشانی 
ها، چیزی و یا امری دیگر باشد، هم تسبیح مرا مسخره کرده و به  آرمانم از این کنش نیت و هدف و

 خندد؛ می ریشم
شم نموده و    سرزن گوید: ای ملعون! چرا به خودت هم گفته و  می هم مُهری که از کربال آمده، 

 گوئی، چرا دلت بر سر جای واقعی خودش حضور ندارد؟! می کنی؟! و اگر راست می نیرنگ بازی
سر  »اشد که  ب می اش این بزرگان و مؤمنان کاملی داریم، شایسته  « ما»به هر حال، اگر بپذیریم که 

بر آستانة آنها فرود آورده و از طریق امتثال اوامر آنها و نیز، الگو برداری از نگرشها و گرایشها « تسلیم
 سانیم!تن را همچون آنان به بزرگواری برهای آنان، خویش و آرمان
را انتخاب نموده و از امروز که شنبه  )س(واقع، برای همین بود که بنده آرمانهای حضرت زهرادر 

س باشد، توجه خود و شما را به آرمانهای دورانی، مستمر، پایانه ناپیدا      می و روز اول هفته ساز و  و ان ان
ملی ش عبخش این اعجوبة خلقت جلب نموده، امیدوارم که خودم و شــماها، در پرتو گرای کرامت
چینان نظام آرمانیِ     های نورانی این آرمانها، از روحی فاطمی برخوردار شـــده و از خوشـــه     به زمینه  

 باشیم!)ص(و پدرش)س(فاطمه
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ما سر تسلیم و ارادت و خوشه چینی بر این آستان و بر این طریق و بر پذیرش محتوای ربانی این  

 یرحمتی که پایانی برایش متصــور نبوده ارزشــهاایم؛ راه نورانی و پر برکت و فیض و  آرمانها نهاده

 باشد. زیرا باورمندیم: جودیش را انتهائی نمیو

ـیم، عزت، واالئی، احترام، کرامت، آزادگی،   ـیم و تا هر وقت که باشـ ـیم، هرجا باشـ هر که باشـ

 شرافت و... از آن کسی خواهد بود که خودش را عمالً با این نظام آرمانی هماهنگ داشته باشد.

 این درخواست و یا دعا را مطرح نمودم که:)س(اول عرایض خود از قول حضرت زهرا در

 ا...نه لَ  َه َِ  ، وَ کَ تِ مَ حه رَ  نِ ائِ ا َخز  لَن   َتحه اَلل  ه مَّ الفه 
و آن حضرت این دعا و درخواست را روز شنبه به پیشگاه ، )س(حضرت زهرا ةروز شنب یاین دعا

ـته و هم  که با این همه عظمت فقط یک زهرا خدائیحضـرت حق و بارگاه وی مطرح میدارد.    ةداش

 است! آفریده نشده او باشند که زنی بهتر از حضرت های عالم معتقد می زاده اهل ایمان و حالل

بد نیست تا با دقتی ویژه و حساسیتی شایسته توجه نمائیم که پروردۀ دامان عصمت و وحی از          

 خواهد؟! می این خدای بزرگ و غنامند چه

 خواهد؟ می آیا پول و ثروت

 خواهد؟! می آیا راحت و لذت و شهرت

 طلبد؟! می های خود را آیا آرامش و آسایش بچه

 طلبد؟ می و یا شوهرش ریاست و مقام ها آیا برای بچه

ــنبه از خداوند   می ز خداونداببینیم، آیا آنچه را او  ـبح روز ش ه و همان را تمنا نمودطلبد، ما هم ص

 در جهت تحقق همان هدف و آرمان مصرف میداریم یا نه؟!نیروهایمان را 

را؛ و نه از دیگری را! نه چیزی که دیگری هم دارد!    « خودت»های رحمت    در گنجینه  ا!بار اله  

 رحمت خود را؛ و نه فقط در یک گنجینه را!« های گنجینه»در 

َه  َِ ِّْ َمة  اله ا الل  ه مَّ رَحه لَن   َو   !ةِ ِرَ خِ االه   ا وَ ي  ن ه الدُّ ی ا فِ ِ  دَ عه ا ب َ نه ب ه  ت  َع
نیا  دنماکه بعد از برخوردار شـــدنِ از آن، نه در       یت آن رحمتی را به من هبه فرما و عنا     !ابار اله  

 عذاب و اذیت و آزاری به سراغم آید و نه در آخرت!
شایسته بوده و جا دارد تا دقت شود که این نعمت و رحمت و دارائی و سرمایه است که         واقعاً 
وقتی انســان از آن برخوردار شــد، نه در دنیا رنجی دارد و نه در عقبا؟! نه در دنیا تشــویش و دلهره و 
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 کند و نه در آخرت؟! می رنجی دنبالش
ـ به ویژه برای جوانان محف  ـ به عرض برای فهم بهتر موضوع  تواند  یم «رحمت»رسانم که  می ل 

که یک معنا را در آخر بحث خود مطرح خواهم کرد؛ و اما معنای دیگرش،        دو معنا را متبادر نماید    
ــت. و اما نعمت را گونه « نعمت» ــده اس ــت که ما بطور  ترجمه ش ها و مراتب مختلف و متعددی اس

 ـ موالئی. 9ـ عقبائی؛  1ـ دنیائی؛  2 خالصه آنرا در سه گونه و سه مرتبه معرفی میداریم:
گردد که  یم اگر خوب و با دقتی شایسته به تالشهای انسانی توجه نمائیم، این واقعیت ملموس     

شهرت، تفرجهای         سر،  شین، باغ، خانه، ثروت، هم سان در طلب نعمتهای دنیائی )ما ذتبار، لزمانی ان
 باشد؛ می آسایش و...(

ـتجوی نعمتهای     ها،   ها، پوشــیدنی    اخروی )بهشـــت، حوریه و غلمان، خوردنی  گاهی در جسـ
 کند؛ می های بهشتی( تالش وری ها و لذت داشتنی

ــ به فکر نعمی هستند که ارتباطی تنگاتنگ فق  ـ ــ اوحدی از افرادـ  ـ دارد و ا موال ب طو گاهی همـ 
 لقاء او و فنأ در او. یاقیبس؛ مانند اشت

ـ   ای که  ، نعمت از هرگونه و مرتبهحال ـید،  ـان به او رسـ باشــد، اگر واقعاً تحقق پیدا کرده و انسـ
 آمد را به همراه دارد؛ تا پیـ چند خوب دقت شود

عمت حال اگر ناولش اینکه، انسانرا به خود )به نعمت( مشغول نموده و از غیر خود غافل میدارد!   
 سازد! می افلباشد، غ می دنیائیدنیائی باشد، انسانرا به خود )به دنیا( مشغول ساخته و از غیر هر آنچه 

 ماند و اگر به راغ چسبید از باغ! می چسبید، از راغ و...اگر فردی به باغی خوش مثالً 
م دل دارد، از رفتن به تفرجگاه و لذتهای آن میماند و اگر به تفرجگاه           لاگر به مطالعه و نور ع   

ـ چون خصلتِ مشغول  به هر کدام از ور شد، از نور معرفت!  بهره رفته و از لذایذش نعمت که رسید 
ـ از نعم دیگر غافل و محروم  می ســازندگی به خود را واجد ــ گردد! و این، قانونی اسـت   می باشــدـ 

 تخلف نابردار!
 پیام دیگری که دارد اینســت که نســبت به آنچه تحقق پیدا کرده و بدســت آمده، تولید محبت

شغول     کند؛ ما در وقتیکه در خانة خود دو تا مینا، ط می شیم، نه ذهنمان به آنها م شته با  وطی و یا... ندا
ـتیم     می پرباشــد و نه محبتی در دل ما بیدار و       می ، پس از چندی هم ذهنمان را  باشــد؛ اما وقتی داشـ

 هم محبت ما را!متوجه و مشغول میدارند و 
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ساخت،     می تولید محبت« نعمتی»به همین نحو، هر  شاداب  کند و وقتی محبت را بیدار و پویا و 
صرف     سان را  سیدن  اوالً نیروهای ان ب، ئی خو به خودش میدارد؛ مثالً: میخواهیم خانهتحقق و یا ر

یاستی، شهرتی، آسایش چشمگیر و... داشته باشیم، چون اینها معموالً بدون تالش        ماشینی، باغی، ر 
نمود  و نیرو صرف  یدارد تا تالش کرد، زحمت کشید آیند، پس، ضرورت ایجاب م  فراچنگ نمی

 ل آئیم.ئانایم محقق شده و بدان  ف قرار دادههدتا آنچه را 
 شود که قسمتی از نیروهای انسان صرف تحقق و رسیدن به نعمتی       می از آنچه آمد، فرد متوجه

ــت! و   می ــود که مورد توجه او بوده اس ــمت ثانیاًش ــرف پائیدن و ، قس دیگری از نیروهای وی را ص
ــرف توجه و محبت و... در این زمینه  می خویشحفظ کردن  ـازند؛ حال، پس از ص ها، برای فرد  سـ

ـ و نه برون و داشتنی  چه نیروئی باقی میماند تأمل  ؟! بایددارد ـ های خودش  تا صرف رشد خودش 
 ورزید!

ستان   ستند از دنیا بریده )س(فاطمهبر مبنای آنچه آمد باید بپذیریم که دو چرا  اند! در هر کجا که ه
اند که نعم دنیائی، چه ثروت باشــد، چه قدرت، چه  که با همة خرد و آگاهی دریافته و متیقن شــده

 زائی و غفلت از   آفرینی و رنجش توانند از اذیت   شــهرت، چه ریاســـت، چه لذت و... ، ذاتاً نمی       
 کنار باشند! پشیمانی و... بری و برآفرینی و  های برین و حسرت زمینه

سیدن به       شهای متنوع را بجان خریدن و... برای ر شوی آیا نفس تپیدن، دویدن، دلهره ورزیدن، ت
 ندارد!؟نعم دنیائی، خود رنج 

ـــ رنجهائی بر  ـــ چون ذاتاً در معرض زوال و بوار قرار دارندـ  آیا محافظت و نگهداری نعم دنیاـ 
 کند؟! دارنده تحمیل نمی

 برد؟! گردد، رنج نمی می یا وقتی فرد از نعمت ریاست معذولآ
 و آیاهای بیشمار دیگر...!

رند که این اند، باید بپذی و امّا اگر به عقبا و نعم اخروی و بهشتی نظری داشته و دلی در گرو نهاده  
 سازد و آن اینکه: می آرمان )نعم اخروی( مسئولیتی را متوجه آنان

دهند  توانفرسا به خرجباید با همة وجود تالش نمایند تا این هدف را تحقق بخشیده و مجاهدتِ 
ـ اعم از ثروت و لذت و شهرت و  های شیطانی، جلوه تا شیطان و وسوسه ـ های رنگین و فریبندۀ دنیاـ 

ــ آنچه را در راهش جهاد کرده و محقق ساخته به شر ریاست و تأیید چی ار پوجوئی از اهل دنیا و...ـ 
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 و نابودی نسپارند!
ـــ وقتی این کار صورت گرفت و همة نیروهای انسان صرف تحقق      ــ خوب دقت شودـ  ـ حالـ 

سان از نعمتی ویژه غافل و محروم    همدبدست آ « های نعمت»بخشیدن و محافظت   ند! و ما می شد، ان
ورده و یا را گرد آ ها این نعمت توجه به کسی است که این توفیق را به ما داده است تا ما این نعمت    

 تحقق بخشیم!
بخش! در این حال، کسیکه در بهشت قرار گرفته است، اگر     آفرینِ نعمت نعمتنعمتِ توجه به 

باشد! زیرا، غفلت شأنی از    می «عذاب»خودش « این غفلت»از منعم غافل بماند، زیان نموده است! و  
 شئون عذاب است!

سان در دنیا د    ست که اگر ان شد  چواقعیت امر این سر خواهد  « در جهنم دنیا»ار غفلت با   و اگررد بب
ــد، بازهم در جهنم غفلت می ــعبه در عقبی دچار غفلت باش ــد! چرا که ش ــعبه باش جهنم،  های ئی از ش

 اشد.ب غفلت می ـ جهنم اعمّ مفهوم به ـ جهنم های از شعله ئی شعله و است؛ حقانی امور و حق از غفلت
سومین کاری که نعمت  ست که:   می و اما  سان   »کند این صورت واقعیِ ان نای را، بر مب« هویت و 

هدف و آرمانی دهد! یعنی: اگر نعمت،   می گوهرش )= گوهر و رتبة وجودی خودِ نعمت( شــکل    
باشد، هویت ما را به جنس و به امری دنیائی بدل کرده! و  « دنیائی»ایم،  بدان رسیده محقق شده و   که

ما،  ی و الوهیننموده و با حذف و نفی وجهة ربا« زدائی و... سانیت زدائی، ان شخصیت  »در واقع، از ما 
ــد، هویت ناب و خالو الوهی  می ی دنیا بدلما را به چیزی از چیزها دارد! و اگر نعمت آخرتی باش

ـاخته و ما را به موجودی آخرتی بدل ــورت و هویت ما را رنگ  می ما را کمرنگ سـ کند! یعنی ص
 بخشد! می اخروی

 به موال توجه نمود، هویتش   طآرمانش را نه دنیا قرار داده و نه هم نعم اخروی، بلکه فق     و اما اگر  
 شود! می «موالئی»هم 

خدائی داده  رنگ در قرآن کریم، توجه بهصبغة االخِرة! صبغة الدنيا، داریم و نه «... اهللِ  ةَ غَ ب ه صِ » همّ
 یید،دارد تا به رنگ فرشته در آ  نمیگ بهشت و حوریه و غلمان و...! یعنی تشویق   شده است و نه رن  

رنگ جبرائیل را بگیرید و...! چرا که جبرئیل، خود یکی از کارپردازان و کارگزارانی بوده که عمالً 
ـــ و آرمان      گزینی و آرمان در خدمت انسان قرار داشته و وسیلة آوردن پیام حق، برای هدایت ویـ 

سان نتوان         ستة ان شای ست! لذا،  ـ بوده ا ــ و  د بود تا تنها رنگ او را بگیرد! بلکه باید همتگرائی ویـ 
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شته و به جبرائیل آفرین   شق خود را معطوف و موقوف  حمیت را برتر دا توجه خود و مهر خود و ع
 سازد!

 مَّ ه  لل   اَ طلبد.   می خزائن رحمت خودِ خدا را  )س(باشـــد که زهرای اطهر   می بر مبنای همین نگرش 
رت و...ئی(  )غفلتی، پشــیمانی، زیان، حســبی آنهم رحمتی که نه در دنیا عذا !کَ تِ مَ حه رَ  نِ ائِ ز  ا خَ ن  لَ  حه تَ اف ه 

 داشته باشد و نه در آخرت! یدر پ
حال، با در نظر گرفتن عرایض گذشته، تو )خودت و برای خودت، و در جهت تحقق هویت و 

ــورتِ خودت؛  ــوزی و احترامی که   آص ــة خودت و دلس ــب با عرض   خودت برای خودنهم متناس
 ـ اعم ساز های هویت ورزی( آنچه را از هویت و زمینه می گذاری و غیرتی که داری و همتی که می

 انتخاب نما! ـ و موال از دنیا، عقبا
یائی    یت دن بائی    می هو خاب کن و تحقق بخش! هویتی عق و  خواهی بگزین می خواهی، انت

 خواهی انتخاب فرما! می پدیدار گردان و اگر هم هویتی الهی
 است!« عشق»ت معنای دیگر کلمة رحمت، که در دعای این بانوی مکرمه آمده اساما 

را برویم باز فرما!  تخزائن و دفائن محبت خود ۀهای مهر و عشق خودت، درواز دروازه بار الها!
 تا جز مهر و عشق تو، هیگ میلی از دلم سر بر نکند!

 تا جز هوای تو، هیگ هوائی در دلم رخنه ننماید!
ـ و لو که حسینم باشدتا جز  ـ  کهو لو  شود و...! می و سرش بر نی محبت تو، محبت هیگ چیزیـ 

ـ توجهم را به خود معطوف ندارد! فقط عشق خود  ا روزیم ر تزینبم باشد، و به اسارتش وامیدارندـ 
 های خزائن عشقت را برویم بگشا! و دروازهگردان! 

 باشد و نه در آخرت! می او و این، همان رحمتی است که نه در دنیا عذاب متوجه
 تواند باشد؟ می آیا این هدف و آرمان چیزی جز عرفان و ایمان و عشق

ـــ امروز که اول هفته و آغاز تالشهای هفته  چه زیبا و دل ه و وار ما بود انگیز خواهد بود تا ما همـ 
ش دعا و نیای   در لباس ()سایم، متوجه گردیم که فاطمه     در مدرس فاطمه و بر فرش عزای او زانو زده   

 میدارد!« انشاء»القاء و بلکه  ما چه نظام آرمانی را برای
 طلبد! آنهم معرفتی با آن ویژگیها که آمد! می از خدایش معرفت، ایمان و عشق او را (م)فاطمه

کنی من دوستدار فاطمه هستم، همین مقصد و هدف و آرمان را      می تو هم، ای کسی که ادعا 
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گاه کنی!  نوجهة همت عقل و قلبت قرار بده! تا فاطمی زندگی کنی! فاطمی نفس بکشــی! فاطمی            
نائل و ع()فاطمی بگوئی! و اگر مصــلحت حضــرت دوســت بر آن شــد تا به دیدار برادرت عزرائیل 

 مشرف گردی و شرف مالقات را خداوند نصیب تو فرمود، فاطمی بمیری.
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ِ  وه ي َ  لَ وَّ اَ  له عَ اجه  مَّ ه  لل   اَ   آلِ  وَ  دٍ مَّ حَ م   لی  عَ  لِّ ص      َ  مَّ ه  لل   ؛ اَ حا  ال  ص      َ  ه  طَ وس      َ اَ  ، وَ احا  ج  نَ  ه  ِرَ خِ ا   ، وَ حا  ا فال  ْ  می 
 !ه  تَ مه حِ ِرَ ف َ  کَ يه لَ اِ  عَ ِرَّ ضَ تَ  ! وَ ه  تَ يه فَ کَ فَ  کَ يه لَ عَ  لَ کَّ وَ ت َ  ! وَ ه  تَ له بِ قَ ف َ  کَ يه لَ اِ  ابَ ن  اَ  نه مَّ ا مِ ن  له عَ اجه ! وَ دٍ مَّ حَ م  

 
دور زده و بر آن بوده و هستیم تا از  )س(هائی از نظام آرمانی حضرت زهرا  بحث ما پیرامون گوشه 

ـــ نسبت به هستی، انسان و       طریق فهم نظام آرمانی این بانوی بزرگوار، برای خودمان نظامی نگرشیـ 
هویت ربانی  حققت از طریق آنهم متنوع انسانی، ـ نسبت به ارزشهای  کنشی وگرایشی و نظامی ـ  طبیعت

ـ تنظیم و تدوین داریم. خویش و در مسیر شکوفائی صورت انسانیِ  خودمان 
آموزی ما، معطوف به دعاهای روزانة آن حضرت در ایام هفته   این سلسلة ویژه از توجه و درس  

بوده و ما، در بحث گذشته پیرامون آرمانیکه آنحضرت برای روز شنبه مطرح فرموده بود عرایضی      
 م.تقدیم داشتی

ستها          ستی بگو: درخوا ـ و اگر خوا ــ صاص دادهـ  شنبه اخت شان، در دعائی که برای روز یک  و ای
وز داشته باشد؛ آرمانها و اهدافیکه انسان مؤمن در ر    تمناهائیکه هر انسان مؤمنی در روز یکشنبه باید   

ـ به عنوان یکی از روزها   ــ شنبهـ  ـ باید مورد توجه قرار داده و تمرین کند تا به  مکرر حیاتش ییک ـــ
 برساند، این موارد را از خداوند تمنا داشته است: و کمالششکوفائی 

ستگاری، و پای  سعادت   بار الها! آغاز این روزم ر سط آنرا  ه! صالح قرار د و  انش را موفقیت و و
اند و تو آنها را  ست و ما را از آنهائی قرار ده که بتو روی کرده! بر محمد و آل او درود فربار الها
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اند و  رداختهای؛ و در پیشــگاهت به زاری پ اند و تو کفایتشــان فرموده ای؛ و بر تو توکل کرده پذیرفته
 ای! مت و مهر خودشان ساختهتو شامل رح

 

 رهیدن از مادون
 
 

میان هدف ()سمدعیان محبت و پیروی از فاطمة زهرابسیار بجا و نیکو خواهد بود اگر ما به عنوان 
ـــ به عمل آورده برای دل خود    ـــ به ویژه برای روز یکشنبهـ  و آرمانهای خود و آن بانوی بزرگوارـ 
روشــن داریم که: آرزومندیم به چه نعمت و برکت و ارزشــی دســت پیدا کنیم؟! و در ژرفای قلب 

سته  اند؟! تا بدانیم و متوجه باشیم که اگر روزی از عمر   کردهالنه ها، آرزوها و آرمانهائی  ما، چه خوا
ایم، در مقابلش چه به دســـت آورده و چه      ئی هزینه کرده  خویش را گذاشــته و برای تحقق زمینه    

 شود؟! می عاید ماارزشی 
سی هدفی دارد و فاطمه    می نیاز از تأکید بیبه هر حال،  شد که هر ک رای در چنین روزی، ب (م)با

سمت اول آن   ستگاری »ق ست تا اگر عمرش را    «ر سته و بر آن ستگاری به دهد،  می خوا  در بدل، ر
 دست آورد!
ــی ـتگاری یعنی  مردان و راز دانش رهیدن از مادون،  »آموزانِ از اهل معرفت بر این باورند که: رسـ

 و مادونِ هویت خود جستن! به آثار های آزاد شدن از مادون؛ به آزادگی رسیدن و از قید و بند زمینه
 برکاتِ وارستگی مجهز شدن!

ـته کســی اســت که:   ـانیت می از دیدگاه این آزادگان، وارسـ و هویت  خواهد از دام آنچه انسـ
 سازد، آزاد شود! می انسانیش را مخدوش

نه      چه هویتش را در دام زمی تا آن ــت  یدی      بر آنسـ مادون، پل مت و   بیو او را زا قرار  های   حر
 سازد، بر او و بر زندگانی او سلطه نداشته باشد! می کرامت بی

رونی زگی بیبه آن درجة از آزادگی و رستگاری دست یابد که او را از دام آنچه طهارت و پاک   
 !ش را مخدوش میدارد، آزاد کندو درونی

ستیم، این  هئی واقع بینانه به خود متوجه  ما، ساده بینان و ساده گزینان آرمان نشناس، وقتی بگونه    
 یابیم که: می واقعیت تلخ را در

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  .................................................................................................................................................  ) روزی چون عشق ( آرمانهای فاطمی

 

26 

 اند و زمانی گفتار انسان؛ چونانکه گاهی رفتار و گرایش او! آیا  پاکیزه های انسان نا  گاهی اندیشه 
اشد تا  ب قلمداد کرده و جا میزند، شایسته نمی  )س(برای کسیکه خودش را پیرو و دوستدار فاطمة زهرا  

های کرامت زدای، احترام زدای و...     ها، نارســـائیها، زمینه      آلودگیپندار و گفتار و تفکراتش را از   
 پالوده سازد؟!

ـتی     زای آزاد ســـازد؟! هم زبانش را از آنچه کالم و بیان را     هم ذهنش را از دام هوســهای پلشـ
و هم گرایشــهایش از چســبیدن به آنچه عملش را  ســازد؟! می عفت بیجاذبه، ســبک و  بیارج،  بی

 سازد؟! می ملوس
باشد از دام آنچه شخصیت او را تحقیر کرده    « رستگاری »بر آنست تا اول روزش  )س(فاطمة زهرا

 و از دام آنچه پالودگی هویتش را مخدوش میدارد!
 کند! می از دام آنچه تابندگی و جاذبة ایمانش را تهدید

 سازد! می دار از دام آنچه احترام و عزت وجودیش را خدشه
و اموری که شرافت، نزاهت و شأن وجودی انسان را مخدوش میدارند بر      ها بر آنست تا: زمینه 

 وی مسلط نباشند!
ست    ست تا بر او حرص، ریا شهرت  بر آن شن        طلبی،  شته با ستیال ندا سبارگی و... ا د! گرائی، هو

 متأسفانه بر من و امثال من سلطه و حاکمیت همه جانبه و کاملی دارند!اموری که 
 

 بالیدن از سرافرازی
 

 

سرافراز »رسید  را آرزو و آرمان اینست که چون روز به آخر  )س(فاطمة زهرا ه باشد و ن « موفق و 
 مردود و سرافکنده!

 در مدرس آدمیت و امتحان واالئی و کرامت نمرۀ عالی آورده باشد و نه دانی!
 بر آنست تا مورد تأیید معبود و شیفتگان سرافراز او باشد و نه مورد تردید و...!

همین یک درس، از درســهای نظام آرمانی آن بزرگ بانوی عالم خلقت، بر جانمان            اگر فقط
نشسته، نورمان بخشیده، ذهنمان را بارور ساخته، بیان ما را جاذبه بخشید، رفتار ما را پالوده نموده و بر       

ی همة ما   حیات زندگانی ما حاکمیت پیدا کند، یک عمر که هیگ، بلکه برای چندین و چند دورۀ               
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 کافی و بسنده خواهد بود!
شته و آرمان ما همین باشد که: صبح وقتی سر       )س(اگر واقعاً ماها هم، چون زهرای اطهر آرزو دا

برخوردار شده، سربلند بوده، آزاده بوده، محکوم دروغ و   « از نور رستگاری »از خواب بلند میداریم 
نه        یأس و حمال این زمی بدبینی و نفرت و  آور نبوده و آخرین  تشــویش زدای آرامشهای   ریا و 

ی ئ لحظات روز ما، با موفقیت و ســرافرازی، با گرفتن نمرۀ خوب به پایان برســد؛ همین دنیا، به پهنه      
 بدل خواهد شد که بهشت را به رشک وادار خواهد کرد!

به رشدی دست پیدا کند که هم خدا و هم مخلوقش به او   وقتی انسان از نظر نگرش و گرایش  
 ند!نمرۀ خوب بده

کشِ  هاند! رقیب و بهر   اند! حریف خویش و در برابر خویش ندیده    چراکه او را غیر از خود نیافته   
 هدکرد!رنگی دیگر پیدا خوا از خود نیافته، بلکه یار و مددکار و دلسوز بیابند، واقعاً همین دنیا

شی، دلهره    شد که در پایان روز، نه تنها هیگ رنج شی،     اگر آرمان این با شوی شای ئی، ت ئی،  سته نا
ئی ما را دنبال و محکوم و اسیر نکرده، بلکه به نورانیت، طهارت، آرامش معنیدار،   یأسی و نفرتی و... 

 ورد!آ و... مجهز سازد، دنیا از بهشت کم نمی بروتیاشتیاقی نوازشگر، همتی ملکوتی و ج
به خودم و دل خودم و نظام آرمانی خودم مراجعه ک               ما متأســفانه، وقتی بنده    رده و از ویا

ایان روز به چه و به کسب و تحقق پو ای دل من! آرمانت چه بوده و امیدواری  پرسم که: ای من! می
چه چیزی نایل آئی؟! کُدام آرمان واال و ارزشمند و تعیین کنندۀ هویت و صورت واقعی تو محقق   

 و شکوفا و بارور شده باشد؟! و...؟!
ضور و حاکمیت ندارد تا بخواهد  شوم که تمنائی از جنس   می متوجه آرمانهای فاطمی در او ح

 به مقام شکُفته آدمیت نائل آید!
 و امور دیگر را دارد! امّا آنرا نه! ها آرزوی تحقق و کسب بسیاری از زمینه

ـیاری از اهداف و آرمانهای دیگر را کسـب و چون شـب فرا رسـد،      می تواند و می خواهد تا بس
ـ که در برابر خداوند و یاران  بسیاری از اشیاء و اموری ـ را که فعالً ندارد، داشته باشد! امّا این ذوق راـ 

ـ نداشته و در او نمی  یابم! سرافرازش من هم موفق و سرفراز باشم 
اینکه به کســب مقام آدمیت، به کســب و تحقق صــورتِ انســانی نایل آمده؛ در طریق کســب  

 کنم! ده نمیهویت ربانی نمرۀ افتخارآمیز آورد، در او مشاه
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ضیه  سرافرازانة به       )س(زهرای مر سیدنِ  سب و تحقق طهارت و با ر ست تا پایان روزش با ک بر آن
 طهارت همراه باشد! هم طهارت در افکار، هم طهارت در گفتار و هم طهارت در رفتار!

 کند و...  می یابد و   می د وی گو پوشـــد و می می خورد و می هم طهارتِ در مرحلة طبع، تا آنچه    
 و خجلتبار نبوده و حرمت وجودیش را تهدید ندارد! آلوده

ای ه اندیشد، آلوده و ذلیل سازنده نبوده و او را با نارسائی     می در مرحلة عقل، تا آنچههم طهارت 
ــک و غفلت و جهل و بدبینیهای متنوع و توهم ــرم بالیده از ش ــده و خیاالت ش و...  طلهآور با های فاس

 و... ندارد!تهدید و تحقیر و تذلیل 
و هم طهارت در مرحلة قلب، تا دلش از آنچه مکاشــفات مثالی و ملکوتی را تهدید میدارند                

 پاک و منزه باشد! تا در آن، جز طاهر و جز آنچه تطهیر کننده راه نیابد!
 

 کاری بشکوه
 

 

نکه: ایبوده و در شأن دوستان فاطمه   (م)شحی از شئون نظام آرمانی فاطمه  آنچه آمد، جزئی و ر
طبع و عقل و قلب خود را تطهیر دارند تا همة قوای وجودی آنان از آفات برکنار مانده و همة                

 مند گردند! نگرشها و کنشهایشان از طهارت و طراوتی فاطمی بهره
 چرا که مثالً از ویژگیهای قوۀ بینائی در انســـان، یکی این اســـت که وقتی چشــم از خواب        

ماید ن های او معطوف میدارد، با همة توان و تقوا و حساسیت توجه می   لوهجگشاید و به هستی و    می
 د!های فسادبار مصرف نگرد باشد، نیفتاده و در زمینه تا به چیزی که آلوده و آلوده کننده می

ر و تخیل و توهم تر و بیشتر از تفک  پیشرا زیارت کردیم! « بنائی»ما، وقتی جائی رفته و در مسیر  
 گیرد که: کاش این ساختمان از آنِ ما بود! از ما سواری می« هوس»دیگری، این  رام هر

 در حالیکه ممکن بود افکار دیگری ما را در احاطة خود در آورند! مانند اینکه:
 شدم!( پذیرفت! )کاش هنرمند بودم و می کاش هنرنمائیهایش توسط من انجام می

 (!هندسی بودمکاش طرح مهندسی آنرا من داده بودم! )کاش م
شدن و در یک کلمه          شدن، آزاده  شدن، عزیز  شدن، محترم  ساختمان علم آدم  کاش در این 

 شدن را تعلیم کنند!« مرگبی »
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یا آنها که رازی از دل خواندند! و  و میگشــودند  کاش در این ســاختمان مردم کتاب دل را می
 !نوشتند اند، می آموخته

 ایثار، طهارت و... را بیاموزند! و دهها کاش دیگر! زبان عشق، کاش در اینجا
ــــ از  تشویم که انسانی هرزه و پس     به همین نحو، وقتی مثالً به تلوزیون نگاه کرده و متوجه می

نیم ک ـــ به چیزی رسیده است، آرزو می آور گیهائی خجلتبار و رسوائی ها و هرزه طریق تحمل پستی
 گیرد! ه نمیدانیم که چه بد آرزوئی از ما سواری میو متأسفان «!کاش! ما جای او بودیم»

ـیر تحقق (م)رتو الگوبرداری از آرمانهای فاطمهپدر حالیکه اگر فرد، در  ثار و آو راه افتادن در مسـ
ون نماید، چئی را مشاهده   های یاد شده دست پیدا نمود، وقتی خانه و کاخ و...   به طهارتاحکام آنها، 
خواهد تا او  و بصیرت و کرامت و عزت وجودی و... مجهز شده است، از خداوند می     یبه نور بیدار

)خداوند( در جوار قرب خودش برای وی منزلی عنایت فرماید! چرا که بر آنســـت تا روزش با             
 سرافرازی به پایان رسد! و نه با حسرت و پشیمانی و...!

 

 در آغوش نیکُوی
 
 

یان روز تبیین و در واقع،            )س(زهرای اطهر پا با آغاز و  طة  های خود را در راب   تعلیموقتی آرمان
 نماید، به تعلیم آرمان خویش در میانة روز پرداخته و مطرح میدارد که: می

قرار ده! تا تمامت ساعات روزم در متن خیر،  « خیر، سعادت و نیکوئی »بار الها! میانة این روزم را 
 و رسائی قرار داشته باشد! کاری و رشد در آغوش خوش

در پرتو ســعادت، جز در  جزچرا که آرمان و هدف مبارکش آنســت تا لحظه لحظة عمر وی، 
 !کرداری و آرامش و اشتیاقی ربانی نگذرد حوزۀ تالشهای برکتبار و جز در جهت نیکوی و نیک

سان می  ست یافته و عمالً   کی و چه زمانی ان تواند به احکام و آثار چنین هدف و آرمانی واقعاً د
 بتند؟!در متن سعادت و صالح 

تواند نیکوی را در رکاب خود کشیده و آنرا حاشیه نشین حیات معنیدار خود گرداند؟!     کی می

ــه  ـان عمالً در همة عرص ـته و   وقتیکه انسـ ـایسـ های نگرش و گرایش خود از عقلی پویا و خردی شـ

ـ آنهم    ــ شاداب برخوردار بوده، بهره گرفته و خود را از برکات و آثار عقلی و علمی و احکام آنهاـ 
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ـ محروم نسازد!یبدست خود! و با رو  کردن به غفلت و... 

آنگاه که مطیع احکام عقالنی و ایمانی بوده و عقل و ایمان او نگذارند تا هیگ بعدی از ابعاد               
ضع و موقعیتی  شته  مادون رتبة خرد و ایمان گرفتار وجودیش، به دام مو خرد و  آید! چرا که اگر فر

ـلطه و  یا ایمان بر نگرشــها و گرایشــهای ما، بر پذیرشــها و ردهای ما و بر    انتخابهای ارزشــی ما سـ
ـتیزی، خود ویرانگری، خود      ـاد و تباهی و خودسـ ـان گرفتار دام فسـ ـند، انسـ ـته باشـ حاکمیت داشـ

ــی،  ـانیدن خود، خد حرمتی بخود، تحقیر  بیفراموش ــخود، به اســارت کشـ ت عه کردنِ با خود، پش
شــود! و  همة ارزشــهای ناب وجودی خود نمی« تخریب و تالشــیِ»ک کالم ید و در کردن به خو

 برای نمونه و مثال:
 ردد.گ اگر خرد و ایمان در متن زندگانی او حاکم باشد، هرگز اسیر دام دنائتی چون دروغ نمی

ـان مؤمن ع ـتی   اقل، خودش به خودش این اجازه را میآیا واقعاً انسـ ــت بدامان نجاسـ دهد تا دس
 چون دروغ زند؟!
باشـــد! و لذاســـت که دروغگو نه تنها در حوزۀ       س، بلکه نجس کننده هم می  جدروغ نه تنها ن  

جوار حق )حوزۀ پاکی، کرامت، شــرافت، ســعادت، عزت، آزادگی، برکت و حرمت و...( جای  
ش    سطة گرفتار  سوائی آور   ندارد! که به وا شکلی اندوهبار، زجر دهنده، ر ... از و دن به لعنت حق، به 

ساد و بدبختی و تخریب و...           شده و در متن ف ساخته  شها و... دور  شها، آرام حوزۀ همة خوبیها، ارز
 باشد! گرفتار می

درد  ئی از اهل مائیم! عدهدر همین رابطه نقل به مفهوم ن(م)بگذریم! و روایتی را از شــوهر فاطمه   
حضــرت فرمودند:  کند؟! آمده و از حضــرت پرســیدند که: موالی ما! آیا مؤمن قمار می)ع(نزد علی

ه: ـ خوب دقت نموده و بنگر ک شود؟!  کند؟! شاید! آیا مؤمن به زنا گرفتار می شاید! مؤمن دزدی می
ـ حضرت فرمودند: شاید! همه به یکدیگر نگاه کرده و ساکت ش ! نددجواب همة ماها چه تواند بود! 

 د: نه؛گوید؟! فر مؤمن دروغ می آیاولی یکی از آنها که زیرک بود پرسید: سرورم! 
ی سازد! برا  که آتش قدسی ایمان را خاموش می یی است   ندهبرای اینکه دروغ همان آب کش 

سازی در   سازی با قانون فرار و دور  سازد! برای اینکه قانون تقرب و نزدیک  اینکه: ایمان با لعنت نمی
 تناقض است!

حال، اگر خرد و ایمان شاداب، پویا و حاکم باشد، عامل دورسازندۀ پلیدی چون دروغ، بر ذهن 
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لطه پیدا نتواند کرد! و انسان بخرد مؤمن، جهازهای ظاهری و باطنی وجودیش را در  س و زبان انسان  

 اختیار کثافتی چون دروغ، قرار نخواهد داد!

ــد، انســان  ــوائی خودش را اســیر زمینهاگر عقل و ایمان باش آوری از جنس آنچه آمد،  های رس

 نتواند کرد!

ی و صــالح وقتی ســلطه و حاکمیت افتخارآمیز پیدا کرده و کرامت و عزت و طهارت و ینیکو

ـان  آرامش ملکوتی و... به نمایش می ه و تابع احکام خرد و ایمان بود« عمالً و بالفعل»گذارد که انسـ

ـیر       در پرتو تجربه و تمرین   دوامدار، از مراتب عالی خردورزی و ایمان برخوردار شـــده و در مسـ

 رسیدن به قلة کرامت و شرافت و کمال نهائی او را یاری نمایند!
 

 بالهائی از نور
 

 

تب       ـان مرا که انســ یدانیم  بال     او همه م با دو  مان   »جگیری و کمال را  با  « عقل و ای  پیموده و 

 های ســعادت، کرامت، واالئی و هویت ربانی خود        اوج قله  گیری از همین دو بال، خود را به   بهره

ا ه رساند! و برای همین هم هست که خداوند در کالم مبارکش آنهائی که: با رویکردن به زمینه    می

و امور خردناپسند و مورد نفرت ایمان و... از نورانیت و آثار برکتبار و حیاتبخش خردورزی و ایمان  

 فرموده است.دترین جنبندگان معرفی سازند! ب و تعبد محروم می

ـ از سورۀ مبارک ـ می ةقرآن مجید در آیة بیست و دوم   فرماید: انفال 

ِْيَن اَل يَ عهِقل ونَ   * ِإنَّ َشِرَّ الدََّوابِّ ِعنَد اللَِّه الصُّمُّ الهب كهم  الَّ

 اندیشند! باشند که نمی هایی می یقیناً، بدترین جنبندگان در نزد خداوند کرها و الل

 شنود! باید باور کنیم: ناشنوای راستین و واقعی آنیست که: کالم عاقالنه را نمی

کند! هشــدارهای اهل خرد و  اعتنائی می بی عان خردورزان اســت،ذبه آنچه مورد تأئید خرد و ا

 گیرد! ده میها و... ناشنی تعقل را در زمینة رهیدن از زشتیها و پستی

 اندازد! رامت، عزت، آزادگی و غیره را پشت گوش میفریاد دلسوزان به حرمت، ک

 کند! نمی گوش ی و صالح رازآرامش معنیدار واقعی، سرافرا وتگران به پاکی،عد ندای حیاتبخش

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  .................................................................................................................................................  ) روزی چون عشق ( آرمانهای فاطمی

 

21 

الم: گوش او، و در یک ک گیرد! اعتنائی کرده و آنرا ناشنیده می بید و ایمان ربه دستور فرشتة خ

 باشد! عزت و کرامت و طهارت و رشد و آرامش اویند، ناشنوا می ةاز شنیدن آنچه مای

و الل نیز، همانیست که به واسطة پشت کردنِ به ایمان و خرد، از گفتن همة آنچه آمد، خود را     

ــعی را گرفته و آن کاری می   ــت! و چون، عمالً آن موض ـاخته اس کند که هیگ  محروم و فراری سـ

از  گیرد، بدتر  ن عمالً خالف فطرت و هویت خودش جبهه می  دهد! یعنی چو  ئی انجام نمی  جنبنده 

 شود! ئی می هر جنبنده

 فرماید که: قرآن مجید، باز در همین سورۀ مبارکه )آیة پنجاه و پنج( می

ِْيَن َكَفِر وا فَ ه مه اَل ي  ؤهِمن ونَ   * ِإنَّ َشِرَّ الدََّوابِّ ِعنَد اللَِّه الَّ

نان خرد خدادادی را     بال او را نمی          در واقع، اگر ای نداشــته و پر و  باز  عالیت   ســوختند،    از ف

ستند آثار تفضل خداوند را در همه جا، همه وقت و همة زمینه    می ها مشاهده نموده و ضرورتِ     توان

ساتیر، عمل نمایند!       ستی خویش بیدار و فعال یافته و طبق احکام و د سپردن به او را در ژرفای ه دل 

 ... !امّا

کردند، خودِ   و امور حیاتی خردمحورانه عمل می     ها  نان در همة زمینه    یاگر ابه عبارتی دیگر،   

به حضــرت معبود راهبری کرده، نه تنها از             نفس خرد، آنها را به نور تعبد، گیرائی ایمان و انسِ 

ـان به ورطة حیوانیت جلوگیری می لغزیدن نها به در آنمود! که، همة ارزشــهای متعالی و ربانی را  شـ

ی نهاد! زیرا، عقل معمولی میگوید که: اگر کس  ئی رسانیده و آثارشان را به نمایش می  کمال شکوفا 

 به خودش، به عنوان انسان خردمند و خردورز ایمان داشته باشد!

 را آگاهانه و مسئوالنه بپذیرد! شاگر کسی آدمیت خود

دن، خودش با همة وجود و توان و صــراحت اعالم خواهد نمود که: توجه کردن، روی آور        

وابســته شـــدن، تالش کردن، تپیدن و خون دل خوردن برای آنچه مادون ارزش وجودی و رتبة        

 آور است! باشد، شرم هویت او می

سانی خود، از طریق              صورت ان شتاق تحقق  سانیکه م شتن؛ ان سوز به خوی سان عاقل و دل زیرا، ان

ــی می  ــهای ربانی و قدس ــها وکنش ــد، هرگز خودش  نگرش آن از عقل و ایمان  به آنچه ارزشرا باش

 نمیدارد! هزینه ایمان و خرد از نور بهاتر کم چیزی راه در ار ته و نیروهای وجودیشخکمتر باشد نفرو
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، در اغلب ســاعات عمر خویش، یا به فکر راین در حالی اســت که امثال منِ بدبخت تبه روزگا

 دهیم! قرارش می« به زیر پا»ارز دمپائی هستیم! یا به فکر آن چیزی که  اشیائی هم

ـــ ابزار و اشیائی که اصالً بدانها        « یازن»در خانة هر کُدام از ماها، انواع ابزار و اشیاء غیر ضروریـ 

هم توان آنرا ندارند تا ما را در جهت تحقق و شــکوفائی هویت ربانی و صــورت  «هرگز»نداشــته و 

ـ حضور دارند! اما چند کتا  مینه و رابطه یاریمان کنند نه!که در آن زبی انسانی ما یاری نمایند 

هایمان را روانه میداریم تا زبان و فرهنگ بیگانه را بیاموزند! اما هرگز به این توهم گرفتار                   بچه 

 موزند!تعبد و دلدادگی بیاشان داریم که: زبان و فرهنگ دل، زبان خرد و فرهنگ  ایم تا روانه نیامده

ـ مخالف    ـ همانطور که همه میدانند  و  باشم! زیرا: با بیل و کلنگ های یاد شده نمی زمینهمن بنده 

 ند! منتها:ا ئی، سر جدال و دشمنی ندارد؛ اینها همه وسیله ارّه و تیشه و کامپیوتر و... هیگ آدم معمولی

ها را برای ساختن، پرداختن و تزئین هویت ربانی و صورت انسانی خود      باید دید که این وسیله 

 ! یا برای تخریب و تالشیِ آن؟!برد؟ خواهد و بکار می می

ضروریات ذاتی »به هر حال باید بپذیریم که:  ش « تا ویژگیها، احکام، آثار و  بس هائی  هآنچه گو

شند، از     ش ف شته با شده و عمالً در جهان واقع ظهور و حاکمیت ندا رده و اندکِ از آنها آمد، محقق ن

 خبر و اثری نخواهد بود!« نجاح و صالح و فالح»
 

 بازگرائی، پذیرفته شده
 

 

در همین فراز آرمانهای دیگری را نیز عنوان داشــته و به      )س(افزون بر آنچه آمد، حضــرت زهرا   

 فرماید. گرائی می شناسی و آرمان بهانة نیایش و مناجات و... تعلیم آرمان

 !ه  تَ مه حِ ِرَ ف َ  کَ يه لَ اِ  عَ ِرَّ ضَ تَ ! وَ ه  تَ يه فَ کَ فَ  کَ يه لَ عَ  لَ کَّ وَ ت َ ! وَ ه  تَ له بِ قَ ف َ  کَ يه لَ اِ  ابَ ن  اَ  نه مَّ ا مِ ن  له عَ اجه ... وَ مَّ ه  لل   اَ 
نیز، برای امثالِ من غریب و   (م)به باور منِ تبه روزگار، ایندســته از آرمانهای حضــرت زهرا            

 : نه توان درک ارزشِ گوهری آنها را داریم! و نه عظمت و ارزش آثار و       ناشــناخته بوده و اصــالً     

 رابطه با تحقق هویت ربانی خویشتن! آمدهای سودمند آنها را، در پی

 بارگاه دوست باشد!« پذیرفته شدۀزاری کنندگانِ »ایشان آرزو دارد تا: از 
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 ه در اینست که:تنک شگفتیِ

 بر آورده شده باشد!« حاجتش»خواهد تا از روی کنندگانی باشد که  ایشان نمی
ـــ و چه بسیار اتفاق افتاده و باز هم بیفتد    ـــ خدا و یا خلق نیاز کچرا که ممکن استـ  سی را  کهـ 

 نکنند و نپذیرند!« تأیید»برطرف دارند، اما، خودش را 
پذیرفته شود! آنهم به عنوان کسیکه برآنست تا هر روز، منیبانه     « خودش»خواهد تا  می(م)و زهرا

 دروازۀ حضرت دوست را بکوبد!
سد می    آلود؛ رویکردنی که در آن، دل زودتر و انابه یعنی: رویکردنی زاری پد و ت شدیدتر از ج

 نالد! سوزد و می می
ـ و بزرگترها روی حکمتی مانع می  اید که وقتی چیزی می ها را دیده بچه ـ چ  خواهند  گونه شوند 

ـ مثالً مادرجان! مادر جان   می ـــ ـتها را به گردن مادر و یا... انداخته و آنقدر با ناله و زاریـ   آیند و دسـ
مویش را  شود: رویش و  بپذیرد! که مجبور می را اش ه تنها خواسته گویند تا وی مجبور شود تا ن  می

 هم بوسیده و نوازش کند!
 گویند! می« انابه»به چنین رفتاری 

چند دفعه، برای پذیرفته شدن خود، پذیرفته شدنِ هویت و شخصیت و... خود، پیش خدا رفته      
 ایم؟! و اینگونه زاری کرده

ـ آنهم بگونه  ـ گریه کر ئی  چند شب بلند شدیم  دیم و که کسی متوجه نشود تا خجالت! بکشیم! 
زاری کردیم که: خدا! این من نارسای ناالیق، این هویت نامتوازنِ بهم ریختة عوضی، این صورتِ     

 جاذبه باختة... را، از من بگیر!
لیل ذاقتدار، این من  بیها و اشیاء مادون، این من هوسبارۀ    حمیت، اسیر زمینه  بیاین من دنیا زده، 

س مهر تو، پذیرش تو و ان »کرامت و... را از من بگیر! و بمن، آن منی را عنایت فرما که آرمانش        بی
 باشد! و نه چیزی از تو!« با تو

 انابه د.باش ای با این ویژگی ممتاز و قدسی می انابه )س(به هر حال، یکی از آرمانهای حضرت زهرا

 طلبد! ئی که از دوست، پذیرشِ خودِ دوست را می
خواهم و وقتی پذیرفته شد، چون   ام، از تو، تو را، می طلبد من آمده ، حاجتی میهرکس ز در تو

 داشت.« نتواند»خدا و پذیرش خدا را دارد، چیزی کم 
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 تکیه به کافی
 
 

ضرت زهرا  ست که برای اهل معرفت و محبت و  )س(آرمان دیگری را که ح عنوان میدارد، امری
ترین، عزیزترین و پر ثمرترینِ مراتب و مراحل حیاتی      واالترین، شــریفدلدادگی و عبودیت از   

آنان را از نظر روانی در  ســـازد و هم  بوده، هم باورهای آنان را نشــکن، خلل نابردار و نورانی می       
ــ غیر آنان از درک و   وضعیتی قرار می  ـ ــ از نظر آرامش و نشاطی باطنی که ایجاد میداردـ  ـ دهد کهـ 

قرار  «توکل کنندگانی »مهربان او را از  اند! زیرا آرمانش آنســت تا خدای       حرومم« حال »تجربة آن  
 کند! کفایت میرا دهد که خودش آنها 

 !ه  تَ يه فَ کَ فَ  کَ يه لَ عَ  لَ کَّ وَ ت َ  نه مَّ ا مِ ن  َعله َواجه 
ساده  بخش نیز نکته در رابطة با این آرمان هویت الن د ئی عالی و علو دهنده وجود دارد؛ اگر چه 

او را کفایت   « تخود»باشــند؛ و آن اینکه:      گزینان و... از توجه به آن محروم بوده و می    و ســـاده
 میداری! و نه با چیزی و امر مادون!

ـته و گفته در بحثهای معارف، در رابطة با توکل حرفهای زی ـالک  ادی داش طریق  ایم که: برای س
ـان هیگ دغدعه،      حله چه تواند بود   محبت و دلدادگان حضــرت دوســت، زیباتر از این مر       که: انسـ

اند که: آنچه د ! چرا با همة هستی و تعیین به حق تکیه داشته و می  تشویش، دلهره و...ئی نداشته باشد   
امت و آرامش و... برایش ضرور باشد، معبود مهربان به وی هبه   از موارد کمال و رشد و تعالی و کر 

 میدارد!

ـ وقتی اع   ــ شق، جان پیام قرآنـ  َُّ اله الن میدارد که: گفتیم که متوکل عا را *  م تَ وَكِّلِينَ ِإنَّ اللَّهَ ي ِح

 دریافته، و متناسب با حال و مقام خود، تجربه کرده است!
توجه به آرمانی میدهد که دارنده و تالش کنندۀ در زمینه، راه و جهتش را          (م)به هر حال، فاطمه    

خداوند کفایت او را به عهده گرفته،  سازد که  خدا و از کسانی می  ، از دوستداران عباد الرحماناز: 
ـ خداوند او را دوست میدارد! و این رتبه و مقامی نیست که     ـ و از همه مهمتر  کفایت کنندۀ او بوده 

ـپرور خام روزگار دنیا هر تبه ــت دون طمع زدۀ هوسـ بانی افتاده با هویت ر گریز در گزین علو همت پس
 خویش را روزی گردد!

اش آنســت تا در عمل آرمانهای حبیبة خدای را در زندگانی           تن، الزمه چرا حبیب خدا قرار گرف  
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 خود را در مسیر تحقق و شکوفائی آنها قرار دهد! وجهة همت قرار داده و با همة وجود و تمام تالش
ار به زدلســوز به خود، احترام گ»باشــد که: اگر واقعاً ما  فهم و درک آنچه آمد مؤید این نظر می

و پیرو او و اهل خانه و و دوست )س(احترام و عزت و آرامش خود و امت پدر فاطمهخود، متمایل به 
 ها و گرایشها محوری خود قرار داده و از  بکوشیم تا این آرمانها را محور نگرش  بایددین او هستیم،  

برکات و اثمار قدســی و نوازشــگر آنها برخوردار گردیم! زیرا: آنچه آمد از جنس مفاهیم ذهنی          
ـــ باشند تا فقط با شنیدن و گفتن محقق شده و انسان را از      های اعتباری نمی تخیلی( و مقوله )وهمیـ 

 ور سازند! نعم گوهر وجودی خود بهره
کیه علی االطالق ت« افیک  »به « گرا انسان آرماندار آرمان »بویژه آرمان یاد شده! چرا که از سوئی   

سته  ئی راستین و عشق و شور و اشتیاقی شای       انابهزند! و از دیگر سوی، اگر این گرایش، همراه با   می
قرار میدهد! و لذاســت که در پی اعالن آن، « مقام محبوبی»باشــد، طبق فرمودۀ قرآن، متوکل را در 

 نماید: آرمانی همسنگ با آنرا معرفی می
 !ه  تَ مه حِ ِرَ َک ف َ َعلَيه  َتَضِرَّعَ  ا ِممَّنه ن  َعله َواجه 

 و مهر خودت آنها را  ده که بدرگاهت تضــرع نمودند و تو با محبت           بار الها! از آنانی قرارم     
 !پرورانی می

را به عنوان روی کنندگان به خود،      و نه اینکه تنها، آنها    «! پرورانی می»آنها را به رحمت خودت    
شد! و لذا  با میی بّمح رسی مرحلة اخیره،  پذیری! چرا که مرحلة عنوان عاشقان و مشتاقان خود می   به 

 ای واالتر را وجهة همت قرار میدهد! آرمانی برتر و مرتبه(م)فاطمه
ــن و مدلل می ها و  آنچه آمد، از توجه به خودِ واژه ـیاق کالم نیز روش ــد؛ چرا که از سـ  نه مَّ مِ  باش

 آید که: معنا بدست می این، ه  متَ حه ِرَ تضِرع عليک ف َ 
 میداری! ابرازآنها زاری و تضرع میدارند! و تو، رحمت و عشقت را به آنها هدیه و 

ه آنها ، بآنان شـده  بای که: هم آنان محبانه و متضـرعانه ترا دوسـت میدارند و هم تو، مح   مرتبه
 سازی! مهر ورزیده و باران مهر و رحمت خویش را متوجه آنها می

سان   سان  «خدا خواه»این آرمان که: ان شق خدا »، ان ست؛ ولی      « عا سیار خوب شد ب و دلدادۀ به او با
شها، رهیدنها، تپیدنها، وانهادنها و واگذار           یترینعال ش شها، کو سان بخواهد با تال ست که: ان از آن آن

 عاشق او و محب او و دوستدار او باشد و نه چهار تا...! کردن مادونان، خداوند
 !رَزَقَ نَا اهلل  َو اِي  اک مه 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 رابطة نیایش و آموزش
 
 

 !کَ مِ که ح   فی ما  هه ف َ ! وَ کَ ابِ ت  فی کِ  ِرا  صُّ بَ ت َ  ! وَ کَ تِ ادَ ب  فی عِ  ة  وَّ ق    کَ ل  أَ سه ی اَ ن  اِ  مَّ ه  لل   اَ 
 ی اهلل  لَّ ص    َ  دا  مَّ حَ م   وَ  !ال  ئِ زا اطَ ِر  الص    ِّ ! وَ ال  احِ ا م  ن  بِ  نَ ا  ِره ق  اله  لِ عَ جه تَ  ال  ! وَ دٍ مَّ حَ م   لِ ا   وَ  دٍ مَّ حَ م   لی  عَ  لِّ ص    َ  مَّ ه  لل   اَ 

 !يا  لِ وَ ا م  ن   ه عَ لِ ا   وَ  هِ يه لَ عَ 
ٰ

ـ راههای متنوع   باید بپذیریم که  ـ اعم از اینکه آموزش دهیم و یا آموزش پذیریم  برای آموزش 
 وری قرار گرفته است. و ابزار و روشهای متفاوت گزارش شده و مورد بهره

ـنائی داریم! امّا  ــها و ابزار آشـ ــمتی از این راهها، روش ــفانه  ،ما، به قس باید اعتراف نمائیم که: متأس
سیار  باشند، از روشهای ب   افرادی که همچون منِ بنده، معتاد به روشهای تجربه شدۀ شناخته شده می     

 باشند! آشنا مینا با ابزار و راههای تحقق آن مؤثر، بارور، پایانه ناپیدا و فناپذیرش محروم بوده و
ر برون محور و راههای برون محور آموزشی آشنائی این افراد، فقط با روشهای برون محور، ابزا

نند انس و ک را، به حوزۀ ذهن دیگری منتقل می« مفاهیم برونی»داشته و فقط، با ابزار و روشهائی که   
 اند! الفت بهم رسانیده

شها و ابزار، آنچه از مفاهیم و مقوله  شی و... را که در   این رو ـ به نحوی از های آموز ــ برون فردـ 
ـــ حضور دارند، به دیگری رسانیده و او را با همان مفاهیم و     ـ   انحاءـ  ــ آموزشی آشنا    صور علمیـ 

ــــ که متعلق به عقل و قلب و روح و ابزار کامالً ویژۀ تحقق              میدارند؛ و لذا: فرد از منابع درونی،ـ 
ـ محروم مانده و از برکات و ثمرات بخشی عمده از  بخشندۀ آنها می باشد، به درجات قابل توجهی 
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 گردد! بهره می بیهای تعقلی، کشفی و شهودی تدریاف
 تواند به نیکوترین نحوی   به هر حال، به عقیدۀ این همه نادان، یکی از روشــها و ابزاری که می          

رجمند ا برکاتیاری نموده او را از ثمرات و  واسطة باطنی بیانسان را در زمینة آموزش و دریافتهای 
شها می     سازد، توجه به گوهر و جانمایة قدسیِ نیای یمانه و باشد. چرا که دقت حک  معرفتی برخوردار 

 یی از واالترین دریافتها مجهز دارد؛ اند فرد را به دستهتو مکاشفانه در این حوزۀ ویژه، هم می
 واالترین ارزشهای وجودی آشنا بسازد؛ئی از  تواند انسان را به دسته هم می
 د؛وس گرداننیی از شرافتبارترین و کرامتبارترین آرمانها مأ تواند او را به دسته هم می
موضع و موقعیت وجودی فرد را به خودِ او نمایان ساخته و پرده از رتبة هویت وی   تواند  هم می

 برگیرد؛
ن نیرومند ساخته، او را در راه تحقق و رسیدنِ به برتریدر انسان پویا و هم شعلة اشتیاق فرا روی را 

 ها، ارزشها و آرمانها پویا سازد؛ و بهترینِ اندیشه
ـــ در مرحله و مرتبه  هم می ـــ را در او بیدار  تواند هراس و نفرتِ از توقف و ایستـ  های مادونـ 

 های وی بکاهد؛ کرده و از زیان
شها و ابزار   هم می شکلی درون   تواند خودش، راهها، رو ـ آنهم به  ــ شی راـ  محورانه، که با  آموز

ـ نشان دهد؛ تجربه  های ناب عندی و انکارناپذیر فرد، برای خودِ فرد همراه باشد 
چنانکه خودِ مطرح کردنِ گوهر، جانمایه، ارزشها و آرمانهای نهفته در متن دعاها و نیایشها، راه    

 به همة آنچه آمد.و روشی غیر مستقیم باشد، برای توجه دادنِ افراد 
مستعد  جانهایآوران بزرگوار الهی و جانشینان واقعی آنها انجام داده و از طریق آن،  کاریکه پیام
ـته  را متوجه زمینه   ـانی   ها، امور، ارزشــها و آرمانهائی داشـ  فرزند آدمیاند که با تحقق صــورت انسـ

 زمینة ویژه، یاری است کم نظیر! ینهماهنگی و دمسازی ویژه داشته و او را در ا
. توجه جدی و..)س(، فاطمة زهرا)ص(بر مبنای همین برداشــت و باور، بنده به نیایشــهای پیامبر اکرم

نموده و بر آن شـــدم تا از این طریق و بر مبنای کاوشِ ارزیابانه، چیزهائی بیاموزیم. و لذا، بازهم              
ادامه خواهد داشت تا ضمن بررسیِ بهترِ آرمانها و    )س(عرایض بنده پیرامون نظام آرمانی زهرای اطهر

این نظام آرمانی، هم شناختی بهتر و مؤثرتر از این نظام دست پیدا کنیم! و هم اگر توفیقی رفیق شد،    
سانیت، جان ما را روشن ساخت، نظام آرمانی خود        و نورانیت و عصمتِ این بانوی عظمای عالم ان
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 او نزدیک سازیم!را به اهداف قدسی و نظام آرمانی 
ــرت زهرا ـان می  )س(آنچه تیمناً از قول حض ـتهای ایشـ ــدر قرار گرفت، درخواسـ ــد از  در ص باش

 نظیر مورد توجه و تمنا قرار داده شده است. بیحضرت خداوند که در آنها چند آرمان 
در واقع، و اگر بپذیریم که یکی از اسرار و حکم مطرح ساختنِ دعاها و نیایشهای معصومین از      

 باشــد؛ چرا که این ذوات مقدســه، طرح دعا را وســیله قرار   دِ ایشــان، تعلیم به دیگران میانب خوج
 دهند تا به ماها بیاموزند که: می

باشـــد که به قدر، ارزش، اعتبار، کرامت،         « آن چیزی»اگر از خداوند چیزی مطالبه میداریم       
 و نه...! حرمت، آرامش و... ما بیفزاید؛

ساخته، تا     کنند تا ماها را از این طریق  دعا را مطرح می به نظامی ارزشی و عزت بخش و... آشنا 
ـ به عنوان اهداف و آرمان  کوهبار باالننده و شهای  اگر خواستیم پیرو آنان باشیم، این نظام ارزشی را 

 ـ عمالً مورد توجه خود قرار دهیم!
 

 تعبد محوری
 
 

ــعگیریها، جهت  ــیِ موض ــهای فرزندان آدمی بر   گیری تا آنجا که ارز بررس ــها و کنش  ها و تالش
درون »و یا  باشند  می« برون محور»گردد که این موضعگیرها و تالشها یا    این نکته مسجل می آید  می

اشند و  ب زائی و... هویت او می یا متوجه هویت فرد و رشد و بالندگی و شکوفائی و کرامت   ؛ «محور
ــــ چه ثروت و زمینه یا متوجه رشــد و بالندگی و... آنچه در های مربوط به آن باشــد و چه  برونِ اوـ 

ـ می  باشند! ریاست و شهرت و... 
ها و استعدادهای او در خدمت رشد خودِ او )عقل، ایمان، طهارت، بینش،    یا توانمندیها و ظرفیت

صرف می  های  زمینهشوند و یا در خدمت   ایثار، آزادگی، آرامش معنیدار و... خودِ او( قرار دارند و م
 برون از حوزۀ هویت و صورت انسانیِ او!

اشیم  ب)س(هرگاه، بر مبنای این نگرش، متوجه این دسته از درخواستها و آرمانهای حضرت زهرا    

اَدِتَک! اَلل  ه مَّ اِن ی اَس         ه فرماید:    که می  عبد تمنا دارم؛   از تو نیرومندی را برای ت  بار الها!  َأل َک ق  وَّة  فی ِعب 
 ویم که:ش متوجه می
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اشد که: ب رسیدن به آن جایگاه و مرتبة از نگرش و گرایش می(م)یکی از آرمانهای آن حضرت
ر او مصــرف نماید و نه د     نماید، آنرا در زمینة عبادتِ     اگر خداوند برای او توان و نیرویی عنایت می    

 جای دیگری! آرمان دیگرش اینکه:
واهر ج ســازد، آنرا در رابطه با شــناخت می اگر خداوند او را به بصــیرتی، بینشــی و کشــفی نایل

ـ  قرآنی صرف نماید؛ و اگر از فهمی و ادراکی برخوردارش می ـ ـ این  !ِمکَ ما  فی ح که َوفَ هه گرداندـ  ــ
 فهم و ادراک را فقط متوجه رازهای احکام الهی دارد!

ـ به دنبال این تمنا و درخواست    (م)حضرت دارد  تمنائیـ همانگونه که در صدر این بخش آمد 
ای دو رویه را دارد؛ لذا، هرگاه از یک طرف به این درخواست تأمل و توجه نمائیم،   که حکم سکه 

روی دیگر نگاه کنیم، متوجه  دهد! و اگر از آن  خودش آرمان دیگری را مورد القاء و تعلیم قرار می  
لذا، بعد از اینکه  آموزاند! به این هدف و آرمان یاد شده را برای ما می « روشِ رسیدن »شویم که   می
 فرماید: می« فرستد درود می( )پیامبر و آلش»بر 

 یعنی: اِحال !ا م  َن بِن  ا  ق ِره َعِل اله تَجه  َوال  
ه آنســـت ک ما را بیگانة با قرآن قرار مده! در حالیکه، در واقع آن روی دیگر این تمنا و آرمان           

فرماید:    قرار ده! و آنجا که می   خدایا! ما را آشــنای با جواهر قرآن و روح قرآن و حقیقت قرآن        

 و راه و طریق و جهت خودت را، طریق والیت و محبت را از ما خالی مدار! یعنی: اَط زائال !َوالصِِّر  
ما را با همة نیرو و عشــق در طریق محبت خود قرار ده تا، اگر کســی در طریق محبت و والیتِ 

ـ و یا به آن نگاه می ـ واقعاً  تو قرار داشته  ما را از روندگان آن یافته و این راه را، از ما خالی و تهی کند 
 ندیده و در چشم انداز او حضور داشته باشیم!

لَّی اهلل  َعلَيه فرماید:    و وقتی می ـاز؛   را ا)ص(و پیامبر  لِه َعن  ا م َولِيا !ِه َو ا  َو م َحمَّدا  ص         َ ز ما رویگردان مسـ
 یعنی اینکه:

ار ده! پیش از اینکه به ذکر عرایضــی پردازم، بد نخواهد بود اگر      را بما روی آورنده قر  )ص(پیامبر 
این پرسش را مطرح دارم که: این آرمانها، در کجای زندگانی عملی ما واقعاً حضور، استیال و قرار     
دارند؟! و آیا، بدون شکوفائی و احکام آرمانهائی از ایندست، عزت و کرامت و آزادگی و آرامش   

 گانی ما پدیدار تواند شد؟!و جالل و شکوه در زند
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 آرمانمند توانِ
 
 

سان می      ستنِ توان و نیرو، حقِِّ هر ان شتن و خوا سان ب      باید معروض دارم که: دا صوالً، ان شد. ا ه با
دلیل اینکه از هویت انسانی برخوردار است، داشتن و خواستن نیرو و آرزوی توانمند شدن حق او        

 ویژه وجود دارد اینست که:ئی که در این زمینة  است؛ منتها مسئله
ماً شود، حت  جهتِ و زمینة صرف نیرو و توان و موردی که این نیرو و توان در آنجا مصرف می   

ـ از جنسِ عم  قرار گیرد؛بی باید مورد توجه و ارزیا ودی و های وج و سرمایه رتا در برابر آنچه انسان 
صرف می   ـ م ــ صرف کرده )خودِ حیات  کند، چیزی فراچنگ آورد که: هم از آ حیاتی و...ـ  نچه م

ر، ت تر، احترام انگیزتر، آرامش دهنده  ارزشــمندتر و باالتر باشـــد؛ هم مؤثرتر، کرامت بخش       و...(
 تر و در یک کالم: واالتر و ارجمندتر! آزادکننده

ـان  تا آنجا که مطالعات تعهد       ـانه تأیید میدارند، در واقع همین ویژگی و ممیزۀ          محور انسـ ـناسـ شـ
 دارد! ممتاز می« آدم نما»را از « آدم واقعی»باشد که:  می ظرفیت و شریف

اپذیر ن : خود فرد و برمبنای دریافتهای خدشه هک باشد  همین توجه به زمینه و جهت صرف نیرو می 
چه  کند و بوده و نیروهایش را در جهتِ رشدِ آدم بودنش صرف می  « آدم»یابد که: چه کسی   در می

ها و اموری که مادون  از خود، در زمینه« آدم زدائیِ»وهایش را در جهت نما بوده و قوا و نیر کسی آدم
 شأنِ او و آدمیت اوست!

ــی، نکتة دقیقی وجود دارد که خود معیار بوده و به نحوی حکیمانه و  اینجا و در این آموزۀ قدس
صرفِ این توان   محورانه، تأکید می ارزش ست که: آدم را  دارد که واقعاً، جهتِ م ما؛ ن از آدمو نیرو ا

ـلمان     ـلمان را از مسـ  نما و پیروان واقعی فاطمه را از مدعیان منافق ممتاز           نما؛ مؤمن را از مؤمن  مسـ
 سازد! می

 داشتن توان و نیرو حق هر انسان مؤمن است، اما جهت و زمینة مصرف آن چی؟!
ـان،      ـان بماهو انسـ و تالشــیِ  جا، و یا در جهتِ تخریب  بیدارد تا نیروهای خود را    حقآیا انسـ

ــرف نماید؟! در واقع، با توجه به   ـانیدن کرامت، عزت و احترام خود مص هویت خود و به لجن کشـ
 شود که: زمینة مصرف است که شخو متوجه می

این کسیکه آنهمه ادعای آدمیت و کرامت و آزادگی و ایمان و... داشته و دارد، متأسفانه نیروها    
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کند که واقعاً برای انسان ننگ است چه رسد به      اموری میها و  و استعدادهای خود را صرف زمینه  
 انسان مسلمان!

 
 معیار و میزان

 
 

شتن   سان            چدا شنوا و بازوان توانا حق هر ان شتن گوش  سان است؛ دا شم روشن و بینا، حق هر ان
سایر جهازهای برونی و درونیِ نیرومند، خوب و        سالم و  شتن قلب  ست؛ دا سان و حق فعال ا به  هر ان

ـ این جهت مصرف نمودن قوۀ   ویژه ـ مثالً  ما ن باصره است که مؤمن را از مؤمن انسان مؤمن است، امّا 
 دارد! ممتاز می

 آنها از خودِ برتردر راه تحقق چیزی و امری  اگراند،  این چشم و گوش و این... را که به تو داده 

ر مسیر  شود که فرد د  اثبات میاال   شود که مؤمنی! و   و گوهر حیاتیِ آنها مصرف کردی، ثابت می 
 خالف ایمان و اسالم و جهتِ غیر سالمتی )مرض و فساد و تخریب( قرار گرفته است!

سالم در اینجا به معنای   سلیم »و اگر بپذیریم که ا سد ک      می« ت سی بپر شد؛ حال اگر ک سلیم  با ه: ت
ی و رشــد و م ســالمتتوانیم بگوئیم که: تســلی اســت و نه مســلمان، می« آدم»چه؟! برای آنیکه فقط 

ــکوفائی و...  ـلمان بوده و میباروری و ش ـنای الهی   ! و برای آنیکه مسـ ــماء حسـ داند که: یکی از اس
 گوئیم که: تسلیم سلیم. باشد، می می« سلیم»

اشد تا  چشم تسلیم سالمتی ب    » بایدهو انسان باورمند است که     و این مؤید آنست که انسان بما   
 ند!ابه تخریب و فسادش نکشسازد،  آنچه او را آلوده می

سیری پر گرد و غبار می    همة ما عادت کرده شینی از م ستهای  ایم که مثالً وقتی ما مان را گذرد، د
گیریم تا از ورود گرد و غبار به حوزۀ فعالیت آنها مواظبت کرده باشــیم!  به جلو چشــمهای خود می

شم می      شم ظاهری و ظاهر چ سوزی ما، متوجه چ شم و     تازه این توجه و دل شد! حال، آیا باطن چ با
 باشد؟! چشم باطنی، نیازمند توجه و دلسوزی و... نمی

نماید: همانطوریکه چشم ظاهری و ظاهر چشم آلوده شده و      نیاز از برهان می بیگفتن این نکته 
ی ائه شود، باطن چشم )خودِ قوۀ بینائی( نیز، به فساد گرفتار شده و در جاها و زمینه   به فساد گرفتار می 

 افزاید! شود که: بر صاحب خود چیزی نمی مصرف می
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ست که:     سلیم را حکم آن ستی در حالیکه عقل  مه جا و همه ه ،اش این قوه و نیروهای باالننده بای
وقت در جهت ســلیم و ســالمتی و رشــد دهندگی و کرامت بخشــی و آرامش آوری و... مصـرف  
شود! لذا: خوب دقت شود، اگر مسلمانی، چشمش را در جهت غیر سالمتی )جهت فساد و تخریب       

ا تش ردســشــود!  نما بدل می ا نخواهد و بداند یا نداند به مســلمانیقوۀ بینائی( مصــرف کرد، بخواهد 
 اش را نیز همانطور! همانطور؛ پایش را همانطور؛ باغ و خانه و ماشین و رایانه و ماهواره و...

امّا  کُن! فرار« انترنت و...»دهد که: ماهواره نداشته باش و یا اینکه از   هیگ کس حکم شرعی نمی 
ـــ با آنکه ظاهراً ترا با اسم ن   ـ شناس   میدلسوزان به هویت و آدمیت و عزت و کرامت وجودی توـ  ند 

 تأکید میدارند که: جهتِ مصرف آنها را هم مورد توجه و تأمل قرار ده!
هائیکه  هگویند: بســیاری از زمین ، از کســانی بوده و هســتم که همیشــه میرروزگا بندۀ حقیر و تبه
ـند! مثالً پندارند، به ذات خود حرام نمی عوام حرامش می ظر من غیرفقیه غیرمجتهد و بدون : از ن باشـ

ـیقی»رســـاله و فتوای شــرعی و...     «و جهتِ نحوه، زمینه  »به ذات خودش حرام نبوده و این  « موسـ
سیقی می    صرف مو شد که همین   م سادبارتر و  را « نه حرام»با  ترش زایلیدیپاز نجس و حرام بدتر، ف

 ! خوب دقت شود:سازد می
 آنچه در این دائره صوت و صدا است    

 
ــردۀ آرایــش حــمــد خــداســــت    پ

شود، از دیدگاهی بس عالی و ژرف   در کل هستی، هر صدائی که از هر موجودی پدیدار می    
 باشد! خداوند می« تسبیح»حق قدیم  پردۀ آرایش حمد، و به قول قویم

لهی باشد! تسبیح و یا حمد ا« می تواند»بر مبنای این نگرش، موسیقی هم یکی از اصوات بوده و 
 تواند باشد؟! تواند و کجا می دۀ... ! حال، کی میبتر از عرو یا: بد

 اند: آشنا باشد! و لذاست که گفتهحقیقی « محمود»آنگاه و آنجا که گوش با حمد و تسبیح 
 !گوش خر بدکاین سخن را در نیا÷ خر بفروش و دیگر گوش  گوش خر

رویدۀ از سلم رسیدۀ به اسالم گ   تواند پردۀ آرایش حمد الهی باشد، منتها با گوشِ به   موسیقی می 
: جهت مصــرف این نیروها و توانمندیهاســت که مؤمن را از  ســالمت برخوردار! و در یک کالم  

 سازد! نما ممتاز می نما و آدم را از آدم نما، مخلو را از مخلو مؤمن
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 حق اعراض
 
 

زی توانمند بوده، هیگ نیا  دارد تا مثالً از جهت مالی    « انســـان حق»دقیقاً به همان قوت و میزانیکه     
ـته و از مزایای مثالً خانة خو ــالً حق مؤمن  بی نداشـ ــی کامالً ویژه، اص ــد؛ زیرا، بنابر نگرش  بردار باش

 ئی که ممکن است در روی زمین ساخته شده باشد، از مؤمن باشد! چرا؟! اینست که بهترین خانه
ــکنی ــت؛ و بر مبنای همین  زیرا: همانطوریکه مؤمن، بهترین موجود را در خانة دلش س داده اس

ــتی، برای  اید هم ب« صــاحبِ دل»نگرش، همانطور که دلی دارد، از بهترین دلهای خلق شــدۀ در هس
دنبال »هم دارد تا « حق را»روی زمین را داشته باشد! و با اینکه این حق اوست، این  های هبهترین خان

 نرود!« حق خودش
ـیده شــود که: با آنکه حق او  ـته باشــد، چرا نمی   حال، اگر پرسـ  رود؟! خودش  اســت که داشـ

ـتن خانه و باغ و...   می ــرف داشـ ـتعدادهای خودم را مثالً ص گوید: به جای اینکه توجه و نیروها و اسـ
تر میدارم!  تر و خدائی برتر و هویتی عزیزتر، شریف  منیبهتر،  خودیپروردنِ »دارم، صرف  بی خو

 وده و به افالک پردازم!؟آیا: این حق را ندارم، تا از خاک اعراض نم
باشد که اگر خواست نیروهایش را صرف مثالً      می« حق انسان مؤمن و یا مخلو »درست که  

 خانه و مرکب و باغ و... خوبِ خوب نماید، ولی اینها را باید بداند:
های یاد شــده مصــرف شــده و برای       به میزان و مقداری که توجه، عمر و نیروهایش در زمینه      

ها، ارزشــها و هدفهای برتر و       ور شـــدن به زمینه   شــود، از رســیدن و بهره    هزینه می  نگهداری آنها  
ـ منعزل می ـ و به ویژه از توجه به معبود و محبت و انس او   شود! ارجمندتر 

ــتند از زمینه هم می«س»حضــرت امیر و فاطمة زهرا قن گردند! ولی متیمند  های یاد شــده بهره توانس
ن و قوایشان را صرف تهیه و حفاظت آنها دارند، هم از خدا میمانند و هم    وقتشا که بودند: به میزانی 

 از ارزشهای خدائی!
لذا، با عمل و موضعگیریهای خودشان اعالن فرمودند که: اوالً نیروهای خود ما را در جهت غیر 

کنیم؛ و ثانیاً، نیروهای خویش را صرف بدست آوردن و نگهداری چیزهائی     خداوند مصرف نمی 
 نمیداریم که ارزش و رتبة وجودی آنها، از ارزش و رتبة وجودی خود ما کمتر باشد!
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ـــ و آگاهانه هم نمی  ـــ   اینکه پیروان واقعیِ اینان، دنبال چیزهای یاد شده نبودهـ  دان دلیل بباشندـ 
های وجودی   اســت که میدانند: واقعاً حیفِ حیف این نیرو، و حیف یک لحظة از عمر و ســرمایه          

 های مادونِ رتبة وجودی آنان هزینه و مصرف شوند! زمینه تا در آنان است
رای ما تعلیم ب )س(شویم: فاطمة زهرا  باشد که متوجه می  ین دست می بر مبنای باور و بینشی از هم 

ـته و آرمانهای خویش را  می ی فِ  ة  وَّ ق    کَ ل  أَ س        ه ی اَ اَلل  ه مَّ اِن  قرار دهیم! « چه»دهد تا از خداوند چه خواسـ
 !کَ تِ ادَ ب  عِ 

 

 غزلِ درد
 
 

باشد! منتها  نمی ، نیرو و قوت و... بذاته بد و مذموملباید تأکید داریم که در دین اسالم، داشتن ما
ـیر تخریب هویتِ ربانی و در راه     ـاد مکارم اخالقی؛ در مسـ ــی و فسـ ــرط اینکه: در زمینة تالش به ش

ستیزی و در یک کالم: در طرق   ستیزی، آرامش  زدائی، آزادی زدائی، عزت زدائی، حرمت کرامت
 مخالف رتبة وجودی انسان مصرف نشود!

ـلمان حق دارد تا از نظر ســیاســی قدرتمند بوده، مملکتی مقتدر و دارای اقتداری             انســـان مسـ
ـ آنهم در سطح جهانی داشته باشد؛ و...   ار بندد که:کب، امّا، این نکته را نیز باید بداند و چشمگیر 

ت را در راه تحقق چه هدف و زمینة شــکوفائی چه آرمانی یت و مدیرخواهد تا این ســیاســ می
 وری و... قرار دهد؟! مورد توجه، بهره

ـایر عبادات الهی     »آیا بر آنســت تا از آن، در راه مثالً     بهره گیرد؟! یا در راه اقامة    « اقامة نماز و سـ
 های ابلیس محور؟! لذت و شهرت و شهوت و ریاست

هنر و  بی اثر و بی، نماز واقعی اســت و نه این نماز «نماز و عبادتها و...»البته مراد من تبه روزگار، از 
 خوانم! ئی که من می مسخره

ـئون               چرا که به عقیده و باور اهل نماز واقعی: نمازی که نتواند عزتِ الهی مرا در همة ابعاد و شـ
ـ اعم از فردی و جمعی، سیاسی و اقتصادی  ـ تحقق بخشیده! و نتواند تا: مرا از انواع ذلتها  حیاتی   یو... 

ـ رهائی بخشد،    ـ و باز هم اعم از فردی و جمعی و سیاسی و...  تی ح نماز که نیست؛ هیگ، اصالًحیاتی 
 باشد! رقو میمونوار هم نمی
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گویم! نماز دعا ا ر )ص(بر آن دارد تا دشمنان پیامبر )ص(را بر کرسی و منبر پیامبر « منِ مبلغ»نمازیکه 
ـیر زندگانی       ـئون روشــن     نیســـت؛ و قرآنی که نتواند مسـ  ار، ، برکتب ام را در همة ابعاد و جمیع شـ

 نمای و... سازد، قرآن نخواهد بود! بخش، عزت آرامش
قعی نمازِ وا»تر، نه من اهل نماز واقعی هستم! و نه اهل قرآن واقعی! اصالً من با     به عبارتی روشن 

هی ها و امور ال  نه تنها بین من و این زمینه    ام! نداشــته و از هر دو، دور افتاده     آشــنائی  « و قرآنِ واقعی
 کنند! می «لعنت»فاصله و جدائی افتاده است، که: نماز و قرآن و... با زبان گوهر و حقیقتِ خود مرا 

 به هر حال، داشــتن نیروهای ســیاســی، اقتصــادی، فرهنگی، هنری و... حق هر مؤمن و مســلمان 
 باشـــد، اما این را هم باید بداند و تأمل کند که: در راه تحقق چه چیز و چه امری از آنها بهره                  می
 گیرد؟! می

های شناخته شده مجهز باشد، مشروط بر اینکه همه را      انسان حق دارد تا به نیرو و توان همة زمینه 
ستهای حق و در جهتِ تحقق هویت     سیر خوا ت و حرمت و ربانی و کرامدر جهت عبادت و در م

 عزت و شرافت و آزادگی و آرامش خود او باشد! و نه در جهت مخالف!
 

 گوهربینی
 
 

سیم بندی کُلی و فراگیر، دو نوع و یا دو مرتبة نگرش     شاره نمایم که ما، در یک تق مقدمتاً باید ا
 داریم؛

ـتر به قوای حاســه بر می        ثالً مگردد و گاهی هم به قوۀ عاقله؛      نگرشــی ســطحی داریم که بیشـ
ـ مانند قرآن بی گاهیکه قوۀ باصره با حروف و کلمات آشنا بوده، کتا   ـ   ــ  قرار  را جلوی چشم خود ــ

تَ ه مه ِفي اخوانیم، آیه اینســت که:  دهیم و کلمات و جمالت را می می مهنَا ب َي هنَ ه م مَّعُِي      َ لهَحيَاةِ نَحهن  َقس      َ
 ...الدُّن هيَا

 ها هم فرق میدارد. از سایر کلمه شناسد و بیند و می های ما کلمات را می چشم

یعنی چه؟! چون معادلهای این حروف و کلمات  ا...نَحهن  َقَسمهنَ حال، اگر از ما پرسیده شود که:   
 گوئیم که خداوند فرموده است: را در زبان خود داشته و میدانیم، مثالً می

سیم           » ست تق سته ا شای شما را، آنچنانکه  ستیم که در دنیا رزق و روزی  بعد اگر  «کنیم! می ما ه
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 ســـان ر گوئیم یعنی اینکه: خدا روزی   ظریفی متّه به خشــخاش نهاده و بپرســـد که: یعنی چه؟! می       
 باشد! می

ه بارگاه   ب « آرمانی برین »این درخواســت را، به عنوان    (م)باید به عرض برســـانم که وقتی فاطمه      

انش و فهم این مرحلة از نگرش و د اِبَک!کِت  َو تَ َبصُِّرا  فی  حضرت مطرح ساخته و از او تمنا میدارد که:   
ای از ه باشند و هم بچه  طلبد! چرا که: این مرتبه را هم سالمندانِ کودک دارا می  کتاب خداوند را نمی

 بزرگترها شنیده!
شویم و نه هم می  نه می)س(فاطمه  قط معانیِ الفاظ وخواهد تا ماها ف خواهد تا ما فقط قرآن خوان ب

 ببینیم! «روح و حقیقتِ قرآن»بفهمیم! بلکه بر آنست تا ما را حروف این کتاب 
ـ دارای چه  یمعنای اینکه قرآن را بب ـ ـ و یا این آیهـ  ـ نیم آنست که: وقتی فهمیدیم که این کلماتـ 

ـــ و تطهیر ارادی، به مفهوم عدم  « خود»باشد، با همة وجود هم از   حقیقت و روحی می سلب ارادهـ 
ـ نمائیم! و هم، از دیگران چشم امید برگیریم! و یقین کنیم که  تقابل در برابر ارادۀ اله روزی « خدا»ی 

 رساند و نه مغازه! را می
ـ این خداست که روزی را       ــ شیانه بدانم کهـ  ـ و نه اینکه فقط نا ــ  زیرا مراد آنست که: من ببینمـ 

  نل بیروعالممان ســاخته و از جهمان میدارد! این خداســت که «ریســ»رســاند! این خداســت که  می
 کند! این خداست که آزادگی، آرامش، امنیت و عزت برای ما هدیه میدارد و نه دولتهای بیگانه! می

ست که به ما احترام و کرامت عنایت می  شهرت و... !      این خدا ست و  سرمایه و ریا  فرماید و نه 
 مطلب اینست که اینها را، از طریق بینش و بصیرت و کشفِ حضوری ببینیم!

ــ که هم ته و ژرفای قضیه دیده میبه چنین  ــ نفی امید می حالتیـ  ــ کاُلـً   ود ش شود و هم از غیرـ 
 باشد. می« بینش»که معادل آن در زبان پارسی «! بصیرت»گویند:  می

ِرا  فی کِت  فرماید:  وقتی می(م)در واقع، هدف و آرزوی فاطمه ه ما با قرآن، اینســت ک اِبَک!َو تَ َبص       ُّ
 اینگونه آشنا شویم!

ا متوجه  پیدا کنیم! تنه  « یِ مکاشــفانه    ئبینا »های قرآنی   خواهد تا ماها به حقیقت و گوهر آیه         می
به فهم لفظی اکتفا نکرده، بلکه جواهر و حقایق نوری آنرا        بی وجود لفظی و کت ها  قرآن نبوده، تن

 کشف نمائیم.
تا  ای؟! یک پاسخ این تواند بود که:  حال اگر، پرسیده شود که چرا به چنین آرمانی روی کرده  
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وقف کسب و رسیدنِ به همان حقایق و جواهر سازم! ولی اگر پرسنده باز      را نیروهای خود و خود 
 باشد که: هم بگوید: تا چه شود؟! پاسخ این می

 تا از خود، به عنوان مسلمانِ فراری از کسر و نقو و فساد و...؛
 قرآن فرود آورده و تسلیمش شده؛ به عنوان کسیکه سرش را فقط در برابر

 به عنوان عاشقی که دلش را بر آستانة دلدار حقیقی کشانیده؛
خواهد فهم و عقل و بینش خودش را قرآنی و قرآن مدار سازد؛ و بگذارید   به عنوان کسیکه می 

 تا کُفر بگویم:
دی از افراد فر بســازد، تا دیگر فقط« قرآن عملی و عینی»خواهد تا از خود  به عنوان کســیکه می

معمولی جامعه نبوده، بلکه به عنوان موجودی تقرر و حضـور یابد که: هرگاه کسـی او را دید، انگار   
 قرآنی پویا، قرآنی زنده و هدایتگر را دیده باشد!

ــن و بیدار و پویا و آزاد و آرام    اگر از او می ــد! و اگر روش ـنیده باش ـنود، انگار که از قرآن شـ  شـ
 از قرآن شده باشد!در واقع  شود، می

ـازم!    « قرآنی»برای اینکه از خود  ـنگر و آرامش بخش بس  پویا، زنده، کُنشـگر، آزاد کننده، روش
 بلکه به جای ما قرآن نفس کشد، نگاه کند و ببالد و بباالند و... ! تا دیگر ما، نه ما، باشیم؛

 

 راز بینی
 

 

ــعور بودن و عزیز و   ــت دارافراد، به ســائقة انســان بودن و با ش د تا نمحترم و... بودن، خیلی دوس
د! امّا آیا، واقعاً آنقدرها که دوســـت میداریم تا چیزی دیگر را           ن بســیاری از چیزها و امور را بدان    

ـــ رازهای   بشناسیم،    ـــ تا به عنوان فردی مدعی اسالم و والیت و...ـ  بفهمیم و... آیا دوست میداریمـ 
 با آنها برخورد نمائیم؟!« بینشورانه»احکام الهی را هم دریافته و 

ـتور می دهد که: وقتی پول و ســرمایة مازاد بر نیازت، به این وضــعیت و   مثالً وقتی خداوند دسـ
 اش کن؛ موقعیت ویژه رسید، برو تزکیه

ـ رفته و از وی     ـ و مثالً آخوند محل خود  آیا شده است تا برای درک راز این حکم نزد کسی 
ـیم که: آقا! این یعنی چه؟!  ـیدیم، عرق ریختیم و... تا از بپرسـ آخه ما رفتیم جان کندیم، زحمت کشـ
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ــت آوردیم؛ آنهم حاللی که هیچگونه شــبهه ــد به  حالل ثروتی بدس ئی در او وجود ندارد، چه رس
ز آن ما بوده و ما خود ا به نفعحرام! بعد بیائیم زکاتش را برون داریم! این چه ســر و رازی دارد که:      

 د که:خبریم؟! تا وی بگوی بی
سعة معنیدار و آرامش    شد و تو ست که: وقتی از   بخش و عزت قانونِ ر محور ثروت و دارائی این

شد معنیدار و... باز می    هچرخش ماند و در یک جای ب شد، از ر ماند! لذا باید  رکود دچار و محکوم 
اید   هندید  دار را  کاری نمود که از رکود نجات پیدا کرده و به چرخش در آید! مگر درختهای میوه       

 هر ساله حرسشان میدارند تا میوۀ بیشتری بدهند! که چسان
کتاب خدای رحمان  خوانند، اما راز احکام الهی، راز و حکمت چرا بعضی از ماها، کتابهای... می 

 دهند؟!  را، رازهائی را که در احادیث و دعاها و... آمده اســـت، مورد توجه عملی و جدی قرار نمی          
ـ به چه کسی نیست تا از ما  ـ ــ و بگو: گرفتاری به فضول علمـ  بپرسد که: آقا! اینهمه معلومات عرضیـ 

 یی در یی و... آزادگیتی، راحتی، آرامشــی، عزخورد؟! چه کرامتی، حرمتی،   درد تو خورده و می
 کدام بعد از ابعاد وجودی و حیاتی تو پدیدار ساخته است!؟

زجربار   کجای زندگانیت را از تیره بختیهای     برای رفع کدام یک از بدبختیهای تو مفید بوده و      
 سازد؟! آزاد می

ید بوده ات مف برای نفی کدام یک از نارســائیها و ناروائیهای ســیاســی، اجتماعی، اقتصــادی و... 
 است؟!

 

 بدیل روشهائی بی
 
 

 بانویبرای امروز! حال، ما به عنوان مدعیان راه آن )س(این بود بخشی از آرمانهای حضرت زهرا   
های بســیار شــریف، ارزشــهای ظریف و آرمانهای عزیز و لطیف،   ، چکار کنیم تا به این نکتهمجلله

 آرمان قدسی، ملکوتی و جبروتی دست پیدا کنیم؟!
در ادامة همان نیایش تعلیم محور، به نحوی رندانه، حکیمانه و رازورانه          (م)خودِ حضــرت زهرا

بی ای نگری، خودِ آنها را آرمانهایی می می و... پاســخهائی داده اســت که وقتی از یک جهت به آنها
ها می          به آن ها را   برین و ارجمند و کارســـاز و تعیین کننده و...! و چون از دیگر جهت  نگری، آن
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ـ و   که میبی یا روشـهائی می  ــ ـتاقانه و فکورانة به آنها، خود را به آرمانهای قبلیـ  توان با پرداختنِ مش

ـــ رسانید. حضرت می   های )کتابت را، جواهر و حقایق و راز !ال  احِ م   انَ ِر  ق  اله  َعلِ تَجه  ال  َو فرماید:  بعدیـ 
قرآنت را، دور از دسترس فکر و عقل و قلب ما قرار مده!( و این یعنی: ما را آشنا، همراز و مأنوس با   

 رازهای قرآن بساز! و این یعنی:
ـــ همة انرژیو ــــ  اگر بر آنی استعدادهای سیاسی، اجتماعی،      ها، توانمندیها و  واقعاً آرزومندی تاـ 

ور، آ زدای، احترام تشویش  انداز، بر افزای، دغدغه آور، راحتی آرامش دار، ات، معنا اقتصادی، هنری و... 
ـبی، باغداری، دامداری و...       بخش و... گردد؛ اگر می عزت  بخش ات خدامدار و تعالی    خواهی تا کاسـ

 جواهر قرآن انس بگیر و همدم، همراز و همراه شو!خواهی تا... با قرآن و رازها و  باشد و اگر می
د! و باش  یگانه راهش همین می یخواه عزت، پاکی، شرافت و... می  ،اگر آبرو، احترام، آزادگی

ارزشــها و    ها،  توانی، زندگانی پیروان واقعی قرآن را با آنها که به قرآن پشـــت کرده و زمینه         تو می
راه دیگری مورد جســتجو قرار دادند، بررســی، مقایســه و  ز طریق و جهت وآرمانهای یاد شــده را ا

 نمائی! تا خود جواب خود را دریابی!بی ارزیا
 در این رابطة ویژه روایتی داریم با این عبارت:

 .انِ ِر  ق  اله بِ  مه ک  يه لَ عَ ف َ  مَ لِ ظه م  اله  لِ ليه الَّ  عِ طه قِ کَ  ن  تَ فِ اله  ک م  َعلَيه  تََبَسته اِِذن ه 
آمد یا  بریم، بر ما خواهد تر از آنچه اکنون در آن بسر می  تاریکبی ش  دانم که آیا باز: و من نمی

ـ روی کنیم؟! نه؟ ـ و یا واقعاً به: قرآن   تا مجبور باشیم که به قرآنِ واقعی 
ـ می  ــ ـ از خرد و بزرگ و عالم و عامیـ  ــ سفانه     بینیم و می همة ماـ  « بربر منبر پیام»شنویم که متأ

شمنان پیامبر   ش    می« دعا و مدح»د صور می  تاریکبی شوند! آیا  شد!؟  ترِ از این هم قابل ت تا برای  با
ـ و روشن کردن مسیر زندگانی و تطهیر منبر پیامبر از بوزینه  ـ به قرآن پناه من گان ابلیس دفعش  ش و... 

 برای تبیین روشی دیگر دارند که:)س(بریم؟! حضرت

و رحمتت را از ما تهی و خالی مدار!      و راه خودت و مهرت و انس و الفت  ائال !... َوص         ِراطا  زه 
 یعنی چه؟!

آزادگی، آرامش جاویدان، پاکی، واالئی، احترام و... برســی، یگانه       »خواهی تا به    یعنی اگر می
و مهر حق و انس با حق و... همیشه حضور داشته باشی؛ در طریق « صراط حق»راهش اینست که در 

ــ به این راه و روندگان مشتاق آن  ــ چه از برون و چه از درونـ  والیت او حاضر باشی! تا اگر کسیـ 
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 تو را در صراط ببیند و بیابد. یعنی:نگرد،  می
ــراط از وجود تو، از نگاه تو، از کنش و از نگرش تو   ــی که ص به این مرتبة از خدا محوری برس

 بهره نبوده و راه حق و طریق والیت او از تو پر باشد! یعنی: بیخالی و تهی و 
ـ خ   ـ آنهم بدست خویش  ود را از زینت و از جواهر و حقایق راه حق برخوردار بوده و خودت 

های ملکوتی، جبروتی و قدسی محروم نساخته باشی! یعنی: بیا و      شکوه و جالل راه حق، از سرمایه  
ـ ترا تزئین فرماید! ـ خودش   داخل صراط حق شو تا خداوند 

بیا، تا خداوند جلیل و جمیل، ردائی از جالل و جمال و جاذبه بر دوشـــت بیفکند و تاجی از              
 کرامت بر فرقت نهد!

 نند!ک از تو، تو را همراهی می تِر بیا تا ببینی که چگونه فرشتگان، یک قدم دنبال
نبر پیغمبر، دشمنان  تا اینکه بر مبی زبون و ذلیل و مجبور و اسیر نفس شیطان نیا  را بیا تا دیگر خود 

از این قابل تر کند، ذلتی باال می پیغمبر را مدح گوئی و دعا کنی! زیرا: برای انسانیکه ادعای مسلمانی  
 تصور نتواند بود!

 و امّا سومین مورد و روشی را که ارائه میدارد آنست که:

 گردان مفرما! و محمد را از ما روی؛ !ياه ل  وَ ا م  ن   عَ ـ ه لِ ا   وَ  هِ يه لَ عَ  ی اهلل  لَّ صَ  ـ دا  مَّ حَ م   وَ 
 حال اگر گفته شود که یعنی چه؟ اگر چه توان گفت که یعنی:

ـ گرایشی قرار داشته باشیم که زشتی       آبار خدایا: روا مدار تا در  ـ ا و ه ن موضع و جهتِ نگرشیـ 
بهتر ه دارد، هائی ک گردان باشـد! ولی با همة زیبائی  شـود تا پیامبرت از ما روی  ناروائیهایش باعث می

 آن تواند تا بگوئیم یعنی:
عنی در کند! ی  مبرت به ما روی می  و آن موضــع عنایت و کرامت فرمای که پیا       ما آن توفیق  به  

شته باشیم که: پیغمبر به ما روی کند و ما را از خود بیابد و      موضع و جهتی از نگرش و کنش قرار دا

 اِن ی بِرئ  ِمَنَک، اِن ی...شیطان به ما بگوید: نه اینکه 
ضرت زهرا  سیار     )س(این آرمان و روش آرمانیِ ح شرافتی که دارد ب یز شورانگ از نظر لطافت و 

شق و دلداده و محتاج و فقیر و نیازمند و       می شقانه، وقتی عا شد! زیرا، در روابطِ لطیف عارفانه و عا با
خوار سفرۀ جالل و جمال معشوق، بیدالنه، مخلصانه و امیدوارانه به او )معشوق، معبود،      پناه و ریزه بی

ــی که دارد، از نظر رتبة وجودی، از آورد، امری طبیعی بوده و با همة ارز روی می رهبر، غنی و...( ش
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 رسد که: نظر کرامت و شرافت و ارزش به آن مقامی نمی
ــ به واسطة لیاقت، استعداد و ارجی که در عاشق، مرید و محتاج و...      ـ معشوق و غنی و رهبر و...ـ 

 هبه دارد! تمنا یمشاهده میدارد، خود به وی روی آورد و ب
مرتبة از کمال و شایستگی بوده و برآنست تا همت ما را متوجه  هم متوجه همین (م)آرمان فاطمه

ه را بر انگیخته و او را متوجه ما میدارد! همچنانیکه ب)ص(مقامی سازد که شرافت و ارج آن مقام، پیامبر  

ـلمان توجه فرموده و گفت:   ـلمان به پ  !تِ يه ب َ اله  لَ ِه ا اَ ن   مِ  تَ نه ان! اَ م  له ا س     َ يه س یامبر روی در اینمورد ویژه: س

 !ِبي ینَ َت اَنه نیاورده تا افتخار کنان بگوید: 
 ی!مائ ، متوجه سلمان شده و فرموده است؛ ای سلمان! تو از جملة اهل بیت)ص(بلکه پیامبر

نمای ما را متوجه این نکته میدارد که: راهی و روشــی در  به هر حال، این آرمانِ روشــمندِ روش
 ی تهی و برها و...   ها و تشــویش   ها و رنجها و دغدغه      گیریم که نه تنها از همة انواع بدبختی      پیش 

شد،   می ست که: پیامبر   با شریف و ثمر بار ا س     )ص(بلکه آنقدر  ساخته و متوجه ما  ضی  ازد! را از ما را
 زیرا:

که خداوند به  واقع، چنانست باشد؛ در   می ظَمه عه ه  اهلِل االهَ َوجه ( )اگر چنین شد، به دلیل اینکه معصوم  
 ما روی نموده است!

ـته، ضــرور، به موقع و بجای می    ـایسـ ـیار شـ  ه باشــد تا همة ما: به خود، ب بر مبنای آنچه آمد، بسـ
ضع  های سرمایه  گیریهای خود و به  گیریها و جهت ظاهری و باطنی خود، به راه و روش خود، به مو

بذول داشته م جدیکشند توجه  ود گرفته و از ما کار میآرمانهای پویا و فعالی که ما را در سیطرۀ خ
 و بنگریم:
گر تر، مصفاتر، مثمرتر و... شان داریم! و ا   روشن »بکُوشیم تا باز هم  بود، « فاطمی»چه آمد آناگر 

م و بنالیم و فته، آنقدر بتپیرخدای نخواسته فاطمی نبود، دامن فاطمه و پدر و شوهر و فرزندانش را گ  
مطالبه و    ام  ایم، از خداوند برای   نورانیت این بانوی مجلله، آنچه را آرمان خویش قرار داده     بگرییم تا  

 .حاصل نماید
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 ان  تِ نَ سِ له اَ بِ  ول  ق  ا ن َ م   حَ الِ ص   له عَ جه ا! وَ ِرا  که ا ش  ن  لَ  مه ِ  ِرَ که ذِ  له عَ اجه ! وَ ِرا  که ا ذِ ن  لَ  اسِ الن    ةَ لَ فه غَ  له عَ اَلل  ه مَّ اجه 
 ا!وبن  ل  فی ق    ه  يَّ نِ 

 !الِ ع  فِ اله  نَ مِ  ابِ و  الصَّ  وَ  الِ م  عه االهَ  حِ الِ ص  ا لِ ن  قه ف ِّ وَ  وَ  دٍ مَّ حَ م   لِ ا   وَ  دٍ مَّ حَ م   لی  عَ  لِّ صَ  مَّ ه  لل   ...، اَ 
 

 وردمطرح داشته م  )س(ای از نظام آرمانیِ حضرت زهرا  مباحثی که در این بخش، پیرامون گوشه 
اقع امر گردد! ولی و تحلیل قرار خواهیم داد، بحثی اســت که ظاهرش به نظامِ روابطِ اجتماعی بر می

 ما جز امری توحیدی و یگانه نداریم.« نظام توحیدی»اینست که در 
ـ کا    از زیبائیهای نظام توحیدی اینست که: کار اجتماعی ر ـ از منظر غایت نگری و آرمانمندی 

و  هــــ آنهم در حوز برای تحقق هدفها و آرمانهائی ، کار اجتماعی! و تالشفردی بوده و کار فردی
شود؛ و بالعکس! چرا که این  های اجتماعی حساب می در زمینهـ تالش   های فردی و شخصی زمینه

 .باشد و بس« تعبد»گردند به زیرساختِ دیگری که: تالش برای حق و در واقع  هر دو بر می
ــوع را در  ــرت زهرا پرتو آموزهبرای اینکه موض ــت  )س(های خودِ حض ــم، نخس تبیین کرده باش

 را خدمت شما هدیه میدارم! )س(ترجمة آزادی از نیایش زهرای اطهر
اش آنها را به یاد من داشته ب توباشند،  پروردگارا! وقتی مردم مرا فراموش کرده و از من غافل می

................................................................................................. راموش نکرده باشم!تا من هرگز آنها را ف
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 ن دار تا از آنها تشکر نمایم! و...آو وقتی آنها مرا به یاد دارند، مرا بر 
و گفتارم را   شـــده ای که بر زبانم جاری     ترین گفته  ترین و کمالزای  بارالها! بهترین، ثمربخش  

 ام قرار ده! بیدهد، همان را آرمان قل شکل می
پروردگارا! بر پیامبر و آل او درود فرســت! و ما را به بهترین کنشــها توفیق عنایت فرما! اعمال و  
کنشهائی که از نظر نتیجه عالیترین ثمرات را داشته و از نظر منطق وجودی، درسترینِ کنشها بوده و      

 ای در آنها دیده نشود! ی، هیگ خدشهاز نظر منطق عمل
 

 گدا سیرتی یا خدا سیرتی؟!
 
 

ن بهتر نماید تا برای تبیی باشد، الزم می  اهلل می عرض کردم چون سیاق ظاهری کالم متوجه خلق 
 و آن اینکه: ؛ای خدمت سروران عزیز بعرض رسانم مطلب، مقدمه

تماعی انسان،  اج برخوردهایگیریها و  بندی کلی و فراگیر، موضعگیریها، جهت  در یک تقسیم 
 گردد: به یکی از ایندو حالت بر می

 برایش خدمت کنند؛ مشکالتش  ؛خواهد تا دیگران او را دوست بدارند  یا اینست که انسان می  
را حل ســاخته، دردهایش را مداوا نموده و کمبودهایش را جبران نمایند؛ یعنی: در چنین وضــعیتی، 

ـته« وســیلة»خواهد تا  می فرد دیگران را برای آن ـاختنِ نیازهای وی  رفع خواسـ های او و برطرف سـ
 باشند!

خواهد تا: به آنها برســد؛ دردشــان را مداوا کند؛ غم آنها را  و یا اینســت که انســان دیگران را می
جهایشان را جبران نماید؛ رشد و شکوفائی و کمال و غنای وجودی    برطرف سازد؛ کمبودها و احتیا 

 تحقق بخشد!آنها را 
 یادآوری نموده و بعد،  « تیمناً »دل را  نماید تا در این رابطة ویژه، نخســـت کالم اهل      چه زیبا می  

انداز ویژۀ خودش پی گیریم؛ و به قول حضــرت ابوالمعالی میرزا عبدلقادر بیدل  شــمچمطلب را از 
 رحمة اهلل عليه:

ـالعـة دل غنیمـت اســـت              در زنـدگی، مط
 

 

 

ـتـه      خواهی بخوان و خواه       ـا نوشـ  ایم  مخوان، م
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ــی ــق فعّال و عشــق   زی و محبت میرمردانِ خطه مهرو دانش ــت: عش ــق دو گونه اس گویند: عش
ـ تحقق پیدا می    ـ و یا یک زوج  د، بخواهیم کن منفعل؛ و لذا، وقتی محبت و عشق، مثالً میان دو فرد 

 گردد: از این دو حالت و وضعیت بر می ییا نخواهیم و بدانیم و یا ندانیم، به یک
کند تا از دیگری    ده و هر یکی تالش میمهر ورزی « فعاالنه و دهشــگرانه    »خواهند   یا هر دو می 

نبوده و واقعاً و  «گدا سیرت »به دیگری محبت رساند! چرا که هیچکدام   بیشتر و بهتر و شدیدتر و...  
 نماید!کوشد تا دهشگرانه برخورد  شمارد، لذا می و دهندۀ محبت می« عاشق»عمالً خود را 

ـ   ـ  عمالً هم می یا معکوس بوده  اشد و دیگری ب گیرندۀ مهربانی، الفت و عشق می یکی بینیم که 
 دهنده!

ــت تا طرفِ مقابل   ــم براهس ــه چش  وچیزی به او هبه « از جنسِ محبت و مهرورزی»یکی همیش
 بخشد! هدیه دارد! و دیگری هی می

سیرت و روحیة  شه توقع دارند    شان مانند   به هر حال، افرادی که  این بندۀ تبه روزگار است، همی
 تا: دیگران به فکر آرامش آنها بوده و به فکر احترام نهادنِ به آنها باشند!

 انه به خرج دهند تا آنها سر بلند و مکرم باشند!ددیگران تالش مج
 دیگران وسیله شوند تا آنها آبرو و عزت و آرامش به دست آورند!

  نیاز شده و به کماالتِ قابل تحسین دست یابند! بینمایند تا آنها  دیگران خودگذری و ایثار
 !انندبرس دیگران زحمت بکشند تا مملکت را آبادان ساخته و آنها را به آسایش و امنیت

کشــند، مطالعه و تحقیق و... کنند، اختراع و کشــف و... کنند تا اینان از           بی دیگران بیدار خوا 
 !ثمرات آنها برخوردار شوند

اس ، فقط زمانی شادمان شده و احس    برند ئی از ایندست بسر می   اینان، که در تخیالت کودکانه
 نمایند که دیگران پروانة شمع وجود آنان باشند! و لذا: نشاط، هستی، حضور و بودن و... می

« رآدم ت»کنند که  شــوند، احســاس می می« خم و راســت»هر وقت دیدند که دیگران برایشــان 
 اند! شده

 و دوند  تپند و می  کرده و برای اینها می « رها »وقت مشـــاهده کردند که دیگران کار خود را       هر
 آبرو و احترام بیشتری دارند!« واقعاً»کنند که  میمیرند و... خیال می

ون من، باشد که افرادی همچ  ساز می  و این، گاهی خیال کودکانه و زمانی تخیلی ابلهانه و تالشی 
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سخاوت فکر می   شود! و وا  گرفتارش می سان گرفتار نوعی ابلهی و  ست  ش  قعاً: فقط وقتی ان ود، دو
 دیگران همیشه او را به یاد داشته باشند! و دیگران... ! و لذا:میدارد تا دیگران به او برسند! 

ـــ نامشان برده شده است،     در فالن  اگر بشنوند که مثالً  ـــ ولو از ابلهانـ  محفلی و نزد تائی چندـ 
آبرومندتر  تر وتمندعزتر،  تر، کامل کنند که: واقعاً محترم نشــاط کرده و خیال میاحســاس فربهی و 

 اند! ه نرم کردهجبرایشان دل سوزانیده و دست و پناند که  اند! زیرا: این دیگران بوده شده
در حالیکه اگر خوب متوجه شوند، درخواهند یافت که اینان از نظر سیرت به افتی بسیار هراسبار 

سانی  اند! چرا که ندانسته سیرتِ گدایان و خوی ک   سیرتی بسیار زشت و زننده و... گرفتار آمده   و به 
صف    را پیدا نموده شه گدا ست! منتها، چون بالهت آنها را احاطه نموده     ناتاند که همی شان دراز ا ست ه د

 کند! است، نمیدانند که: هر کسی چیزی گدائی می
باس، یکی پول، یکی مقام، یکی شــهرت، یکی لذت و یکی هم مثل منِ          نان، یکی ل  یکی 

 باشد! و یا... می« محبت»روزگار گدای  تبه
ی شویم: یکی دوست دارد تا در جایها و بر مبنای همین دقیقة خالف نابردار است که متوجه می

ـ نام او برده شود! تا به گمان ابلهانة ـ ولو که خفتبار   خودش به شهرت برسد! دیگر 
ــت گدای آنیکه و ــد، می ریاس ــرفش، )آبرویش، «چیزش» همه باش  رامت وک آزادگیش، ش

 گمان نمایند!« رئیسش»گذارد تا مثالً  اش( را می طهارت و...
ا و ه نماید اینست که: ماها، گدای اینگونه چیزها و زمینه  آور می آنچه در این رابطة ویژه شگفتی 

ـ می   ـ واقعاً  ـ گدای علم )خودِ   امور  ـ خوب دقت شود   هآمدهای وسیله شوند علم، و نه پی باشیم، امّا 
 باشیم! و لذا: و ابزار کنندۀ علم! خودِ خودِ علم( نمی

آوریم، تا برای خودِ علم دل بســپاریم! و گفتن     در خانة عالم نرفته و احترام علم را بجای نمی      
شخو عالم نبوده   احترام و  بلکه به معنایندارد که: دَرِ خانة عالم رفتن به معنای اعزاز و احترامِ فقط 

 باشد! اعزاز خودِ علم می
ـ نمی  ـ ـ و باز خودِ هنر و نه...ـ  ـ م تا یهنرمند را کوبیده و از او بخواه ةباشیم تا دَرِ خان ما گدای هنرـ 

کمی هنر به ما بدهد! ما را با راز و رمزهای روحنواز و هوشــربایش همدم و مأنوس دارد! و لذاســت 
 بینیم! که می

ـــ کم داریم! و عالم   ـــ واقعی که به احکامِ خودِ علم عمل نمایدـ  پرور کمتر!  به هر شهری، عالمـ 
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 چرا؟! برای اینکه واقعاً گدای علم کم داریم!
ـ کم داریم! و هنرمندپرور کمتر! در هر شهری هنرمندـ   واقعی که به خودِ هنر عشق ورزد 

گدای اخالص، احســان و عرفان و... کم داریم، تا وقتی به عارفی مواجه شــدند، ســر تســلیم به 
ست از دامانش بر ندارند تا آنها را به     ستانش نهاده و د شان و    »آ سان و خود معرفت جهان، معرفتِ ان

وق حقیقی و... برساند! ولی به عکس؛ گدای شهرت، مکنت، لذت،    معرفت و محبت و قرب معش 
خورد! چرا؟! به دلیل اینکه اســیر، ذلیل و دل ســپردۀ به خیاالت  قدرت و ریاســت زیاد به چشــم می

 واهی و اعتباری بسیار است! و جالب اینکه:

ــدید،   اینان نه تنها اســیر و ذلیل می ـتیاق و توانمندی در راه تش ــریع تقویباشــند! که با اشـ ت و تس
ـ نام گرفته    از نمایند! و لذا: وقتی  اسارت خودشان هم تالش می ـ در جائی  تیاق شود، با همة اشاینان 

 دیگر، اسمی از اینان گرفته شود! رزند تا باز هم در جائیو و قوت تالش می
خود « کر نامذ»باشد! و اینان اسیرانِ فقط     و این، تقویت و تشدید اسارت، وابستگی و ذلت می    

 باشند و نه مشتاق شکوفائی گوهر هویت و بروز و ظهور صورت ربانی خود! می
 و جالبتر آنکه:

رســند تا خود را مخاطب قرار داده و از خود بپرســند که: اگر تمام           اینان کمتر به این دقیقه می   
امتِ عقل و قشــود؟ آیا بر قدّ و  یا بر نورانیت چشــمت اضــافه میبگویند: فالنی و فالنی، آ مردم دنیا

ــت افزوده می ــود؟! آیا بر توانمند عاط بینش ــراف  فیت افزوده میش ــود؟ بر لطافت و طراوت و ش تِ ش
 شود؟! اخالق و رفتارت اضافه می

ش  ةآنچه در این رابط ست که: هم خودش می  ت قابل تأمل میدویژه به  کلیة  بیند و هم نماید این
شده و رخ نمی   بینند که هیچکدام از رویدادهای  افراد دیگر می شده محقق ن او،  ، باز همدهد! امّا یاد 

 از این اسارت محوری و ذاللت پروریِ بالهتبار، دست بر نمیدارد!
ـیر و معتاد توهم ابلهانه       پروری، آنهم در حوزۀ باشــند که خبر اســـارت     ئی می در واقع، اینان اسـ

 وجودی خودشان اثر و ثمری ندارد!
، بالهت و اســـارت خویش کم کنند، هی   فلت غاینان بجای اینکه تالش ورزند تا از زنجیر       

 کنند تا بر آنها افزوده و قدرتمندترشان سازند! کوشش می

اگر از چشم اندازی دیگر به اینها نگاه شود، این نکته مسجل خواهد شد که اینان به سنگ واره،     
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سیل و به موجود   شده تحرکِ نازایِ گیرن بیبه ف ست که: دهش،   دۀ... بدل  الش و زایش، باند! و لذا
ــ گونی ــ جز گیرندگی و بلعندگی ندارند! و این، بدترین سیرت و خصلتی شکوفائی نداشته وـ   وارـ 

 خودش سازد! رتواند انسان را گرفتا است که می

 
 دهشگری

 
 

درســت در جهت   )س(باشــد که: آرمان زهرای اطهر     آنچه آمد، مؤید این نکتة تردیدنابردار می      
ی که وقت از خداوند مقام و سیرتی را تمنا دارد  )س(عکس این منش و سیرت قرار دارد! چرا که زهرا 

به آنها توجه  : باشند، او متوجه کلیة امور حیاتی بوده و مثالً مردم به یاد و فکر او نبوده و از او غافل می
و رســیدگی نموده، کســرها، کمبودها و نارســائیهای آنها را برطرف و آنانرا به آرامشــی قدســی و   
ملکوتی برساند! آرامشی که اگر از ناحیة زهرا و زهرائیان، نصیب کسی گردد، فرشتگان بدان کس      

 کنند! برند و فخر می رشک می
شد، او ن       سانی توحیدمحور  صیب ان شی که اگر ن  ند، ا خواهد تا: وقتی مردم از او غافل یز میآرام

، آزاد نمودن نیاز ساختن  بیتمند ساختن، با کرامت نمودن، غنا بخشیدن،   عزاو به فکر احترام نهادن، 
، هم نزد خلق و خدا دو در یک کالم: خدایگونه ساختنِ دیگران باشد! تا هم نزد خود و وجدان خو

 و فرشتگان سربلند و سرافراز باشند!
ــور ندارد، بطور واقع  ــی حض ود یابانه به خودم مراجعه کرده و به خ بینانه و واقع من، وقتی هیچکس

ی؟! کن راضی بوده و نزد خودت احساس سربلندی می   « خودت»آیا تو از  که: ای من! کنم خطاب می
 باشی؟! آیا...؟!  نمی ئی پشیمان آیا، از آنچه بر خودت تحمیل داشته

سان را از هر نظر و همة جهات به  )س(آرمانهای حضرت زهرا این در حالی است که:   بر آنند تا ان
ا هم زمانیکه به ! تسر بلندی و رضایت رسانیده و از سرافکندگی، تشویش و احساس نا امنی برهانند       
ـ نداشته باشد   ـ در نزد خود  ه به ! و هم وقتی کخودش مراجعه میدارد، هیچگونه احساس شرمندگی 

 یگران!افکار و برداشت د
به فکر دیگران بودن؛ به فکر کرامت، وجاهت و      )س(به هر حال، یکی از آرمانهای حضــرت زهرا     

عبدمحوری محوری، ت محوری، بینش کمال آزادگی، دانشوری،  سربلندی،  احترام دیگران بودن؛ به فکر
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 و آرامش ملکوتی دیگران بودن؛ و در یک کالم:
ـیرتی را از آنها دور کردن و تارانیدن و از اســـارتهای متنوع، گردن جانشـــان را            نه تنها گدا سـ

سانیدن          را رهانیدن و... بلکه، آنها  سانی ملکوتی ر شگری و ایثار و اح سیرتِ ده ضع و مقام و   به مو
 ام: مقدار، از این جملة آن بزرگوار فهمیده بیباشد! و اینهاست، آنچه این کمینة  می

ِٰرا !ا ذِکه لَةَ الن  اِس لَن  غَفه  َعله لل  ه مَّ اجه اَ 
ٰ

 اوج انسان محوری
 
 

ضرت  ـ و به عنوان آموزه)س(آن ح ــ  ـ یی که مکمل و متمم آرمان قبلی تواند بود در فراز بعدیـ 
 یعنی: ِرا !که ا ش  ن  لَ  َِرِ مه ذِکه  َعله َواجه فرماید:  می

بر آن بودند  و نیروهایشان متوجه من بوده اگر در شرایطی قرار گرفتم که مردم به یاد من بوده و  
ـ برای من محبتی بنمایند، مرا بر آندار تا محبت آنان را جبران نمایم! ـ از طریقی   تا 

ــرت زهرا گمان می ــکر  )س(کنم، برای اینکه حض ــکر، دارای معنایی  بهرهاز واژۀ ش گرفته؛ و ش
نائل  ل ما، به درک بهتر مقام و ارزش شکر دارد؛ و برای اینکه جوانان محفبی ویژه و بلیغ بوده و مرات

 به عرض رسانم اینکه:ئی  گونه آیند، بهتر است بنده در لفافة مثال
شاخ    سی،  شکر می  ةوقتی ک وئیم، گ گل و یا برگ ریحانی را به ما هدیه میدارد، و ما، در برابر ت

ــــ و از آن نمورد نظر قرآن و قرآ «شـکرِ »، نازلترین مرتبة «تشــکر»این   ـ  س()میان: حضــرت زهرایانـ 
 خواهد بود! رشک« قولیِ مرتبة»باشد! چرا که به قول فرهیختگان قوم، این  می

ــ  شکر در واقع آنست که اگر نعمتی و مرحمتی از کسی به انسان می     ـ از هر  رسد و بر ما چیزیـ 
ـ افزوده می  مقوله و جنس و امر محبتِ دهنده شود، معادلِ آنچه بر ما افزوده شده در جهتِ جبرانِ    ــ

 مصرف نمائیم. دقت شود:
ش      شی سی برای بنده  ست که به  ةمثالً ک  عطری هدیه میدارد، نازلترین مرتبة جبران این محبت آن

ه: بهترین هائی مصرف کنم ک  بگویم. برتر از این مرتبه آنست که از این عطر در جای « تشکر »زبان 
ـ دارد؛ یعنی اگر کسی کنار من   ـ از نظر وجودی   نشست، بجای شنیدن بوی بدنِ من، بوی آن اثر را 

 باشد. عطر، هدیة فالن... میعطر را بشنود! و من هم بگویم که این 
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ی باشــد تا من بگویم که این عطر را فالن اگر چه برخی را باور بر اینســت که ضــرور و الزم نمی
ه هدیه شود، اثرش ب می جهتبشنود و م  ام کرده است! زیرا: همینکه این شخو، بوی عطر را می   هدیه

 !کننده رسیده است
ـته آنکه از این عطر به   ـایسـ ــدم، شـ دمیت  هائی بهره گیرد که از آ«جا»البته همانطور که متذکر ش

 «!ناجا»باشد و نه « جا»خبری بوده و واقعاً 
سان، ایثار،    های اهلش متوجه آدمیت، طهارت، دانش، خرد، عدالت،  در جاهائیکه دل صفا، اح

 آزادگی و... باشد!محبت، بصیرت، 
 تپد و نه به چیزی و امری مادون و       عشــق و وال و قرآن می در جایهائی که دلهایشـــان به نور      

 ارج! و در یک کالم: در محافل اهل معرفت و عشق و دهش و...! بی
و اما عالیترین مرتبة شکر آنست که: آنچه و هر چه آن نعمت و دهش و لطف و محبت بر نیرو،   

همان فرد و ترضــیة همان کس  «جهتِ رشــدِ»عرفان و... من افزوده اســت، آن را در ، عقلنشــاط، 
 رف نمایم!صم

شته باشد، چه ایمانی، عاطفی، اقتصادی،        ـ چه اینکه جهتی علمی دا ــ و این مصرف و خدمتـ 
ـــ شایسته    های  بهئی از جن تر اینکه: فقط در جهتِ همان شخو ساخته و متوجه جنبه   اجتماعی و...ـ 

 جودیش نمایم! تا واقعاً و عمالً در خدمت او قرار گیرم!مختلف و
ـ در   شکر واقعی یعنی: آنچه از ناحیة دیگران به انسان می ـ ـ از هر مقوله و جنسی که باشدـ  ـ رسدـ 

راه محبت دیگران، در راه رسانیدن دیگران به کمال و رشد، در مسیر کشانیدن دیگران به آسایش       
های آزادگی و آزادی و امنیت و عدالت،  به قله کشیدن دیگرانو آرامش ربانی و قدسی، در جهت 

صرف        ستی و تنبلی و ذلت و محکومیت م س سارت و  در راه رهانیدن دیگران از جهل و غفلت و ا
 نمودن!

شما در         به این می ست  شکری و د شدنِ بادل فقط لفظاً ت شکر! نه اینکه بدون همزبان   دگویند: 
 باشد! نمی)س(زهرانکندی بگویم و بروم! چرا که این، هرگز و به هیچروی مرام زهرا و آرمان 

باید بگوئیم: هر وقت نعمتی و لطفی و محبتی از          بار و شــورانگیز  نای این نگرش طراوت بر مب
حلیه و ت تزکیه ودیگران به ما رسید، و ما آنرا در راه تطهیر و تجهیز، در راه تهذیب و تذهیب، در راه  

رشــد و شــکوفائی و آرامش معنیدار و اســتعالئی آنها مصــرف نموده و آنرا از آنچه آمد برخوردار 
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 گذارد! ساختیم، تشکر ما واقعاً جوهر شکر را به نمایش می
 نماید که: بار الها! وقتی مردمـ  وقتی از خداوند مسئلت می  )س(اینست معنای فرمودۀ زهرای اطهر 

ـ به   من محبتی کردند، مرا شکرگذار واقعیِ آنها قرار ده!از طریق یاد من 
 

 رازِ شکران
 
 

دی، منی، است، دیگر برایش خو هباید یاد آور شوم، انسانی که به این مرتبه و حدِّ از تعالی رسید
 منیتی و... باقی نمانده است تا بگوید: من...!
ـ می   ــ ضطرارـ  ـ باال ــ سیدن  و اگر اینجا همـ  شد و نه برای   می« او»به  گوید من، در واقع برای ر با

 رسیدنِ به خودی که حضور ندارد!
 باشد و نه برای چسبیدنِ به آن! در واقع، برای بیرون شدنِ از این من و فرا رفتنِ از این من می

ـتی و    در واقع، برای انکار کردن همین من می باشـد و نه برای اثبات کردنِ او! چرا که با همة هس
 ملکوتی و ربانی و...! یشود ارزشهای خدائی و آرمانها شود دیگران، می شود او؛ می حضور می

حال، اگر کسی از وی بپرسد که: چرا چنین و چرا دیگران؟! خواهد گفت که: برای اینکه همه   
ـ به آنها توجه داشته و به عنوان مخلوقات و    بنده ـ به مفهومی کامالً ویژه  های خداوند بوده و خداوند 

 جواب محبت ویش، دوستشان میدارد! لذا، منهم باید آنها را دوست داشته باشم و      خواران خ روزی
 باشد بدهم! می« من»و اکرامشان را چنانکه شایستة مرتبة وجودی 

امالً ک از نگرش و شــور و حال گرایش رســید، به مفهومیبه هر حال، انســان وقتی به این مرتبة 
 شود دیگران! حال، چرا دیگران؟! میویژه و ناب، خودش با همة حضور و تشخو و... 

ـ      می« خلق اهلل و عیال اهلل »برای اینکه در مرحله و منزلی، آنها را      یابد! و در مرحله و منزلی 
 ، آنها را مجالی و مظاهر اسماء و صفاتِ حضرت دلدار!)س(چونان زهرای اطهر

سم مبارک رحیم و یا کریم می    ست که یکی مظهر و مجالی ا شد و   در سم  با دیگری مظهر ا
 مبارک جلیل و یا قهار!

یت! امّا در کُل همه، مباشد و دیگری مجالی اسم مبارک م    یکی مظهر اسم مبارک محیی می 
از  ظاهر)س(ند! و چون، از دیدگاه حضرت فاطمه باش  مظاهر و مجالی اسماء و صفات دلدار برین می  
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ـ جدا بوده نمی   ـ به طور مطلق  و لذا، خود از خدای آنها تمنا «! بیند می»را  این)س(تواند؛ و فاطمه مظهر 
 ِرا !ا ش که لَن   َِرِ مه ذِکه  َعله َواجه  میدارد که:

 
 آئینه سیرتی

 
 

ردازد پ پس از القاء و معرفی آرمانهای یاد شده به طراحی و تعلیم آرمان دیگری می )س(حضرت 
ـیه ـا که به گمان من سـ  ورزند، دلســوزی دارند، احترام  یکه واقعاً به خود مهر مینروزگار؛ برای کسـ

ـایت نمی  می دهند تا: از رشـد و شـکوفائی و آرامش و آزادگی    گذارند و به همین دلیل، هرگز رض
ـتم کرده، خیانت ورزیده، تقلب نموده و به تخریب و               و... محروم بوده و خود، ناشــیانه به خود سـ

 ن اینکه:باشد! و آ می« شورانگیز»تحقیر و تالشیِ خود پردازند، بسیار 
ـ بر زبانمان جاری شده نس گفتجیعنی: آنچه = از  ا!ن  وبِ ل  فی ق    ة  يَّ نِ  ان  تِ نَ سِ ا نَ ق ول  بِأَله اِلَح م  ص   َعله َواجه  ـ ارـ 

 :باشد! و این یعنی شود، آنی قرار ده که نیّتِ قلب و باطن ما می و در طرف بیانمان متجلی می
زبان ســر را با زبان ســرّ هماهنگ و همگون کردن؛ یعنی زبان ظاهر را با زبانِ باطن یگانه کردن؛ 

 یعنی خود را از دوروئی و نفاق برون آوردن و از دوگانیهای خفت بار، راندن؛
ـتیِ خویش را به یکرنگی و یک جهتی و...        های متنوع و الیه   یعنی، حوزه های متفاوت هسـ

ـ     تا آنچه زبان سر می  کشانیدن  ــ متأسفانه  ـ گوید، همانی باشد که نیت قلب باشد وال غیر! چیزی کهـ 
نده و امثال    نده، هیگ تجربه    ب یل حتی     ب به همین دل نداریم! و  نه  ی» نزدیکان خود با   یی از آن  و « گا

 یابیم! باشیم و یا بسیار بسیار کم، این امر را به تجربه در می نمی «همدل»
ضعیت ناراض و متنفر نبوده و از این موقعیت، فراری نمی جالب اینکه:  شی  از این و م! و بدترِ از با

ــ و حتی کلمات و یآن اینکه: خجالت نکشیده و نمیدان  ـ م که با اینکار: زبان و دهان و جهاز گویائیـ 
ـ را ملوث میداریم! و این یعنی:  ابزار تفاهم 

  زدائی و... زدائی و طهارت  خود حرمت خود را به نجاســـت ریاء پیچیدن و به دســـت خود، از      
ـیم که:       )ص(بوده و این گفتة پیامبر اکرم   کردن! و اگر اهل معنی و ایمان   اٍء ک لُّ رِي  »را باور داشــته باشـ

 یعنی خود را به لجن شرک افکندن و... !« ک  ِشِره 
ـ از موضع صالح   یدان و نمی ـ آنهم با اراده و دستهای خود  م که با این نگرش و گرایش خود را 
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 و طهارت و اخالص و ســالمت و امنیت و آرامش و عزت و آزادگی و... به موضــع نفاق گرفتار         

 سازیم و این یعنی: می

ر دل د نمایاند که     گونگی بدر آوردن! در حالیکه آئینه، همانی را می      خود را از وضــعیت آئینه   

 را گل ننمود و...! لش اعتراضی ندارد که مثالً چرا گِنردارد! واحدی هم نسبتِ به این کار و ه

در  تا ای بدل شــود واقع نمای!     اینســـت تا به آئینه   )س(به هر حال، یکی از آرمانهای زهرای اطهر    

 ظرفِ بیانش همانی تراوش داشته باشد که در ظرف دل اوست!
 

 روش پروری
 

 

د که باشــ ئی می های معصــومین بگونه اینســت که: نحوۀ پردازش و طراحی مقوله واقع مطلب

ــت نماها و... رهانیده و   ــدن به ابهام و بنبس ـلوک و تجربه را، از مواجه ش ناواردان و مبتدیان میدان سـ

ـ راهی را، روشی را و یا ابزاری را معرفی میدارد که تحققِ امر مورد   ـ مستقیم و یا غیر مستقیم   گاهی 

ــر می  ـاده و ممکن و میس ـیدن را   نمائی کرده، دارد! زمانی ارزش نظر را، واقعاً سـ ــوق تحقق و رسـ ش

و یا قلب ل عقبخشد! و گاهی هم، تصویری هوشربا از نتیجه و پایان امر، فرادید      و قوت میبی شادا 

 فرا کشاننده و...! دهد تا فرد را به یقینی مجهز فرماید قرار می

ــد که: ای فاطمه! ای پروردۀ  بر مبنای این باور،  ــش پدیدار ش ــی این پرس اگر در دل و جان کس

ا در خواهی ت چگونه می !سار والیت  و ای رشد یافته در سایه   !! ای بالیده از آغوش قرآندامان وحی

ین درخواستِ  در برابر افکر مردم باشی؟! برای این پرسش فرضی، به پایانة نیایش توجه داده و ما را    

 قرار میدهد که:پاسخ بنیان 

«  زاوارترینترین و س درست»و « نیکوترین کارها»فرست! و ما را به  بار الها! بر پیامبر و آل او درود

 تا اوالً:کنشها موفق بدار 

ترین  ن، کمالزای ترین، امینت بارتری   برای دیگران بهترین، برکتبارترین، مثمرترین، آرامش بخش 

ـان »که بر  و... کارها را انجام دهم! کارهائی       های اطراف و برون  افزاید و نه به زائده  می« کمالِ خودِشـ

 وجودشان!
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 افزاید! و نه بر...! می« خودشان»کارهائیکه بر زیبائی، شکوه و جالل 

 دهد و نه از کارخانة... شانرا! را افزایش می« صالحیتِ وجودی خودشان»کارهائیکه 

 رد!ه اینکه صالحیت انسانی آنها را هم بگیکارهائیکه برای آنان صالحیت ربانی بخشاید و ن

 کارهائیکه برای آنان ارجمند و شرافت بخشد! و نه اینکه بزداید!

یشوا  ریت ربانی عنایت کند و نه حیوانی و تکاثربار! تا اگر پیکارهائیکه صالحیت ریاست و مد   

 و چاپلوسان و ذلیالن و...! انقرار گرفت، پیشوای اولیاء الهی باشد! و نه هوسبارگ

 ین!دمفس کشاند و نه می« صالحین»را به مقام « دیگران»و در یک کالم: کنشها و تالشهائی که 

حوری م ها، آنهائی باشند که از منظر دفاع پذیری و برهانمندی و ارزشی   و ثانیاً، این تالشها و کنش 

 اســت از یک انســان ســرزده و متبادر  کنشــهائی باشــند که ممکن « ترین و ســزاوارترین درســت»و... 

گذاری و نها وجود ندارد! تا: در خدمتآدر بی رستی، ناشایستی و عی   دکنشهائی که هیچگونه نا شود!   می

 یی وجود نداشته باشد! آلودگی و... ئی، ناسزاواری، کژی و کاستی و شکرانِ من هیگ خدشه

ـ     ـ و در واقع به خودت  خدمت نمائی، اینگونه خدمت نمای! و اگر حال، اگر بر آنی تا به مردم 

 خواهی، از ایندست بخواه! برای آنها رشد و کمال و حرمت و آرامش و خیری می

ٰ  ت نِفق وا ِممَّا ت ِحبُّونَ  ای در قرآن فرموده است: مگر نشنیده  !؟لَن تَ نَال وا الهبِرَّ َحتَّ

 انجام « ما »کارها و خدمتها را برای     بهترین « دیگران»مگر هر کدام از ماها دوســـت نداریم تا       

دهند؟! چرا هر کُدام از ما، از میان اســـاتید و رهبران، آنی را انتخاب میداریم که بهترین خدمت را            

ــ این کار را نکرده انجام می ــ تا به لحظة اکنونـ  یم! و تاریخ ا دهند؟! گرچه متأسفانه در زمینة سیاسیـ 

 فرمود! این ناسزاوار را به پای حساب ما ثبت

ـیم؟! و یا حداقل ذوق داریم تا           چرا دنبال عالمی می   رویم که نیکوترین اعمال را از او دیده باشـ

 سزاوارترین اعمال را از وی مشاهده داریم؟!

خواهیم، باید خدمت ما هم برای دیگران از همین        خواهیم؟ وقتی می مگر خود ما، اینها را نمی  

ناپاک، خدمت آلوده به ریا و نفاق و خودمحوری و          ویژگیها برخوردار باشـــد! چرا که خدمت      

ـ آنرا به دیگری اهداء نماید! مگر   زدائی و...  هویت ـ به عنوان مسلمان  اصالً ارزش آنرا ندارد تا انسان 

 اینکه خودش، اول از خویشتنِ خویش سلب انسانیت و اسالمیت و طهارت و... نماید.
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ـ چه به عنوان خدمتگزار و ـ آنکه: هدیه پس شایسته آدم  فاطمی  اش شاکر و چه گیرندۀ خدمت 

 ببالد! قرار گرفت، بر خویشتن )س(هایی برخوردار باشد که اگر فردا در برابر فاطمه بوده و از مایه
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 !اعَ ش   کَ ِر  ي ه غَ  ه  ِرَ ت َ سَ  وه لَ  اا م  ن  ي ه لَ عَ  ِره ت   سه ! وَ اعَ ض   کَ ِر  ي ه غَ  ه  ظَ فِ حَ  وه ا لَ ا م  ن  ي ه لَ عَ  ظه فَ احه وَ 
 

 گاهی امن تکیه
 

 
ـ ارائه نمود اینست  ترجمة آزادی که می ـ و یا آرمانهای قدسی   که:توان از این درخواستها 

بارالها! ما را با دیدگان خود که خواب را در آنها راه نیست حراست فرما! و به رکن خودت که   »
 تابد محافظت بدار! و با اسماء عظمای خودت، نگهداری فرمای! تجاوز بر نمی

بار الها! بر پیامبر و آلش درود فرست و برای ما آنچیزی نگهدار نما که اگر غیر تو حفظش نماید 
 «گردد! د؛ و آنچیزی را بپوشان، که اگر غیر تواش بپوشاند شایع میضایع شو

بوده و بر آنســت تا به مقامی دســت یافته و قرار گیرد که با          )س(فاطمه   تاینها آرمانهای حضــر    
شود؛ و در دژی، خانه و حصاری زندگانی را بچرخاند    چشمهای همیشه بیدار خداوند محافظت می  

ـی نداشــته و به او تجاوز و تعدی کرده نمی بدان راهبی که هیگ آفتی و آســی ــماء تواند؛ و به وسـ لة اس
 گردد! اعظم خداوند حراست می

 

 متکاء یا پرتگاه؟!
 

 

قومی و  نمایند، هر انســانی و های بشــری نشــان داده و تأئید می تا جائیکه زندگانی بشــر و تجربه
وسط های وجودی و دارائیهایشان را ت ه بر آن بوده و هستند تا سرمایهتباری دارائیهائی داشته و همیش
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 ها درونذات باشند و یا برونذات، فرقی  کسی، امری و یا چیزهائی محافظت بدارند! حال این سرمایه  
ی و دیدبان  « حســـاس و معتمد  محافظانی  نیرومند و   دیدبانی  »ورزند تا آنها را     نکرده و اصــرار می

 حراست نمایند تا از هرگونه آفت و آسیب و گزند و... در امان باشند!
ـ اعم از آرامشِ جسمانی، عقالنی، قل  ـ  بیبه طور مثال، برخی برآنند تا آرامشِ وجودی آنها  و... 

به دستِ ثروت داده  های خود را  و لذا، عمالً زمام سرمایه  نگهداری نماید؛« ثروت»را، دیدبانی به نام 
کنند! و متأســفانه، در بســیاری از  خود را هم، در پناه ثروت جســتجو و ســراغ می« حفظِ آرامشِ»و 

شاهده می  ضیه اینگونه می  جایها م سپردگان به این زمینه، ادعاهائی     داریم که ق شد! هر چند که: دل با
ها، ابزارگزینی و گیریها، جهتگیریبسیار بشکوه و شورانگیز را هم مطرح میدارند! ولی متأسفانه موضع    

 گردند! های خودشان، باطل کنندۀ آن ادعاها می روش گزینی
شاهده می  ساعت تالش عرق ریزانه و    زداریم که فردی، رو گاهی و در مواقعی م شت، نه  ی ه

جدّی و پر دغدغة اقتصادی را با تحملی تحسین برانگیز انجام میدهد! و احساس خستگی و رنجش     
ـیم که: چرا فقط اینهمه کار      دهد، و چون از وی می  ئی هم به وی دســـت نمی  و...و دلزدگی  پرسـ

و  بار پاســخ میدهد: برای تأمین آرامش       اقتصـــادی؟! به راحتی و با خاطرجمعی و یقینی شــگفتی    
 آسایش خود و...!

حال، اگر پرسشگر زیرک بوده و بالفاصله بپرسد که: روزانه چند ساعت کار و تالش فکری،       
 نمائی؟! از نحوۀ پاســخ و برخورد وی با این پرســش، متأســفانه متوجه              نی، عاطفی و... می عقال
ـ عبادی به حداقل تنزیل می می  یابند! شویم که: ساعات کارهای فرهنگی 

ــتب کنند، دیده در واقع، ایندســتة از انســانها، نگهبانیکه برای خود انتخاب می ــکننده و  انی اس ش
تواند! چرا که اگر به ادامة       عمل و موضــع خودش هم بیرون آمده نمی   لرزان، که حتی از توجیه   
اد محافظت توانی با اقتص  ات را می بیکه: آیا، آرامش و آسایش راستین قل  پرسشهای خود بپرسیم     

ا رهم به ثروت و هم به آن آرامش نرسیده و هیگ آفتی آندو  بی نمائی؟! آنهم به نحوی که هیگ آسی 
ر )توجه فقط به وسیلة امری دیگ بی چرا که آرامش قل«! آری»بگوید:  تواند ضایع نکند؟! هرگز نمی 

ست که    رازتحقق پیدا کرده و امنیتش از ناحیة امری دیگر، اب و ذکر حق( شهائی دیگر ا فراهم  و رو
 گردد! شده و ضمانت می

د؛ و لذا نبانی به نام شــهرت بســپار برخی دیگر برآنند تا احترام، ارج و عزت وجودیشــان را به دیده

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  .......................................................................................................................................................  گاهی امن ( ) تکیه آرمانهای فاطمی

 

12 

ـ و حتی ثروتی که با خون دل جمع کرده  بی یها، استعدادها همة نیروها، سرمایه ـ می نظیر  ذارند و گ اند 
شود که   ییشان وقتی تأمین م دچرا که معتقداند، احترام وجوهزینه میدارند تا به آوازه و شهرتی برسند!   

 شهرت داشته و نام و آوازه داشته باشند!
سپرده و فعالیتهای خود را     شهرت  شهرت    لذا، زمام امور زندگانی خود را به  سب  در جهت ک

 های خود را در همین جهت و مسیر هزینه میدارند! قرار داده و کلیة نیروها و سرمایه
سرمایه      ستی، حیات،  ستة دیگری، ه شانرا به دیده  د ی به بان و محافظ ها، کمال و عظمت وجودی

ست »نام  ستی، ذلت، دنائت و...    می« ریا ستقبال می  سپارند! و لذا، از هرگونه پ ست  کنند ت یی ا ا به ریا
کرسی ریاست    تا به پذیرند دست یابند! اینان، مزدوری، اسارت، بردگی و وابستگیِ هر پلیدی را می   

 برسند!
 خیزند تا رئیس شوند!  با جان و مال و حرمت و سرنوشتِ ربانیِ دیگران به بازی بر می

 دهند تا خود رئیس گردند! گناهی را هدر می بیانسانهای  خون
نکه: سپارند تا به ریاست برسند! حال چرا؟! برای ای    میبی شانرا به گرو نهاده و به اجن  کشور و میهن 

 برند ما فقط زمانی دارای هستی و عظمت وجودی و... خواهیم بود که رئیس باشیم! گمان می
ــم کنند، وقتی برای اینکه گمان می ـان رئیس بود  اس ــده، با کمال« تر آدم»شـ  تر  عظمت تر و با ش

 شوند! می
ــه زمینه»و این واقعیتِ تلخ را، در هر  ـاندیم، همة ماها به چشــم دیده و  « ئی س که به عرض رسـ

 ایم! تجربه کرده
ـانهای خودفریب، دیده        از کوچک تا بزرگ تجربه کرده    انی که ب اند که: عدۀ بیشــماری از انسـ

ــرافت و برای حفظ  ــت از عظمت، کرامت، حرمت، ش «  ثروت»ا یکنند  ... خود انتخاب میو حراس
 یا شهرت یا ریاست! !است
 

 تکیه زدنِ به هوا
 
 

: هر که دارند بررســیهای گوهریابانه، هر محقق بینشــوری را به این باور خدشــه نابردار مجهز می
سبانها و دیده »کدام از این  شان  « بانها پا شند! ب و محتاج به نگهبان و حارس می« ناتوان»واقعاً خود به  ا

  پاســـداری و محافظت    طور مثال، ثروت، خود وابســتة به ثروتمند بوده و خودش را عمالً دیگری     
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های  هتواند ســرمای باشــد خود ثروت، اصــالً نمی ینیاز از برهان م بیرا، چنانکه روشــن و ینماید! ز می
شیده و کا       ،وجودی شد بخ سداری و یا ر صاحب ثروت را پا سازد!  کرامتها، واالئیها و...  گر و امل 

داده و آنرا حافظ کرامت و شــخصــیت      « خودِ ثروت»را به  « نقشِ دهش و ایثار »برخی کودکانه   
 با کودکان ســـالمند ســر مجادله        او را، ما را  « خرد، ایمان و ایثار و...  »کنند و نه    ثروتمند خیال می  

 باشد! ینم
نظر کرده و متوجه دیگران  ها و اموری چون ثروت، شهرت و ریاست صرف حال، اگر از مقوله

ـ فریاد می   ـ و حتی خود وجود و هستیِ دیگران  ه دیگران زنند ک شویم، چون خرد و بینش و تجربه 
بانی خود رباشند، شایستة پیروان فاطمه آنکه: برای دارائیهای      ی مینبا خود محتاج سرپرستی و دیده  

 قت شود:دهائی از آندست را دارد.  بانی انتخاب نمایند که واقعاً توان حفظ سرمایه دیده
شهور و پرآوازه، کوچکترین تحطی  سرزند   اگر از آدم م ودِ شود! و این یعنی: خ  می« نام بد»یی 

ة وجود، حیثیت رتباین زمینه محتاج و فقیر بوده و شدیداً به پاسدار و نگهبان محتاجند! زیرا، نحوۀ و م
ود عین فقر باشند؛ خ  به دیگری می« عینِ ربط و عین اتکاء»ئی است که   و تقرر وجودی آنها به گونه

 باشند و نه چیزی برتر! و ربط می
 و...   ریجهتگی و تعهد و حیات حساسیت،   از بیداری، محروم خود چون نیز و دلیل، همین به پس

 باشند! محافظ میباشند، خود محتاج به دیدبان و  می
 های ربانی خود را به حارسی به نام ثروت و یا شهرت و ریاست    آنیکه ناشیانه و خیالبافانه سرمایه  

حداقل و  یدباســپارد، حتی اگر نســبت به خود و ثروت و... تعهد انســانی و معنیدار داشــته باشــد  می
 دلسوزانه از خود بپرسد که:

صالً   س « ثروت و یا...»ا سانِ  بن سی از اختیارات  « تعهدی»اش چه  دارندهت به ان دارد؟! آیا اگر ک
ــراب و یا... دیگری خرید، ثروتش به وی تعرض کرده  خویش بهره گرفته و ثروتش را تریاک، ش

ـ به عنوان           و می ـــ افظ و ح گوید: تو که اینهمه زحمت کشــیدی و عرق ریختی و... چرا از منـ 
ــ چشم برگرفت نگهدارندۀ سرمایه ی و مرا وسیلة بدست آوردن موجوداتی تلخ و های وجودی خودـ 

 کند!؟ و یا وقتی رفت و عسل خرید و یا قرآن، آیا از او تشکر می نجس و... قرار دادی؟!
واقع مطلب اینســت که: اگر خوبِ خوب، ژرفای روان و عمق جانهای این افراد را بشــکافند،          

 هنعمال و واقعاً متکیِ به تخیالتِ و : این دستة از موجودات،متوجه این واقعیت تلخ خواهند شد که

 باشند! معنا و پوچی از همین دست می بیو نواهای « به به»آلود بوده و اسیر 
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ری وجودی دانند که این به به دیگران، هرگز ام این در حالیست که واقعاً و متأسفانه و بدبختانه نمی
 افزاید! و ارزشمند را به آنها هبه نکرده و نمی

ـانها را موظف داریم تا بگویند که: »ها نمیدانند که اگر:  این چه ه به! ب»کلوخی را نهاده و همة انسـ
 ! هرگز و به هیچروی آن کلوخ الماس نخواهد شد!«الماس گران گوهری!

پس، آنی هم که از گوهر کرامت، شرافت عزت و... محروم و بری باشد، هرگز و به هیچروی   
 ، از جنس آدمیت و کرامت و شرافت و... چیزی داده و افزوده نمیثروت و شهرت و ریاست، به او

 توانند!
ــو حزب باد! می»به هر حال، آنهائی که به قول ظریفی  ه و...! مواجه ب وقتی با به باشــند، اوالً، عض

ــدند، خیال می ــده« آدم»کنند که واقعاً  ش ـتیمند   ش ـته و واقعاً هسـ  اند! و ثانیاً: آنچه جنبة وجودی داشـ
ست، رها کرده و کنار می          می ستی ا ستی و از ه ستی، با ه شد؛ آنچه را در ه امر  نهد تا به چیز و یا با

 را پاسداری نمایند!طریق خود این اعتباری تکیه زده و از 
های غیر ربانی خود ناتوان     های غیرخدائی و زمینه    میداند که مقوله     )س(در واقع، چون فاطمة زهرا  

 د.زن باشند، به دیدگان همیشه بیدار حق تکیه می بان می دهخود محتاج به متکاء و دیو 
 

 چارۀ بیچارگی
 
 

قر دست عین ربط و ف نموری از آاها و  م که زمینهیخوب، حاال که متوجه شده و یقین پیدا نمود 
 چه باید کرد؟!باشند،  و احتیاج بوده و خود نیازمند به پاسدار و دیده بان می

سار وحی و حقیقت علم   مت و سایه ص عنوان پروردۀ دامان عگوید: من به  می)س(حضرت زهرا 
ه برد؛ چنانک   ســپارم که خوابش نمی    بانی می  های وجودیم را به آن دیده    و گوهر حکمت، ســرمایه    

 خود فرموده:

ِ َو الهَحيُّ الهَقيُّوم   ْ ه  ِسنَة  َواَل نَ وهم   ، اللَّه  اَل إِلَ هَ ِإالَّ   و... اَل تَأهخ 
هر چند که در هیئات نیایش ظهور فرموده است، ولی در واقع خصلت انشائی  و کالم مبارکش،

بان، امید و  هگاه و دید باشــد تا ما، از غیر این تکیه داشــته و در حقیقت نقش تعلیمی را دارا بوده و می
اه لی از غیر حق، و روی آوردنِ مشــتاقانه و ســرفرازانه به بارگماطمینان بازگرفته و با رویگردانیدنِ ع
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 .امن پرورش، قدرت و استیالی آنها را انکار نموده و ابطال نمائیم
رگز ســپارد که ه    بانی می  های ربانی و کرامت افزایش را به کســی و به دیده        ســرمایه   )س(فاطمه  

 تواند! بیداریش را امری تهدید کرده نمی
ساد رباید؟ و      شود که، پ  مگر می ضرت حق چیزی را ف شم خداوند و از برابر دیدگان ح یش چ

 تهدید کند؟ و آسیب رساند؟
های وجودی مؤمن و مخلصــی را    تواند از پیش چشــم خداوند، ســرمایه        مگر حتی ابلیس می
 ها و به هستی و دارائیهای او آسیب رسانیده و یا دست بردی زند؟! دزدی کرده، به سرمایه

ـازد   ی میان و مقام م در واقع ما را متوجه آر   ،!ام  ِر  ي    ْی ال  الَّ  کَ نِ که ِر  بِ  وَ با ذکر این نکته:    )س(فاطمه   سـ
ـ سرمایه    ـ یا دژ و حصار؛ یا پایه و متکاء   ما از برترین و واالترین امنیتهای وجودی  که در آن مقام 

 تواند! آنها را تهدید کرده نمیبی برخوردار بوده و هیگ آفت و آسی
ــرمایه   به هر ــوخته، ارزش س ـان نس ـان حتی به خودشـ ای ه حال، برخی از کوته نظرانی که دلشـ
خود را ندانسته و دغدغة محافظت و بهروریِ بخردانه و بینشورانة از آنها را ندارند، کودکانه وجودی 

شباورانه  سرمایه و خو شالی، مادی و اعتباری  ، برای حفظ آن  ی که خود ی های بیبدیل به قدرتهای پو
ویش، های خ  باشــند، تکیه کرده و بر آنند تا از این طریق بر ســرمایه          بان و حارس می   تاج دیده  مح

کرامت و عزت و شــرافت و آرامش و آزادگی و طهارت و... خویش بیفزایند! در حالیکه باور           
 خداوند بر اینست که:

 * فَِإنَّ الهِعزَّةَ لِلَِّه َجِميع ا... 

شن و ت  *ِمنيَن م ؤه َو لِله فَِإنَّ الهِعزَّةَ لِلَّهِ ...  وجیه چنانکه در موردی دیگر و به عنوان حکم و فرمانی رو

 فرماید: نابردار می

ِْ الهم ؤهِمن ِ م  الهِعزَّ  جَن الهَكاِفِرِيَن أَوهلِيَاءَ ِمن د وِن الهم ؤهِمنِينَ يالَّ ي َتَِّخ  * ةَ لِلَِّه َجِميع اةَ فَِإنَّ الهِعزَّ أَي َبهتَ غ وَن ِعنَد
سفانه دیدیم که هم عده  شور، خود و       ئی از هموطن و ما، متأ سی این ک سیا های ما و هم رهبران 

های کُل ملت را به روسها فروختند و تبلیغ هم کردند مبنی بر اینکه: روسها دژی هستند که ما     سرمایه 
نند! و ک و... حراست و نگهبانی می  های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، هنری  را از همة آفتها و آسیب 

 باشد! اش سر افکنده می روسها و بردگان آنها هم، کردند آنچه تاریخ از مشاهده
ها فروخته و همان     بیهای همة مردم را به غر    بینیم که: هم خود و هم ســرمایه     و امروز هم باز می 
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ــرایط در این می ها را بلغور می تبلیغ ــد که:  کنند! و فرق این ش یک  در آنجا و در آنوقت ما فقطباش
 داشتیم! و حاال، چهل و چندتا! بادار

کنم که برای هر آدم عاقلی، جای این پرسش خالی باشد که: آیا، خودِ این پاسداران      گمان می
شانرا، مملکت خرد و عاطفه و ایثار و   حداقل خودشان را، مملکت دل »بانها و دژهای پر ادعا،  و دیده

عقیدتی،  ،های متنوع اخالقی شهای فساد و نا امنی و تشوی   از گزند آفتها و آسیب  طهارت و... شانرا 
 اند یا نه؟ هنری، اقتصادی، سیاسی و... حفظ و نگهداری کرده

ـ شرافتشان را،   آیا اینان خود، آدمیت ـ ـ و نه انسان مؤمن و متعبدـ  ـ شان را به عنوان فقط یک آدمـ 
 اند یا نه؟! شان را نگهداری کردهپاکی و آزادگی و غیرت و شرافت و ناموس

ها و اموری از ایندســـت تکیه نکرده و پناه نبرده،      ها، زمینه   هرگز و به هیچروی به رکن  )س(فاطمه  
باشد!   میب برانداز و آسی ، نفوذ ناپذیر، شکست نابردار   «جاللت»برد که از فرط  بلکه به رکنی پناه می

ایمان؛ رکن عشق و عبادت، رکن اخالص و آزادگی،  و به تعبیرهائی: رکن « رکنِ الهی»و این رکن 
ذای اند، غ هنباشد! و لذا، حتی وقتی که خود و فرزندانِ خردسالش گرس     رکن توحید و تفرید و... می

 دهد! هایش را به فقیر می خود و بچه
 

 اسم اعظم
 

 

م اسم اعظ بان خودش قرار میدهد،  زده و آنرا دیده بدان تکیه )س(مورد دیگری که حضرت زهرا 
ـاشـــد. این نکتـه را بـه این نحو نیز می                 می  ـان              ب  های   توانیم عنوان داریم کـه: یکی از آرم

تکیه زدن به اسم اعظم حضرت حق بوده و ضمن القاء این نیایش، بر آنست تا آنرا      )س(زهرای اطهر
 روان و محبان خود القاء نموده و آرمان بشکوه حیاتی آنها قرار دهد!یبرای پ

چون موضوع اسم اعظم، یکی از مجهوالتیست که پیرامون آن، بسیار حرفها گفته       به هر حال،
ست، برای     ساختن »شده ا سته می     « نزدیک  شای ضیه،  ضوع  اذهان به گوهر ق ر مبنای ب را نماید تا مو

سی   » شنا سی و تحلیل را      « روش  شها، برر ضمن مثالهای مندرج در خود رو مورد مطالعه قرار داده، 
 جلو برانیم!

ـلمانها در رابطة با اســم اعظم دو نوع برخورد         نجا که منِ همه نادان، متوجه شـــده     تا آ   ام، ما مسـ
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ر مربوط به آنهائیست که بسیار سطحی، بسیار ابتدائی و غی       داشته و تا هنوز هم داریم. یک برخورد 
شود   یمهای عرفانی سروکار دارند! و لذا، وقتی صحبت از اسم اعظم     محققانه با برخی از شبه مقوله 

ه باشــد ک    کنند که اســم اعظم، امری مفهومی، ذهنی و یا اســمی ملفوظ و یا مکتوب می       خیال می 
بهره گیرد، هر کاری که خواســته باشـــد،      هرکس او را بفهمد و با درک راز و رمزهای او، از وی    

 دهد! انجام می
ر فردی باشــد؛ حال، اگ می« حیّ»مثالً فرض بفرمائید که: اســم اعظم، کلمة مکتوب و یا ملفوظِ 

ـ به هر دلیل و یا  ــ شف! کرد، و مثالً گفت:    دلیلی بیآنراـ  ـ ک ــ همین  ! و اراده فرموده تا درا َحی  ي  ییـ 
 اشد!ب و یا خودش در همانجا باشد، می شود! فالن کار انجام شود، می نگه دنیایلحظة اکنون، در 

رموده و او مثالً به کلوخی نگاه ف« به او دادند!»کنند که: اگر اسم اعظم را  چنانکه گاهی خیال می
گمان  شــود! زیرا، اینان بدیل بدل شــود، می بیو اراده نمود تا با گفتن آن اســم، آن کلوخ به الماس 

ـ که اصلشان مفاهیمی ذهنی می     می ـ  اصلشان  باشند و اصلِ   کنند که همین اسمأ ملفوظ و یا مکتوبـ 
ـ مانند: کریم و رحیم و رازق و...، واقعاًچیزی دی  باشند! می« های الهی اسم» گر 

سایة سایة    و اند( اسم واقعی نبوده، بلکه اسمِ اسمِ اسمند!     در حالیکه اینها )آنچه ملفوظ و مکتوب
 اند! سایه

سماء الهی عینیت و بدیهیتِ وجودی دارد! و این مائیم که   رای بزیرا باید پذیرفت که: اوالً همة ا
گذاریم؛ و ثانیاً اسم اعظم نیز، یک حقیقت عینیِ بدیهی بوده و آنچه ما در  شناسائی، برایشان اسم می

 باشد! ذهن داریم، سایة سایة او می
بدیهی و  ،باشد اینست که ما: وقتی به هر اسم واقعی برداشت دیگری که در میان برخی شایع می

سماء الهی می   بریم، در ت عینی توجه نموده و یا پناه می سمی از ا  حلیل نهائی، همان مظهر و مجالی ا

ــد. بطور مثال، من بنده وقتی به        ظهر و نمایم، در واقع به م   پناه گرفته و توجه عملی می    « نور»باشـ
 ام! پناه برده« نور»مجالئی از اسم مبارک 

ــکال ویژه   ــکناس )کاغذهائی که با اش ــی عمالً به اس راحی و طیی  بر مبنای آنچه آمد، اگر کس
ـیانه آنرا حالل مشــکالتِ خویش، دیده         رنگ شــده    بان و دژِ امنیت بخش   اند( پناه برده و مثالً ناشـ

ـ قرار داده است،    ـ در تحلیل نهائی امری پنداری و اعتباری و...ـ  خویش پنداشت، چون خدایش راـ 
 برای وی اسم اعظم آن خدا هم، همان اسکناس تواند بود!
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سان    وهن بر مبنای این نگرش ویژۀ ستی برانداز، برای ان س  نماها و مؤمن آلودِ ه ت، نماهائی از ایند
ـتر تپیده و در راهش    ـته و در جهت تحقق و تقرب آن بیشـ ـتر اعتماد داشـ به هر چیز و امری که: بیشـ

 نیز همان خواهد بود!های وجودی هزینه کردند، اسم اعظم خدایشان  عمالً از سرمایه
نماید تا توجه گردد که فرد، مثالً برای  اسم اعظم آن خدا، الزم می برای شناسائی خدای اینان و   

سرمایه    شتر  مادی،  های کند؟! یا به زمینه گذاری می خرد و بینش و ایمان و طهارت و اخالص و... بی
سم اعظم او همان         شتر هزینه کرد و پناه برد و جان داد و... ا ست؟! به هر کدام که بی شهرت و ریا یا 

 تواند بود!
ـ و آنچه و آنکه در آن جای گرفته و می ــ شتر ت   باید توجه نمود که: به خانة دلـ  ـ بی ــ وجه گیردـ 

ه خانة گِل؟! تا ئی در آن راه نیابد؟! یا ب اش میدارد تا هیچگونه آفت و ناشایسته   داشته و تزئین و تحلیه 
 بتوان اسم اعظم مورد نظر او را شناسائی و معین نمود!

ـلمان!      ()سو دوســتدار فاطمه    )ص(آی مؤمن! ای که خود را پیرو پیامبر اکرم   به هر حال، آی مسـ
کنی، بیدار شـو! و دریاب که اسـم اعظمی که فاطمة زهرا مورد توجه خود قرار داده و ما    قلمداد می

سوی او می  ست؟! و     را از طریق طرح آرمانهائی بیبدیل به  شاند چی ست  س()رکن که فاطمهوباک دو
 های  ی و شــهود دســت یابیم تا مشــتاقانه، همة ســرمایه            دمقامی از خردمن   میدارد تا من و تو به آن   

هی و اسم اعظم ال خداوند بسپاریم! و با او یکی کنیم و...! زیرا، از نزد  « اسم اعظم »وجودی خود را به 
ی بتوان کرد و نه هم هیگ آفت و آســی ژ قدســی او نه هیگ چیزی را دزدی میاز حصــار نورانی و د

 باشد؟! می« چی و یا کی»حال، این اسم اعظم بدو رسانید! 

« مقام جمعیِ نوری ختمی»باشند که: اسم اعظم الهی    باورمند می م خَلصه همه مؤمنان با معرفت و 
 باشد؛ چرا که خداوند جز او، اسم اعظمی ندارد! می)ص(حضرت محمد

سرمایه  می )س(و فاطمه ست  بدیلشبیهای ربانیش، دارائیهای  خواهد تا: خودش،  ، و... همه را درب
 و مقام نورانیِ نبوت و رسالتش قرار دهد؛ تا:)ص(در اختیار پیامبر

شتیاق همان را انجام دهد!       ستی و ا شد؛ و هم خود با همة ه هر چه پیامبر فرمود هم خود همان با
سد! م      شنا شناس و ببین؛ همانگونه ببیند و ب الً وقتی ثوقتی پیامبر فرمود: دنیا را اینگونه و از این جنس ب

 فرمود که:

َماَواِ  وَ  بِّح  لِلَّهِ َما ِفي الس       َّ َرهضِ  ي س       َ ـبیح همة موجودات ار)س(فاطمه ؛َما ِفي اْله ــی و نه تنها تسـ ض
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 سماوی را باور نماید! بلکه این تسبیح را بشنود و ببیند!

ــت که: اگر ما، فهمیده و باور کردیم که: مثالً این دیوار ذکر می         ون گوید؛ چ  واقع امر اینسـ

باشــد، اوالً در برابر آن کار زشــت    فهمیم موجودی که ذکر بگوید زنده و بیدار و آگاه و... می      می

سخر  حرمتی بیها و  از بدبینی دهیم و ثانیاً نمیانجام  س   ها، از تحقیر و تم سارت، از اح اس ، از ذلت و ا

 اد خواهیم شد!با یکدیگر، از احساس ناهمدلی و ناهمزبانی و... رها و آزبیگانگی 
 
 های وجودی سرمایه

 
 

در این مرحلة از توجه و تدقیق بهتر آنکه عقل و دل را متوجه این نکته گردانیم که حضــرت           

سرمایه )س(زهرا شه بیدار حق، به   ،چنین مقامی»خواهد آنها را به  هایی دارد که می چه  به دیدگان همی

این  کاوش نمائیم تا دریابیم که      بســپارد!  «او به اســماء اعظم   رکن و دژ تجاوز ناپذیر قادر بیچون و     

ضرت فاطمه    سرمایه  ستند که اگر روزی با ح شدیم، تالش ورزیم که اگر ما   هم)س(ها چه ه آرمان 

ـ سرمایه ـ در حدِّ وجودی خودمان   بسپاریم!)س(هائی داریم، آنها را به خدای فاطمه هم 

ا:  خواهد ت برده باشد؛ از خداوند می ئی معین و مشخو   که اسمی از سرمایه  بی )س(حضرت زهرا 

ــد، ضـــایع   آن دارائی را خداوند نگهبانی و نگهداری فرماید که اگر غیر حق نگهدار           »  ش باشـ

 «!شود می

سرمایه  سیار معمولی      از  شته و خود را متوجه دارائیهای ب ضرت اگر گذ های واال و بیبدیل آن ح

 بسپاریم، چه خواهد شد؟! خود ساخته و بررسی نمائیم که اگر آنها را به غیر حق

ــد؟! یک نگرش کُلی،    ـایع خواهند ش ـپاریم، ضـ ــت غیر خداوند بسـ ما چه داریم که اگر به دس

 اند؛ مثالً: های ما چنین فراگیر و منصفانه اثبات میدارد که بسیاری از سرمایه

ــتیز، رایانه اگر ما چشــم خویش را به تلوزیون پاریم، ســهای هویت برانداز ب ها و انترنت های معناس

 سازد؟ یا شکوفا و بارور؟! ضایع میرا آیا واقعاً چشم و قوۀ بینائی و... 

ـ کهزدای  آلود و آرامش آور، فساد های کمال بر انداز، تشویش  اگر گوش خود را به زمینه در  ــ

سازند یا شاداب و قدرتمندش؟! اگر عقل و عاطفه  ش میـــ بسپاریم، ضایع باشد زمانة ما کم هم نمی
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سازند؟ یا   می ضایع را های غیر ربانی، غیر استعالئی و نا مبارک بسپاریم،آنها    خود را به زمینهو قلب 

 شاداب و توانمند؟!

ـ امور، زمینه   ــ ـ ها و صو  آنچه از ناحیة غیر خدا، غیر قرآن و معصومـ  ر غیر ربانی، غیر قرآنی و... 
 و بینائی بخش؟!اند؟! یا شاداب کننده  شود، آیا واقعاً ضایع کننده متبادر می

سپاریم،  « واهب عقل»به خداوند، جز به  زقله خود را، جاگر عقل و قوۀ عا و جز به حکیم مطلق ب
ایعش سازد و یا ض   تر، پربارتر و نیرومندترش ساخته و از اشتداد وجودی برخوردارش می   آیا روشن 

 کند؟! می
ده و از او چه کارش کردین ستیز بسپاریم، چ   شخصیتِ   بیاگر بچة خود را به دست کالشهای   

ـان   می ـانی با کرامت و اخالق خدائی؟! یا انسـ ـازند؟! انسـ نمائی ابلیس منش؟! و ما همه دیدیم که  سـ
ــی جامعة ما   ـیاس ــطالح سـ ـان کردند! و از رهبرهای! به اص ـیه روزگاری چکارشـ ، چه جانورهای سـ

 درست کردند!
شتیم و داریم، اگر چشم، اگر گوش، اگر فرزند و اگر پول، همه را فرستاده و یا بازهم      ههرچ دا

ستیم به   می شی »، تا از طریقِ «فرنگ»فر محور،  امحور، دنی محور، هوس محور، ربا سود های «آرمانترا
 یا فاسد و ضایعشان؟!محور و... تطهیر و تزکیةشان نمایند؟!  محور، شهرت ریاست

هول انگیز برداشته و دست از خدا و پیغمبر و قرآن و طهارت و اخالص و بهشت و   بیاییم گامی
 م:یجهنم و... برداشته، ولی خود را فقط به عنوان آدم مورد پذیرش قرار داده و از خود بپرس

سی، هنری و...      سیا صادی،  سیله »یی که: آدم را  آیا روش و منش اقت ساخته و از او به عنوان  « و
اوالً، آیا این منش و روش اقالً انسانی است و یا ضد  کند؟! سرمایه سوء استفاده می« رشدِ عددِ ابزارِ»

 باشد؟!« دمآ»های ارزش ناپیدای موجودی به نام  تواند متکای انسان و سرمایه انسانی؟! و ثانیاً، آیا می
ان عدۀ زیادی از مدعیبه هر حال، در شرایط فعلی، اسم اعظم، دژ نفوذ ناپذیر و حافظِ بال منازع    

سه و امریکا و... می  ـــ گالبهای  باشند! و کتاب مقدسشان؛ رساله       آدمیت فران  خرد براندازی کهـ 
ـــ از دموکراسی و آزادی و... طرحهایی هویت برانداز به دست میدهند!        بصورتِ انسانهای واقعیـ 

ائی ه در تحلیل نهائی از او وسیله ولی  دم زده« انسان و انسانگرائی و انسان محوری    » هائی که از رساله 
 فرمانپذیر برای اهل ثروت و ریاست و شیطنت و... درست میدارند!

ضرت   ؛اعَ ض       کَ ِر  ي ه غَ  ه  ظَ فَ حَ  وه ا لَ ا م  ن  ي ه لَ عَ  ظه فَ احه وَ با طرح این نیایش که: بارخدایا: )س(زهرا در واقع، ح
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 باشد تا بما بباوراند که: بر آن می
سرمایه  شد، بخواهیم یا نخواهیم! بدانیم یا  های وجودی ما  اگر  را حافظ و نگهبانی جز خداوند با

 ندانیم، آنها را ضایع و فاسد میدارند!

 ه  ِرَ ت َ س     َ  وه ا لَ ا م  ن  ي ه لَ عَ  ِره ت   اس     ه وَ در همین فراز از نیایش اینسـت که:  )س(آخرین درخواسـت زهرای اطهر 
 !اعَ ش   کَ ِر  ي ه غَ 

 !گردد اند علنی میشاش بپوکه اگر غیر تورا « آنچه»بپوشان  ـ و برای ماـ بار الها! 
باشد   ئی های هوشربا و خیره کننده  دارائیو تواند متوجه آن سرمایه   اگر چه این درخواست می 

ـ به دلیل ناتوانی  که ـ از مشاهدۀ آنها به فتنه و... می  ها و نارسائی چون خلق  هتر آنکه افتند، ب های خود 
ـانندۀ آنها باشــد!         تواند، متوجه و مربوط به افراد تبه روزگار و بد رفتاری         ولی میخود خداوند پوشـ

 باشد که از صورت اعمال خویش شرمسارند! و لذا از حق طلب استتار آنرا دارند!« من»چون 
ـتیم که فاطمه      ریم که  کند، پس باید بپذی     معصــوم بوده و گناه نمی  )س(بهر حال، چون متیقن هسـ

 کالم آن بزرگوار جنبة تعلیمی دارد!
ـــ آنهم در همة زمانها و         میدانیم که: همة دلسوزان به انسان، انسانیت و ارزشهای واالی انسانیـ 

ـ گفته     ـــ  و مدافعان   ، امروز کار طرفداران   ولیاند که: ای انســـان! عملِ زشـــت انجام مده!       مکانهاـ 
جا « ر و...بشآزادی و حقوق »مدافع را ئی که خویشتن  های هویت باخته و رجاله« اومانیزم»سیه روی 

 زنند بدانجا رسیده است که: می
ار ب آور و رسوائی  ساختن اعمال زشت، تباهی  « علنی»همة توجه، تالش و همت خود را صرفِ  

 کنند! هم می افتخارها  ساخته! و بجای احساس شرمندگی، به این بدبختی
سیار زیاد می  سطه می     بگذریم! دردها اگرچه ب ه: راه باشد ک  باشد، ولی جای خوشحالی بدان وا

 باشد! و لذا: چاره و جبران و... باز می
 محور بگوئیم: نه! هرگز، نباید همچون خودفریبان هوس

ـاد مشــکل نمی  ـان   چرا که اوالً، مبارزۀ با فسـ باشــد؛ چرا که این تالش با فطرت تعالیجوی انسـ
، هرگز و به جوئیهمسوق و هماهنگ است! و ثانیاً، به واسطة مشکل بودن طریق فساد زدائی و تعالی     

 داد!هیچروی نباید تن به فساد و ذلت و... 
و حق و صــالح و... هم هموار اســت؛ هم طی طریق، در آن آســان و ســاده  قراه عشــ در واقع
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شگر و آرامش      ست و هم نواز ست؛ هم مالیم با فطرت ا سان   ا دهنده! و نیز، هر راه دیگری را که ان
ا و زیانها و... ه با یک سلسله آفتها و آسیب     حتماًند یا نداند، و برود، بخواهد یا نخواهد و بداانتخاب 

 باشد مگر راه خداوند و عشق ورزی و دلدادگی و تعالیجوئی و...! همراه می

رد ک را آرمان این بود تا به حضرت دوست بپیوندد؛ از سوئی، چون گمان می   (ع)حضرت موسی  

شکل می    سیار م شد، اجباراً از خداوند  که این امر ب سید:   با پروردگار من!  ؟!کَ يه لَ اِ  ل  ص    ِ اِ  فَ يه کَ ی  ب  رَ »پر

؛ و این خداوند فرمود: خودت را وداع گوی و بیا ؛اله ع  ت َ  وَ  کَ س      َ فه ن َ  عه اَل: دَ ق  چگونه به تو پیوند یابم؟! 
 یعنی:

 دیدت و برداشت خودت را رها کن؛ هوسها، مصلحت بینیها و برداشتهای خودت را رها کُن؛     
 ؛ دژها و پناهگاههائی که خیال و وهم و... برایت بافته و            ات رها کُن  پوشـــالی ی دروغین وها متکا 

سی( را هم نبین و رها کن، بلکه    اند رها ک ساخته  سای ما! خودت )مو سی آفرین » فقطن؛ مو را  «مو
 رسی! بینی، به منِ موسی آفرین نمی را می« موسی»تا وقتی تو  زیرا: و بیا!ببین! 

سطه هدیه کردم تا ماها هم به این باور مجهز        شورانگیز را بدان وا شربای  ستان هو ردیم گاین دا
اشد!  ب در واقع همان پیوستن به حق و متصل شدن به اسم اعظم او می    )س(که: آرمانهای حضرت زهرا 

ـ از هر نوعی که باشد  ـ بدان مقام راه نخواهد بود! و چون چنین شد، آفت و آسیب را 
 

 !مه اک  يَّ اِ  وَ  رَزَقَ نَا اهلل  
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 نه مِ  کَ ل  أَ س   ه ی اَ ن  اِ  مَّ ه  لل   ! اَ ض   ی  ِره ت َ  وَ  َُّ حِ ا ت  م  بِ  لَ مَ عَ اله ! وَ نی  غِ اله وَ  افَ ف  عِ اله ! وَ قی  التُّ  وَ  دی  ه  اله  کَ ل  أَ س   ه ی اَ ن  اِ  مَّ ه  لل   اَ 
 لِ ا   وَ  دٍ مَّ حَ م   لی  عَ  لِّ ص   َ  مَّ ه  لل   ا! اَ ن  لِ هه جَ لِ  کَ مِ له عِ  وَ  کَ مِ له حِ  نه مِ  ا! وَ ن  تِ اقَ ف   ا وَ ن  ِرِ قه فَ لِ  اکَ ن  غِ  نه مِ  ا! وَ ن  فِ عه ض   َ لِ  کَ تِ وَّ ق   
 !مينَ احِ الِر    مَ حَ ره ا اَ ي   کَ تِ مَ حه ِرَ بِ  کَ تِ ادَ ب  عِ  وَ  کَ تِ اعَ ط   وَ  کَ ِِر که ذِ  وَ  کَ ِِر ک  شَ  لی  ا عَ ن   عِ اَ وَ  دٍ مَّ حَ م  

 

 هدایتجویی
 
 

اشد. یعنی انسان   ب طلب می انسان، هدایتجوی و وقایه  ِ وَ ا بِم  مقدمتاً باید به عرض برسانم که انسان   
رسیدن و تحقق و تبلور بخشیدنِ هر خواسته و چیزی که مدّ نظر     را، از هر نظر و در هر زمینه و برای 

شی و... محتاج می     ـ کن ــ شیـ  شد. منتها،  ب بگیریم، به هدایت و راهنمائی نیازمند بوده و به وقایة نگر ا
ــت و   هدایت تکوینی و درونذات )بر مبنای خردورزی گاهی این راهنمائی و ــفه و...( اس و یا مکاش

 و...؛بی زمانی تدوینی، تشریعی، تجر
ی از ی در واقع، بر مبنای درک اهمیت همین نکتة دقیق و اصـلِ تردید نابردار بوده اسـت که عده  

ــفه و متألهین،  ـتهفالس طراحی و « هلّت عظمتج»اند تا براهینی برای اثبات وجود خداوند  وقتی خواسـ
...، و تدوین نمایند، در کنار طراحی و ابراز براهین حرکت، علّیت، حدوث و نظم و برهان صــدّقین    

 اند! را نیز، مورد توجه قرار داده« هدایت»برهان 
فات و صــدر قرآن کریم نیز در جایهای متعدد مشــاهده میداریم که وقتی صــحبت از ویژگیها 

اعم از  ـ آید، یکی از ویژگیهای بسیار بشکوه، و دلنواز خداوند را هدایتگری علیای حق به میان می
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 و...!« دی  هَ ف َ  قَ لَ ْی خَ لَّ اَ »فرماید:  کند! چنانکه مثالً می ـ معرفی و یاد می تکوینی و تشریعی
ـ و اگر خواستی   ـ و  بگو: هر آرمانبه هر حال، انسان برای رسیدن و کسب کردن هر خواسته  ی 

 .به انجام رسانیدن هر کار ارزشمند و سرنوشت سازی به هدایت و وقایه نیازمند است
ـ چنانکه مسلم بوده و   نیاز از برهان  یباین نکته را نیز باید مد نظر گرفت که بخشی از موجودات 

ـ بر اساس هدایت تکوینی به   می سیب  ةوفهبه و یا شکرسند؛ مثالً یک  خود می« کمال نوعیِ»نماید 
ل و سالم و...  رسد که به یک میوۀ پختة کام  و یا شفتالو، بر مبنای هدایت تکوینی، کارش بجائی می 

شــود. در حالیکه، بچة انســان برای رســیدن به مراحل رشــد و پختگی و... و نیز، برای انجام   بدل می
هدایتها دارد تا به آنجا و یا آن         دادن هرکار و هر تالش معنیدار و ارزشــمندی، نیاز حتمی به انواع      

 ئی که باید برسد، نائل آید. نتیجه
را  باشد که هیچگونه تردید و شکی   هی و روشن می یاینها مؤید آنند که اصل هدایت، آنقدر بد 

 تابد! بر نمی
ـتة قلب و قالب خود، محتاج به هدایت، داللت، تعلیم و نیازمند                    ـایسـ ـناختِ شـ ـان برای شـ انسـ

باشد؛ همانگونه که او، برای حفظ سالمت و بقای خود، برای  راز دامن و گسترده میهای د راهنمائی
به نمایش نهادن کمال، جالل، کرامت، حرمت، آزادگی، غنا، محبوبیت،                 تحقق شــکوفائی و 
ـ  ــ اعم از خوردن و خوابیدن و پوشیدن و...  سرفرازی و حتی امور بسیار ساده و معمولة حیاتی خودـ 

اصالً هادی و داللتگری در کار نباشد، او حتی غذایش   به هدایت بوده و فرضاً، اگر   شدیداً نیازمند 
 تواند! را تهیه کرده نمی

تر و برترِ از آنچه آمد، انســان برای رســیدن به ســعادت و آرامش خود؛ برای تحقق    بســیار مهم
یدن به رســغه و رنگ الهی بخشــیدن به خود؛ برای بهویت ربانی و صــورت انســانی خود؛ برای صــ

ــی معنیدار و تعالی ــدیداً نیازمند به هدایت و  آرامش محور و خالی از هرگونه فســاد و آلودگی و... ش
 باشد. ه مییوقا

نه از  ،ئی شــایســته و ارجمند برخوردار نگردد و این، مؤید آنســت که تا هدایت ندیده و از وقایه
دای ز اضطرابها و تشویشهائی راحتی    ها، هائی که باعث ظهور و بروز دغدغه شرار فسادها و آلودگی  

ماند و نه از برکات و ارزشــهائی که زادۀ هدایت گفتاری، رفتاری و پنداری               برکنار می  گردند  می
 شکوه و عزت نمای میدارند! و هم گرایشهایش را.ببوده، هم نگرشهایش را 
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دید  بدیهی و تر  به هر حال، برای چندمین بار تأکید میدارم که نیاز به هدایت و وقایه، امری                  
زی و یگرفته و از درگاه کسی، چ غاباشد! منتها، چون هر کسی این هدایت را از جائی سر نابردار می

ـ از نظر پی    یا امری می  ـــ  ئی پیدا   آورد، اهمیت ویژه  آمدها و آثاری که ببار می       جوید؛ موضــوعـ 
سانی  هویت انسانی( از ک  ئی برای رسیدن به حقیقت و شناختِ مثالً خود )گوهرِ   کند! زیرا، عده می

 نمایند! دایت میمعین و از دانشمندانی ویژه بهره گرفته و کمک ه
ئی برای رسیدن به عزت و شرافت و کرامت راستین خود، از کسانی دیگر و جایهائی دیگر  عده

ـته و طلب داللت و هدایت می  آمده و مرجعی کامالً ویژه و بیبدیل )س(نمایند! و فاطمة زهرا بهره جس
 شته است!ارا معرفی د

 

 پیشگیری...
 
 

ـان ظاهری دارد و باطنی؛ قل      دارد و قالبی؛ جســمی دارد و روحی؛ و روشــن  بی میدانیم که انسـ
 لبند!ط باشد که هر کدام از اینها، آفتهای ویژۀ خود را داشته و پیشگیری و وقایة الزم خود را می می

ودی های وج ، هویت و سرمایه وقایة وجودشویم که هر کسی    بر مبنای این واقعیت، متوجه می
مة  برد! و فاط  خویش را از جائی ســراغ نموده و برای تأمین آن به کســی، چیزی و یا امری پناه می       

ـتن را از درگاه حضـرت دوسـت طلبیده و ضـمن درخواسـت آن از حضـرت       )س(زهرا وقایة خویش
واهید، خ ئی ربانی و همه جانبه می وقایهدر واقع برای ما القاء و انشاء میدارد که اگر هدایت و   ،)ج(حق

 .دیگریتان بجوئید و نه از در و دروازۀ آنرا از بارگاه پروردگار

 !قی  َو التُّ  ه دی  أَل َک اله اَلل  ه مَّ اِنی اَسه اینکه در کالم حضرت آمده است: 
ـ که در منابع دینی « تقوی  »باید به حضور جوانان محفل عرض نمایم که: معنای دقیق  ا آمده و مــ

ــــ وقای مورد تأکیدهای جدی قرار گرفته و به آن ارزش ویژه و تعیین کننده ه، ئی داده شــده اســتـ 
القی و و وقایه از آفتهای روانی، عقیدتی، عقالنی، عبادی، اخ یباشد؛ منتها پیشگیر پیشگیری و... می

باشد، برای   ه هوا گرم میرفتاری! چنانکه وقایة جسمانی، متوجه آفتهای جسمانی است؛ مثالً فعالً ک   
اشد  ب های ویژۀ این فصل، شایسته این می    های سمّی و مسمومیت   جلوگیری از لغزیدن به دام مریضی 

دایی ز آفتاصلِ  »های بهداشت خویش باشد؛ در واقع،    تا انسان مواظب غذای خودش و سایر زمینه  
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میتهای از افتادن به دام مســموگویند؛ و متقی آنیســت که خودش را  می« تقوی»را « و آســیب پیرائی
ـ ارزشی نگهداشته و وقایه کرده است!  ایمانی 

به همین نحو اگر کسی بخواهد مثالً عقل خویش را وقایه نماید تا مثالً به دامهای مسموم سازندۀ 
سده و زمینه  ستی به وقایة       وهم و خیاالت فا شود، بای صاب ن های تحقیر کنندۀ اعتباری و... نیفتاده و م

ـالم، معتمد،   عقال ـته، از منابعی سـ ـیدن به این خواسـ نی )تقوای عقالنی( پرداخته و برای تحقق بخشـ
ا در ه ت راهنمائی نماید تا خردش، از آفتها و آسیب ارزش باور، و معنا محور کسب هدایت و دریاف 

 کِلاز لغزیدن به دام آفتهای مه« دیگر»امان مانده و در مســیر رشــد و شــکوفائی به جائی برســد که 

 «!تقوی  »شود  عقالنی در امان بماند! به همین توجه و تالش گفته می
پایگاه  ز ایمان و بینش و مکاشفات ملکوتیش و کحال، اگر کسی آرزو داشته باشد تا قلبش، مر   

اش از سالمت   عشق و مهرورزیش را وقایه نماید تا مثالً نمازش، ایمانش، اخالصش، دلدادگی و...  
باشد، الزم و ضرور است تا هم از منابعی کسب هدایت و داللت نماید! و هم با     و عافیت برخوردار 
 ئی آنرا وقایه نماید! روشها و ابزار ویژه

 

 طلب گمراهی
 
 

ی وجود نماید، شک  کسب معرفت، هدایت، راهجوئی و پیشگیری می   در اینکه هر کسی از جائی 
 اشد که:ب انگیز قضیه در این می ندارد! منتها نکتة اصلی و هراس

سانها، به دلیل اعراض از خدا و   ستن و ایمان به هوا، هدایت را از منابعی تمنا کرده و  دلبرخی از ان ب
را آورند! چ  جویند که در نهایت تحلیل، واقعاً ســر از طلب گمراهی برون می         ها و اموری می  از زمینه 

ای ه کدۀ بیماری درمانده در عفنکه هدایت را از گمراهان ســراغ گرفته و وقایه را از فاســدان مفســدِ 
 نمایند! اخالقی، ایمانی، عاطفی و... در خواست می

مالً فردی های کا بر مبنای این باور و نگرشی از ایندست، اگر موضوع را از موضع فردی و زمینه 
های گستردۀ اجتماعی ساخته و بخواهیم امور و موارد مورد    و شخصی منتقل ساخته و متوجه زمینه    

قرار  های معنیدار بیمحورانه، دلسوزانه و... مورد کاوش و ارزیا  به شکلی کامالً عالمانه، ارزش  رانظر 
 گردد که: دهیم، بایک توجه و نگاه شتابان این نکته روشن می
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صادی جامعه نیازمند هدایت و وقایه می  سی و تدبیر امور      گاهی نظام اقت سیا شد؛ گاهی نظامی   با
 ظام عقیدتی، عاطفی و...!اجتماعی و گاهی هم مثالً ن

تصــاد و یی از اهل اق هر دســته»یابیم  باشــد که در می میبی در واقع، پس از توجه، تحقیق و ارزیا
ساوی و... تعادل         صادی و یا ت سیدن به راحتی و رفاه و امنیت اقت صادی، برای ر گردانندگان امور اقت

 آموزند! وقایه را نیز میو... از کسی، از چیزی و امری راهنمائی طلبیده و روشی و 
وانیم برای ت های دیار ما معتقد بودند که: بهترین راه و بهترین جائی که ما می            مثالً کمونیســـت

سی          سیا ـ  ــ صادیـ  ساوی اقت سیدن به امنیت و ت ، از آنها هدایت و راهنمائی طلبیده و مؤمنانه هم به ر
ن از نام آورانی چو « نمائی طلبی هدایتگری و هدایت پذیری و راه    »داللتهای آنها گردن گذاریم،    

 باشد! مارکس و انگلس و لنین و مائو و... و نیز دولتهائی چون روسیه و چین می
ست  ستورات و راهنمائیهای اینها را عمالً بکار   زیرا، کمونی های دیار ما معتقد بودند که: اگر ما د

 هم از امنیت سیاسی و اداری و  بندیم، هم از امنیت و مثالً تساوی اقتصادی برخوردار خواهیم شد و    
 اجتماعی و هنری و...!

دای بهترین مرجع هدایت خنه! ئی دیگری برخاســته و اعالم داشــتند که:  بعدها دیدیم که: عده
 باید:باشد! پس  منان بوده و آستانِ هدایتگر قرآن و پیامبر و... می

شرک و نفاق مبارزه کرده  سر    با کفر و  ست آنها را از  و جان و ناموس و حقوق متنوع  لما و د
ــده که همین مدعیان    مردم کوتاه کرد! ـیده ش ــفانه، انجام کار و نهایت امر به جائی کشـ منتها و متأس

 و یگردانها و داللتهای او رو   ، چون در باطن از خدا و هدایت     «و... ادیه   اله  وَ ِ   اهلل   وَ »فریاد و ندای   
سلمانان را دو  سلیم و یا هدیه       گریزان بودند، میهن و دیار م شرک و نفاق دیگری ت ستی به کفر و  د

 کردند!
زبانی اعالم کردند که: خدا و قرآن و... هدایت و وقایة امور مربوط به             بیدر واقع، اینان با زبان    

سان و جهانخواران  توانند، سیا  توانند! و تنها کسانیکه می  یت سیاسی، اقتصادی ما را تأمین کرده نمی   نام
 باشند! غرب می

ادی و... را توانند امنیت سیاسی، اقتص     فقط امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و... هستند که می  
ـایند! و لذا، هم ملت و بی های دینی و مذه برای ما ارمغان آورده و ما را از دام خرافه و... رهائی بخشـ

سرمایه  سرمایه  شمار آنرا  های وجودی و ربانی او را و هم خود مملکت و  شکش    های بی سته پی  دو د
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 غربیها ساختند!

به هر حال، اگر از گمراهی طلبان و سیاست پیشگان ابله خودمدار خودفروختة کالش گذشته      

ی ئ بینی و دقت بخرج دهیم، این واقعیت تلخ و ملموس را درک خواهیم نمود که: عده    و کمی واقع

نگیز ا ایشِ ذلتبار و حســرت  ئی و دین فروش نیز به همین نگرش و گر  از آخوندهای درباری، عقده    

 گرفتار بوده و هستند!

ـ ج نباید  اینها با وجود ادعاهای مکرر مبنی بر اینکه: هدایتگری ویژۀ خدای منان بوده و           ز او را 

س   یدر کُل سیا صاد  یة امور حیاتی، اعم از فردی و جمعی،  ـ مرجع و منبع یو اقت ــ ، عبادی و عاطفیـ 

 کرد و... پر شورتر از سیاسان هوامحور    ضد خدائی آنها تبعیت  هدایت شمرد و از داللتها و هدایتهای 

نموده و بدون « دعا»رسماً کفار و منافقین و مشرکین را  (ص)پیغمبر« منبر»و خودفروختگانِ به غرب بر 

درگرو « ت ماامنی»حیا کنند، آنها را به عنوان کسانیکه   اینکه از خدا و پیغمبر و مؤمنان و صالحان و... 

 باشد تأیید و معرفی داشته و آنها را وقایه   می هادمتها و هدایتها و راهنمائیها و رهبریهای آنحضور و خ 

 گران امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... خود و ملت و میهن معرفی میدارند!

ـیطان! و ای فراری از حوزۀ            ـیر دامهای شـ ای بیچارۀ ذلیل و پیرو هواهای نفس اماره! ای اسـ

تو  که: چه کســی واقعاً برای    بی های ربانی! دقت نمای تا دریا       ها و نگهبانیهای ســرمایه       هدایتگرای 

 آورد؟! آورده است و می« امنیتِ راستین، انسانی، شرافت و کرامت محور و...»

ر حق آوران ب زای و... را پیام  پرور، آرامش ار، عدالت  ب اصــل نگرش و بینش امنیت محور، کرامت  

بوش »ستیز و خداگریزی چون   و مطرح ساخته و تأمینش میدارند؟! یا کالشهای طهارت  و... آورده 

 ؟! و تانکهای فالن؟!«کروز»و بلر و...؟! آنهم با موشکهای 

ی راهبر ! چه کس ؟کنی دانی که چه کسی را در برابر دیدگان همیشه بیدار خدا دعا می   اصالً می 

ــیا . خودت و مردم مســلمان دیارت معرفی میداری؟! ی، اقتصــادی و..ســو راهنما و پاســدار امنیت س

 سازی؟ میدانی که خود به چه دردی گرفتار بوده و دیگران به چه مرضهائی مبتال می

ا همة  ات قرار گرفته و ب   میدانی که چگونه در برابر خدا و پیامبر و قرآن و ادعاهای دین باورانه           

 ستیزی؟! اینها می

 دیدیم! بودیم و نمی بینیم که هست! و ایکاش نمی متأسفانه، همة اینها هست! و می
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 زشتی ستیزی

 

 

جانبه را از بارگاه خداوند ســراغ گرفته،           ، هم هدایتِ فراگیر و همه   )س(به هر حال، فاطمة زهرا    

 و اهل عالم را!د جستجو کرده و تمنا دارد؛ هم وقایة امور فردی و جمعی خو

ی( بوده و ستیز  گریزی و زشتی  )پارسائی، زشتی  « عفاف»)س(آرمان واالی دیگر حضرت فاطمه 

 گیرد! طلبد و سراغ می آنرا نیز، از خداوند و بارگاه طهارت افزای او می

ــ کنشی( می  ـ نبه و بعد جباشد و   باید توجه نمائیم که عفاف، دارای جنبه و بعد ظاهری )رفتاریـ 

ـ معرفتی( و عرفانی!  باطنی )عقالنی 

ست که فرد، خود را،   سان دین مدار، آنرا  عفافِ اخالقی آن شاء   »از آنچه دین و ان شتی و فح  «ز

ـــ عرفانی آنست        معرفی داشته است، دور داشته و از آلوده شدن محافظت نماید! و عفاف عقالنیـ 

سان پاکیزه  سته می      که ان شای شت و نا شد،  ب جوی قلب، باطن و هویت ربانی خود را، از هر آنچه ز ا

حقیر کننده های ت پاکیزه ساخته و مثالً بکوشد تا از هوس و بیشخواهی و ریا و... دوری جسته، زمینه     

مورد هجوم قرار نداده و طهارت و طراوت و جاذبة آنرا تهدید        و اســـارتبار، عفاف باطنی را وی     

 ندارند!

ف اهای عف   تالش ورزد تا در موضــعی قرار نگیرد که مجبور گردد دســـت توســـل به زمینه      

طال           ظاهری خود را اب باطنی و  یا و... دراز کرده و از این طریق عفاف  ندازی چون دروغ و ر  برا

 نماید!

به زمینه            ـتگی و اســـارت  تا عقل و قلب و...اش دچار وابسـ  های   و یک کالم: تالش ورزد 

د؛ ویج زدای نشده و طهارت باطنی وی از میان نرود! چرا که انسان عفیف، از ذلت برائت می   عفاف

ـــ     ر میااز هوسبارگی کن  ـــ از هر جنسی که باشدـ  از هر  کند؛ و در کُلّ، مبارزه می گیرد؛ با فحشاءـ 

ــ دوری میآنچه  ــ ــ به هر نحو الزمـ  ــ جوید تا عفافش را  عفافِ ظاهری و باطنی او را تهدید نمایدـ 

 شاداب، نورانی و سر بلند به تماشا گذارد!
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 بی خواستی

 
 

ـاننده مطرح فرموده     در این فراز معنویت )س(حضــرت زهراچهارمین آرمانی را که     بار و فرا کشـ
« ناغ»است تا پیروان واقعی وی، آنرا سرمشق جان تبدار خویش و آرمان دل داغدار خود قرار دهند     

ـ کنشی می  ر دارد!هماهنگیِ جانبه و اثربا غنی  باشد که با  و مرتبه، موضع و موقعیتی نگرشی 

نظر  ـ به خالف « غنی  »ساختن ذهن جوانهای محفل، باید معروض دارم که: مقدمتاً، برای شفاف 
ـین و ناواردانِ  ــی از جهلة باالنشـ ــت و گفتار بعض ـتن را   و برداش ـ دارائی و داشـ ـــ  از اهل خطابه و...ـ 

ند شمار  کسی را غنی می  غنی ندانسته، بلکه را گویند! یعنی اهل معرفت، دارندۀ مال و ثروت و...  نمی
 شان   غیبت و ورحض  به نسبت  کرده، ینیاز بیهای مادون و مازاد بر نیاز، احساسِ   به داشتنی  که: نسبتِ 

ـ مانند: شــادی و اندوه؛ امنیت و نا امنی؛ ســعادت و یا شــقاوت؛  دتوجه بو بی ــ ه و احســاس متفاوتیـ 
ـ نداشته باشد!  خوشبختی و یا بدبختی و... 

مازاد بر نیاز، شادش بسازد و نه غیابشان اندوهگین    های مادون و  بدین معنا که: نه حضور داشتنی  
ــت که  می« غنی  »و هراســان! و این، معنای دقیق  ــد! زیرا، ممکن اس ئی، با وجود داشــتن «دارنده»باش

ـاس   ــرمایه و... زیاد، باز هم از نظر باطنی، احسـ ـته و ن بیس ــت ککنیازی نداشـ ه رده و مثالً ممکن اس
حســاس بوده، احســاس نیاز و وابســتگی نموده و مثالً اگر یکی از  اش نســبت به باغ و راغ و گله و...

ـتنی و نابودی شــود، قلب و روحش را اندوه فرا گیرد!      اهای مازاد بر نیازش دچار فوت و فن       داشـ
 چنانکه، ممکن است اگر بر آنها افزوده شد، خوشحالی و شادمانی او را فرا گیرد!

ــــ با آنک ــــ به غنا نرســیده و غنی این حالت، مؤید آنســت که این فردـ   ه مازاد بر نیاز هم داردـ 
باشد! چرا که هنوز متکی و وابستة به آن داشتنی بوده و نسبت به آنها )نسبت به حضور و غیاب         نمی

ساس  ها و حاالت، اح آنها( احساسهای کامالً متفاوتی داشته و الجرم، نسبتِ به هر کدام از وضعیت     
 باشد! یهای مادون و مازاد بر نیاز م نیازی از زمینه بیغنای واقعی،  کند! درحالیکه ئی می تکلیف ویژه

ـ    داشتنی بر عکس مورد یاد شده، ممکن است که فردی از جنس    ــ واقعاً و اصالً  ـ های یاد شدهـ 
صی نیاز( هم باشد! مثالً فرد مزبور با آنکه مثالً خانة ملکی و شخ بی)غنی چیزی نداشته باشد، امّا واقعاً 

ـتن، او را رنج                      ـتگی و نیاز نســبت به خانه نداشــته و این نداشـ  ندارد، امّا واقعاً احســـاس وابسـ
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 سازد! دهد! چنانکه وقتی دارا شد، شادش نمی نمی
د نیاز آنها یا و آنچه مورباشد که نسبت به دن   به هر حال، اصل غنا، متوجه و مربوط به کسانی می  

ن از آمدهای ممک   تر از رتبة وجودی آنها و پی   نبوده، نســبت به آنچه از نظر رتبة وجودی پائین        
 ود!ش باشد، احساس نیاز و وابستگی نکرده و حالشان متفاوت نمی تالشهای ربانی آنها و... می

ـ کنشی پیدا شد، ـ نائل  وجودی فرد به غنای لذا، فقط وقتی این حالت باطنی و موقعیتِ نگرشیـ 
 آید و بس! می

 البته باید متذکر شـــد که غنا، دارای مراتب و درجات بوده و شــخو غنی، در هر مرتبه و              
ـبت به    نیاز می بیای، از چیزی و امری  درجه ــت که فرد، نسـ ــود؛ مثالً مرتبة برتر از آنچه آمد آنس ش

ـتنی ــده و همة  بیهای اخروی نیز  ها و نعمت داشـ او فقط متوجه مقام  ةهمت، توجه و دغدغتوجه ش
سیر او یافته و به غیر     ذات اقدس موال می شیدای او، و ا گردد! و لذا، فقط خود را محتاج او، فقیر او، 

 گیرد! او آرامش نمی
( اهللکِ اسم مبار  وقتی از بارگاه الهی )مقام الوهیت و با توسل به ذیل )س(در واقع، حضرت فاطمه 

غنا را دارد، متوجه همان عالیترین درجة غنا بوده و در واقع آرمان مبارکش اینســت تمنای رســیدن به 
 که:

 مظهر اعظم و اتم اسم مبارک غنی یابند!را نگریسته شود، وی  اگر از منظر غنای وجودی به او
ـ      به هر حال، اگر از این مرتبه و درجه ف سان معمولی و بالفعل  ضع ان ضوع را از مو رود آئیم و مو

ــ  ولی فناپذیر  یها گویند که نسبت به داشتنی در نظر گیریم، غنی به کسی میآرمانمند و تعالیجویـ 
 نة های متجمال  نســبت به زمینه     ؛شــوند   دنیا، که نســبت به رتبة وجودی او، مادونِ وی شــمرده می        

سبتِ به آنچه واقعاً مورد   شد  او نمی نیازدوران خود و ن ساس  با شته، از بودن  بی، اح نبودن  و نیازی دا
ها،  بیلط های یاد شده، هیچگونه احساسِ رنجش و یا شعفی به وی دست ندهد! چنانکه راحت زمینه

 اند! دلش فراری شدهها و... جانش را رها ساخته و از خانة  بیها، ریاست طل بیشهرت طل
ـــ نه  را نیازی بیغنا و )س(شویم فاطمة زهرا باشد که متوجه می بر مبنای برداشتی از همین سنخ می

ــ از موالی خود تمنا می  نیازی و غنا، چون ذاتاً حقانی بوده و بیا، رسیدن به این زیر .دارد از دنیا، کهـ 
شته و از ویژگی    ورنگ  صلت ربانی دا شد، غنایش آلودۀ به فق  های غنای الهی برخوردار می خ ر، با

ز نخواهد بود! گری ستیز و معنی  ذلت، وابستگی، تشویش، دلهره، اسارت، تحقیر و نیازنماهای ارزش    
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 تواند! زیرا: به آن آسیب و زیانی رسانیده نمی و لذا، هیگ فقر و احتیاج و...
ــرت حق به   غنی به غوقتی بندۀ مؤمن،  ــش حض ــده و از طریق هبه و بخش یازی ن بینای الهی ش

 باشد؛ نمی فناءوب به فساد و زوال و شدست پیدا کرد، چون غنای وی م
ان بوده و به تبع او، غنای رســیده به عبد نیز از پایندگی و          ک فرازمان و فرام  )ج(و چون خود حق

ـ از  جاودانگی برخورد می ـ اعم از دنیا و عالم برزخ و عالم قیامت  باشد، او را در همة عوالم و نشئات 
 سازد! نیازی برخوردار می بی

قدسی خوب  پرهیز، به این آرمان تحقیرگریز و اسارت حال، اگر کسی به عنوان انسانی فقرستیز،
که این آرمان، آرمانی                        هد نمود  باور خوا یافت و  هد  نًا در خوا ید، یقی ما ته توجه ن ـایســ  و شــ

 ابتر! سر و پائی بیتواند بود و نه هر )س(روان فاطمهینظیر بوده و فقط در شأن مشتاقان و پ بی
 

 کنشِ مهر انگیز
 

 

ــرت ــربائی را مطرح می، آرمانِ زدر آخرین بخش این فرا)س(حض اگر  فرماید که بیبدیل و هوش
ود قرار نگرشها و کنشهای خ بشریت متوجه گسترۀ عظمتِ ارزشی ناپیدای آن شده و آنرا سر لوحة      

شگفتی    شد  شی دارد ک   زای دهد، همین دنیای مادی به جنتی بدل تواند  شاره به عمل و کن ه ! زیرا، ا

 یعنی: !ضی  ِره ت َ  وَ  َُّ ا ت حِ َعَمَل بِم  َواله باشد!  د میفقط متوجه جلب رضایت و خشنودی و پسند خداون
 مرا مباشــر عمل و انجام دهندۀ کنش و تالشــی قرار ده که تو دوســتش میداری و ترا خوشــنود 

 سازد! و نه دیگران را! می
فس و نعملی که تو دوستش میداری و ترا راضی میسازد! و نه نفسم را؛ نه هواپرستان و اسیران         

ام را؛ نه آن عملی که نفســم دوســت میدارد و او را  را؛ نه عقل جزئی و به رشــد نارســیدهدنیای دون 
 سازد. سازد! بلکه فقط آن عملی که تو دوستش میداری و خشنودت می راضی می

شود، متوجه می  سانی از طریق    اگر دقت  ، های عملی خود گیری کنش و جهت شویم که هر ان
 ع آب ایم و به ســوی منب ی محقق میدارد؛ مثالً، وقتی تشــنهکســی را خشــنود ســاخته و چیزی یا امر

 و تداوم بخشیم!بی خشنود ساخته و حیاتمان را شادارا « خودمان»رویم، برای اینست تا  می
 می« من»خود را راضی سازد؛ و چون همین « منِ»در این عمل ابتدائی ویژه، کنشگر بر آنست تا 
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شد، می    شته با شنگی ر     بی آ خواهد تا کم خواهد تا حیاتش ادامه دا ضمناً رنج ت شته و  ا بدن را رفع دا
زایل کرده باشد؛ و اینها مؤید آنند که: عمل برای همین مقاصد و اهداف به سر انجام رسیده است!       

 شود! راضی می« من»و لذا، با انجام کار مذبور 
ـتقیم و زمانی     ــگر، گاهی مسـ ـته و کنش ـیه حاکمیت داشـ ــل ترضـ ــها، اص ه گونة بدر همة گرایش

علم را خواهد تا اوســتا و یا م کند! مثالً، شــاگرد می غیرمســتقیم به خشــنودی مورد نظر دســت پیدا می
 اً، اومیدارد؛ و ثانیرساند که اوالً معلم دوست    راضی سازد! و لذا، تالشها و کارهائی را به سرانجام می    

ـ خواهد تا شــاگردان و یا  ســازد! و معلم نیز می راضــی می را ادارۀ... را راضــی ســاخته باشــد! هر چند 
ــ هر کدام از اینها، از طریق کنش یز هائی ویژه و ترضیة طرف دیگر، خود ن همانگونه که تذکر رفتـ 

 خود را خشنود میدارند!« منِ»به نوعی خشنودی باطنی دست پیدا کرده و 
رآنند رگ، بزهای ب ها و تشکل و نهاد ها های اجتماعی نیز کتله به هر حال، در دنیای ما و در زمینه

تا از طریق تالشها، کنشها، جهتگیریها و گرایشهای خویش، کسی و یا کسانی ویژه را راضی ساخته    
ا آورند که افراد مورد نظر آنه و اموری را محقق بسازند! و لذا، به آن نگرشها و گرایشهائی روی می   

 سازد! مثالً: دوست میدارند و آنها را راضی می
ــ که اکنون در پناه انساندوستان! در پناه امنیت باوران! در پناه مدافعان حقوق بشر!  دولت فعلی ماـ 
در پناه مدافعان آزادی، پیشرفت، تمدن، تجدد و... به قدرت رسیده و به حکومت دست یافته است!     

را راضی نگهداشته و در   « ملت»دهد برای آنست تا   ــــ هر تالشی را که وجهة همت خود قرار می 
 ملت باشد!جهت آزادی، استقالل، سربلندی، عزت و آرامش همة جانبة 

به مردم انجام             ــت که: هر چه تالش و توان دارد در جهت خدمت   از همین روی هم هسـ
تی، حودش و نه دهد! و لذا، نه به فکر خانة خود است و نه به فکر گرد آوردن مال و منال برای خ می

 ر اینکه اینهمه از خودگذری، میهن   حرف پیامبران و مومنان و مخلصـــان و زاهدان جهان را، مبنی ب    

ـتی و مردم گرائی خدا می      پرسـ گذری خالف حکم  مه از خود ــد،    و... افراط بوده و اینه  باشـ
ــهای خدائی   می ــق به خدمت دارد تا با حذف خدا و پیامبران و ارزش ـنود! بلکه: فقط عش .. مثالً و.شـ

 مردم از او راضی باشند!
ـبح تا آخر شـــب بحق او دعای بد می       و مردم را هم می کنند! چون هم نان    بینید که: از اول صـ

شغالها و کثافتها به کوچه    شده! هم ا ساد اداری بیداد   گران  ها و بازارها و اماکن عمومی تلمبار! هم ف
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ا و... امریکا و اروپو ها هم بیشــتر از دولتی اینســان  کند! هم دزدی و اختطافِ رســوائی آور! ملت می
 ند داشته باشد؟!اتو توقعی می چه

ور ها مؤید آنند که: از رئیس جمه ئی از ایندست بگذریم، واقعیت مزه بیحاال، اگر از شوخیهای 
ــت دارند، زد و   ــت و مقامهای کلیدی دیگر را در دس ندهائی با باین مملکت بگیر، تا آنهائی که پس

ست     س  شگان و ا سان و غارتگران و تجاوزپی سانیده یا  نکه میاند، و همه، جز ای ثمارگران کالش بهم ر

رویان امریکائی و... از آنها راضی باشند چه حرفی داشته و چه کاری     خواهند اربابهای اروپائی و سیه 
و تالشهایشان متوجه آنست تا غرب از آنها راضی بوده و چهار روز بیشتر         بکنند؟! لذا، همة ت می

تر تاریخی را به نام ته و بد نامیهای بیشس انگیز ذلتبار نش  های نفرت ابلیسی و موقعیت  ۀکد در همین عفن
وار زندگی کنند! خفتبار دزدی نمایند و با نام و جان و عرض و هویت خویش  خود ثبت کرده، برده

 برخیزند!ببازی 
 آنهم برای اینکه: چهار تا پلید و کثیف و کالش مانند بوش و بلر و... از آنها راضی باشند!
تا  دهد   و در یک کالم: هر کس برای جلب رضـــای کســی تالش کرده و عملی را انجام می    

آن عملی را دوســت میدارد که فقط خدا آنرا دوســت )س(همان کس از او راضــی باشــد، امّا فاطمه
 هایش و... را! سازد؛ و نه نفس خودش و بچه را راضی و خشنود می و فقط خداداشته 

در واقع، بر مبنای همین آرمان و در رابطة با همین نگرش و اهداف اســـت که: پس از آنکه بر         

 ا!ن  فِ عه ضَ لِ  کَ تِ وَّ ق    نه مِ  کَ ل  أَ سه ی اَ اَلل  ه مَّ اِن  فرماید که:  فرستد، می پیامبر و آلش درود می
سط قدرت و توانمندی تو از      بار الها!  ضعف و ناتوانی من، تو سان که  مرا بدان مقام و مرتبت بر

 رود! میان می
نه توســط قدرتهای وحشــیان آدم خوار! نه توســط نیروهای چپاولگر بین المللی! نه توســط              

د! نه ونش  تجاوزپیشگان و استثمارگرانی که امروز هستند و فردا خود طعمة وحشیانی چون خود می     
رفتار بوده روئی و... گ فساد و مرض و آلودگی و بدبختی و سیه   توسط قدرتهائی که به هزار و یک 

 !دباش ها و فسادهای اخالقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و... آنها روشن می و آلودگی
ضعف و ناتوانیش    )س(زهرای اطهر ست تا  شود! بلک هرگز بر آن نی بر ه با چنین قوتهائی برطرف 

ز رشــد، جز ســرفرازی و عزت و آزادگی و جآنســت تا با قوتی قدســی که جز نور، جز طراوت، 
، برطرف باشد  گر نمی زی از او متصور نیست و در او جلوه  یانی حق، چطهارت و جز بقا به بقای نور
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 ا!ن  تِ اقَ ف   ا وَ ن  ِرِ قه فَ لِ  اکَ ن  غَ  نه مِ  وَ کند:  شود. و لذا درخواست می
ـ ای غنیِّ و اگر فقری، کمبودی و نیازی دارم فقط از  ـ بر ط  طریق غنای وجودی تو  رف مطلق 

 شود!
بنده است و گنجایش آن مرتبة از غنای وجودی مربوط به حضرت  و درست که انسان محدود  
ــت را ندارد، ولی فاطمه ـتعداد وجودیش»میداند که )س(دوس ـتر و اوج ناپیدا « اسـ  تا کجاها دامن گسـ

شتیاق کرانه ناپیدای عبدیتش می    ب می ستعداد وجودی و ا آن غنای  خواهد تا از اشد؛ و لذا، به اندازۀ ا
واند و هیگ ت وجودی، غنای قدسی و غنای کاستی زایِ جبروتی که هیگ فقری تهدیدش کرده نمی  

 !وزهچند ر تواند پُر شده و برخوردار گردد! و نه از غنا نماهای اعتباری و زمانی از او خالی بوده نمی
 خواهد توان افزای، ضعف زدای، فقر برانداز و نه...! قوتی می

 نَ ... مِ کَ ل  أَ س      ه ی اَ ن  اِ  مَّ ه  لل   اَ کند:  حضــرت ســالم اهلل علیها در پایان همین توســل در خواســت می 
 ا.ن  لِ هه جَ لِ  کَ مِ له عِ  وَ  کَ مِ له حِ 

م داند اگر به علم حق متعل چرا که میبار الها! از حلم و علم خود برای زدودن نادانیم، هبه فرمای! 
سائی و... ئی، در هیگ بعدی از ابعاد وجودیش او را       شک و جهل و غفلت و نار شد، هیگ  و نورانی 

 دنبال و تهدید نتواند کرد!
واقع مطلب اینست که در همین عصر خودِ ما که، به راست یا دروغ آنرا عصر مشعشع علمی          

و تشــویش و دلهره و ضــعف و بدبختی و ناتوانی و... به این دلیل   کنند، اینهمه رنج و فقر گمان می
ـــ فرا      ـــ اعم از فردی و جمعی، سیاسی و اقتصادی، فرهنگی، اخالقی و هنریـ  ابعاد وجودی ما راـ 

 باشیم! زیرا: خود متکی می« به علم محدود و مشوب به جهل»گرفته است که ما 
داشــت نارســای خود، به علمی که با غفلت و ما به عقل جزئی و محدود خود، به برداشــت و پن

 ایم. جهل همدوش بوده و به محدودیت ویژۀ متنوع گرفتار است متکی شده
یم که شــو لذا، نســبت به آنچه که علی الظاهر شــناختی هم داریم، در تجربه و عملی متوجه می

ارزشــهای انســانی، الوهی، عبادی و... آنچنانکه شــایســتة خودِ آن   شــناخت ما نارســاســت! اگر به 
اگر  باشیم! و  دهیم، بدان دلیل است که به عقل و علم الهی مجهز و آراسته نمی   ارزشهاست دل نمی  

تا زشتی و   ایم تابیم، بواسطة آنست که با علم الهی روشن و نورانی نشده      از ضد ارزشها روی بر نمی  
 بای آنها را بیابیم و مشاهده داریم و از آنها، روی برتابیم.گوهر و حقیقتِ نازی
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شود، هیگ بدبختی در هیگ زمینه      ها، همان آرمانهائی و این شریت بدانها مجهز  ی ا ست که اگر ب
های حیاتیش او را دنبال نخواهد کرد!      ای از آنات و لحظه   های زندگیش، و در هیگ لحظه    از زمینه 

ــرت فاطمه زیرا، ما معتقدیم که اگر ا ــیِ حض  را مورد توجه و)س(نســان، این دســتة از آرمانهای قدس
نزدیک و  )س(تالش عملی خود قرار دهد، یقیناً، هم نظام آرمانی خود را به نظام آرمانی آنحضــرت        

ـ رفتاری آن بانوی عظمای  همسو  ـ ـ کنشی خود را با نظام نگرشیـ  ـ تواند ساخت؛ هم نظام نگرشیـ 
ـتی و کژی و  هت، همگون و ج خلقت هم ـائی، کاسـ هماهنگ تواند نمود؛ و هم، از بند اینهمه نارسـ

 درد و دلهره و هراس و... رهائی پیدا خواهد کرد!
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 !کَ لَ أَ سَ  نَ مَ  حَ جَ نه اَ  ! وَ کَ يه لَ اِ  هَ جَّ وَ ت َ  نه مَ  جهِ اوَ  وَ  کَ يه لَ اِ  بَ ِرَّ قَ ت َ  َِرَب َمنه اَق ه  ا ِمنه ن  َعله اَلل  ه مَّ اجه 
ه! و از آبرومندان درگاهت قرار دود و از آبرومندترین بخمرا از نزدیکترین تقرب جویان  بار الها!

 اند! پیروزمندترین کسانی که از تو درخواست کرده
 

 آرزو یا آرمان؟!
 

 

یی است   نهباشند که: دنیای ما بگو  کننده می ساز و تعیین  ها مؤید این دقیقة سرنوشت   همة واقعیت
، خواهد به کسی  دهد، می نگرش و عملی که مورد نظر داشته و یا انجام می  که انسان از هر کنش و 

ـــ از طریق آن چیز و آن کس   یاچیزی و یا امری نزدیک گردیده و  به هدفی که مورد نظر اوستـ 
ست می    نائل آید؛ سان دو ش   « آبرومندترینِ خلق»دارد تا  به همین نحو، ان شد؛ منتها، با در نظر دا تن با

 دقایقی کامالً ویژه و بسیار مهم! زیرا:ظرایف و 
 و یا نزد فالن دستة ویژۀ از انسانها آبرومند باشد؛ مثالً« ها فالنی»گاهی انسان دوست میدارد تا نزد   

 نزد فالن قوم خود و یا رقیب خود سربلند و آبرومند باشد!
همة  انها، آنهم درخواهند تا: از کامیابترین انســ خواســتة دیگری که همه دارند این اســت که می

ـ کنشی خویش باشند. حوزه  های نگرشی 
ین و یا چنان چنای که در این رابطة ویژه باید گفته شــود اینســت که: اغلب آرزو دارند تا          نکته 

ـ به آرمان بدل نشده است! و فرق  ـ هنوز  در « رمانآآرزو از »باشند! امّا در بیشترینة موارد، آرزویشان 
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سازی انسان را نداشته و انسان عمالً در جهت تحقق       آرزوها قدرت پویا و فعال»اینست که: معموالً  

 «  هزینه و ســرمایه گذاری      »از وقت و تالش و راحتی و... واقعاً و عمالً   آرزوهایش راه نیفتاده و   

 خودش، عمر و... مایه   پردازد؛ لذا، از راحتی، خواب،  کند و یا بســیار کم و اندک به آن می        نمی

کند، در جهان    گذارد! آرزو و ذوقِ معمولی دارد، منتها چون عمالً و واقعاً چیزی هزینه نمی      نمی

 کند! دست پیدا نمیواقع هم به چیزی 

ـیه به خالف می ــخو آرماندار، عمالً و آگاهانه تالش   امّا در آرمانداری، قضـ ــد؛ چراکه ش  باش

 د؛که دارد مصرف نمای تحقق آرمانیانمندیها و استعدادهایش را در راه کند تا همة انرژیها، همة تو می
 

 آبرومند نزد چه کسی؟!
 

 

دسته   ئی و به سوی  کند، اما هر کسی به نحوی، به زمینه  ، انسان این هدفها را عنوان می به هر حال

ا نزدیک ه قدرتمندتریندوست میدارند تا به  ای در تالش است! مثالً اهل ریاست و سیاست      و زمینه

میدارد تا به  ستوباشند! مثالً، یک مدیر معمولی دوست میدارد تا به والی شهر نزدیک باشد! والی د

 وزیر نزدیک باشد! وزیر دوست دارد تا به شاه و یا رئیس جمهور نزدیک باشد!

ضی از ثروت  شند و...! این     چنانکه بع ست دارند تا به اهل ثروت نزدیک با س گراها دو ئله، در م

رومند باشد! یی آب رابطة با موضوع آبروجوئی نیز قابل صدق بوده و هر کسی دوست دارد تا نزد عده

مة زهرا         فاط تة  مّا: خواســ ند می      (س)ا خداو که از  ــت! چرا  تا او را     چیز دیگری اسـ هد   از »خوا

 اند! خودشانرا نزدیک کرده اوترین کسانی قرار دهد که به  نزدیک

ـ باشد! بلکه آرمانش     خواهد چرا که نمی ـ هیگ کس دیگری  تا مقرب درگاه و آستان دیگری 

ــ از آبرومندترین را منحصر ساخته به اینکه: از نزدیک ــ و بعدـ  برومندانی آ ترین نزدیکان به خداوندـ 

 آبرو دارند!« نزد خداوند»باشد که 

امّا نزد  آبرومند باشم؛  شاید منِ بنده که این آرمان را طرح و شرح میدارم، نزد کسی و یا کسانی    

 حضرت شیطان چه؟!

ا فریب دهد! باشد که شیطان نتوانسته باشد او ر     زیرا، باید بدانیم که: نزد شیطان کسی آبرومند می  
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سخره گرفته  به مچرا که وقتی فریبش داده باشد، دیگر آبروئی نزد شیطان نخواهد داشت؛ لذا، او را    

ا ریشــت، با ب همان کســی هســتی که چندجا فریبت دادم! چندجاگوید: برو بچه، تو  و مثالً به او می

ام، نزد  ریب دادهبارها فئی  شرفت، با دیانتت و... به بازی برخاستم! تو را که به واسطة هر آب و سرکه

 من دیگر چه آبروئی داری؟!

مّا زهرای اطهر  یا،          گوید: من فقط می  می)س(ا هل دن باشــم! اصــاًل ا تا نزد تو آبرومند   خواهم 

 دلباختگان دنیا، فریب خوردگان از شیطان و... چه هستند که آبرومندی نزدشان اهمیتی داشته باشد!

شیطان او را از توجه به خودش و         سی که فریب  ست؛ ک سیکه فریب نفس اماره را خورده ا ک

ای موهن ه بیخیر خودش و کرامت و عزت و... خودش باز داشته است؛ کسیکه فریب ریاست طل    

آوری را خورده است و... اصالً آبرومندی     های وهن بیطل است؛ کسیکه فریب شهرت    را خورده 

 تواند داشته باشد؟! در نزد اینها چه ارزشی می

توانند داشته باشند و    اصالً، همة این موجودات فریب خورده را روی هم بریزیم، چه ارزشی می  

 !آبرومندی نزد اینها ارزشی داشته باشد تایا ایجاد نمایند، 

خواهد تا  آورد، هرگز نمی د، وقتی از پیروزی ســخن به میان میوو لذا، در ادامة درخواســت خ

 ئی از دنیاپرستان به او حسد برده و با او به رقابت برخیزند! در مسابقة دنیاداری پیروز شده و عده

سان و ر      سیا ست تا در جمع  ست یهرگز بر آن نی شتی      ا ست یافته تا م ستان به پیروزی د خیال  پر

 هاکجا را به محور و حمال هوس و... به وی حسادت ورزیده و مثالً بگویند: به به! با سرعتی خودش

شوق و معبود حقیقی، در             شدن به ارادۀ مع سلیم  شق به حق، ت ست تا در میدان ع سانید! بلکه برآن ر

 مسابقة محبت الهی و... میداندار باشد.

ه و در میدان اخالص، عفاف، طهارت و... پیروز    بر آنســـت تا در میدان انس به حق پیروز بود   

 ترین نمره را گرفته باشد! بوده و عالی

بوب  بپذیریم که: در میدانِ جلب توجه مح بایدبه عنوان یک واقعیت ظریف و لطیف و شریف 

 می توجه و دقت بخرج دهدباشد! انسان، اگر کمی    می« مشکل »و معبود، از خدا نمرۀ عالی گرفتن 

 د!نمای نمره بگیرد! و حتی، از شیطان هم زود نمره بگیرد، اما از خدا مشکل می نیادتواند از 
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 راههای پیروزی

 

 

رد: یکی، تواند نمره بگی از دو طریقه و روش می یاین تذکر را همینجا داده باشم که انسان به یک  

 دهنده!و همسو ساختن اراده و هدف خود با اراده و هدف دستور « تبعیت»از طریقِ 

ـیطان، ســر تا پا فرمانبری و تبعیت گردد؛ آنهم تا آنجا که               مثالً در طریق تبعیت از نفس و یا شـ

ه من برده و تابع سر  مرحبا به تو ک«! مرحبا»شیطان به تأیید و تمجید تبعیت او پرداخته و به وی بگوید  

 ام! ام و ندیده ئی چون تو نداشته سپرده

ـیطان! تا از این طریق واقعاً پوزش را به      « ادمخالفت و جح   »و دیگر، از طریق  در برابر نفس و شـ

ـیطان! تا از این طریق واقعا! پوزش را به خاک مالیده و  خاک مالیده و همة ترفندهایش را نقش و شـ

شیطان اعتراف نماید و بگوید: به به!   همة ترفندهایش را نقش بر آب نماید! آنهم در حدی که خود 

بر آنست تا در میدان عشق   )س(ای! و زهرائ اطهر شده  برنده توخدای سبحان   واقعاً در میدان محبت

 به محبوب نمره بگیرد!

ـــ که به شناسائیِ        اگر بخواهیم از طریق دیگری وارد همین مسئله شده و از این فراش مقدسـ 

ــ راه و روش و موضع عملی پیدا کرده  گرامی اسالم منتسب میبی واالی دخت ن« آرمانهای» باشدـ 

ب جستگان به حق ترین تقر نموده و ببینیم که: نزدیکبی بررسی و ارزیا بایدو درس عملی بگیریم، 

شتند؟! به چه زمینه  شان را در چه راهی و برای     چه دا شته و نیروهای ها، امور و مواردی عمالً توجه دا

 دند!؟کر و اموری صرف می رسیدنِ به چه اشیاء

ه هائی ســاخته و نســبت ب آنها مقرب بارگاه الهی بوده و یا هســتند، خود را برخوردار از چه زمینه

 توجه بوده و هستند! بیهائی  چه زمینه

سی  ،مثالً ست آوردنِ چه تالش می   )ع(مو شت و در زمینة بد  توانمندیهای)ع(کرد؟! ابراهیم چه دا

 هائی در راه تحقق چه زمینه )ع(نمود؟! نوح چه چیزها و اموری می کردنِ گردخود را صــرف تهیه و 

 کرد؟ تالش می

هائی نهاده بودند؟! تا از طریق  و کمیل و بالل و... دل را در گرو چه زمینه دابوذر و سلمان و مقدا 
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ــ و اگر خواستی بگو آرمان  همان دارائی ـ ــ خودشان را توانستند به محبوب و معشوق     هاـ  ـ محوریهاـ 

 برسانند؟! یحقیق
سی    ستان مو شنیده )ع(حتماً دا سایة محبت حق قرار     را  شکالتی مبارزه کرد تا در  اید که با چه م

ــرّ نابکارهای فرعون ــمجبور به فرار  گرفت؛ وقتی از ش ــختیش به کنعان  هائی ده و پس از تحمل س

بِّ رَ گی و... به کنار چاهی نشست و دستها را به دعا بلند کرده فرمود:    رسید، از فرط خستگی، گرسن   
 چرا که حتی غذای همان یک وعدۀ خودش را هم نداشت!؛ إِنِّي لَِما أَنزَلهَت إِلَيَّ ِمنه َخيهٍِر فَِقيِر  

ــــ آنهم به عنوانِ  فرزند و حال، تو خود آن همه عزت و راحت و آرامش کاخ و دربار فرعونـ 
ـ را تصور نمای! و این نیازمندیِ همراه با خدا جوئی را!جانشین   فرعون 

اند کنار چاه تا گوسفندان خود را آب بدهند   را دید که آمده)ع(به هر حال، وقتی دختران شعیب 
صت و نوبت را رعایت نم  شجاعتی     یولی جوانهای نیرومند فر شد و با  به جوانها  ظیرن بیکنند، بلند 

 باشد! بت این دخترها میگفت: بروید کنار که نو
ا چاالکی ب)ع(هم وقتی با جالل و هیبتِ موسوی مقابل شدند، خود را کنار کشیدند و موسی    ها آن

و نیرومندی، آب را از چاه کشید و گوسفندانشان را آب داد! بعد آمد سر جایش نشست و گفت:        

 !الهَحمهد  لِلَِّه َربِّ الهعَالَِمينَ 
ــعیب ــما دیر    )ع(دختران ش ـید: روزهای دیگر ش ـان پرسـ ــفندان را بخانه بردند پدرشـ  وقتی گوس

آمدید، ولی علت چه بود که امروز بســیار زودترِ از هر روز آمدید؟! آنها داســتان را گفتند! و                می
 را نزد وی بیاورد!)ع(فرستاد تا موسیرا هم یکی از دختران )ع(شعیب

اش  هکه بتوانش بیان و شــرح نمود، منتها خالصــ لطافتها و ظرافتهای این داســتان بیش از آنســت
حاضری   به او گفت)ع(ها و... شعیب  بردند! پس از معارفه و بررسی )ع(را به نزد شعیب (ع)اینکه: موسی 

دیشید گفت ان السالم که جز به خدای واحد نمی نوکرم بشوی! و گوسفندانم بچرانی؟! و موسی علیه
 بلی! و هشت سال چوپان بود!

شود که این مقربان بارگاه الهی چه آرمانهائی داشتند؟! در اندیشة رسیدن بی باید ارزیابه هر حال 
ـائی                  بـه چـه چیزی و چـه امری بوده        ـائی، چـه ابزارگزینیه  چـه روش   ،انـد؟! چـه موضـــعگیریه

تند؟ دل به ها دست یاف اند که به این مرتبة از شرافتها، عزتها و عظمت چه کرده .اند ها و... داشته گزینی
ـتند و نهادند که مثالً  چه چیزی و ســرمایه و  به مقام کلیم اللّهی های وجودی بر ســر چه آرمانی بسـ
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 خلیل اللّهی و... نائل آمدند؟!
دمتِ یی که خود در خ ان، یک نوکر، یک از کاخ و راحت و سلطنت گذشتهبیک ش)ع(موسی

 گوسفندانِ دیگری است؟
 ل بر سر محبت چه چیزی نهاد که... ؟!کدام سوی روی آورد و دبچه داشت؟ )ع(ابراهیم

ی بتها را خرد زای! وقت و شــگفتی یک ال قبای ولی با فطرتی ســلیم و عشــقی شــور انگیز یجوان
 کرده و تبر را به گردن بتِ بزرگ آویز کرد و...

 آمدند و گرفتند و بر منجنیقش کردند، کسی نبود و کسی را نداشت تا از او دفاع کند! 
آنیکه آرمانش عزت و شرافت و طهارت و آزادی و ماندگاری و پیروزی بر شیطان به هر حال، 

ـ دلش برای خودش می   ـ و نه به دروغ  نماید که:  و بررسیبیاید بایدسوزد  و دنیا و نفس بوده و واقعاً 
 ها دست پیدا کردند؟!  اینها از چه طریقی و با چه ابزاری و موضع گیریهائی به این مقام

ه خداوند و کارش تا بدانجا باال گرفت ک شد؟!  ءانبیا« پدر»به چه بخشید که ملقب به   ابراهیم دل
 به وی فرمود:

ــ برای ما خانه ای ابراهیم! ما اراده کرده ـ ــ در روی زمینـ  ـ دانم! ولی  ای بسازی! من نمی  ایم تا توـ 
 دانم اینست که اینها: آنچه را واقعاً و یقیناً می

 ند.ا نداشتهراحت و لذت و...  ریاست، حبّ شهرت و قدرت و اند! و لذا حب بردۀ محبت دنیا نبوده
شود تا از فقر مادی، از قدرتهای مادی، قلدرها و گردنکشها و... هراسی نداشته       و اینها باعث می

 و از آنها حساب نبرند!
اش  نتیجه رده وک اینکه قرآن، یکی از ویژگیهای شکوهبار نزدیکان به حق را، نداشتنِ ترس اعالن  

ـتنِ اندوه »را  قرار  پذیر های فنا برای آنسـت که درد آنها و آرمانِ آنها در سـطحی واالتر از زمینه  « نداش

نَّ أاََل إِ داشــته اســت؛ و لذا، همان را به عنوان یک اصــل و یک قانونِ خالف نابردار اعالم میدارد که: 
ِ مه   !يَحهزَن ونَ أَوهلِيَاءَ اللَِّه اَل َخوهف  َعلَيهِهمه َواَل 
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ََ َو ق ده ِمَک اله اَلل  ه مَّ بِِعله  ا ة َوف  اَنِت اله ا ک  ِرا  لی َو تَ َوفَّنی اِذ  اةَ َخيه َحي  َت اله ا َعِلمه يِنی م  ِق، اَحه َخله رَِتَک َعَلی اله غَي 
 ِرا  لیَخيه 

ٰ
 فرهنگی عزتبار

 
 

خودش به تنهائی یک فرهنگ است! و خودِ این شخو ممتاز، به   )س(واقع امر اینست که فاطمه 
تنهائی یک امت اســت! و طبیعتِ ذاتی چنین فرهنگ و امتی متقاضــیِ آنســت که: هر آنگاه چنین  

وها،  بوده و ارائه دهندۀ الگ  « نمایه  »دارای  باید  فرهنگ و یا امتی ظهور، تقرر و یا تحقق پیدا کرد،      
یه    ما مایشــگر طرح     ن عالیترین، بشــکوه  ائی ه ها و ن بارترین، نوازشــگرترین،     برای  ترین، آرامشــ

 کرامتبارترین و عزتمندترینِ زندگانی باشد!
ـ به  هائی برای نگرش و نظام فکری انسان به عبارتی دیگر، باید این فرهنگ، هم طرحها و نمایه ــ

ـ داشته باشد؛ تا دریابد و بداند که چگونه     ـ ها و  ی و پدیدهبه هست نحوی فراگیر، فرا زمان و فرا مکانـ 
سان به عنوان دریابندۀ حقایق هستی و امور مربوط به     امور مربوط به آن بنگرد؛ چگونه به خودش )ان

 ها و رویدادهای متنوع هستی و حیات و اجتماع و... بنگرد! خود انسان( بنگرد و چگونه به واقعیت
ــ داشته باشد، تا بداند و    ئی برا تا نمایه بایدو نیز  ـ ــ به عنوان انسان تعالیجویـ  ـ  ی نظام کنشی خودـ 

های مربوط به رشد و کمال و آزادی و کرامت و   دریابد که چگونه با خود و همنوعان خود و زمینه
.............................. عزت خود و یا زیان و فساد و بدبختیهای متنوع حوزۀ حیاتی خود برخورد نماید!
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شی، دینی و...          چگونه با رویدادها و زمینه صادی، ارز سی، اقت سیا های مربوط به امور فرهنگی، 
 پیوند و رابطه برقرار نماید تا همیشه برنده بوده و از شرِّ زیانهای متنوع در امان باشد!

 تهخو چگونه با خدای خویش، با مبدأ و محور و منتها و قیوم همة عوالم پیوند و رابطه برقرار ســا
 و برخورد نماید تا همیشه به سود خودش عمل کرده باشد!

یه         ما ـتن چنین ن یا امتی از داشـ ئه  چرا که اگر فرهنگ و  ن ی چنی ئی محروم بوده و اگر از ارا
شود که خودِ آن فرهنگ، آنهم   رهنمود، خط و مشی و الگوهای رفتاری ناتوان باشد، مشخو می   

 د و نقو خودش را اعالم داشته است!با زبان خودش، ناتوانیِ خودش را، کمبو
و  یاب و پاکیزه از غرضهای نفسانی به شخصیت      ئی واقع بر مبنای باوری که آمد، هرگاه با دیده

ـنی درمی)س(نظام آرمانیِ فاطمة زهرا رهنگ به عنوان یک ف)س(یابیم که فاطمه مراجعه نمائیم، به روشـ
 دهد! قرار می پویا و رشد دهنده و... هر دو نمایه را پیش روی ما

م شــویم که حتی در کال ئی خدای محور، توجه و ارزیابی شــود، متوجه می و حتی، اگر با دیده
ـ موارد و زمینه   ـ و دوباره تکرار و معنا خواهم کرد  ای یاد شد ه بلیغی که تیمناً از حضرت نقل کردم 

 به نحو پرجاذبه و شکوهباری جلوه و حضور دارند.
 رماید:ف ی از آرمانهای واالی خویش دست به دعا بلند کرده و میحضرت برای رسیدن به یک

جز خودت هیگ کســی از آن و  که دهم؛ آن علمی  بار الها! تو را به علم غیب تو ســوگند می      
 معلوم آن و موضوع آن و زمینة آن و... آگاهی ندارد؛

هی مانند علم ال ؛ندهای مربوط به آن آگاهی دار زیرا علومی هستند که دیگران هم از آن و زمینه 
وط به  های مرب  هم از زمینه )ص(های مربوط به امت پدرش. چرا که پیامبر اکرم       نســبت به امور و زمینه    

آن آگاهی پیدا کرده است. یعنی از طریق الهام و وحی الهی، مثالً نسبتِ به بهشت و جهنم و ساکنان 
و ما  اند و توهماتی دارند! هائی شنیده هم آگاهی پیدا کرده و عدۀ دیگری هم چیز)ص(آنها و... پیغمبر

ت کنیم که میدانیم و باور داریم که بهشتی هس   هم به نحو مفهومی و نه مصداقی میدانیم و یا ادعا می 
 و جهنمی و...!

فرماید خدایا! ترا به آن علمی ســوگند          چنین علومی نبوده، بلکه می )س(منظور حضــرت زهرا
هم د اهی ندارد؛ و به آن قدرت و توانمندیت سوگند میآگ که جز خودت، هیگ کسی از آن میدهم

 مرایای: مرا زنده بدار تا آنگاه که میدانی زندگانی ب را آفریده و تقدیر نموده سوی   ما اش، که به وسیله
 خیر است! و بمیران، وقتیکه میدانی، مردن برایم خیر است!
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 الگو نمایی
 
 

شها و   شها، چون نمایه این نحوۀ تفکر و برخورد با نگر ش  دهنده می بخش و الگو کن د، در همة با
ـــ راهگشا بوده و عمالً تعیین      زمینه ـــ اعم از فردی و جمعی، سیاسی و اقتصادی و...ـ  های زندگانیـ 

 باشد! کننده می
بطور مثال، اگر در رابطة با همین مورد ویژه و معین، زمینة نگرشــی را مورد توجه قرار دهیم،        

رش ما چه موضــوع نگ« باید»کند اینســت که: به ما بفهماند  به ما ارائه می)س(زهراالگوئی که فاطمة 
ضوعاتی دقیق « باید»بوده و ما  سئلة حیات و زمینه    به چه مو شیم؛ بطور نمونه: ما به م ا و امور ه تر بیاندی

ـ چگونه با آن برخورد نمائیم!؟ ـ و دوم  ـ چگونه اندیشیده؟  ـ اول   مربوط به آن 
ـ که الحمدهلل همه اهل دل و اهل درداند، تجربهدر جمع ما  شنهاد می  ـــ د نمایم یقیناً مفی ئی که پی

ـــ مرور   خواهد بود؛ و آن اینکه بیائید تا تجربه ـــ در رابطة با زندگی و مرگـ  های گذشتة خودمانراـ 
ه شرایطی  چ کرده، مورد ارزیابی قرار داده و بنگریم: واقعاً وقتیکه با خدا راز و نیاز داشتیم، کی و در 

 ایم؟! از خداوند ادامة حیات را تمنا کردیم و کی و در چه اوضاع و احوالی مرگ را تمنا کرده
نحوۀ نگرشِ خودِ من به زندگانی اینگونه بوده است که: وقتی اسباب و اشیاء تجملی، خوشی و     

ـادت   راحتی ـاس کرده   های چشـمگیر و حس وب ی خام که زندگان انگیز و... فراهم بوده اسـت، احس
ـتنی ام که هم حیاتم را طوالنی   بوده و لذا، از خداوند تمنا کرده     ر، های برونی را بهت  تر دارد و هم داشـ

ام! و اگر گاهی مشکالت مادی و  ها و همین جا دیده تر! چرا که عمالً خیر را در همین بیشتر و مدرن
ی، حقارت ار داده و احساس بیچارگها مرا فش  دنیائی بر من غلبه کرده، نارسائیها، کمبودها و نداشتنی  

را ام تا مرگم را ف و ذلت و... را در من بیدار ســاخته اســت، دســتها را بلند کرده و از خداوند خواســته
ــاند! زیرا گمان من بر این بوده اســـت که اینگونة از حیات و زندگانی واقعاً از خیر تهی بوده و          رسـ

 خورد! بدردم نمی
اشد. زیرا،  ب مسئله به گونة دیگری می )س(ه در نظام نگرشی فاطمة زهرا ام ک امّا حاالها متوجه شده 

گونه آموزاند که به چه چیزهائی بیندیشیم؛ ثانیاً، چ  ام که این بانوی بزرگوار اوالً، به ما می متوجه شده 
ـیاء و رویدادها و    ـتی و اشـ ـیم و ثالثاً، چگونه موقعیتِ وجودی خود را در رابطة با امور و هسـ بیندیشـ

 خاص و... معین نمائیم.اش
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شیم و  چگونه بیندی« ذاتِ حیات»و امور مربوط به « حیات»آموزاند تا در زمینة خودِ  مثالً به ما می
 چسان رابطه برقرار داریم.

 

 رابطه با چه؟!
 
 

خودِ حیات، شــخوِ حیات، »اند که: گاهی انســان با  ها و بررســی دقیق اهل دل نشــانداده تجربه
 گوهر باشـــد که خودِ   رابطه و پیوند برقرار کرده و به این فکر می   « گوهر حیات ذات و حقیقت و  

شکل       ـ آنهم به نحو و به  ــ شد و تنور نفسِ حیاتـ  ستن، جز ر حیات را تقویت نماید؛ چرا که از زی
ـ چیز دیگری نمی  خواهد. متعالی آن و جز گوهر حیات به مفهوم ربانی آن 

است؛ و بعضی از بزرگان کوی   « حیّ»)ج(رک حضرت حق دانیم که: یکی از نامهای مبا همه می
سالکان طریق محبت و دلدادگی معتقدند که       سی و  شنا سم اعظم »معرفت و خدا ر دو خداوند د« ا

 نهفته است!« حیّ و قیوم»کلمة 
اســت؛ و « حیّ»های اســم مبارک  بر مبنای این باور، اگر خداوند علمی دارد، علم وی از ســدنه

ال اینها از اینها و امث ةباشد، هم  مت داشته و الجرم سمیع و بصیر و حکیم می   اگر سمع و بصر و حک  
 باشند. کاران و سدنة اسم مبارک حی می یاوران و کمک

هی پس، از دیدگا«. رازق و...»باشد، بعد « حی»باشد، اول باید  مثالً خداوند رازق می گرچرا که ا
 م مبارک حی بوده و با نور همین اســم متنور میکامالً ویژه، ســایر اســماء افعال و... در خدمت اســ

 باشند.
اید که: پس از تسویة جسد و صورتِ انسان نوبت رسید به کار ویژۀ نهائی؛ و قرآن  و حتماً شنیده

 این مرحله را چنین توصیف و طراحی فرموده است:
 13حجر؛ فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ

شحی از همین گوهر ربانی را برای خلیفة خودش هبه     شکوه، خداوند ر در واقع در این مرحلة ب
ــته و یا ادعا می کنیم؛ و یا اگر گهگاهی حیات  فرمود! و لذا، اگر ما احســاس حیات و زنده بودن داش

از  ئی مظهر جلوهئی و  واقعی از حوزۀ وجودی ما تبارز و تجلی دارد، این حیات و آثار و... آن، جلوه
 باشد. اسم مبارک حیّ می
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 حیات برای چه؟!

 

 

ــند که گاهی برخورد انســان با گوهر حیات مبتنی بر ای ها مؤید این نکتة ظریف می واقعیت ن باش

ــ که خودِ همین گوهر نفیس را از هر نظر گسترش و تعالی بخشد؛ زیرا بر  ــ خیلی دقت شودـ  استـ 

ئی را که از اســم مبارکِ حیّ  حیات ربانی و خودِ همین جلوهآنســت تا نفسِ همین مایه و رشــح  

است، ژرفا بخشیده، گسترش داده و تعالی بخشد! بر آنست تا همین حیات الهی را در خود پویا و        

ـتقرار بخشــیده و از طریق نور همین جلوه فعالیتها و پویائیهای متنوع خود را تبارز بخشــیده و به             اسـ

ساند. لذا، در ا    سترش و تعالیِ خودِ    سرانجام ر ضعیتِ ویژه و حالِ معین، او چیز دیگری جز گ ین و

 خواهد! حیات نمی
ـتر تجلی و      به عبارتی کامالً ویژه: در این حالت و موقعیت ویژه، می        خواهد تا خدا در او بیشـ

 تظاهر داشــته باشـــد و افعال و صــفات الهی؛ و نه چیزی دیگر! لذا اگر از او پرســیده شــود که:               
شوی؟ نفس می خواه می شی و عرق می  ی چه ب شوی؟ می  ریزی و جان می ک د: تا گوی کنی تا چه ب

 مظهر کامل خدا!
ــویم که فاطمه بر مبنای این نگرش متوجه می را  یاتخیر حآموزاند تا ما از حیات،  به ما می)س(ش

خواســته باشــیم، و نه خیر چیزهای برون حیاتی مثل خانه و ماشــین و ریاســت و باغ و... را؛ و از حیّ 
 مطلق، حیّ را خواسته باشیم و نه چیز دیگری را.

پدر بزرگوارش به خانة وی آمده و مشــاهده میدارد که )س(بی لذا، وقتی پس از عروســیِ این بی
نِ تو گوید: این پرده در شــأ ه اســت، نگاهی به وی نموده و میپردۀ گلدار و رنگینی بر در اتاقش زد

   یباشــد. و زهرای اطهر نیز، پرده را کنده و به کنار نیســت؛ یعنی در شــأن حیّ و مظهر تامة حیّ نمی
 گذارد. می

، طرح و الگو برای زیســتن و خدائی زیســتن و با «نمایه»این برخورد و موضــعگیری اســت که 
ستن و... مید  شی »هد. زیرا، از نظر آرامش زی ه به ما میگوید تا به چه چیزهائی بنگریم و چه گون« نگر

 ه باشیم!داشت« گرایش»گوید تا به چه چیزها و اموری  نیز به ما می« گرایشی»بنگریم؛ و از نظر 
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 حیات گریزی

 

 

یناً به فهم و قکنیم که واقعاً با او آشنا بوده و ی  هائی که ماها همیشه خیال می  یکی از مهمترین زمینه
ـ ولی واقعاً و با همان شدت او را نشناخته و نمی شناختِ او رسیده ـ ـ خودِ حیات و نفسِ  ایمـ  ـ فهمیمـ 
 باشد. گوهر زندگی می

 ایم! در حالیکه این، خیالی واهی بیش نتواند بود! زنده« میدانیم»کنیم که  لذا، ما خیال می
ای، چرا در جهت رشــد و گســترش و تعالی  کردهاگر واقعاً به خود زندگی رســیده و علم پیدا 

رسی و عالقه نداری و توجه نشان نمیدهی؟! و به عکس، در جهتِ رشد  خودِ گوهر زندگانیت نمی
 ؟!دهی های مربوط به پوستة زندگی )باغ و خانه و ماشین و ثروت و ریاست( جان می داشتنی

گوهر حیات  تر از وازشــبارتر و متعالیمگر چیزی بهتر، ارزشــمندتر، ســعادتبارتر، آرامش زاتر، ن
 روی؟! شود؟! که تو دنبال آن نمی پیدا می

ـان فرهیختة تعالی ـترش و تعالی خودِ گوهر حیات را دنبال    چرا همچون انسـ ــد، گسـ  جوی، رش
که دنبال چیزها و امور دیگر رفته و آن )گوهر حیات( را فدای اشــیاء و امور مادونِ آن           ؟کنی نمی
 کنی؟! می

 اشند؟!ب گیری که با او قابل مقایسه نمی ین مایة ارجمند و الهی را میدهی و چیزهائی را میچرا ا
بیائید تا همة ما، بدون هراس و ریا برویم به غیب و باطن وجود خود ما؛ بعد از همانجا که قرار                  

 قرار داده و به خود بگوئیم:)س(گرفتیم، خود را در برابر خدای فاطمه
ـبح تا شــب که میدوی، چه مقدار به فکر گوهر حیاتِ   )س(فاطمة زهرا  ای من! ترا به جانِ   از صـ

 ؟!کنی باشی؟! چند دقیقه در رابطه با رشد و تعالیِ نفس حیاتِ خودت فکر می خودت می
ـــ که ترا خداوند فقط به واسطة هبه     چند دقیقه را صرف تزکیه و تحلیة این گوهر قدسیِ ربانیـ 

ـ   نمائی؟! میکردنش خلیفة خود ساخته است 
چه مقدار چیزهای دیگر را فدای این گوهر الهی میداری؟! و چه مقدار این گوهر را فدای            

 سازی؟! ارزش می چیزهای مادون و بی
ـ جواب بدهیم! ـ آنهم در همان غیب و باطن و خودِ خویشتن   و بعد، خودِ ما، برای خویشتن 
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 اند؛ اینها    «خود به تنهائی امت   »و اینها   باشــند؛    می« فرهنگ »به هر حال، باید بپذیریم که اینها         
ده، به شان، به خودش بالی  های اعالی خلقت الهی هستند؛ اینهایند که خداوند به واسطة خلقت   نمونه

ن  الهَخالِِقينَ خودش افتخار کرده و فرموده اســت:   فکر  خرۀ بیو نه موجودات مســ * فَ تَبَارََك اللَّه  أَحهس     َ

ـبح تا شـــب میدود، ولی نمی      فرمان و ترم  نمکِ بی  بی ی را فهمد چه هدف    زی مثل منِ بنده که از صـ
 کند! دنبال کرده و در راه چه آرمانی گوهر حیات را فدا می

 باشـــد. چرا که   ها هم قابل تصـــدیق می   «کنش»آنچه در این رابطة ویژه آمد، در رابطة با حوزۀ      
و و... آموزاند، نمایه و الگ رایمان میسرتاسر زندگانی آنها برای ما درس عمل و موضعگیری بوده و ب

 کنیم.« چگونه عمل»دهد تا بدانیم که  می
مائیم؛ مگر خودِ                 مل ن ته و ع نه موضــع گرف با ظرف و... چگو با فرش،  با پرده،  طة   در راب

 همینگونه نبود؟!)س(فاطمة زهرا
ـته و    یک خواهش دارند، « دختر و یا خواهر»حقیر، از بزرگوارانی که در این جمع حضـور داش

برادرانه، یک تمنای ارزیابانه و یک التماس حقیرانه دارم، و آن اینکه: از آن دخترک نازنین و یا                
ـان بخواهند تا یکی از کتابهای مربوط به حضــرت زهرا  ـته)س(خواهرک مهربان خودشـ و  را برداشـ

اش چه بوده   اثیه ث آن بانو چه بوده اســـت!؟ ببینند تا فرش و ظرف و ا    « جهازیة  »بخوانند تا ببینند که     
چقدر  شان تا کجا و  ها با خودشان و با سنن مذهبی   است؟! تا دریابند که برخورد بعضی از امروزی  

 باشد؟! ضدِّ والئی می
داشــته و دیگر س()این نکته را نیز به یاد داشــته باشــیم که: خدا با همة عظمتش فقط یکدانه فاطمه

زا  بخش، آرامش آفرین، کرامت شمند، کارآمد، افتخار های مادی عالم ارز ندارد. و لذا، اگر داشتنی 
هایش را در خدمت فاطمه نهاده و پدر و شــوهر و فرزندان و پیروانش را            ، بهترینباید  بود،  و... می

 کرد تا به گردآوریِ آنها مشغول شده، گوهر حیات را به پای همانها بریزند! دستور داده و تشویق می
ش هدفی ا اگر فکر کرده و باور نمائیم که خداوند از خلقت فاطمهبر مبنای نگرشی از ایندست،   

ست، یقیناً    شته ا شها،     دا ست تا ما، از زندگانیِ او الگو گرفته و از رو یکی از اهداف او، همین بوده ا
موضــعگیریها، ابزارگزینیها و آرمانهای او نمایة عملی برداشــته و طرح زندگانی خود را با طرح               

 روح و  بی ،های مســخره   ها و نمونه   خلقت هماهنگ ســـازیم! و نه با زمینه         زندگانی این الگوی  
ا بار آورده معرفتی و... چیزی دیگر ر نمکی، جز بی معنائی که جز خجلت و سر افکندگی، جز بی بی
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 توانند. نمی
ه فهماند که چگونه عمل کنیم، بلک نه تنها برای ما می)س(هائی چون فاطمة زهرا نمایة شــخصــیت

ـتور میعمالً   عمل کنیم؛ زیرا، هر کســی، از هر کاری که به انجام « برای چه»دهد که:  برای ما دسـ
 کند. رساند هدفی داشته و آرمانی را دنبال می می

 

 زیان محوری

 
 

ــرف می   ــریف و عزیزش را ص ـان وقتی عمر ش کند، حتماً و یقیناً، به یکی از این دو حالت  انسـ
 مبتنی خواهد بود:

 ترِ از آن را به دســـت   ی گران قیمت و متعالی را داده و چیزی کم ارزش  یا اینســـت که چیز  
 بون بوده و بازی خورده است!غآورد؛ او در این حالت م می

 تر و عزیزترِ از آن را بدســـت   و یا اینســـت که اگر این گوهر را میدهد، چیزی برتر و شــریف     
ه رای دیگران، اثبات کرده است ک آورد؛ و تنها در این موقعیت و حالت است که سود کرده و ب   می

 در تجارت حیات فریب نخورده و برنده بوده است.
ـــ کنشی     ردن؛ کاند که برای ما: چرائیِ عمل  در واقع، همین دستة از انسانها و الگوهای نگرشیـ 

 فهمانند. و همه میدانیم که یکی از این         چه عمل کردن را می   برایهت چه عمل کردن و     جدر 
 باشد. می« و مرگ حیات»ها  زمینه

سیله زندگانی )س(در فرهنگ فاطمة زهرا از هائی که برشــمردیم ب اســت؛ حیات با همة عظمت و
 برای چی؟خودش وسیله است. حال 

 را به دست بیاورد!« خیر»این وسیله کار کشیده و این نقد را بدهد و  از برای اینکه
ــ  )س(اگر کمی به کالم خود حضرت زهرا  ـ آنهم با دوتا سوگندی که   دقت شود، خودِ بیانشـ 

ـ کامالً روشن می  باشد: خدای تبارک و تعالی را میدهد 
ا مرا زنده بدار؛ حیات را به من هبه و افاظه فرمای! تا کی؟! ت          « ِرا  لی!اةَ َخيه َحي  َت اله ا َعِلمه يِنی م  ... اَحه »

 آورم. به دست می خیروقتی که من، این زندگانی را میدهم و 

ــ و توفی، در اینجا بمعنای«ِرا  لیاة  َخيه َوف  اَنِت اله ا ک  اِذ  َو تَ َوفَّنی » رسانیدن به  ؛ و بمیرانم و متوفایم بدار؛ـ 
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کافی      بارتی دیگر: وافی و  به ع که خود می       آخر؛ و  گاه  باز هم کی؟! آن ــــ    دانی و ام بگردانـ 
 فهمی که مرا بس بوده و بیشتر از این نیاز به حیات ندارم. می

 ید.به دست آ« خیر»حیات وسیله است تا توسط این وسیله و یا نقدینه در این فرهنگ، 
ـته  ــخیو میدهم؟! خیری که با علم نداشـ   الخیام،  حال چه خیری؟! آیا خیری که خودِ من تش

سیها، با               می شنا سیها، با کرامت نا شنا سیها، با کمال نا شنا ست؟! خیری که با ارزش نا کنم که خیر ا
اشناسیها، با آرامش ناشناسیها و... خودم و دانشِ نداشتة خودم تصورش        عزت ناشناسیها، با آزادی ن  

ــور داشــته و فیضــان و الطاف و   کرده و معین دارم؟! نه، بلکه آن خیری را که در علم غیب تو حض
 باشد. رحمت تو تحقق بخش آن می

یست که  نباشد؛ آن   کنیم نمی در این فرهنگ خیر معادل آن چیزهائی که بیشتر از ماها خیال می 
سند برسد؛ پ امروز رفتیم مغازه و درآمد بیشتری داشتیم؛ این نیست که فرزند ما به فالن ریاستِ ابلیس  

ضد خدائی ما را تحویل بگیرند؛ و امثال        ضد والئی و  شهرت و قدرتهای  ست که اهل دنیا و  این نی
 است.« کمال»اینها! بلکه خیر واقعی، همانگونه که در آیات و روایات متعدد آمده است 

ـتقیماً از جانب کامل     ـنده بگوید که: چه کمالی؟! باید تأکید شــود: کمالیکه مسـ حال اگر پرسـ
ـترش و تعالی خود گوهر و نفسِ حیات         مطلق افاضـــه شـــده و عیناً و عمالً در جهتِ رشـــد، گسـ

 باشد و نه امری دیگر. می
ــ  چیزی است که فقط بر سرمایه خیردر این فرهنگ  برون  های و نه بر سرمایههای وجودیِ منـ 

ـ افزوده و فنا نمی ـــ در این بخش همین و تمام. یعنی میگوید: )س(پذیرد! و درس فاطمه وجودیِ منـ 
خواهی زنده بوده و عمالً زندگانی نمائی، اینگونه موضع گرفته، برخورد نموده و عمالً   اگر واقعاً می

 شــرافت، کرامت، زیبائی، گیرائی،    به دنبال چیزی باش که هر روز بر شـــدت، نورانیت، کمال،         
آزادگی، آرامش و... وجودیت بیفزاید! و، عزرائیل هم نتواند آنها را از تو پس گیرد! چه رســـد به         

 گردش دوران و طبیعت!
انداز این فرهنگ، اگر زندگانی واقعی هســت همین اســت و دیگران )آنها که در این  از چشــم

تند جنبنده گانی هس کنند( در واقع مرده گانی برخورد نمیحوزه عمل نکرده و با چنین نگرشی با زند
شاید در رابطه با حیات افرادی از      ست و جان دادن و نه جان گرفتن! و  شان عین جان کندن ا و حیات

 فرموده است: (ه)رلقادر بیدلالمعالی میرزا عبداهمیندست بوده است که ابو
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 کنـد بیـدل     نفس هر دم ز قصـــر عمر خشـــتی می        
 

 
 تــعــمــیــر ایــن ویــرانــه، مــعــمــاری چــنــیــن بــایــد  پــی  

  

فرهنگ فاطمی تقاضا میدارد که در برابر هر نفسی از عمر که میدهیم، چیزی ارزشمندترِ از عمر 
تحصیل نمائیم؛ ولی اگر کار فقط جاندادن باشد، جز زیان و سرافکندی حاصل نخواهد بود؟ به هر     

 است از بین نرفتنی و چند تا ویژگی دارد:کمالی )س(حال زندگی و خیر مورد توجه حضرت زهرا
ـــ این خیر و کمال  است؛ یعنی از مبداء حق و از جانب رب العالمین افاضه شده و    « ربانی»یکمـ 

 شود. می
ــــ پرورش دهنده اســت؛ یعنی هم خودِ شــخو را پرورش می  دهد و جان او را بیشــتر و  دومـ 

ست. در واقع، ربانی ب سازد و هم   تر و... می تر و ناب تر و متعالی فربه ودن برای دیگران تربیت کننده ا
ـنده نور و    دهنده و تعالی   به همین معنا اســت؛ زیرا از طرفی الهی اســت و از ســوئی وســعت         بخشـ

 گوید: می عليه الِرحمةگوهر حیات. اینکه سعدی 
منت خدای را عزوجلّ که طاعتش موجب قربت اســـت و به شــکر اندرش مزید نعمت، هر             »

هر به دلیل آنست که گو « آید مفرح ذات و... رود ممّد حیات است و چون بر می  رو مینفسی که ف 
 بخشد. و لذا: فنا ناپذیر است. حیات را گسترش و تعالی می

ـ این خیر و کمال   است؛ یعنی از نقایو و نارسائیها و کمبودها و حقارتها و... « آزاد کننده»سوم 
ـــ و در زمینة امور رشد دهندۀ  سازد. و لذا انسانرا در جهتِ    آزاد می ـــ و نه برونی اوـ  کمال ذاتی اوـ 

ضع    شها و مو شندۀ کمال ذاتی پویا میدارد و نه در غیر آنچه     کمال، ابزار و رو سترش بخ گیریهای گ
 آمد.

ستی  سیر         در واقع، خیر حقیقی و ه سازد و نه اینکه ا سانرا آزاد  ست که ان محور و ربانی همانی ا
اضطرابهای وهم بنیان و تضعیف کننده ساخته و هی از هستی و آرامش و رشدِ      ها، تشویشها و    دلهره

 ربانیِ او بکاهد.
ما نیست تا با زندگانی برخوردی ربانی و پرورش دهنده داشته باشیم؟! تا خیری که به     « حقّ»آیا 

ور آ زا، کرامت بخش، و عزت آوریم ربانی، فنا ناپذیر، رشــد دهنده، آزاد کننده، آرامش دســت می
 باشد؟!
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ت، اینهمه  لقب گرفته اســ    الَمينه ع  َمة  لِله رَحه آیا درســـت اســـت که ما به عنوان پیروان پیامبری که       
 مشکل داشته باشیم؟!

سر و کله می      سش  ست که این پر س       چهنماید که:  اینجا شن و  سیار رو سخ ب اده باید بکنیم؟! پا
 است!

این الگو ما را از جمیع جهات و در مراتب    کند، و  ارائه می )س(فقط باید از الگوئی که فاطمة زهرا     
ـتی    مختلف وجودی از همة نقایو، از همة کمبودها، از همة زائده       کند   ها تطهیر می  ها و از همة زشـ

 بهره گیریم و حیات را برای خیری از همان دست که آمد بخواهیم.
ـتفاده از الگوها و آرمان نماهای دیگران بس اســت؛ تا اینجا رســیدیم و دید             جا  یم که به ک  اسـ

 رسیدیم.
ـیر و آرمان و...  ـازیم؛ چون اگر پیغمبر اکرم  را باید جهت و مس ز آنچه چیزی بهتر ا)ص(فاطمی بس

که  میداد! و این مؤید آنست که: نداشت  )س(به فاطمه داد و گفت و... میداشت، یقیناً باز هم به فاطمه 
شهای تحقق   ست و آینده    نداد. پس آرمان و الگو و راه تحقق و ابزار و رو شن و کامل ا و... آن رو

سیر و        شتن را عمالً در آن قرار دهیم. چرا که اگر م سته این راه باید خوی شای هم معین. و لذا با همتی 
معنائی به معنا، از  جهت زندگانی عوض شد، خود بخود جهت مرگ هم عوض شده و انسان از بی   

و  شــویش و دلهره و ناامنی به امنیت و آرامشحرمتی به احترام، از ت خامی به پختگی و کمال، از بی
 رسد! از جدائی با فاطمه و خدای او و... او، به همه می
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 َفد  ي َن ه  أَل َک نَعيما  ال  اَلل  ه مَّ اِن ی اَسه 
 

 نعمت شناسی
 
 

باز هم متوجه آرمان )س(پیرامون آرمانهای بانوی دو عالم حضــرت زهرابه ادامة مباحث گذشــته 
دیگری از این شــهکار عالم خلقت شـــده، درس دیگری از مکتبش آموخته و الگوی دیگری از      

 نگرشها و گرایشهای او بر میداریم.
 فرماید:   دهد، می  ایشـــان بعد از اینکه خدایرا به علم غیب و به توانمندیِ خالقیتش ســوگند می          

 اشد.ب بار الها! از تو تمنا دارم تا برایم نعمتی عنایت فرمائی که فنا ناپذیر و از بین نرفتنی می
ست       سان فطرتاً موجودی ا سانیم که ان . چرا که «نمای گرای و نعمت جوی، نعمت نعمت»باید بر

صاف و ویژگی « منعم»این موجود، خلیفة  ستخلف عنه،   مطلق بوده و خلیفه باید از او مونه و نهای م
ئی در خود داشــته باشــد. یعنی همانگونه که خالقش منعم بوده و یکی از اســماء مبارکش نیز   شــمه

ود؛ د است، این خلیفه و جانشین او در زمین، هم بالفطره به سوی نعمت گرایش داشته و می     « منعم»
 کند.« هبه»و « بنمایاند»هم به موقعیتیکه این نعمت را به دیگران 

یم که  شـــو های کوچکِ ممیز نگاه کنیم متوجه می     زندگانیِ خود ما و حتی، به بچه      اگر به  
کند تا آنرا    دهد! و اگر ندارد، تالش می   می« نشـــان»شـــود، حتماً به دیگرانش    چیزی را واجد می 

 فراچنگ آورد!
 ..........................................................................................................................................................
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ـیبهایش به او ب بزرگترها می ازبیند،  بطور مثال، وقتی درخت ســیبی را می دهند! و خواهد تا از سـ
ــ نشان داده و به دارائیِ خ ــ همچون خودـ  گر نازد! ا بالد و می ود میچون دادند، بالفاصله به دیگریـ 

ام.  هنمایاند که من این مسئله را فهمید  کند، باز هم به دیگران می ئی را حل می درسی خوانده و مسئله  
اســت، به « هیاد گرفت»و یا « دارد»کند تا آنچه را  بینیم که گاهی کوشــش می و اگر توجه کنیم، می

 دیگران نیز بخشیده و یاد دهد!
ـان می این، ویژگیِ ذاتیِ گرای بوده و در جهت فراچنگ آوردن نعمت و  باشــد که نعمت انسـ

کند؛ هم نعمت نمای بوده و بر آنست تا نعمتی که فراچنگ آورده، به  مراتب مختلف آن تالش می
شان         سانیده و برای ست میدارد تا نعمت را به دیگران هم ر ست، دو دیگرانش بنمایاند و هم اگر توان

 هبه دارد!
چون منِ حقیر فقیر نعمت نشــناسِ نعمت گریز خود فریب « ســالمندانِ کودکی»و لذاســت که 

نند تا به ک ئی یا مرکبی و یا فرشــی و... دارند، کوشــش می  دهندۀ به خود نامهربان و... مثالً اگر خانه
 دیگرانشان بنمایانند!

آئی، ، کار ورزند تا ارزش   و برخی از فرهیختگان علم پرور، اگر دانش و هنری دارند تالش می  
فائده، شــکوه و جالل آنرا به دیگران نموده، گوهر آنرا به دیگران نیز رســـانیده و مردم را از همة         

 مواهب آن برخوردار سازند! و این، یک خصلت عام است.
ـئلة بســیار مهم در این رابطة معین و زمینة ویژه اینســـت که: بدانیم،            دگاه  از دی  «نعمت »اما مسـ

 شود. در فرهنگ فاطمی چه شمرده و معرفی می چه بوده و)س(حضرت زهرا
ـ بدست می   ـ بطور فراگیر  توان گفت  آید، می تا آنجا که از مطالعه و بررسیهای فرهنگ فاطمی 

 افزاید. که: نعمت، آن چیزی است که بر وجودِ خودِ انسان می
اشــد و ب باری فریب دهنده می امیدوارم تا خوب دقت شــود؛ چرا که این کالم، به نحو شــگفتی

شناخته        ست  ست فهمیده و زمینه و مورد نعمت را در سان به گمان اینکه در لغزاننده! و لذا، گاهی ان
ـ به مثالی    است لغزیده و فریب می ـ به ویژه برای جوانهای محفل  خورد! لذا، برای فهم ظرافت مسئله 

 دهیم: توجه می
« ما»رای خداوند ب»انه آوردیم میگوئیم: ما در خانة خود پشتی نداریم و وقتی دارا شده و آنرا به خ
 ؛لطف فرموده و ما را از نعمتِ داشتنِ پشتی برخوردار فرمود
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وجودِ »ی بر چیز آیاحال، باید بررسی شود که وقتی این پشتی را صاحب شده و بخانه آوردیم       
سه تا وجود       « خودِ ما شیاء خانة ما!؟ چرا که در این مورد  ست یا نه بر ا شده ا ضور و تقرر  افزوده  ح

 دارند؛ یکی وجود خودِ خانه؛ دیگری وجودِ اشیاء و لوازم خانه و سومی وجودِ شخو خود ما.
انة ما! باشــد؛ و دیگری امکانات خ به عبارتی دیگر، یکی ظرفیتها و امکاناتِ وجودیِ خود ما می

ی خانه؟ وجودو باید بررســی شــود که پشــتی، بر امکاناتِ وجودی ما افزوده اســت؟ یا بر امکاناتِ 
سه اتاق دارد و پنج تا می    مانند وقتی که خانه حمام ندارد و دارا می دام، گردد! و یا به هیچک شود؛ یا 

 بلکه فقط بر تعداد اشیاء خانه چیزی اضافه شده است!؟
ـ در یک کالم جامع و مانع و موجز و فیصل  با ذکر دقیقة یاد شده یادآوری می نمائیم که نعمت 

افزاید؛ یعنی، مقدار وجود، کیفیت وجود و سهم وجود  ت که: هم بر وجود انسان میـ آن چیزی اس
 افزاید. برد؛ و هم بر همة امکاناتی که این وجود دارد می خودِ فرد را باال می

مثالً، وجود من چند تا امکانات ویژه دارد، چشــم و گوش ظاهری و معمولی دارد و چشــم و        
 های حســی و فکری به ســـامان      معمولی دارد که کارش با مایه     گوش باطنی و نورانی دارد؛ عقل   

 باشد؛ رسد و قلب دارد که وظیفة کشف حقایق مثالی و برزخی با او می می
سجیة سخاوت، عدالت، جود، خشم، کینه، مهر، و رافت و انس     یو بر مبنائی دیگر، انسان دارا 

ـان م    و غیره می  های افزاید و هم همة این سـرمایه  یباشـد. نعمت آن چیزی اسـت که هم بر خودِ انس
 وجودی او؛ منتها در جای الزم و ضرور خودش.

شم و کینة فرد می    شد بر خ رزی افزاید؛ همانگونه که در مواقع الزم بر مهرو مثالً بجائیکه الزم با
ی در دمورد باشد و نه ابراز خشم او! چرا که مثالً اگر فر   معنا و بی افزاید. تا نه مهرورزی وی بی او می

شد، عمالً و           برابر پلیدیها، نابکاری شته با شم و کینه ندا شمنان خدای منان هم خ شها و د ضد ارز ها، 
 ارق و رگی بدل خواهد شد! لذا: غیرت و بی واقعاً از رشد همه جانبه محروم بوده و به موجود بی

د ما جودی خوهر وقت ما چیزی و یا امری )نعمتی( را واجد شدیم که هم بر کیفیت و سرمایة و
ـتعدادهای وجودی ما، یقین پیدا می ــد. ب کنیم که از جنس نعمت می افزود و هم بر امکانات و اسـ اش

 لة ما را بیشتر، شادابتر و خوشکار نمود؛قمثالً اگر خداوند چیزی به ما عنایت فرمود که قوۀ عا
 اگر رقت قلب و قوۀ مکاشفة او را پویاتر ساخت؛

 ر نمود؛ت تر ساخته و زمینة تماس با امور مثالی را بیشتر و روشن را پالودهاگر قوۀ عاطفه و خیال ما 
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سبت به زمینه    شم ما را ن ساخت و... متیق        های پلیدی اگر نفرت و خ شتر  شی بی ضد ارز ن  زای و 

 !فال   و اال   باشد  خواهیم شد که نعمت می
ــفانه اغلب ما،     ـتیم که متأس ــر هم داشـ ــت س و  در برخی از حاالتاینهمه تأکید را برای آن پش

وجود  کنیم که: وقتی به   ها به این گمان واهی و خیال رشـــد برانداز گرفتار آمده و باور می         موقعیت 
 شود! افزائیم، بر وجود خود ما نیز افزوده می چیزهائی دیگر می

ده های گران قیمت تزئین ش  رویم برای او، زین مرصعی که با دانه  مثالً اسب خوبی داریم و می 
ــت ــع او را! واقع مطلب   می اس ـان میدهیم و هم زین مرص ــب را به دیگران نشـ خریم؛ و بعد، هم اس

 برای کی؟! امّااینست که این هم نعمت است؛ 
های  هباشــد؛ چرا که زین قبلی این دان نعمت می« زین»پاســخ واقع بینانه اینســت که فقط برای  

 مند است. ی وجودی بهرهها ارزشمند را نداشته است، ولی این زین از این سرمایه
شمرده و پذیرفته می       ضعیت ویژه، آنچه برای زین نعمت  ـ در این و ــ شودـ  ـ دقت  ــ ، شود  لذاـ 

ــب نعمت نمی  ــفانه برای خودِ اس ــ  متأس ــد، چرا که بر خودِ اس  و ظرافتهای وجودی او چیزی  بباش
 افزاید! چه رسد به صاحب اسب! نمی

شینی داریم و آنرا با  سایلی تزئینی زینت می  اگر خانه، باغ و یا ما تواند بود،  کنیم، باز هم نعمت و
ایم و نه برای صــاحب آن؛ چرا که بر وجود خودش افزوده شــده  اما فقط برای آنیکه تزئینش کرده

 است و نه بر امکانات وجودی صاحبش!
ــت که متوجه می ــویم فاطمة زهرا بر مبنای همین باور و نگرش اس  از خداوند آن نعمتی را)س(ش

سرمایه       تمنا شد؛ ثانیاً بر  سترش و تعالی خودش با شد و گ ای ه میدارد که مال خودش و مربوط به ر
ر دیگچیزی »وجودی خودش افزوده، استعدادها و امکاناتِ وجودی خودش را تقویت کند و نه از 

 یعنی از بین نرفتنی و از خود او جدا نشدنی باشد.« ده فَ ي َن ه  ال  »را! و ثالثاً 
 بسیار مهمی که در این رابطه باید با دقت و وسواس مد نظر گرفته شود اینست که:مسئله و نکتة 

ــــ بودن فرق   ــــ از نظر مادی و یا غیر مادیـ   موضــوع، زمینه، چیز و امر مورد گرایش و توجهـ 
ـئله می  « اثرِ»کند، بلکه  نمی ـاحبِ واقعیِ   باشـد که می  موضـوع و مس توان نعمت را از نعمت نما و ص

 صاحب نما جدا ساخته و حکم را حکمی و واقع بینانه سازد!مطلب را از 
های   لذا باید با کمال دقت، دلســوزی، وســواس و حرمت گزاری نســبت به خود و ســرمایه               
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 وجودی خود متوجه بوده و ببینیم که:
شد و یا به دنبالش بوده و تالش می  سرمایه  آنچه به ما داده  ایش های حیاتی را بپ ورزیم و عمر و 

یش آمدها را بدســت آوریم، آیا واقعاً خودش و آثار و نتایج و پی« آن»و صــرف میداریم تا ریخته 
 پنداریم؟! افزاید؟ یا نه بر آنچه به نحوی از آنها آنرا از آن خود می چیزی برخودِ ما می« واقعاً»

نسان، ا ئی که مجهز بوده و بیندیشیم، ثروت و دارائیِ واقعیِ چرا که: با هر نگرش و عقل و عقیده
 باشد. نمی« قابل تفکیک»او یگانه بوده و از او « هستی و وجود»همان چیزیست که با 

ــویم که مثالً پای  با در نظر گرفتن آنچه آمد، گاهی متوجه می آید. و  یبمیان م« علم و دانش»ش
 یم!ا شود که اگر دنبال علم رفته و آنرا تحصیل نمودیم، واقعاً به نعمت رسیده مثالً فرض می

از هم آمدهائی؟! ب باشد؛ ولی کی و کجا؟! و در چه شرایط و با چه آثار و پی   بلی علم نعمت می
 پاسخ همان است.

ئی بگیریم که واقعاً بر خودِ ما و بر امکاناتِ وجودیِ  وقتی واقعاً نعمت است که از آن دانش بهره
ـیطنت  خود ما بیفزاید! و نه اینکه باعث شــود تا با به اصــطالح علم خو            ود، یا  خ عالمانة   های   د و شـ

 رشد دهی و بر اشیاء برونِ از خودت بیفزائی!را اطرافت 
ای ه گیری از شــیطنت ، با بهره«علماء هاء!»ایم که برخی از همین  چنانکه خوانده، شــنیده و دیده

ــ به بهای  عالمانة خود شــخصــیت، دیانت، مملکت، ملت و ســرمایه ــ های وجودی خود و ملت راـ 
 ـ به حراج نهاده و بپای فرنگها ریختند!ناچیزی 

ند یا ا ســوادها بوده اند، بی های مادی و معنوی مردم را فروخته آیا اینهائی که مملکت و ســرمایه   
 ؟!علماها

ـتاد فالنی، آقای حجت التمثال فالنی، آقای        آقای دکتر فالنی، آقای پروفســور فالن، آقای اسـ
 !؟سواتتند یا با و... همه بیسواد بوده و هس یمولوی فالن

ـ و در فرهنگ فاطمة زهرا   ـ کسانیکه علم داشته ولی  )س(در واقع، برای همین است که در قرآن 
هند به د های وجودی خود و... قرار می به علمشان عمل نکرده و آنرا وسیلة تخریب و تالشی سرمایه    

انگرانه ودستیزانه و خود ویرولی به دالیلی سخت خ« میدانند»اند! و علت آنست که  مانند شده« االغ»
ـــ و در موارد بیشماری، برای افزودن بر اشیاء برون خویش، و نه بر ذاتِ    و... خالف دانشِ خویشـ 

ـ عمل می  کنند! خویش 
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ِْيَن ح مِّل وا الت َّوهرَاةَ ث مَّ لَمه يَحهِمل وَِا َكَمثَِل الهِحَماِر يَحهِمل  فرماید:  قرآن کریم می  .ج سهَفار اأَ َمثَل  الَّ
ه نموده و بلکه بدتر از حیوان تشبی  گقرآن در جاهای دیگر غافالن و هواپرستان را به حیوان، س  

 های تعالی ساخته است! های دلسوز به خویشتن را متوجه زمینه و با این تذکارها، انسان
 مادی و یاموضــوع نوع نعمت که ظاهراً گاهی از آنها به نعمتِ )س(به هر حال، در فرهنگ فاطمه

ورد؛ جهتی که در آ آمدی که به بار می کنند مهم و اساسی تلقی نشده، بلکه اثر و پی معنوی تعبیر می
ـتی فرد پدیدار می      آن مصــرف شـــده و یا پویا می     ده ســـازد تعیین کنن  گردد و معنائی که در هسـ

ه: این کاخ دیده شود ک ئی گِلی دارد و یا کاخی از فهم و دانش، فقط باید باشد؛ مثالً، فردی خانه می
ـتی علمی بر خودِ او چیزی می ر دی و یا نوار( برخودِ او و ب ی )ســیکافزاید یا نه همچون ورقی پالسـ

شده و فقط حمال نوار    ضافه ن شاید بدرد دیگران      هویت ذاتیِ او چیزی ا ها و یا تصاویری است که 
سیاری از عالما   ـ مانند ب ــ صاحبش  ن بیبخورد! بگذریم از اینکه آن کاخ علمیـ   عمل و بدعمل، از 

 آبرویش بسازد! مقدار و بی بکاهد و بگیرد و سبکش و بی
سیر         بر مبنای همین نگرش می شی که در جهت و م شمندان واقعی معتقدند که: دان شد که دان با

شد، دانش نبوده، بلکه نمودی از        سان با سانیت، کرامت، آزادگی، پاکی و... ان ستن و گرفتن از ان کا
ر فالنی، ، استاد فالنی، پروفسیو  «دانشمند »اش خیال کند که  غفلت است! ولو اینکه دارنده جهالت و 

 باشد! دکتر فالنی، آیت اهلل فالنی و... می
و  خالف طبیعت تواند میمگر عالم واقعی که علم عین هســتی و هویت او شــده باشــد، اصــالً 

 برگهای کاغذ را سرد سازند؟!توانند  های آتش می حقیقت ذاتی خود عمل نماید!؟ مگر شعله
های رسوائی انگیز و خجالتباری که مربوط به آقایان وزراء، وُکاَلء، و شرمبارتر از    اینهمه پرونده

ل اند و... نشانة آنست که اینان علم نداشته و تحصی      های دینی تحصیل کرده  همه قضاتیکه در حوزه 
 اند یا به خالفِ آن!؟ دانش نکرده بوده

اد تشکیل  سو  ای اختالس، باند بازیهای سیاسی، اقتصادی و غیره از جانب جهلة بی    اینهمه بانده
 شده و فعال گردیده است یا به خالف آن؟!

همة این موارد مؤید آنســت که: مهم این نیســت که ظاهر و اســم نعمت علم باشــد و یا به قول  
چه  افزاید و یا از او خود چه میموالنا خِلم؛ بلکه اصل و مهم در این رابطة ویژه آنست که بر دارندۀ   

 کاهید نقمت! باشد و اگر کند؛ لذا، باید بپذیریم که اگر برخودِ فرد افزود، برای او نعمت می کم می
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برای اینکه از تیررس انتقاد جوانترهای محفل رهیده باشم، برای روشن و ملموس شدن برخی از 
 کنم. ه و طلب پوزش میها، چندتا نمونه و مثال را تذکر داد موارد و زمینه

ـــ در    خانه داریم که خود نعمت است و ابزار و اثاثیة خانه داریم که باز هم برای خانه و برای ماـ 
ـ نعمت است. ولی شرطی هم دارند؛ و آن اینکه:  برخی از موارد 

 این خانة مدرن و این ابزار و امکاناتِ مکمل و مدرن چیزی بر گوهر وجود خودِ ما و بر امکاناتِ
 افزاید یا نه؟! وجودی خود ما می

 سازد؛ ترش می تر و یابنده افزاید و بیشتر، پویا اگر بر عقلمان می
 سازد؛ افزاید و فرشته خصالش می ة ما میفاگر بر عاط

 افزاید؛ اگر بر ایمان و اخالص و توکل و تقوای ما می
 افزاید؛ مکاشفات قلبی ما میبر اگر 

اگر انکسار و  ؛ندک یاد خداوند انداخته و ذکر او و انس با او را بیشتر میاگر ما را بیشتر از پیش به 
 سازد؛ عجز ما را در برابر خداوند بیشتر می

 هیم؛د ای طوالنی و با حضور قلب انجام می گذاریم، سجده اگر سر بر جاینماز گرانقیمت می
 افتیم؛ زنیم به یاد منعم حقیقی می اگر به پشتیِ... تکیه می

ــد خود ما و امکانات و     »، اگر ما را به فکر   حداقل  اینها که بگذریم،      از همة   ظرفیتهای رش

یم و باشد. پس شایسته است تا برو      توانیم یقین نمائیم که نعمت می اندازد، می می« وجودی خود ما
 بهتر و بیشترشان سازیم.

شغول به خودشان   گر ما را مو بهتر باشند، بر ما بیشتر و بهتر خواهند افزود! ولی ا   زیرا هر چه بیشتر 
شدزدای، کمال  و زمینه شی  های ر رین، آف برانداز، هراس انگیز، آرامش آور، غفلتبار، دلهره زدای، تال

ـتگی  گیرد، باید بپذیریم که نعمت نبوده و نقمت        کاهد و می   آور و... ســـاخته و از انســـان می  خسـ
 است.

شرط اینکه وقتی وارد       ست؛ اما به  شتن باغ نعمت ا شم و گوش و عقل ما    دا شدیم دل و چ باغ 

الحمدهلل ما و یا  لِق!اخ  َجلَّ اله ها را دیدیم بگوئیم  متوجه باغ آفرین باشد. و آنگاه که سبزه، گلها و میوه  
از گل و ارض طبیعت کنده و به سماء فضیلت و عبودیت    ما راو...! خدا را شکر که این نعمت،   انعم

 کشانید!
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سبی  ذکراغ شنیدیم و یقین کردیم که این بلبل دارد  چه بلبل را در ب اگر چه گوید، باغ و  ح میو ت
گردش در باغ نعمت است! ولی اگر وقتی وارد شدیم و متوجه گشتیم که دو روز پیش فالن شاخه     

ـند، و باغبان طلبیده و پرس و جوی و ســرزنش و...      ها نمی  شــت ولی امروز میوهاچند تا میوه د   باشـ
 ن گردش نقمت است و نه نعمت! چرا که فرد را از خودش گرفته است!کردیم، این باغ و ای

ـاقه    ند، و ک های خشــکیده زمزمه می اگر به صــحرا رفتیم و متوجه شــدیم که باد با برگها و سـ
شی پیدا کردیم که این   یی می«هُو، هُو»دریافتیم که  افتن شنود و از نعمتِ دری  را می« هُو»آید؛ و گو

شده، سرمست گردیده و با آنها به زمزمة هُو، هو پرداختیم، نعمت است؛ و     تسبیح طبیعت برخوردار  
 الرحمه: هعلی« بیدل»اِلّا همان ستم مورد توجه 

 

سمن درآ              سرو و  سیر  شد که به  ست ک ست اگر هو  ستم ا
 

 

ـا بـه چمن درآ      تو ز غنچـه کم نـدمیـده            یی، در دل گشــ
ـافـه     جو                  پی ن ت ــ جلـت جسـ خ ـنـد  مپســ بو،  میـده  ـای ر  ه

 
 

هوای     تن درآ              ح بـه  خ خور و بـه  هی  گر لف او،   لقـة ز
قت می          مه و یا، ه فل کبر ندا   ز ســروش مح ــد این   رسـ

 
 

ــدن درآ     ــرون نشــ ــل ادب وفــا، ز در ب ــف ــح ــه م ــه ب  ک
  

دهنده قرار داده است! و نه نعمت  آرمان خود را نعمت ماندگار و تعالی)س(به هر حال، فاطمة زهرا
 نعمت چندتا ویژگی دارد:گر را! و این ینماهای کاهنده و تالش

اول اینکه: هم خودش فنا ناپذیر اسـت و هم اثرش؛ زیرا، این نعمت از جانب خدای منان بوده و  
 باشد. باشد. لذا، هم خودش و هم اثرش ماندگار و از میان نرفتنی می می« باقی»هدیة حضرتِ 

صلت   دودوم اینکه: وجهة ربانی دارد؛ آنهم به  صلت  معنا؛ یعنی هم ذاتاً خ خدائی دارد و هم خ
 پرورندگی و پرورش دهندگی.

ست که خانه و باغ و... مادی می    ست ا سیدن به آنها همراه با فیض ویژۀ یاد     در شند، اما اگر ر با
منعم بود، چون این فیض و جذبة ویژه پرورش دهنده اســت و یاد حق، جنبه و وجهة الهی انســان را 
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 شوند! ها نیز تربیت کننده می آن نعمتدهد، به تبع این فیض و جذبه،  پرورش می
 آورد؛ سوم اینکه: کرامت و عزت ببار می

ـتگی به زمینه         ـتگی و وابسـ  ان های مادون رتبة وجودی انســ     چهارم اینکه: آزاد کنندۀ از دلبسـ
 باشد. می

 ون حیاتی فرد حاکم میدارد.ئپنجم اینکه: آرامشی ملکوتی را در همة ش
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 گسست سروری بی
 
 

 َقِطع !تَ ن ه  ٍن ال  ةَ عَيه ِرَّ أَل َک ق   اِن ی اَسه  اَللِّ ه مَّ 
 

ـته در مکتب بانوی دو عالم پیرامون طرحها و الگوهایی که این اعجوبة  به ادامة بحث های گذشـ
ــت، باز هم به طرح آرمان دیگری از این معلمة بزرگوار   ـان ارائه کرده اس خلقت برای زندگانی انسـ

 نشینیم. می
شن   شاط معنیدار،     نیاز از برهان را یادآور می و بیمقدمتاً این واقعیت رو و  شی دلخوشوم که: ن

سان امروز، بلکه تا آنجا که بررسی       « گمشدۀ »سرور قلبی   سان است؛ آنهم، نه تنها گمشدۀ ان ای ه ان
ـ در ابعاد و زمینه  ـ ثابت میدارند، گمشدۀ انسان در همیشة تاریخ بوده و بعد ازین   متنوع  های مختلف 

ـتر دقت و توجه نمائیم به این واقعیت پی خواهیم برد           هم خواهد بو  د. تا آنجا که اگر مقدارکی بیشـ
ــمت عمده و قابل مالحظه ـان معطوف تحقق، تحکم و تداوم   که: قس ــهای انسـ ئی از مهمترین تالش

با  راه آنئی آموخته و مسایل مربوط ب اگر کسی علم، هنر و یا حرفه باشد؛ مثالً همین سرور معنیدار می
ستن از راحتیهای معمول تحمل      دق صرف وقت و دیده ب شکالت آنرا با  ت و زحمت فرا گرفته و م

تا از آنطریق به نوعی نشاط باطنی، سرور قلبی و دلخوشیِ     خواهد نماید، همه برای اینست که می  می
 معنیدار دست پیدا کند.

اش در فقر علمی، ایمانی، اخالقی، هنری و...  که جامعه بیند و هر گاه همتش باالتر بوده و می
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ـ قسمتی را در اختیار آنها نهاده و از   بسر می ـ ـ از هر جنسی که باشدـ  ـ برند، از آنچه فراچنگ آوردهـ 
نوازشگر   زا و طریق زایل ساختن فقر و کسر دیگر و یا دیگرانی، جان خویش را به سروری آرامش   

 رساند. و رشد بخشنده می
در حالی است که هم خود رنج برده است؛ هم زحمتهای متنوعی را متقبل شده است؛ هم       این

ی مثالً از ئ بیند که دیگری به سرمایه وقت را برای رفع نیاز دیگری صرف نموده است؛ ولی وقتی می 
 گردد. جنس دانش، اخالق، هنر و... رسیده، جانش از خوشی سرشار می

ـئم ر راه تحقق ارزشــهای عقیدتی و در جهت تحقق آزادی و     لة مهمتر اینکه حتی گاهی، د   سـ
که مثالً برد! لذا وقتی را تا ســرحد اســتقبال و پذیرش مرگ و شــهادت باال می  ایثارعدالت راســتین، 

شود خوشحال بوده و بجای احساس زیان و غبن و... از نوعی سرور باطنی      دستش در اینراه قطع می 
 گردد. برخوردار می

 

 چیستی سرور
 
 

خدای ز اکه این سرور قدسی و پایان ناپذیر را     )س(به هر حال، باید بررسی شود که فاطمة زهرا   
 خودِ این سرور و یا نشاط باطنی چه است؟! ،دارد منان تمنا می

ـــ از نظر تجرب  تا آنجا که واقعیت ـــ چه کوچک و چه بزرگـ  ی، باطن ةها نشان میدهند، همة ماـ 
باشــد. ولی اگر به ما بگویند که این ســرور و یا  می« چه»رور عندی و حضــوری میدانیم که این ســ
ـاسِ ویژۀ باطنی خود را برای ما  ــردی می تعریفاحسـ کرده  گوئیم که: تعریفش نما، با کمال خونس

 توانم! نمی
ــنخ هوس نبوده و با بدن، با جســم و  چون خودِ این شــادمانی از جنس قدســی بوده و چون از س

د؛ البته نه این باش  باشد؛ چون ذاتاً و جنساً بسیط بوده و مثل نور می    وند نمیها در پی جسمانیت و غریزه 
 ود!ش است تعریف نمی بسیطباشد؛ به هر حال، چون  نور حسی، بلکه از سنخ نور وجود می

ود هائی دیگر نیز وج  کنیم، زمینه  باشـــد که در عالمی که ما زندگانی می         الزم به یادآوری می  
باشند؛ مثالً: خودِ علم و یا خودِ وجود و...   سرور، به سادگی تعریف بردار نمی   دارند که مانند همین 

ـبت به چیزها  این در حالی اســت که همة ما ادعا می که ما  گوئیم داریم! مثالً می« علم»کنیم که نسـ
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ریفش بطور تو چیست؟ از تع« علم»نسبت به این فرش و یا ظرف و... علم داریم! ولی اگر بپرسند که 
ون بســیط گوئیم: چ باشــیم! و اگر بگویند: چرا از تعریف علم ناتوانی می ی و منطقی عاجز میحکم

ـیطبوده و امر  ـان از روی آثارش میتواند   بسـ چون حدّ و فصــل ندارد، قابل تعریف نبوده و تنها انسـ
ـ چه تواند بود. ـ چه برونی باشد مثل وجود، و چه درونی   دریابد که این موضوع و یا این امر 

سرور            سرور از جنس  ست؛ به ویژه هنگامی که این  سنخ ا شی هم از همین  سرور و دلخو این 
 آنرا تمنا دارد! )س(یی باشد که حضرت زهرا قدسی

ـتان اجازه بدهند، بنده به یکی دوتا از ویژگیها و آثار ناب آن توجه  هم؛ منتها د میحال اگر دوسـ
شما هم با جدیت دقت نمائی    کرده  های گذشتة خود مراجعه  د؛ و ثانیاً، به تجربهبه این شرط که اوالً 

 و توجهی مبذول دارید.
کنم که یکی از ویژگیهایش آنست که: وقتی انسان به این سرور دست       بدون مقدمه عرض می
ند که ک دست یافته و اینگونه احساس می« احساس نوعی آزادی و بالش »پیدا کرده و مجهز شد، به  
ا اسیر نداشته، هیگ وابستگی و حصاری روح او را فرا نگرفته و مهمتر اینکه هیگ قید و بندی جان او ر

 بالد! کند که واقعاً هی دارد می احساس می
 در موقعیتی از ایندســت، شــاید او در خانه و یا حتی در زندان باشــد، اما خود را واقعاً در بهشــتی 

ـتی که به قول قرآن مجید:  نوازشــگر، باالننده»یابد  می َها َكعَ و تعالی دهنده! بهشـ َماِء َعِرهض          ِرهِض الس        َّ
َرهضِ   ؛َواْله

شتی که پهنایش به انداز  سی در پیِ علت آن       ۀبه ست! حال اگر ک سمانهای الیتناهی ا زمین تا آ
سرور     سیِ این  بوده و بخواهد از طریق درک رازهایش، واقعاً خود را به آثار وجودی و برکاتِ قد

 مهابا بپرسد که: برای چی؟ برساند و لذا بی
ادی، نوعی مرزی، نوعی آز قیدی، بی باید گفت برای اینکه: این سرور معنیدار قدسی، نوعی بی  

ــ ـ ــسازندۀ متالشیگ    کنندۀ پوچ آور تخدیر معنای غفلت بار و بی منتها، نه رهائی بی  رهائیـ  ـ  بلکه   رـ 
ر آنچه مادونِ نیازی نسبت به ه کردن، شکفتن و غنا و بییی که بالش، تعالی، رشد  رهائی و آزادگی

 رتبة وجودی فرد است، در خود دارد!
در هنگام مجهز شدنِ به چنین سروری، انسان، نسبت به هر آنچه دیگران در بند آنها، اسیر آنها       

ـ که ندارند ـ  یو از نظر شخص ازی، القیدی و نی باشند، احساس بی در گرو آنها و وابستة به آنها می  تی 
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 کند! آزادگی می
کند که پهنای وجودش چنان گسترده شده و به عظمتی دست یافته است که قابل       احساس می 

باشد. چرا که به هیگ چیز و امری مادونِ هویت و کرامتِ ربانی خود احساس    تصور و تعریف نمی 
ـتگی نکرده و هیگ مرزی را برای جوالن دلِ مسـرور خود و ر   ـاهده  نیاز و وابس وح تعالیمند خود مش

شتنی   نمی ـ خودش را و نه دا ــ ـ در حال  کند! و در عین حال، خودش راـ  ــ    بالیدنهای اطرافش راـ 
 یابد. می

ند تا ک ی که هر کار میر، ســرور قلب؛ ســرو«دلخوشـی »گویند:  به چنین حال و وضــعیتی می
 ش چه ا اینده و شکوفاننده باشد؟! از کجا پیدا شده است و علت و عامل ز    میچه س جنبفهمد که از 

 باشد؟! نمیداند! می
توان گفت آنســت که: این ســرور، از جایی  ای از ایندســت می تنها چیزی که در اینباره و زمینه

سی، تنها پاسخی که بپر)س(باشد! و اگر از فاطمه تر و...تر می تر و... تر، عزیزتر، شکوفاننده  برتر، شریف 
 شــود!  عرش الرحمن شــد، لطف الرحمن هم بدان شــکوفا می خواهد داد اینســت که: هرگاه دلت

 هر گاه که تو، از او شدی، او هم این سرور را در جان تو مستقر میدارد!
ــد، گلزار رحمت او هم می ــکر،   اگر قلب کعبة معبود حقیقی ش ــود! مگر از ش ـیر جزش ینی شـ

ـبوئی؟! به همین نحو، وقتی قلب      بدســـت می  یچیز  محل تجلی خدای  آید؟! و از عطر، جز خوشـ
 رحمان و رئوف شد، چیزی جز سرور و نشاطِ معنیدارِ ربانی او پُر و مجهز نخواهد کرد!

ــ« چیز و یا امر»آنچه گفتیم برای آن بود و هست که: اگر این سرور قلبی از  مثل امور  دیگری،ـ 
ـ تولید می      ــ شهرت و...ـ  ست و  شتنی و یا ریا یا امر را آرمان همان چیز و )س(شد، اوالً فاطمة زهرا  دا

ـ از خداوند تمنا می    ـ با اسم و رسم  نمود! و لذا به حق الیقین اثبات  خودش قرار میداد و ثانیاً همان را 
های از مُد رونده و محبت  شود که اگر انسان قلب خود را از هوسهای هویت بر انداز و خواستنی  می

سازد، این سرور پیدا تواند شد! و آرمان     های زوال پذیر و کاهندۀ کرامت و طهارت و... پاک  زمینه
 ئی قدسی و ربانی است! چنین قلبی با چنین سرمایه)س(فاطمه

سرور   سرور   آنست! با در نظر این نکته که گفتیم « پیوستگیِ مطلق »و اما ویژگیِ دیگر این  این 
ستگیِ آنهم به آن    زادۀ امور فناپذیر، از مُد رونده، دنیائی و... نمی شد، لذا پیو ست  با که: چون  دلیل ا

رحمانیت خداوند پیوسته است؛ رأفت و انس خداوند پیوسته است؛ لطف و محبت خداوند پیوسته      
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ضا، رافت و        ـ اگر مهر، ر ــ شودـ  ـ خوب دقت  ــ ست و... ؛ لذاـ  و در عین حال تازه و غیر تکراری ا
وسته، ور هم پیخشنودیش را متوجه قلبی ساخت و این قلب واقعاً و عمالً عرش الرحمن شد، این سر

 غیر تکراری و پایان ناپذیر است.
که موت جســمانی و طبیعی وی فرا رســد، کارش بدان مقام از قرب و   و چون چنین شــد، بی

ستی خود خطاب دلنواز محبوب حقیقی را می    محبت می سد که با همة ه َها الن َّفهس  يَا أَي َّت   شنود که:   ر
ٰ  رَبِّكِ اِ  الهم طهَمئِنَّة    ...!رهِجِعي إَِل

 زند: خدا! خدا! بلکه     در اینحال و در اینجا، دعوت از آنطرف بوده و این بنده نیســت که داد می     
 ام! ام! بنده خدا آواز میدهد که: بنده

 گوید یا عبدی! گوید یا الهی! بلکه خدا می دیگر بنده نمی
 گوید عاشقا! گوید: معشوقا! بلکه معشوق می عاشق نمی
شان! بلکه مراد می  گوید که: مرادا مرید نمی که تو،  گوید بیا باال و نزدیک! چرا به قرب خود بک

ستة آنجائی که    شای ستگی نازنینی چون       بحال بودی نمی تا از این پس  شای شی! آنجا  ندارد! و را تبا
 پس بیا و در جوار قرب ما باش!

سمانی همر       ست تا این مقام با موت ج ضرور و حتمی نی شود که  شد؛    اهدوباره باید یادآوری  با
ر کردن یئی از اهل والیت و معرفت، فرد دلدادۀ به حضــرت دوســت پس از ســ بلکه بنا به باور عده

ه جهلة در راه آید؛ هر چند ک فنای افعالی و صــفاتی، وقتی به فنای ذاتی نایل آید، باین مقام نایل می            
 نمایند! مانده، آنرا انکار می

و نه در برونِ خود،  « خود»نســـت که انســـان در  ویژگی و یا اثر دیگری که این ســرور دارد آ   
ها  اشتنی نیاز سازندۀ از همة د  زایی بی کند که به نحو شگفتی  احساس نوعی از سرمایه و دارائی را می  

 بخش و رضایتبار شکوفاننده است! های برونی بوده و به نحوی آرامش و رنگینی
سان به نحوی عندی، باطنی و حضوری اح    تی و کند که دارای هس  ساس می به عبارتی دیگر: ان

 نیاز کننده! باشد که هم بسیار وسیع است و هم بسیار شکوفا و بی ئی می سرمایه
شند میتوانند مرتبة نازله        شته با ست دا سانیکه دو سیار اب      ک شحات ب سرور و ر تدایی، از ئی از این 

 های یاد شده را همین امشب تجربه کنند! ویژگی
ـته )س(مین جا که بر فراش عزای فاطمة زهراه و در هظبیائید در همین لح ی که ی م، فاطمهیا نشــسـ
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ــت:   می رحمة للعالمينپدرش را به عنوان  ـیم! و خدایش هم گفته اس ـناسـ َه لَك  شـ َتِج  ؛طمه ادهع ونِي أَس        ه
همیندم و همینجا خدا را به روح پیغمبر و روح فاطمة زهرا سالم اهلل علیهما قسم بدهیم تا امشب برای 

ای را عنایت فرماید تا از طریق آن، این خوشــی و ســرور را عمالً و با همة       ما توفیق نماز و ســجده    
 وجود تجربه نمائیم.

ساس می      سان اح ستکه: ان شتش را به منبع و ی  کند که عالمت و یا ویژگیِ دیگرش آن ا متکائی پ
 نیاز کننده تکیه داده و در همان حال و وضعیت، احساس پایان ناپذیر و بی ،«دهنده و غنا بخش»بسیار 

 کند که با همة هستی یگانه شده است! می
ــد، چکارها که نمی ــرورها که پیدا نمی  به هر حال، وقتی دل از دلدار ش ــود؟! و چه س کند؟!  ش

دریافت که دلدار و مهر دلدار و انس دلدار در او هست و از او است و با او است، چه وقتی دل واقعاً 
الی حضرت بیدل  لمعاتوانم در اینجا این بیت حضرت ابو  کند؟! نمی ئی که پیدا نمی غنا و شکفتگی 

 توانم! را برایتان نخوانم! واقعاً نمی
 

نگ آبرو بر خویش می       به آنر گل، امشـــب   بالم  چو 
 

 

 

ــه  ــده    ک ـی ـالـ ـای او مـ ــخــاک پـ ــداری ب ـن ــی پـ  ام روئ
  

ا  بوده و از خدایش تمن)س(این سرور و این نشاطِ روحنواز و سرشار کننده است که آرمان فاطمه     
 کند. می

ـته و بخواهد تا منابع و    ــد تا به چنین آرمانی دل بسـ ــی ذوق پیدا کرده و بر آن باش حال اگر کس
سائی کند، گر چه قبالً بطور     شنا شته و از چه      مخازنش را  شه در کجا دا شاره عرض کردم که ری ا

تی در کل، های هس نماید تا بگویم که: چون نمودها و پدیده شود، باز هم شایسته می منبعی تغذیه می
ـته و همه، به نور آن    داج مجالی و مظاهر حضــرت حق بوده، از حق     نبوده و به قیومیت او قوام داشـ

ـان با خود حق پیوند و رابطه برقرار دارد، به          حضــرت حضــور، تشــخو و تقرر دارند؛ وقتی انسـ
ـ مجهز تواند شد. ـ متناسب با مهر و دلدادگی خود به دلدار برین   سروری غنابخش 

دیگر  توان از راههای دیگر و با وسایلی  شاید کسانی باشند و ادعا نمایند که به چنین سروری می    
به تجارب جهانی  اوالًنماید تا برای اثبات و یا نفی چنین ادعائی  نیز دست پیدا کرد! پس شایسته می    

ـ به مأثور   ثالثاًبه عقل واقع بین و واقع نمای؛ و  ثانیاًمراجعه نمائیم؛ و  یو تاریخ ات اسالمی ـ و نه اوالً! 
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 و سایر ادیانِ الهی!
 نآ کی از راهها و وسایلی که ممکن است فرد ادعا کرده و باور داشته باشد که میتوان از طریق ی

 باشد. می« ثروت»به چنین سروری دست پیدا کرد 
ـان ــدها و هزارها  داده تجارب جهانی و عقل واقع نما نشـ اند که: فرد، با وجود آنکه به ثروتی ص

در او « حرص رسیدن به مراتب باالترِ ثروت »باز هم  برابر نیاز اقتصادی خود دست یافته است، ولی    
ـــ با آن که خیلی      ها بیشتر از حد نیاز او بوده است   حضور دارد! و این نشاندهندۀ آنست که ثروتـ 

ـــ  ، به وجود او خودِسروری شکوفانندۀ    نهنیاز و آزاد سازد! و   توانسته است او را از برون بی   نهولیـ 
 آورد!

ـند ب هانی و خرد واقع بین همه جا مؤید این واقعیت درد انگیز می   از دیگر ســوی، تجارب ج   اشـ
ـتر     که: هرچه بر میزان ثروت فرد افزوده می    شــود، هراس از میان رفتن و تلف شـــدن در وی بیشـ

باشــد! و چون موضــع ادیان الهی با   گردد! و این، در واقع نقطة مقابل آن ســرور آزاد کننده می می
 ،باشد روشن می« ثروت محوری»

 شــویم که: هم حرص    حال، اگر یکی از راهها و ابزار را ریاســـت پنداریم، بازهم متوجه می        
طلبی در فرد حضــور و حاکمیت دارد! هم حرص گســترش حوزۀ ریاســت! و هم هراس از  برتری

 دست دادن!
ا، ه  و اگر لذت محوری خیال کنیم، به دلیل محدودیت قوای وجودی، تکرار شــوندگیِ زمینه         

دن نیاز نش  تهی شدگی، حرصِ به پر شدن و غنامند شدن و از همه مهمتر، آزاد نشدن و بی      احساس 
ـانرا ب هائی از ایندســت هرگز و به هیچروی نمی شــویم که زمینه   از برون، متوجه می  ه آن توانند انسـ

ه و بر دفریب داده! خود را سرگرم کر را  ،«خود»: فرد واقعاً و عمالً بخواهد مگر اینکهبرسانند!   رسرو 
 سر خود به دست خود کاُله بگذارد!

مگر اینکه فرد واقعاً احترام و دلســوزی را از خود دریغ نموده و به جای رشـــد واقعی خود، بر      
 خود ستم را تحمیل کند! و... !

پس آنچه میماند، دلدادن اســـت و عبودیتی محبت محور! و طبیعی اســـت که پاداش چنین          
 د!دلدادنی، چنان سروری تواند بو

 رزقنا اهلل و اياکم!
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 همسوئی یا رضای محبوب
 
 

م تا مرا به   خواه پروردگارا! ترا به مقام علم غیبت و توانائی بر خلقتت ســوگند داده و از تو می         
 خود را روزیم گردانی. أخود راضی ساخته و خوشنودیِ به قض أقض

سان بداند یا نداند، یا به حکم نفسِ خود رضا داده     تجارب جهانی و فرا تاریخی مؤید آنند که ان
 باشد و یا به حکم رب خود! و خشنود می

 س برای اشــیاء و امور و کردار و برخوردها و    او، بخواهد یا نخواهد، یا به قانونمندیهائی که نف          
ـ و در نتیجه خشنود  آمدهای آنها و... تخیل کرده و تراشیده است تن در داده و رضایت می پی  دهد 

گیری از وســایل و روشــهای مورد نظر وی  ها و بهره بوده و در همان مســیر و همگام با همان جهت
ست! و دقیقاً، بر مبنای همین دریافت و     کند، یا به آنچه رب او فرمان داده تالش می شته ا و اعالن دا

و  مطرح بوده« رضایت دادن به قضاء الهی  »شویم از دورهای دور، موضوع    باور است که متوجه می 
ش      »اند تا  سفارش کرده  نپیام آورانِ بر حق، به مؤمنا ستقبالش هم ب شند! که به ا ضی با «! تابندنه تنها را

سیا     ها و امور، اصل رضایت ربّ تحقق نیافته و در    ری از موارد و بیشماری از زمینه امّا، متأسفانه در ب
شویم استقبال کنندگان از  تحمل شده است! و لذاست که متوجه می« به اجبار»مواردی هم 
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دست   هائی اند! اگر چه همین اندک، بر مبنای شواهد تاریخی، به سرمایه   رضایت ربّ، اندک بوده 
بیبدیل، عزت آور، کرامت بخش، آزاد کننده، احترامبار، فنا ناپذیر، آرامش دهنده،            اند که:    یافته  

 اند. نوازشگر و... بوده

 
 تعبیری ویژه

 
 

شتری پیدا کرده و ارتباط         شنائی بی ضیه آ ست برای اینکه جوانهای عزیز محفل ما با روح ق بد نی
ای ه  کنش و واکنش تمام پدیده   مؤثرتری برقرار نمایند به عرض برســـانم که: در روند حضــور و       

تن و ناسازگاری باشد که نادیده گرف هستی، اعم از طبیعی و فرا طبیعی، یک سلسله قوانینی حاکم می
 با آن قوانین، جز به زیان کســی که آنها را نادیده گرفته و از در ســتیز و ناســازگاریِ با آنها وارد می 

 شود، نخواهد بود!
ان باشــد که در درجات باال به غلی     و با گرما و دما، این قانون نافذ می      مثالً در پدیدۀ آب و رابطة ا   

لذا، می    می لِهْ     د و میزپ آید؛ و  ند و  پائین یخ می    کند و...! و در درجه    می ســوزا  کند و یخ   های 
 زند و غیره! می

ــت که اگر فرد با آن در پدیده جهت م ها هماهنگ و ه ئی به نام برق نیز قوانینی حاکم و نافذ اس
ر در ولی اگ ؛ها را برده و صــدها نیاز خود را برطرف ســازد تواند بهترین بهره شــد، از نیروی برق می

خود رائی و ســتیزه کاری وارد شــد، فقط جای خود را به زیر زمین پهن خواهد »ارتباط با آن از در 
 باشد! کرد! و در صدها پدیدۀ دیگر، هزاران قانون دیگر نافذ و حاکم می

سان و قوه  مؤید آنست که در پدیده و این،  مانند او نیز  و بی آور ها و انرژیهای شگفتی  ئی به نام ان
ـناختة خود و   قوانینی نافذ می ــد. حال اگر فرد با خود و برقِ وجود خود )انرژیهای نهانی و باز نشـ باش

  دســت پیدا، به آثار و نتایجی رازها و ســنن حاکم بر آنها( از در ســازگاری و هم جهتی وارد شــود 
شته و از برکاتی برخوردار می   کند  می ستی بدیل ندا س »گردد که فقط  که در ه شد؛   می« انویژۀ ان با

ولی اگر از در لجاجت و خودرأیی و ... وارد شــد، به قول قویم حق قدیم: او را در ردیف حیوان و 
 دهد!  ترِ از حیوان قرار می بلکه پست

 ساختة  ی دست ها گیری از پدیده اینست که بشر برای بهره   های جهانی تأیید میدارند آنچه تجربه
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های زمینه و مورد و ...  های مخترعین و متخصو  ها، از راهنمودهای سازندگان و تجربه  خودِ انسان 
، «انسان»ی بنام ئ بندد؛ اما فقط در مورد پدیده کمال استفاده کرده و دستورهای آنها را با دقت بکار می

ضر می  صو   شود   کمتر حا سازندۀ آن و متخ شناخته  تا از راهنمائیهای  ند، بهره ا هائی که او را بهتر 
 گیرد! 

ــتیزی و  و این، کمال بی ــبتِ به خود، کمال جهالت و غرور و خودرأیی، کمال خودس مهری نس
ـبتِ به خودش می      ـاند! زیرا ثابت می     کمال ناجوانمردی او را نسـ   ،دارد که افرادی از ایندســت    رسـ

ـ مثالً  گیری و زنگ در حیات و ... را، از ارزش  ـ چرخ خیاطی، تلفن همراه، ماشین آب میوه  ارزش 
سته     سان برتر و بیشتر دان اند! چرا که در آنجاها و آن موارد از قوانین مورد نظر سازنده و اهل تجربه   ان

آزادی  و کند! اما، در مورد انسان و امور مربوط به کمال و غنا و آرامش و عزت تبعیت و استقبال می
 و کرامت و ... او نه!

ضاء الهی »در زبان دین، از همین قوانین حتمی به  ست؛ چرا که ادیان، پدیده   « ق شده ا ای ه تعبیر 
سته و معتقداند که هم جهتی با این قوانین )دمسازی با قضاء         هستی را مخلوق و مصنوع خداوند دان

 باشد. ان میکرامت و شرافت و... انسرشد، آرامش، عزت، الهی( مایة 
آوریم؛ قانون حتمیِ )قضاء الهی( اینست    برای روشن شدن مطلب در مورد ویژۀ انسان مثالی می   

ی مانند خانه، های برون که: اگر انسان به اشیاء برونذات خود و رشد و رنگینی و تجمع و تمرکزِ داشته
صرف کرده و ه    شین، مبلمان، فرش و ظرف، جواهرات و... پرداخته، نیرو م ه مت بگمارد، حتماً بما

 همان میزان از رشد خود )رشد باطنی و عقالنی و ایمانی و هنری و...( محروم شده و دور میماند!
همت گمارد، از توجه و     (و اگر به رشـــد خود )رشـــد عقل و کشــف و اخالص و ایمان و...    

 گردد! و این، قانونی است حتمی! دلبستگی به اشیاء سپنجی و فنا ناپذیر آزاد می
 

 بیبدیلدرسی 
 

 

 بی دو عالم سالم اهلل علیها، باز هم پای به هر حال، در ادامة مباحث آرمانشناسی و آرمانگرائی بی
 نشینیم. درس دیگری از مکتب عزت بخش، نوازشگر و آرامش دهندۀ او می

همانگونه که آمد، بحث خشــنود بودن به قضــاء الهی و تســلیم بودن به قوانین پیشــنهادیِ او و...  
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 های مختلف رواج داشته و دارد! بحثی قدیمی بوده، در همة دنیا، همة دورانها و نیز در حوزه
شر  آور و کامالً قابل توجه و دقت در زمینة قانونمندیهای حیاتی اینست که: ب  نکتة بسیار شگفتی  

ـلطه و ارادۀ خود، بخود این حق را داده و از دیگران می      خواهد تا: از    در حوزۀ اقتدار و تحت سـ
ــتقب برداشــت او، از صــالحدید و ثوابدید او، از تجربه ــناســانة او، نه تنها تبعیت، که اس ال های قانون ش

 کنند؛
ولی  قایل شـــدن!   و این، به معنائی کامالً ویژه و نه شــریعت محور یعنی: به خود حق ربوبیت         

 خود مربوب بوده و تحت ربوبیتی قدســی، قرار گرفته و عمل بایدبرد که:  متأســفانه خود از یاد می
ه شــویم که معموالً بزرگترها ب      کند! و لذاســـت که اگر مثالً منزل را مدّ نظر بگیریم، متوجه می       

ــ اگر می ترها القاء و سفارش می کوچک ــ مثالً نور چشمم!ـ  خواهی تا در زندگانی موفق  دارند کهـ 
ــی، آنچه را  به »کنیم، فقط همان را انجام داده و به تعبیری  برای تو طراحی و برنامه ریزی می« ما»باش

 «قضاء ما راضی باش!
گوئیم به تحصــیل دانش و هنر خوش باش و دل بده؛ اگر میگوئیم به جمع ثروت        مثالً اگر می

ــوی و... ، به ارادۀ ما، به فهم و  گوئیم تالش کن تا به همت گمار؛ اگر می ــت و مقام نائل ش فالن پُس
برداشت و صالحدید ما، به مهرورزی و مصلحت دید ما نسبت به خود و زندگانی خود و رشد و        

 بشوی!« خواهیم می« ما»آنگونه که »آرامش و... خود اطمینان داشته باش تا 
تبعیت و  ایم، طلب کردن و منتظر کردهکه ما تعیین « رضــا به قضــایی»و این یعنی از کوچکترها 

ـتقبالش             ـتقبال آنها بودن! امّا اگر همین دعوت را مثالً خدا از بزرگترها کرد، آنهائیکه از دل اسـ  اسـ
 باشند! و این بالهتی است حزن انگیز و حقارتبار! کنند، واقعاً کم می می

ها گفته و از نیز همین حرفها را به مردم و به ملت ها دولتبینیم که  کنیم، می تر که نگاه می گسترده 
 ها را دارند! آنها همین مطالبه

ـ می   ـ و نیز به همة مردم دنیا  نیست گفت: بیائید کمو چند دهة قبل دولت شوروی به مردم آندیار 
ند، دل  ا ها و قوانینی که مارکس، انگلس، لنین و... برای شــما طراحی کرده      شـــده، به طرح و برنامه   

صه   ب شانی در عر شما        بندید تا آیندۀ درخ صادی، اجتماعی و... از  سی، اقت سیا ستقبال های  کند! از  ا
ردند که: اگر ک داری را مطرح کرده و تبلیغ بلیغ می آنطرف، ممالک غربی نیز رضا به قضاء سرمایه    

نیت  دغدغه و دلهره و اضــطراب و ســـالم و...ئی داشــته و در ام      خواهید تا زندگانی راحت، بی      می
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سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... بسر برید بیائید و دموکراسی را وجهة همت و قبلة تالشهای خود         
 قرار دهید!

ــــ چه وقتی بچه و یا   ـانهاـ  ـیار قابل توجه قضــیه در این روند این که: اکثریت مطلق انسـ نکتة بسـ
ـــ حاضر نمی    نوجوان و جوان می ـ تا به ارادۀ دیگرباشند   باشند و چه آنگاه که کامل و گاه مسنـ  ان 

ـ دلسپرده و خشنود باشند! و لذا عمالً دیده می  ود ش ولو که واقعاً در جهت منافع همه جانبة آنها باشد 
ـلطه    ها و مراقبت   که کوچکترها و تحت اراده    ها، در کنار هراســی که از بزرگترها دارند،         ها و سـ

 بهره جویند!میکوشند تا ناشیانه و دزدانه، از صالحدید خودشان نیز 
ـته را طلب می  ـایسـ داوند از او یی که خ کند بگیر، تا روحانی از کودکی که معلم از وی تعلم شـ

ند  ک اخالص و توکل و دوریِ از ریا و... را مطالبه دارد برو و بررســی فرمای! زیرا اینگونه خیال می        
 آورد! که مثالً فهم و عقل خودش از فهم و عقل و صوابدید بزرگترها کم نمی

به این توهم گرفتار اســـت که خودش و صــالحدید خودش، مثالً از خدا و پیامبر و اولیاء و           
ـبت به حوزه  ـانی و نسـ ــوزان به عزت و کرامت و آزادی و آرامش انسـ های مختلف اجتماعی،  دلس

ورزیده و  شود که عمالً مخالفت  فرهنگی، اقتصادی، عقیدتی و... بیشتر و بهتر است! و لذا دیده می    
ها، برکتها، دارائیها و ارزشــهائی محروم میدارد که بدیل نداشــته و ارزش واقعی و  ا از ســرمایهخود ر

لتِ اند! بررسی و شرح گستردۀ ع    داند و آنهائیکه در ذات او گمگشته  فقط خداوند میرا نهائی آنها 
ـ طلبیده و لذا از    ـ و بسیار وسیع  رداختن پ لغزیدن به مغاک این محرومیت عظمی خود مجالی وسیع 
 وان آنهات بدان خود را کنار کشانیده و فقط در اینجا، به ذکر فهرستوار علل آن بسنده میداریم که می   

 جوئی کرد: در چند مسئله و محور زیر پی را
ـــ تشخیو   بر مبنای فهم، درک، برداشت و صوابدید خود؛ آنهم در   « نیازها و نیاز نماها»یکمـ 

 معموالً انتخابِ اشتباه را در پی داشته و دارد! ابعاد بسیار متنوع و گسترده! که
ـ تعیین و گزینش   بر مبنای درک و هوس خود!« ارزشها و ضد ارزشها»دوم 

ـ تعیین کرامت، عزت و رشد   ، بر همان مبناها!«خود»سوم 
ـ تعیین آرمان و اختیار )گزینش( هدف زندگانی بر مبنای همان باورهای بالهتبار!  چهارم 

ـ نداش  های او نسبت به عباد! تن یقین به مهر حق و باور به لطف و خیرخواهیپنجم 
ـ تقلید از جهله را بر تقلید از عالمان و عاقالن و عارفان و اولیاء الهی رجحان دادن!  ششم 
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ـ پرورش برون و پر یافتن آنرا، پرورش خود و پ  یافتن خویش گمان کردن! رهفتم 
ـ   اء و امور برونی و از مد رونده!اشی« دشوار یافتنِ نخواستنِ»هشتم 

ـ   ماء و اولیاء برتری دادن!عزجهله را بر تأیید و تحقیر حکماء و « تحقیر»و « تأیید»نهم 
ـ رضایت   را بر رضایت عقل و حق اولویت بخشیدن!« وهم و نفس»دهم 

شتنی   ابهاییهای زودیاب و نزدیک را بر دیر یازدهم ـــــ دارائیها، برخورداریها و دا
 بخش، آزاد کننده و نوازشگر ترجیح دادن! کرامت

ـ حبّ اشیاء را بر حبّ خود اولویت بخشیدن!  دوازدهم 
ـ دلسوزی به خود؛ و احترام به کرامت خود را نادیده گرفتن!  سیزدهم 

ـ از یاد بردن، نشناختن و   ها و مراجع آرامشِ معنیدار، عزت و  ها، ریشه کردن مایه مگچهاردهم 
شه کرامت و حرمت الوهی ضطرابها، حقارتها،     ! و نیز، جاهل ماندن به عوامل ری صلی رنجها، ا ئی و ا

 اسارتها و...!
 بگذریم و به ساده گوئی باز گردیم؛ با در نظر گرفتن آنچه آمد، به روشنی و سادگی متوجه می

ــ به  شــود حتی بچة خرد هم حاضــر نمی ــ باشــد تا از رأی ناصــواب و بچه گانة خودش بگذرد! ماـ 
ــــ هم، همین طوریم؛ مثالً، صــدتا را دیده اصــطالح  اند و با خود هیگ چیزی  ایم که مرده بزرگترهاـ 

کنیم؛  خورد جمع و ذخیره برند! اما بجای اینکه چیزهائی را که به نشــئه و عالم برزخ بدرد ما می نمی
صالحدید خودمانرا به جمع    رد د پنداریم که گاهی بر روی زمین، به آوری آن چیزهائی می سود و 

 برخی از ابعاد وجودی ما توانند خورد!
ر انباشت و  بیافزائیم، ب« خودمان»به جای اینکه بر گسترش خرد و بینش و کرامت و آزادگی و...  

ـتیزی می  ـتنیهای خردسـ ـترش داشـ ـیرت و... در جنگ بوده و جز  گسـ افزائیم که عمالً با خرد و بصـ
 و بخشیدن برای ما ندارند! و لذا:چیزی برای ارمغان کردن « اربهائی بالهت مشغولیت»

هر چه حکماء و فالسفة انسانشناس و انساندوست، هر چه مکاشفان ملکوت نگر و مهرورزان به    
ـان و آدمیت می ـتن مطرح  انسـ گویند که جانِ بابا! تنها فرش و ظرف و... رنگین و گران قیمت داشـ

 باشد؛ مینبوده، بلکه عقل و بینش گرانسنگ و نوازشگر داشتن هم مطرح 
شتنی  صیرت و هنروری و   تنها بهتر کردن مدل دا های مادی مطرح نبوده بلکه باید مدل عقل و ب

انی و گیرد! زیرا، مثالً وقتی ما اثر علمی، عرف رفتار و... ات را بهتر سازی؛ اما کمتر به گوشی جای می
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عالم و   «خود ما »که:   کنیم هنری دیگری را به خانة خود آوردیم، به این توهم بالهتبار ســقوط می      
گویند که عزیز من!  ایم! و هر چه فالســفه، عرفا و انســاندوســتان عالم می  عارف و هنرمند و... شــده

 ساز؛ و مثالً:تر و آرامتر و... ب و گسترده و عزیزتر و آزاده تر را تغییر ده و بهتر و برتر و کامل« خودت»
سی، هنر کرامت    هنر زندگانی سی، هنر عزت    شنا سی، آزادی ش  شنا سی، ارزش    نا سی    شنا ، شنا

ساز، ولی باز هم به همان عللی        طهارت شنیدن و گفتن و... خود را برتر و بهتر  سی، هنر دیدن و  شنا
 !ج()که آمد و بر شمردیم، به علم خودمان بیشتر متکی هستیم تا به علم دیگران و یا به علم عالم مطلق

ـ از زندگان  ی، ارزشها، واالئیها، از اقتصاد، از سیاست، از هنر، از به برداشتهای وهم بینان خودمان 
 حکمت و عرفان و... بیشتر متکی هستیم تا به فهم و برداشت دیگران و یا خداوند!

 

 راهِ ذلت گریزی
 

 

گردد که: اوالً ماها واقعاً خام هســتیم؛ و  از آنچه در رابطة با موضــوع مورد نظر آمد، روشــن می
ـتهای مثمر و ســـالم فهیم      چون خامیم، بجای اینکه      ر از ت به فهم و ارادۀ داناتر از خویش، به برداشـ

ـنهاد      ی مفید بینشــورتر از خویش، به صــالحدید برکتبار و صــوابدید           ها خویش، به احکام و پیشـ
ستیم! در حالیکه     نورانی شیم، به فهم خام خود و... متکی ه تر و جان نوازتر از خویش و به... متکی با

 باشد که: ، و آرمان مبارکش این میس()درس فاطمة زهرا
 خداوندا! مرا به قضاء خود راضی ساخته و خشنودی به قضاء خود را روزیم گردان!

ــیم که هر که بدرد خود رأیی و خام فهمی گرفتار شــود، هرگز  ــته و پذیرا باش ثانیاً، باید باور داش
ثروت و شهرت و قدرتِ   روی رشد، کرامت، آزادی، آرامش و... را نخواهد دید؛ اگر چه نصف  

 ود.ش اهل دنیا از او باشد! و چون چنین شد، انسان گرفتار چند مشکلة هویت برانداز و ذلتبار می
ـ مکانی؛ همة واقعیت  ـ ـ محدود اندیشی زمانیـ  ـ ها مؤید آنند که حتی اگر فرض شود که  یکمـ 

علم خداوند، به اندازۀ علم       بپذیرم که علم من به اندازۀ      باید  ، باز هم  «باشــم   منِ بیچاره عالم! می  »
 پیغمبران، به اندازۀ علم مالئکه و دانشمندان عالم نتواند بود!

 شــود که خداوند به        آید، متوجه می   گذشــته از اینکه وقتی پای مســـایل جمعی به میان می          
 هجدستور میدهد که: از مشورۀ دیگران غافل نبوده و امر را به شورا گذار؛ و وقتی به نتی)ص(آورش پیام
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 ؛ لی اهلل...فتوکل عزا، عزت پرور و... رسیدی و عزم بر عمل گرفتی،  ئی برکتبار، رهاننده، کرامت
ـ محدود  ـ مکانی؛ چرا که محدود اندیش بداند یا نداند و بخواهد یا نخواهد،   دوم  گزینی زمانی 

 کند! و لذا فقط برای امروز خود و امســـال خود و... انتخاب      محدود گزینی را بر خود تحمیل می  
 کند! می

ای متنوع ه گزینش شده در زمینه « های مُدها و مدل»نماید تا برای درک بهتر این نکته به  بهتر می
ـ توجه شود.  ـ اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و... 

شاه        مدل شاهن سی محدود نگر و محدود گزین از  سیا ست جمهوری های  های ظاهراً  ی تا ریا
 متکی به رأی مردم! شکل و رنگ گرفتند! امّا، آرمانهای قدسیِ بشر بر آورده نشد!

مدلهای اقتصــادی، اجتماعی و هنری و غیره را نیز خودتان مورد بررســی و ارزیابی قرار دهید تا 
ــکوفا   ـان و تحقق و ش ــیِ انسـ ــد هویتِ قدس ن او ئیِ آرمانهای بریمیزان موقعیت آنها در رابطة با رش

 روشن گردد!
ــالً نمی  ـان محدودگزین اص ـ از حیات« زنده بودن فرارونده»تواند دریابد که: او را برای  انسـ  ــــ

ـ آورده   ــ سانی و برزخی و ربانیـ  ست که:     حیوانی به ان شده ا لقتم خ  اند! و نه برای مردن. و لذا گفته 
که امری باشــد! بل بود نشــده و حیات امری عدمی نمیچرا که انســان واقعاً نیســت و نا البقاء ال للفناء!

 تر شونده است! اوجگیرنده و صفا یابنده و نورانی
و لذا نباید فکر و یا خیال نمود که زندگانی فقط همانســت که منِ محدودنگر فهمیده و تجربه               

 ام! کرده
اش  گسترده  و به هر حال، باید باور داشت که محدودگزینی دردی مصیبتبار بوده و وسعت، ژرفا   

سان محدودنگر و محدودگزین متوجه نمی    هم واقعاً زیاد و واقعاً رنجبار می شد! و ان شد که:  با دنیا و  با
زندگی فقط امری اقتصادی، امری سیاسی و امری... نتواند بود! اگر چه همة اینها را در خود دارد، اما     

 هرگز فقط یک بعد و یک موردِ از آنها نیست!
ـترۀ این پی       ـــــ حمالی    ســوم فا و گسـ نده؛ برای اینکه ژر بار    رنجهای تحقیر کن  ، آمد بالهت

آور و... در طول تاریخ نمایان گردد، بنده برای اهل این محفل  برانداز، اسارت افزای، رسوائی   هویت
ـــ بجای نظر دادن، تالشی علمی را پیشنهاد         ــــ اعم از پیر و جوان، استاد دانشگاه و روحانی حوزهـ 

 ئی پنجهزار دالری! و آن اینکه: ا جایزهکنم، ب می
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فقط یک مورد را برای بنده آورده نشـــانداده، و اثبات نمایند که انســـانها، جوامع و مکتبهای            
را کنار گذاشــته و به رضــای ســیاســتمداران، « رضــا به قضــاء الهی»ئی که  ســیاســی، اقتصــادی و...

صو  شناس و... ر    متخ صادی، طراحان الگوهای جامعه  شده      های اقت سته  شده و دلب ضی   لیواند،  ا
 ه باشند!رسید انسانینشده و به شکوفائی راستین  رپریشی گرفتا رنج نبرده، به هویت

راضی و خشنود به رضای الهی نباشد، همیشه        که تجارب ناب بشری مؤید آنست که: انسانی     
ـلح خلقت و ه   ـنن، از جانب خداوند، برای نظام اصـ دف نهائی حمال رنج اســت! چرا که تعیین سـ
محور، توان  اوســـت و نه برای هوســهای خام اندیشــی چون من! و چون منِ خام اندیش هوس         

ـــ حداقل می    سوزد! و اگر برای خود   دگرگون ساختن سنن خلقت را ندارم، اگر دلم برای خودمـ 
باشم! و اگر... ، باید خودم را همگام و   حرمت و آرامشی قایلم! و اگر عمالً دشمن هویت خود نمی  

هم جهتِ با خلقت بسازم. زیرا: اگر من خودم را همگام و هم جهتِ با قضاء الهی و قوانین حاکم بر   
محور، بهم نریخته و نظام    خلقت او نســـازم، خدا، قوانین خلقت را به خاطر منِ خام اندیش هوس        

کند! در شرایطی از ایندست، فقط این سرِ انسان خام اندیش است که  اصلح را به نظام افسد بدل نمی
 افزاید! و بر رنجهایش می دیوارخورد و گاهی به آن  می درگاهی به این 

ـ حکمت زدائی و در نتیجه: محرومیت از رســیدن به حکمت حیات و            ـــ چهارم و پنجم و...ـ 
ــهای حکمتبار آن؛ هویت ـتیز با هویت بجای هوی  ارزش ــی و سـ ــکوفا  تپریش ــد و ش  محوری و رش

بخشیِ آن؛ اسارت افزائی بجای آزادی افزائی؛ حمالی هراس و حسد و کینه و... بجای برخورداری    
ــت که خام             ندک دیگری اسـ یامدهای ا از آرامش و خودباوری و مهرورزی و دهش و... از پ

 اندیشیهای رمیدگان از قضای الهی بر آنها تحمیل میدارد!
فهوم ناپیدا ایم، مثالً هراســی م ه باور کنیم که وقتی دل به قضــای الهی ندادهبطور مثال، برای اینک

ـتیم تا حمالی دلهره و نا امنی        یی ســخت بالهتبار را تحمل داریم،      ما را تعقیب کرده و مجبور هسـ
ـ     پیشنهادی ساده را مطرح می   ـــ مثالً ساعت یک ربع به دوی شب  نمایم؛ و آن اینکه: همین امشبـ 

ـ ساده و بی بلند شده، و ـ بگ  ضویی گرفته، دو رکعت نماز گزارده و بعد به خداوند  وئیم که: من ریا 
خواهم خودم و موقعیت وجودیم را وارسی نمایم؛ لذا، ترا به مقام الهیتت که همة اسماء را در بر     می

ــوگند می ــت؟! یا    دارد س ـتر اس ـاس امنیت، آرامش و اطمینان من بیشـ دهم تا به من بنمایی که احسـ
 احساس دلهره، تشویش و هراسم؟!
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ن در باشد! و ای  باورم بر اینست که چون ما خامیم و خام اندیش، احساس هراس ما بیشتر می    من
ِ مه يَحهزَن ونَ حالی است که خداوند فرموده است:   * أاََل ِإنَّ أَوهلِيَاءَ اللَِّه اَل َخوهف  َعلَيهِهمه َواَل 

صالً چرا می  ست     ا سیم؟! چرا دو شیم تا به این مقام )مقام بی تر سی و بی  خداوند نبا ندوهی( ا هرا
 برسیم؟! آیا حیف نیست که دوستِ هر خام اندیش باشیم اما دوست محبوب ازلی نه؟!

 اصالً چرا این مقام را از یاد برده و از دست بدهیم تا همیشه حمال ترس و تشویش باشیم؟!
 کند برای آنســـت تا    و آرمانیکه طراحی می   داده و الگو)س(به هرحال، درســی که فاطمة زهرا      

ساخته و با       جنبه سانرا از او دور  شد و آرامش و آزادی و... باز دارندۀ ان های منفی، تحقیر کننده، از ر
ست، بطور         ها و جنبه سرمایه  سیده ا سازد؛ و چون وقت بنده به پایان ر سته و مجهز  های مثبتش آرا

ـتوار به چند سـرمایه و جنبة مثبت   ـترده را به خود شـماها حوالت     فهرس ـاره کرده، کار تحقیق گس اش
 میدارم.

ضاء الهی مالزم وقایه )        شنود بودن به ق ضی و خ صل را س تقوی  میدانیم که ا طح و ( در عالیترین 
ـ کنشی بوده و نیز، مالزم با اعراضِ از ترضیة   ظریف ترین و اوجمندترین مراتب و درجات نگرشی 

شد، لذا فرد  نفس و... می شی توفیقی برخوردار می    با ضی را از علم موهبتی و دان ازد! و س  مخلو را
 م اهلل؛مکتتقوا اهلل يعل ِانه ش: مددَ

ئی برخوردار شد، ایمان را هم خودِ خداوند در دلهایشان مستقر داشته  و چون از تقوی و علم هبه
جانهایشان را   گاشته و و یقین و باور محکم یقینی را در قلب آنها، خودش و با سر انگشتان قدرتش ن  

 سازد! می کتيبة الِرحمان
عنی شناسد! ی    و وقتی چنین شد، فرد خود )هویت(ش را دریافته و موقعیت وجودی خود را می 

 است! و چه مقامی از این دلنوازتر! جز مقام رسالت عظما؟!« بنده»یابد که  با همة هستی خود در می
 کند و هم وظایف خود مخلصــانه و مشــتاقانه عمل میو چون این موقعیت را فهمید، هم به همة 

 گردد. ئی برخوردار می از همة نعمتهای تفضلی و هبه
 خواهد   آمیزی از ایندســت   نامة افتخار    ئی، دریافت دعوت   ســت که پایان کار چنین بنده       طبیعی

 بود:
ٰ  رَبِِّك رَاِضيَة  مَِّرهِضيَّة  *  يَا أَي َّت  َها الن َّفهس  الهم طهَمئِنَّة   * َوادهخ ِلي َجنَِّتي*  ي ِعبَاِديفِ فَادهخ ِلي *  ارهِجِعي إَِل
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 ِق...َخله رَِتَک َعَلی اله َِ َو ق ده غَيه ِمَک اله اَلل  ه مَّ بِِعله 
 ِ !َموه َد اله ِش بَ عه عَيه َد اله أَل َک بَ ِره اَلل  ه مَّ اَسه 

 
 پروردگارا! ترا به علم غیبت و توانمندی بر تقدیر و خلقتت ســوگند میدهم و از تو تمنا دارم تا            

 برای من حیاتی خوشگوار، بعد از موت ارزانی فرمائی!

 
 حیاتی ربّانی

 
 

سالم و معلم ملک و ملکوت، امروز   در ادامة الگوپردازیها و آرمان نمائیهای دختِ بزرگوار پیامبر ا
هش بسیار  گیریم؛ کسیکه زندگانی بسیار کوتا   نیز در برابر آرمان دیگری از این بانوی دو عالم قرار می

ـ دق آور بوده اســت و مرگش جالبتر! و لذا، الگوپردازیها و آرمان و شــگفتیجالب  ـــ ـ نمائیهایشـ   یقاً 
 باشد! هم شأن خودش می

از حق داشته و در واقع، با ابراز این درخواست خیلی از اسرار    )س(درخواستی که این بانوی مکرم 
 ه: ی اســـت مبنی بر اینک فرماید، خودش )نفس این درخواســـت( تذکر    و علوم را برای ما تعلیم می 

 ی!شو رسی، اما نابود نمی شوی و به فنا می شوی؛ فانی می ای انسان! تو نیست و نابود نمی
 «.باشد انسان نیست شدنی نمی»در فرهنگ انسانیت پرور اسالم، این نکته از مسلمات است که 

شما را برای  اِء؛َفن  لِله  اِء َو ال  بَ ق  لِله  ت مه خ ِلقه با این تعبیر که:  روایتی داریم که بارها هم ذکر شده است و
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 اند و نه برای نابود شدن؛ باقی بودن تقدیر کرده
شروع می         ـ  ــ ـ از آغازـ  ــ سان راـ  شت آفرینش ان سرگذ کند، چون همراه با  وقتی قرآن مجید، 

رین است که  نشاندهندۀ این واقعیت شورآف  باشد،   ئی می رازگشائیهای تنوربخش، برکتبار و باالننده 
ـتی می      گذارد، نحوۀ تقرر وجودیش   وقتی این موجود از کتم عدم بیرون آمده و پا به عرصـــة هسـ

 شود! گردد و نابود نمی طوریست که دیگر به عدم و نیستی باز نمی
ـان به میان می  ــحبت از آفرینش انسـ پرده بر  ناو چنی« راز بقایِ»آید، از  در کتاب الهی، وقتی ص

 شود: گرفته می

َوإِذه قَاَل *   السَّم ومِ َوالهَجانَّ َخلَقهنَاه  ِمن قَ بهل  ِمن نَّارِ  * َولََقده َخلَقهنَا اْلهِنَساَن ِمن َصلهَصاٍل مِّنه َحَمٍإ مَّسهن ونٍ 
ن ونٍ  اٍل مِّنه َحَمٍإ مَّس  ه لهص  َ ِر ا مِّن ص  َ وَّي هت ه  َون َ *  رَبَُّك لِلهَماَلئَِكةِ إِنِّي َخالِق  بَُ  َ َفخهت  فِيهِ ِمن رُّوِحي فَ َقع وا لَه  فَِإذَا س  َ

 * َساِجِدينَ 
و در حقیقت، انسان را از گلی خشک، از گلی سیاه و بدبو آفریدیم * و پیش از آن، جن را از     

ـ هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت:     آتشی سوزان و بی ـ یاد کن  دود خلق کردیم * و 
خواهم آفرید * پس وقتی آنرا درست کردم و  « را از گلی خشک، از گلی سیاه و بدبو  من بشری  »

 از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده در افتید *
 راز بقا را، آیة آخری بسیار روشن و شک برانداز کرده است؛ زیرا به صراحت اعالم میدارد که:

سید، از روح خویش بر      بعد از اینکه مراحل ابتدائیِ وجودش به اعتدال و  ستة خود ر شای کمال 
 آن میدمم!

شــود؟! تا بگوئیم که این موجود هم     رود و نابود می  او، از بین می« روح»حال آیا خداوند و یا      

 وفی  تشود؟! نه، چنین چیزی نیست؛ مسئلة موت و      فقط متعلق به همین نشئه و موطن بوده و نابود می 
 ز دیگری!چیزیست و مسئلة نابودی و نیستی چی

  ئی بســیار ســـاده و عام فهم تبیین نمائیم، با ذکر یکی دو مثالش        توفی را اگر بخواهیم به گونه  
 توان روشن ساخت. می

وید: گ رود و معلم خوشنویسی او برایش مشق داده و می    ئی به مدرسه می  فرض بفرمائید که بچه
ـ برای اینکه خوشو این ب« پدر نان آورد»تمام روی همین صفحه را فقط نوشته کن  ـ ویس ن چه همـ 

ــ پشت سر هم، همان جمله را خوشنویسی می ود ش کند؛ بعد معلم خطش را دیده و متوجه می شودـ 
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ـ دو صفحة دیگر هم، همان جمله   که هنوز خط او چنگی به دل نمی زند؛ لذا دستور میدهد تا یکیـ 
ـ نسبت  میرا خوشنویسی کند؛ و آنگاه که معلم متوجه شد، نوآموز هم راحت  ـ نویسد و هم خطش  اً 

 گوید: کافی است؛ بس است و...! خوب شده است، می
ــت که وقتی پدیده و یا امری، به حدّ الزم و نســبیِ کمال  ـید، و  (2)و این، مؤید آنس خودش رسـ

شتر از این جلو برود، می    حکمت الهی معین کرد که دیگر الزم نمی شد تا بی سنده  « وافی» گویند با ب
ست که حد الزم را تعیین می     و...! و تو سانیده و متوفی، آنی سببی بودن را ر ارد! و امر را د فی، همین 

 دارد. توفی داشته و پایانه را معین می
ــین ســوار شــده و توفّی را روشــن رآوریم تا شــاید بتواند ام مثال دیگری هم می   تر ســازد! به ماش

یاده شده و  شویم که ناخدا از کشتی پ   متوجه میرویم تا به کنار دریا، وقتی به کنار دریا رسیدیم   می
سواری کنید؛ به               شتی  شریف بیاورید و ک ست؛ ت سواری، دیگر کافی ا شین  ستان! ما میگوید: دو

ـیم، باز می وســط دریا به ناو هواپیمابر می     ـافرین مح بینیم که مأموری آمده و می رسـ ترم! گوید: مسـ
 واری کنید!کشتی سواری دیگر کافی است؛ بفرمائید هواپیما س

سطة وافی بودن بهره    سان، به وا سیله، او را رها می  همین حالتی را که ان ند و به ک گیری از یک و
در  گویند. لذا در واقع، نابود شــدنی گیرد، آنرا توفّی می وســیلة دیگری روی کرده و از آن بهره می

طن و ترک گفتن و به موهای ویژه را رها کردن و مواضع و مواطن ویژه را   کار نیست؛ بلکه وسیله   
 ئی دیگر پا نهادن است. نشئه

 بر مبنای همین باور است که شاگرد برومند مکتب قرآن )موالنای بلخی( دارد:
 

 صــــورتِ تــن گــو بــرو، مــن کــیســــتــم
 

 

 

ــتــم  نــقــش گــم نــایــد، چــو مــن بــاقــیســ
ــَ   ــَف ــطــف خــدا خــْچــون ن ــودم از ل  تُ ب

 

 

 

ــفــخ حــق بــاشــــم ز نــای حــق جــدا    ن
و الزمة این باور )در من نفخة الهی حضــور و پویائی دارد( اینکه: هر وقت خدا از میان رفت و            

                                                           
 باشد. کنندۀ حد الزم و نسبی کمال، خداوند میهائی چون انسان، تعیین  ـ باید فهمید که در مورد پدیده 2
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 وم.ر کنم، امّا از میان نمی روم! درست که لباس و مرکب و... عوض می نیست شد، منهم از میان می
 

 نیازی قدسی
 
 

 بگذریم از اینکه انســـان ســر تا به پا نیاز بوده و هر آن او را نیازی تازه به تالش و تپشــی وادار             
که در      می تا این ـازد؛  مان             « غنی»ســ هائی از جنس آر مان با آر طة  مّا در راب  های   فانی گردد؛ ا

گیزانندگیِ انکنند؛ همانطور که نیازهائی با نیروی  نیازهائی ویژه ســر و کله پیدا می)س(حضــرت زهرا
 کامالً ویژه و بیبدیل؛

در رابطة با این آرمان ویژه، دلبسته و دنبال کنندۀ ارزشها و حقیقت این آرمان ضرورت رسیدن      
 که اهل معرفت آنرا عالیترین درجة باور          یکند؛ چیز  به اوج اوج باور را در خود احســـاس می   

 اند. )حق الیقین( گفته
رای جوانهای محفل ما ملموس و قابل درک شــود میگوئیم:         برای اینکه این مرتبة از یقین ب  

سب و  گیری از ا اند که: سوار شدن بر ماشین بهتر است از بهره      امروزه، چون همه به این باور رسیده 
 شود. شتر و استر و...، لذا از حیوانات به ندرت بهره گرفته می

 و این، چند پیامد را به دنبال داشته است:
 سارت و خدمتگزاری به حیوانات آزاد ساخته است!ـ انسانرا از ا 2
 های جدید بکار گماشته است! هایش را در جهتِ تهیة مرکب ـ سرمایه 1
 ـ از محدود اندیشی و محدود گرائی نجاتش داده است! 9
 تر و... آشنایش کرده است! ـ با نیروهائی نو، توانمندیهائی برتر، روابطی تازه 2

ه حضــور دانشــگاهی با امکانات آموزشــی بســیار برتر باور نماید؛ یقیناً  به همین نحو، وقتی فرد ب
او را: برای پذیرشِ در آن مرکز علمی بیشــتر خواهد ســاخت؛ توجه و عشــق او را برای  های تالش

های او را در جهت    تر و نیرومندتر خواهد نمود؛ ســرمایه       وری از ثمرات آن دانشــگاه جدی    بهره
 خواهد گرفت؛ و...! ور شدن بکار رسیدن و بهره

ا و ه ئی باشــد نوازشــگر و مبّری از همة کاســتی حال، اگر این باور متوجه وطن، شــهر و یا نشــئه
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 آمدهائی را در بر خواهد داشت؟! برخوردار از همة واالئیها و... چه پی
 به هر حال، ما معتقدیم که:

ـئه   )مرتبة حق  به مرتبة اوجِ اوج خودیی برتر و موطنی روحنوازتر  اگر باور ما به دنیائی دیگر، نشـ
 الیقینی( برسد، در آن صورت:

ـ انسان، خودِ ربانی و نامیرای فراموش شده را باز یافته و از نو با او، و با امکانات و سرمایه   2 ا و ه ــ
 ئی مثبت، برکتبار و تعالی بخش برقرار میدارد! توانمندیهای ربانی او رابطه

ـبت به این خود )هویت واقعی( برانگیخته، نه تنها ویرا        و این، بیداری، انس و مهرورزی  او را نسـ
از اســـارت و خدمتگذاری به خودِ حیوانی و احکام ذلتبار، آثار تحقیر کننده و رنجبار، آفتهای             

ستیز و زیانهای بسیار گسترده و ژرفا ناپیدای آن در ابعاد فردی و جمعی، فرهنگی     افزای معنا تشویش 
ها و... را در جهت رشد و شکوفائی    رهاند! که: همة آن سرمایه  عرفانی و... میو هنری، اقتصادی و  

 گمارد! هویت ربانی او بکار می
مدهای آ ـــ امکانات بیبدیل او را در مسیر آزادی، تقویت، تهذیب و تکمیل هویت ربانی و پی 1

 اش قرار داده و مصرف میدارد! هوشربا و افسون کننده
ـ مایه 9 روشهای رشد و تحقق کامل آن هویت را، برای حضور افتخارآمیز، غنامند ها و ابزار و  ــ

 رد!گی ها و مواطن شناسائی کرده، محقق ساخته و از آنها بهره می و گوارائی بخش در همة نشئه
ــــ از شر نیاز نماها، از آفتها و رنجهای خجالتبار و سوزانندۀ ارزش نماها و سلطة احکام و آثار     2

 کند! زاد میمعنای آنها آ بی
شکوفا و غنامند       1 ضور  شفة تحقق و ح ـ از مکا ـ اعم از « خود ربانی»ـــ ــ آنهم در همة مواطنـ 

ـ شاد و نوازش میدارد! و...!  دنیوی، برزخی و اخروی 
مبنی بر اینکه: خداوندا! برای من زندگانی گوارائی )س(به هر حال، از درخواست حضرت فاطمه  

رداری از در پرتو برخو)س(شــود که آن بانوی بزرگوار مســجل میاین نکته »بعد از موت عنایت فرما 
 باشد که: مرتبة اعالی یقین به شهود این واقعیت مجهز می

ر ت عیش و عشرت و آرامش و... ویژه و محدود به دنیای فعلی نبوده، بلکه مراتب کامله و لطیف 
 باشد. تر آن مربوط به مواطن و عوالم بعدی می و شریف

 فهماند که: آرمان گزینی و آرمان گرائی به امثال بنده میو تعلیم این 
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ــعیفِ حیات و...   2 ـ زندگی، گوارائیها و ناگواریهای دنیای کنونی، مراتب نازله و کدر و ض  ــــ
 باشد؛ می

ها و نشاطهای هستیمند، هرگز محدود به آنچه ما در همین نشئه شناسائی! و  ـــ ارزشها و سرمایه 1
 بود! و ضد ارزشها و... نیز! نمائیم، نخواهد درک می

ـ کرامت، حرمت، شرافت، شادیها و دلبریها هرگز محدود به همین عالم نبوده بلکه درجات  9 ــ
 باشد؛ اشرف و اعزّ آن، متعلق به عوالم برتر می

ـ نیازهای واقعی و هستی 2 محور، تعیین کننده و ضامن رشد و شکوفائی هویت هرگز محدود  ــ
 محور ما دریافته است، نخواهد بود؛ اندیش، اسیر و دنیابه آنچه وهم خام 

سان ژرف نگر، واالنگر، فرا زمان و فرا مکان نگر نمی     ستة ان شای سارت  ا رباشد تا خود   لذا،  در ا
 باشند! محدود نگری و محدود گرائی قرار دهد! و خوش هم باشد! چنانکه ابلهان زیادی می

پایدار و نامیرای خود را فدای احترام نماها، کرامت        نباید احترام، کرامت و شــرافت و آرامش      
 های حیوانی و زود گذر ساخت؛ نماها، شرافت نماها، عشرت

ساز و کارهای مربوط به همین     سوزی و مهرورزی به خود را فقط متوجه بعد حیوانی و  نباید دل
 نشئه ساخت؛

 

 شگرزمحفلی نوا
 
 

شویم: همانطوریکه در این عالم، همة انسانها از حیات   نماید تا این نکته را هم متذکر  شایسته می  
ت و باشند، در عالم آخرت نیز همه از بهش   و آثار برکتبار و نوازشگرش به یک اندازه برخوردار نمی 

باشــند. زیرا هرکســی بهشــتی دارد متناســب با عقل و ایمان و   یا جهنم، به یک اندازه برخوردار نمی
 خود. اخالص و توحید و تقوا و توالی

آقایی مثالً پنجاه مسجد، سی حسینیه و پانزده تا خانقاه ساخته است! و آقائی دیگر، هیگ کاری        

والیت،  به انوار ال   م حاز ایندســت، با این حجم و... نکرده، بلکه فقط با دلی مهذب از هر نارســائی و 
دام یک برتر هشت ک کرده است؛ حال، پاداش کدام یک بیشتر و ب  « سیر باهلل و مع اهلل »یک ساعت  

وی، باشــد؛ پاداش به میزان طهارت، تق و بهتر اســت؟! پاداش وابســته به میزان پذیرش و دریافت می
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باشــد؛ و صــد البته که نه این شــبه وهمی که شــیطان و نفس   اخالص، تولّا و معرفت و عقل و... می
 است. کند! چرا که این، در واقع دشمن شیطان زده به عنوان عقل به ما قالب می

ا ع ِبَد بِهِ ل  م  َعقه له اَ با این ویژگی تعبیرش فرمود: )ص(عقل واقعی و راســتین همانیســت که پیامبر اکرم
ََ بِِه اله َن َو اکه م  الِرَّحه   و نه چیز دیگری! َجنَاَن؛ت ِس

اش ثروت، شهرت، ریاست و لذت و... کسب شود! چرا که در اینصورت،         نه آنیکه به وسیله 
 کاریست که نور هویت خود را داده و مردار بدست آورده است! لذا:عامل و کاسب زیان

سی را دیدید که تالش می  سیدن به مقام عبدیت بهره و در   هرگاه ک کند تا از عقل خود برای ر
باشد، آن آدم را عاقل بشمارید؛ و هر جا دیدید که تحت سلطه و      پی بدست آوردن جنت لقاء می 

شاند،  ک را به ثروت و لذت و ریاست و... رسانیده و یا بدانها می  نفوذ ابلیس زرنگی کرده و خودش 
ــد. یعنی اگر  باور کنید که وی همدم و اســیر شــیطان می ــ عاقلخواهید تا  می واقعاًباش ناســائی را ش

نمائید، نگاه کنید و ببینید که: چه کسب کرده و خود را در خدمت کسب چه چیزی و چه امری به   
 کار گماشته است؟!

ــت فرق می   به هر    کند؛ لذا فقط به یک مورد اشـــاره نموده و بحث را         حال، درجات بهشـ
 فرماید: در کتاب مقدسش می)ج(نماید. بهشت آفرین کشانیم به آنجائی که الزم می می

ٰ  إِذَا َجاء وَِا َوف ِتَحته أَب هَواب  َها  ٰ الهَجنَّةِ ز َمِر ا َحتَّ ِْيَن ات ََّقوها رَب َّه مه إَِل يَق الَّ اَلم  َعلَيهك مه وَ َوس     ِ قَاَل لَه مه َخزَن َت  َها س     َ
 * ِطبهت مه فَادهخ ل وَِا َخالِِدينَ 

ون بدان شوند، و چ  اند، گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می    و کسانیکه تقوای الهی داشته  
ـ باز گردد، نگهبا  ر ـ برویشان  ن آن، به ایشان گویند: سالم بر شما، خوش آمدید، ناسند و درهای آن 

 در آن وارد شوید و همیشه بمانید.
شه کرده و از تقوای پرورش دهندۀ هویت الهی و     ست که هر که تقوای ربانی پی و این، مؤید آن

 شود! می« بُرده»مند، طرف بهشت  کرامت ربانی و... بهره
 شوند! زیرا: روند! بلکه برده می یعنی: اینها، حتی به طرف بهشت، خودِشان نمی

رود؛ درســـت مثل اینجا که     وری از چیزی و یا امری به ســویش می    برای بهرهگاهی خودِ فرد  
ـین و... می رویم! ما به دنبال شــهرت و ریاســت و لذت و امکانات   خود ما به دنبال مثالً خانه و ماشـ

 رویم! متنوع می
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 یبوسیم؛ به هزار گونه ریسمان حقد و حسد و رقابتها     هزار دست و پا و در و دروازۀ پلید را می 
سیم! از زمینه  تحقیر کنندۀ بالهتبار چنگ می ی که بگذریم، این های منف زنیم تا به پولی و یا مقامی بر

را هنر به سراغ ما  رویم، زی باشد که: در دنیا، این ما هستیم که مثالً به دنبال هنر می   نکته قابل توجه می
ـ به دلیل قوت، اهل ترویم؛ اما در آخر آید! ما به دنبال علم و حکمت و تجربه می نمی ــ ی واقعی راـ 

ـــ به سوی بهشت می      ازۀ برند! و آنگاه که بدرو کرامت، ارج، احترام و جاللی که پیدا کرده استـ 
سالم داده و             ـ به آنها  ــ ـ حتی درها، درختها و...ـ  ــ شوده و همهـ  شان گ سیدند، درها بروی شت ر  به

 گویند! آمد می خوش
 

 نکته:

دنیا نیست؛ در این دنیا، حتی بسیاری کسانیکه در حدّ منش و     بهشت و امکانات وجودیش مثل  
 نبوده، از عاقلِ عاملپندارند،  می« آدم»باشــند و گالب به صــورت شــماها، خود را   می« من»کنش 

 باشند! ادب و تربیت شایستة آدمی برخوردار نمی
 جهنمش!تش عاقل عاملِ تربیت شده فرمانبر است! و هم شی اخروی، هم به امّا در نشئه

هم آثار و امکانات بهشتی عاقل عامل تربیت شده بود، زنده بوده و درست و بجا و بموقع عمل     
 کنند! هم آثار و امکانات جهنم! و لذا: می

ند! گوی ها وگلها، آب و شیر و عسل و... نه تنها سالم کرده و خوش آمد می    درها، درختها، سبزه 
 دهند! می« سالم»بلکه 

ر محتوائی که ما داریم؛ زیرا اغلب وقتی که به یکدیگ معنا و بی و سالم بی  درست بر خالف دنیا 
دهد؛ و گل و گیاه  باشد! اما در آنجا، درخت سالم را می   فهمیم که مراد چه می دهیم! نمی سالم می 

ـــ هبه می   ـــ و نه یک امر تعارفی و پوچـ   د. بخشن  کنند و می و... سالم را به عنوان یک امر وجودیـ 
 زیرا:

وهر و حقیقت ذات آنها و جانمایة وجودی آنها از جنس بهترین نوع آگاهی، دانائی، کشــف گ
 و شهود تشکل و ظهور پیدا کرده است.

ــی غیر معمول پی گرفته و مورد   ــوع از راهی دیگر و با روش ـیدنِ به واقعیت امر، موض برای رسـ
 توجه قرار میدهیم.

شاء  ! یا پاسخ آنست که از کفر و الحاد و فح  شود؟  : بهشت از چه ساخته می  که اگر پرسیده شود  
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و  وال   تو غیبت و مال مردم خوردن و خیانت ورزیهای متنوع و در ابعاد متنوع؛ و یا اینکه از: توحید و          
 استعباد عاشقانه و تقوی و تفویض و رضا و...؛

وهر و شود؛ آیا خود گ  ساخته می « عبودیت و اطاعت و استسالم   »حال، اگر پذیرفته شد که از  
 باشد؟! حقیقت عبودیت و... از بهترین نوع آگاهی پویا و زنده نمی

ناسم  ش  شناسم یا نه؟! آیا خودم را به عنوان عبد می   کنم، خدا را می آیا منی که خدا را عبادت می
ستم و او معبود یا     فهمم که در چه مرتبه یا نه؟ آیا می شعار دارم که من عبد ه ئی قرار دارم یا نه؟! آیا ا

اشد  ب نه؟ آیا میدانم که شایسته ارتباط برقرار داشتن میان عبد و معبود، تبعیت و استسالم و اطاعت می     
 یا نه؟! و... !

شعوری؟! گذشته از آنچه آمد، آیا موجودات و مخلوقات،    اند یا بی آیا همة اینها از جنس شعور 
 گویند یا نه؟ تسبیح میرا خدای 

شتی آنها نیز حیاتمند بوده و از تربیت      از اینرو، وقتی طاعات و عبادات، شند، آثار به خود زنده با

خِ باشند! و لذاست که گفته شده است:      و ادب و درکی عمل محور برخوردار می َِرةَ لَِهَي َوِإنَّ الدَّاَر اْله
 * الهَحيَ َوان  

« سایة  ایةسایة س  »کنند، بلکه  درک نمیرا در این نشئه افرادی چون من واقع و حقیقت زندگانی  
ـ که بهترین خوشنویس عالم نوشته کرده   آنرا در می یابند! برای مثال به یک خط بسیار خوش و زیبا 

ـ توجه نمائیم، منتها زمانیکه آنرا از پشت سه الیه شیشة مشجر مورد توجه قرار میدهیم؛ رسائی،   باشد 
 زیبائی و هماهنگی و مطابقتش با اصل چه مقدار خواهد بود؟!

ـ به همین  درک امثال  ـ ـ هم از حیات دنیا و هم از حیات اخرویـ  ـ باشد! ما، یک   میمقدار بندهـ 
 باشد. کنیم که با اصل بسیار متفاوت می چیزی درک و دریافت می

 نم!ک باشم! فقط خیال می زنده می« عاقل»کنم که به عنوان یک موجود  بنده فقط خیال می
ـ آنهم در  مایهاینکه در زندگانی بنده از برخوردهای عقالنی و  ـ ور از گوهر خرد و بصیرت و...ـ 

ـــ خبری و      راغ داد، توان س  ، کمتر میاثریابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و...ـ 
 کند که: بلی، من خیلی زنده تشریف دارم! اثبات می

ـ و نه خانه   اینکه در بیست و چهار ساعت، حداقل چهارده ساعت آنرا صرف رشد گوهر حیات 
ـ کرده و برآنم تا بجای تقویت، رشد و گسترش آن زمینه  ا، ه و ماشین و ثروت و شهرت و لذت و... 
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 ام! ندهز« خیلی»خودِ زندگانی و هویت ربانیم را گسترش و پرورش بدهم نشانة آنست که من 
یلی شــود که خ   همینکه هنگام نماز خواندن هم، متوجه خدا نبوده و به فکر این و آنم ثابت می          

؛ زندگانی پر معنا، پربار و پر عیش )ع(نده بوده و به خالف زهرای اطهر و پدر و شــوهر و فرزندانشز
 و نشاطی هم دارم!

آیا از عاقل زندۀ دلسوز به خود و احترام گزار به حیات و هویت خود، چنین سخافتهای علمی و 
 کند؟! عملی بروز می

شکوفا بوده و در   ست! و لذا    به هر حال، آنجا حیات، واقعاً  سیال ا مرحلة اعالی خودش پویا و 
 کند. نفس خانه پویا بوده، سالمت بخشیده و نوازش می

 اید که خداوند مهر گستر فرموده است که: مگر نشنیده

ابِلِينَ  ا م تَ ق  َ أهٍس مِّن مَّعِينٍ ب َ ارِيَق ب ِ أَكهَواٍب َوأَ  * يَط وف  َعلَيهِهمه وِل  هَدان  مَُّخل  َّد ونَ  * مُّتَّكِئِيَن َعلَي هه  َ الَّ  * وَك  َ
 تا... 23و... سورۀ واقعه؛  * ي َصدَّع وَن عَن هَها َواَل ي نزِف ونَ 

هشتی را  گردانند، انسان ب  خود همین جامهائی که در دست گردانندگان بوده و برای بهشتیان می  
 کنند. با همة اینها: نوازش می

 چرا؟! مان؛َسله  اِن ِمنه م  اق  لِلسَّله ي  تِ َجنَّة  اََشدُّ ِاشه لِله در روایتی داریم که: 
ـلمان، برتر از آنســـت که به این         ها دل بندد! چرا که در نهایت      برای اینکه حقیقت وجودیِ سـ

باشند؛ و برای سلمان، از جنس ما سوی اهلل، هر چه      تحلیل، همة اینها خود، از جنس ما سوی اهلل می 
ستن  بیند قابل دلدادن و دلب اندیشد و می  لوی مییی هم که باشد، چون مصطفوی و ع   و در هر مرتبه
 نخواهند بود!

 اصالً امثال منِ تبه روزگار که مصطفی یعنی چه؟! و مصطفوی یعنی که؟!
ساده و بی      سیار  صطفی را ب شده »پیرایه  اگر م سیم و ب   « گزیده  شنا فهمیم، بدانیم و گزیدۀ خدا ب

 شویم که: متوجه می
زیند گ او هم جز خدا را اختیار و گزینش نکرده، نه جز او را میاوالً وقتی خدا کسی را بگزیند،  

سان مصطفوی، اگر همة وجودش هم چشم باشد، به غیر خدا         و نه به جز او دل می سپارد؛ و ثانیاً: ان
شم و گوش را هم به او       کند و از غیر خدا نمی نگاه نمی ست، چ شنود؛ زیرا: چون دل به خدا داده ا

 سپرده است.

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  ........................................................................................................................................................  ) حیاتی ربانی ( آرمانهای فاطمی

 

616 

 

 دنراهِ رسی
 
 

ـتی دیگر پیش آمد، باز هم درین زمینه       وقت بنده به پایان خودش نزدیک می       شــود؛ اگر فرصـ
ئی  ربهشود که به تناسب شرایط و احکام نشئه فعلی، تج گفت و نیز، از اینکه: آیا می حرفهائی خواهم

 های نعم بهشتی را بدست آوریم یا نه؟! از نمونه
 ری.گویم: آ ئی فشرده می عجالتاً و بگونه

! َکيه به خداوند فرمود: )ع(اید که موسی حتماً شنیده  ال.َسَک َو تَ ع  فه ن َ  اَل: دَعه َک؟! ق  َاِصل  اِلَيه  فَ َربِّ
 پروردگارا! چگونه به تو پیوندم؟! فرمود: خودت را وداع )رها و نفی و فراموش( کن و بیا!

 گرائی را وداع نماید؛ اندیشی و خام به هر حال، اگر خام
 گزینی را وداع نماید؛ اندیشی و محدود اگر محدود

 باشد وداع نماید؛ ستیزان می هائی که مورد پسند و گرایش خود نماها و داشتنی اگر نیاز
 اگر نیازهای نورانی، فراگیر، ربانی و پایندۀ خود را شناخته و مرتفع سازد؛

 ماید؛زای و از رشد باز دارنده را وداع ن نماهای بالهتبار، مشغولیت اگر ارزش
 تمسک عاشقانه پیدا کند؛« الهی» یاگر به ارزشها

ـازنده پس گرفته و متوجه مواطن و        از زمینه  را اگر دلســوزی و مهرورزی خود  های محدود سـ
 های مصطفوی و علوی سازد؛ تر و زمینه تر و شریف لطیف یها نشئه

همت خود را متوجه  قرار داده و نیروها و)س(اگر آرمانهای خود را همان آرمانهای حضرت زهرا
 تحقق همانها دارد؛

 اگر از خرد و بصیرتی مصطفوی و علوی بهره گرفته و برخوردار گردد؛
 اوالً:فاطمی مجهز شود؛ و... « باوری»اگر واقعاً به 

و  داربیهی های ربانی و ال از اسارت تفکر تک ساحتی رهائی پیدا کرده و نسبت به امور و زمینه    
 ساند؛ر بهم می عشقحساسیت و 

قیر  آمدهای تح   و عملی و پی یاز تنگنای موضــعگیریهای تک ســـاحتی و محدود کنندۀ نظر      
 کند؛ کننده و ذلتبار آن رهائی پیدا می
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و این باعث خواهد شد تا نیروها، همت و غیرت و بصیرتش متوجه موضعگیریهای چند ساحتی 
ـ و فرا کشنده باشد؛  ـ فرا ساحتی 

ـَلتِ جهتگیریهای تک  ـاحتی، گمراهیاز ضـ ـنا، پیگیر و  سـ  آور و زیانبار رهائی پیدا کرده؛ آشـ
 و پایانه ناپیدا و آثار الوهی آن گردد؛ نامیرامند از جهتگیری  بهره

های تک ساحتی آزاد شده و از برکات و روشگزینیهای چند بعدی و خدای یاز سلطة روشگزین
 مند گردد؛ محور بهره

وجهة   ار رهائی یافته، ابزارگزینیهای ملکوتی، جبروتی و...    از دام ابزارگزینیهای تک ســـاحتی   
 ثانیاً:همت خود قرار دهد؛ و 

ــرورتِ هزینه کردنِ نیروهای خویش در جهت حیاتی فرا رونده و الوهی مجهز   به احســاس ض
 بخش خود موفق گردد؛ های تعالی سرمایه« هدر رفتن»شده و به: جلوگیری از 

و پی گرفتن جهت، موضع و ارزشهای نامیرا   « باور نامیرا» به« مجهز شدن »به احساس ضرورت   
 و... دست یافته و مجهز و پویا گردد؛

ـ آنهم در همة نشئه  به احساس ضرورتِ مبارزه با آفتهای وجودی و سرمایه ا و ه های ربانی خود 
ـ عمالً مجهز و پویا گردد؛  مواطن 

انی مجهز رکات کرامتبار تفکر و باور رببه احساس ضرورتِ شناسائی ارزشها، زیبائیها، آثار و ب      
 شده، توانها و همت خود را صرف تحقق آنها سازد؛ و در یک کالم:

د، آراسته گردد، شبیه همان حیاتی را فراچنگ تواند آور« فاطمی»اگر به بینش و کنش و باوری 
 عمالً در آن قرار داشت و دارد!)س( که فاطمة زهرا

 

 !مه رَزَقَ نَا اهلل  َو اِي  اک  
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 ِهَک!َوجه  ئَ ل َک النَّظََِر اِلی  َِ و... اَسه غَيه ِمَک اله اَلل  ه مَّ بِِعله 
 !نمایم پروردگارا! ترا به علم غیبت قسم میدهم و... از تو، نظر به وجه ترا در خواست می

 

 دیده و دیداری اُلوهی
 
 

عالیترین ارزشــها و    در ادامة الگو برداری از مدرس این بزرگ بانوی عالم خلقت و دریافت         
ـ ایم که در سلسلة مباحث عرفانیِ این خاند   آرمانها، امروز به موضوع بسیار عمیق و زیبائی رسیده    ان 

ـ از پایگاه و آثار   که هر چه هر عارفی در عالم اسالم دارد رشحی است از کوثر وجود مبارک آنان 
 باشد. بدیلی برخوردار می بی

ـلی م  ــدن به مباحث اصـ ــد؛ و آن « ای بیربط مقدمه»طلب، ذکر برای وارد ش خالی از لطف نباش
 اینکه:

ها،  هکه بعضی از این نحل  ی وجود داشته و دارد دهای عرفانی متعد ها و فرقه در دنیای اسالم، نحله 
 هنوز هم بسیار معروف و مشهور بوده و پیروانی دارند.

به یکی از مذاهب چهارگانة اهل ســنت           « فروع احکام »از نظر ها،   اغلب بزرگواران این نحله  
ند! یعنی: هست « ولوی»و رسانیدنِ خرقة معنوی توحید و عرفان  « اصول »باشند؛ اما از نظر   متمسک می 

کنند اما در اصول، خرقة  در فرع احکام، به حکم و فتوای یکی از مجتهدین چهارگانه عمل می
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ــانیده وجهة نیاز، بر در خاندان پیغمبر        الموحدین علی  معنوی را به مولی  و )ص(کرما بن ابی طالب رسـ
 گذارند. دروازه شهرستان علم و عرفان او می

ار ظریف و بلندی برخورد »بحث امروز ما، در میان مباحث مربوط به عرفان، از جایگاه بســیار             

 اینکه: د؛ و آنباش عرفای بزرگ و رسیدگان به انتهای منازل سیر و سلوک می قِرة العينبوده و 
آرزو دارند تا در همة عوالم و نشــئات، و در جوالنگاه همة موجودات عوالم هســتی، کارشــان   

شــان، وجه  خداوند را دیده و منظر نظر مبارک« هوَجْ»بدانجا رســد که در همة مظاهر و مجالی فقط 
 الهی باشد.

ـانم ک  ـیدن به فهم بهتر مطلب، به عرض رسـ را « هجْوَ»، لغته: اهل بجا خواهد بود اگر برای رسـ
روی و چهرۀ اشخاص و یا اشیاء خوانده، منطقیین و فالسفه، آنرا دید، بینائی و فکر و اندیشه گفته و     

ـ آنرا    ـ ـ بنا به دالیلی ویژه و نظری خاصـ  ـ « ج()اعتبارات ذات و جهت فیاضیّت حق »عرفاء بزرگوارـ 
 اند و لذا دارند که: شمرده

 قیقت هر موجودی عبارت از عین ثابت اوست.مراد از وجه، حقیقت است و ح
وجه، عبارت از کشــف ایمان و یقین و عرفان و حقیقت و عیان هر چیزی که در او فتح و فتوح 

 باشد.
ست جز خدای تعالی؛ و آن         شیئی را حقیقتی نی شیئی، چه  ست از حقیقت  وجه الحق عبارت ا

ه  اللَّهِ  ت  َولُّوا فَأَي هَنَما»اشاره است به آیة کریمة  قیم در جمیع اشیاء ؛ و آن عین حق است که م«ٰفَ َثمَّ َوجه
 است. پس کسیکه قیومیت حق را در اشیاء نگرد، وجه الحق را در همه چیز بیند.

این اصطالح )وجه حق( از آیات قرآن کریم برگرفته شده و به معنای عین حق است که مقوم     
 هست.همه چیز است و در هر شیئی، وجهی از حق 

ای درویش! وجود خدای تعالی در مکان و جهت نیست. فوق و تحت و یمین و یسار و پیش و 
ــت نامحدود و  ــت بینپس ندارد. وجود خدای تعالی نوریس ایان؛... پ کران و بی امتناهی و بحری اس

 راکنون بدان که هستی این نور ذات این نور است. و عموم این نور، تمام موجودات را، وجه این نو   
 است.

به هر طرفی که روی کنید گویا به خدای و به وجه الهی »به هر حال، بنا به فرمودۀ قرآن کریم  
هانندۀ از غیر نظیر و ر منتها بحث، مشکالت و مسئلة رسیدن به بصیرت و شهود بی«. اید روی کرده

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 
  ...................................................................................................................................  ) دیده و دیداری اُلوهی ( آرمانهای فاطمی

 

612 

 باشد! او می
رفیکه روی  به هر ط »که:  برای رســیدن به دریافت این دقیقة رازور و افســون کننده، مبنی بر این        

ـتر تالش  باید  ، و وجه، چیزی غیر از ذات اســـت، هم  «اید  آورید، به وجه الهی روی آورده     بیشـ
 متفکرانه و جهاد عارفانه نمود؛

 خودبین و »ما را  « نظرِ»هم باید دســت توســل به بارگاه حضــرت وهّاب دراز کرد تا خودش           
 سازد؛« خودشناس

آنهم با جان و دل زانوی ارادت و ادب (س)، علی و فاطمه)ص(نبی و هم باید در مدرس وارثان علم
ستة مقام       شای ستعداد و ظرفیتِ وجودی، به ما آن دهند که  و تبعیت بر زمین اخالص نهاد تا به قدر ا

 بخشندگی و فیض آنهاست.
 شــود که یک    به هر حال، باید بدانیم که: وجه در عرف عام به آن جهت و آن روئی گفته می           

ن مقابله کند؛ حال، یا ای یی پیدا می با موجود دیگر مقابل گردیده و موقعیت، موضع و... ویژه موجود 
 باشد؛ یا بدون آن. و تقابل اختیاری و برای تفاهم و... می

هائی که با نطق آب و نطق خاک و نطق گل،       ما معموالً در مواجهه با موجودات غیر جاندار،     
شنائی نداریم! و نه میدانیم و نه   سبح    آ شیاء م باور داریم که: دیوار و در و پرده و... ذکر گفته و همة ا

سبحان می     ضرتِ  سبیح ح دیگر کنیم که: مواجهة اینها با ما و یا با یک کنند؛ معموالً خیال می بوده و ت
 باشد! بدون هدف می

ست که   شناخته  باید،، هنوز حتی ماده و آثار او را چونانکه ماو این، به علتِ آن ر چه مراد اگایم.  ن
س    از مواجهه در اینجا، مواجهه و تقابل به مفهومی که میان جاندارانِ باشعور شایع می    ت؛ هر باشد، نی

 باشند. چند که جانداران، معموالً اینطوری می
 ،به هر حال، به جهت، امر و یا رویی که موجود با همان جهت و یا روی با دیگری ارتباط پیدا              

شده و مواجه می  سان دیگر تقابل و ارتباط پیدا     می« وجه»دد گر مقابل  سانی با ان گویند. و لذا، اگر ان
 «!تقابل وجهی»گویند  کند، به این تقابل و ارتباط می

ـ چنین به نظر می    ـ چه در مورد با شعورها و چه غیر آنها   دررسد که این رویک اینکه علی الظاهر 
ــ چه علمی ناب و چه باشد، با در نظر گرفت ظاهری می« صرفاً»ه هو مواج نِ مبانی دقیق جهان شناسیـ 

ـ آنچنان نیست!  الهی 
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ــ این مواجهه و تقابل، به شکلی  ــ باید متوجه باشیم کهـ  چنانکه در مورد انسانها و سایر جاندارانـ 
 باشد. کردیم، نمی که ماها تا به حال خیال می

سبیح دارد! همه  به هر حال باید باور کنیم که این جهان، جان دارد و ذکر دارد  و حرف دارد و ت
فرستند؛ تمناها و... دارند. لذا، در واقع، این تقابل و مواجهه و... مواجهة باطنی   سالم میدهند؛ درود می 

قط را، ف« نظر»توان  را فقط وجه ظاهری قلمداد کرد؛ چنان که نمی      « وجه »باشـــد. پس نمیتوان   می
 دیدن با چشم سر تلقی نمود.

ـئله ـتری برخوردار گردد، مثال  برای اینکه مسـ ـنیِ بیشـ ائی را ه برای جوانان محفل ما هم از روشـ
 شویم. یادآور می

 فردی را در نظر بیاورید که زاغ، گنجشک و یا بازی را به خوبی تربیت کرده است؛
ـ که دور از او رها کرده ـ ــ وقتی خود در میان جمعیتی انبوه قرار گرفته و آن حیوان راـ  صدا  اندـ 

آید و روی دوش و یا دستِ مربی خود  شویم که بین هزاران انسان، یکراست می  متوجه میزند،  می
 نشیند! می

حتی، اگر ســر و روی مربی او را بپوشــانند، باز هم به دلیل آشــنائی با صــدا و بوی ویژه مربیش، 
 دهد! فقط شانه و یا دست مربی را اختیار کرده و نشیمنگاه خود قرار می

باشد! و کلب معلَّم نیز! و اینها مؤید آنند که مسئله تنها به ظاهر قضیه و     ن میاسب تربیت هم چنی 
ستخوان و... کار ندارد، بلکه مواجهه و       ست و خون و ا شت و پو امر، مربوط نبوده و مثالً تنها به گو

ـ و اگر خواستی حکیمانه و عارفانه بیندیشی و بگوئی، بگو که    رابطه و)رابطه، رابطة هوشی، فکری 
 باشد. مواجهه، امری وجودی و ربوبی( می

میخواهد در همه حال و همه جا با وجه محبوب مواجه بوده و فقط نور او و قیومیت           (س)و فاطمه  
 او را ببیند.

 

 پیامها و اثرها
 
 

باشــد اینســت که هر دیدار و نظری یک لذت ویژه دارد و یک اثر برجســته و   آنچه مســلم می
 مراتب و مواطن، هر نظر و دیداری تأثیری ویژه دارد و لذتی خاص؛کامالً خاص. یعنی در همة 
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و اگر مثالً به   برد افتد و لذتی می   افکند، به فکر امری و چیزی می   اگر انســـان به کتاب نظر می  
ا پیامدار   ه  ها و مواجهه   فالن گل و گیاه و میوۀ ویژه، به فکر امر و یا چیز دیگری؛ و این یعنی، رابطه     

 بخشند. های دیگری را طراحی کرده و گاه تحقق می های دیگر و دریافت بوده و رابطه
نیم، و یا ک ها را مشاهده می  وقتی گلدستة مسجدی و یا گنبد مزار یکی از معصومین و یا امامزاده   

ا خود و با جهان   کنیم، ب  در مدینة منوره نگاه می   )ص(حتی: به تصــویر خانة کعبه و یا مرقد پیامبر اکرم        
طه برون از  کامالً ویژه    خود راب لذتی     ئی برقرار می های  یداری اثری دارد ویژه و  کنیم! زیرا: هر د

دۀ یابد و از مشاه ئی را در می کامالً خاص! انسان مؤمنِ کامل از سرسبزیهای در و دشت و... اثر ویژه
 اثر و لذتی دیگر!)ص(مسجدالنبی و مزار پیامبر اکرم« گنبد سبز»

ضوع  شریف  حال، هر چه این مو شد، نظر بدان هم ب  تر و... تر و عزیزتر و لطیف مورد نظر،  ه تر با
 تر و... از محبوب واقعی  امری عزیزتر و شــریف)س(همان اندازه مؤثر و لذیذ اســـت! و چون فاطمه       

کند! و همین آرمان را، وجهة همت خود قرار داده و از  شــناســد، از او، نظر به وجه او را تمنا می نمی
 و تعلیمش، به پیروان دین پدر و والیت شوهر و فرزندانش، آرمان قرار میدهد. طریق معرفی

 ورش پر)ع(و پدر و شــوهر و فرزندانش   )س(اینکه بعضــی از عرفاء بزرگ که در مکتب فاطمه        
ـنائی پیدا کرده  یافته ـتی آشـ ـتعداد و گنجایش وجودی خود، در  اند، چون با زبان هسـ اند، به قدر اسـ

ستی و جلوه  ستی چیزهای دیگری را می های متن ه گیرند،  یئی را م بینند و از هر کدام پیام ویژه وع ه
 باشد. بهمان دلیل است که نظر آنها به نور دیگری منور و مجهز می

ِْيَن آَمن وا ي خهِرِج ه م مَِّن الظُّل َما ِ  به این فرمودۀ هوشربای قرآن توجه فرمائید: ٰ النُّورِ اللَّه  َولِيُّ الَّ  ؛ إَِل
ـیکه در خط والیت اهلل، در جادۀ والیت اهلل، در منطقة والیت اهلل و در مملکت والیت اهلل ک سـ

ـ شد، زبان والئی را یاد می ـ کرده   گیرد. وارد 
ـنتی و... امریکای   چنانکه مثالً وقتی بنده می ــهرهای کامالً بومی، سـ خواهم متمکن به یکی از ش

ابانه توانم با آنها و با فرهنگ و ادب آنها ارتباطی واقع ی می جنوبی گردم، آیا تا زبانشــان را یاد نگیرم،
ـتی آنها را برایم  ـاخته و نظر مر« دیداری»و مؤثر برقرار دارم؟! ارتباطی که روح و جانمایة هسـ ا به سـ

 مربوط به آنها آشنا و باز دارد؟!« ناپیداهای»
ـان در ار آنجا و آنها  ۀزبان ویژ  باید  و اگر بخواهم به هند و یا... باز       بیاموزم! به هر حال، وقتی انسـ

یت را می       بان وال فت، ز کت الهی و والئی قرار گر مد  ممل به او       !فه یت را  بان وال  و در واقع، ز
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ـ چون موجودات را در پرتو نور والیت اهلل   می ـــ ـ خوب دقت کنیدـ  ـــ فهمانند! و وقتی فهمانیدندـ 
ـاهده کرده و با آنها ارتباطی وال      با  شــود، با وی با هر موجودی که مواجه می   کند،  ی برقرار میئمشـ

 سازد! ی ارتباط برقرار میئزبان وال
که خداوند تطهیرش فرموده و به دارالوالیة ویژۀ خودش مستقر فرموده است، چون    )س(و فاطمه

ـتی نگاه کرده و چون، همة زیبائیها و واالئیهای عالم ملک و ملکوت را دیدار               با نگاه والیی به هسـ
ها او را به این باور مجهز داشــته اســت تا از خداوند بخواهد که: بار الها! اگر  همة تجربهکرده اســت، 

ــم و دلی ناظر به حقایق وجودی عنایت فرمودی، من هم حیف میدانم تا آنها را  ز به جبرای من چش

 بکار گرفته و مصرف نمایم! نظارۀ وجه تو
ـ اعم از نظر ب  ـ فقط متوجه و دریابندۀ  و لذا، درخواست من آنست که نظرم را  رونی و یا درونی 

َِاِلك  ِإالَّ َوجهَهه  ای:  وجه خودت بگردان؛ چرا که خود فرموده   ٍء  يه دۀ خواهم تا دی   و من نمی ؛ك لُّ ش         َ
 سر و سرم متوجه فناپذیرها بوده باشد! لذا، بر آنم تا جز به وجه کریم تو نظر نیفکنده باشم!

 

 موقعیت شناسی
 
 

شهای  صمدانی(   اگر از نگر لطیف و دیریافتنی عارفان باهلل، مبنی بر توحید ناب و محض )توحید 
های عملی گرفته و  بهره)س(نمائیهای حضــرت زهرا در حال حاضــر کنار کشــیده و بخواهیم از آرمان

نمائی قرار دهیم، بر مبنای نگرشــی کامالً      گرائی و حق جوئی، حق بینی، حق خود را در موضــع حق
ضع  توانیم ویژه می سیم         بپذیریم که: در رابطه با مو سان، آنهم در یک تق سان بما هو ان سی ان ندی ب شنا

ضع فرد رحمانی می    ضور و حاکمیت دارند. بدین باور که یا مو شد و یا  ب کُلی و فراگیر دو تا نظر ح ا
 شیطانی!

ست که نظر و نگاه او وجه  یطان! یا ش  الهی بوده و به وجه الهی نظر دارد و یا به وجه نفس و یا این
 گشاید؛ یا به وجه شیطان! نماید و می اهلل می نظر به وجه

ـیم بندی را از منظری شــریف     انِ انســ»تر و عمیق مورد توجه قرار داده و   قرآن مجید، این تقسـ
 ساخته است.« موضع، جهت، تالش و هدف نهائیِ او»را متوجه « دلسوز به خویشتن

ه  َولِيُّ ال  َّ فرماید:    در جائی می  اِ  إِلَٰ النُّورِ الل  َّ ِ م  وَ  ؛ِْيَن آَمن وا ي خهِرِج ه م مَِّن الظُّل م  َ ا ُ  ِْيَن َكَفِر وا أَوهلِي  َ ال  َّ
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ٰ الظُّل َما ِ   ... ؛الطَّاغ و   ي خهِرِج ونَ ه م مَِّن النُّوِر إَِل
ــپردند، در بهشــت والیت بوده و از همة ویژگیهائی که یک انســان  آنها که دل به عشــق الهی س

 برخوردار باشند، برخورداراند! امّا: بایدواال و سعادتمند 
 شوند! آنها که از جادۀ والیت اهلل اخراج می

 شوند! سار والیت اهلل اخراج می آنها که از سایه
ــرای والیت اهلل ـاهدۀ وجه الهی     اخراج میآنها که از نورین س ــت که از مشـ ــوند! طبیعی اس ش

ـیطانی         محروم می ـند! زیرا، خودِ این اخراج و رویگردانی، نظر و منظر والئی و رحمانی را به شـ باشـ
 بدل میدارد!

 سازد؛ فرد را از آثار و برکات زبان، سمع و بصر والئی محروم می
 ی تخلیه میدارد؛مسیر و جهت و موضع و روش و... را، از برکات والئ

 سازد! هدف و آرمان نهائی را ضد والئی می
 سازد؛ همة تالشهای او را شیطانی و در نتیجه: به زیان خود او می

ِبيِل اللَّهِ  فرماید:   اینکه خدای منان می    ِْيَن آَمن وا ي  َقاتِل وَن ِفي س         َ ِْيَن َكفَ  ؛الَّ ِبيِل َوالَّ ِر وا ي  َقاتِل وَن ِفي س         َ
رماید؛ اثبات ف ها را معین فرموده و تقسیم بندیِ دوگانه را تأئید می گذشته از اینکه جبهه ؛... الطَّاغ و ِ 

میدارد که ایندسته، کالً از نظر و منظر ربانی خود را محروم ساخته، عقیده و عمل، جهت و موضع و 
 باشد وال غیر. اند که شیطانی می ئی اختیار کرده هدف را بگونه

شیم تا نظر خود ما، دیدار و           به هر حال، اگر  شته و بر آن با سی خودمان دا شنا ضع  شتیاق به مو ا
ساده  ست که: به    مقابله و ارتباط خودمانرا بیابیم، یکی از  شناخت و تبیین آن این آثار و  ترین راههای 

باشــد که وقتی به چیزی و یا امری نظر دوختیم،  آمدهایش توجه نمائیم. زیرا ثابت و روشــن می پی
 آمدش اینست که مثالً: این نگرش شیطانی باشد، حتماً پیاگر 

تا وی شــد ســازد! و این باعث خواهد  انســان را از خودش و مرتبتِ وجودی خودش غافل می
ــوزانیده و در راه بچنگ  ارج و بی نســبتِ به هر خرت و پرت بی کرامت و بی... حســاس بوده، دلس

 خود و هویتِ ربانی و کرامت الهی خویش؛گذاری نماید مگر  آوردنش از عمر و... سرمایه
ـ قرار داده و    های او را در جهت تحقق و رشد داشتنی همة تالش ـ و نه رشدِ خودِ او  های برونی 

 هدر دهد!
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ستگی ذلتبار و تحقیر کنندۀ او را به زمینه  شاء نماید!       واب ـ اف ــ شیاء و امورـ  ـ اعم از ا ــ های مادونـ 
او نفی « ای ناب باطنی و حقیقی ه هویت ربانی و ســرمایهو او  خودِ»مهرورزی و دلســوزی او را، از 

ـ گرداند! ـ مانند ریاست، شهرت و...   کرده، متوجه اشیاء برونی و یا امور اعتباری 
شاهدۀ وجه      »و در یک کالم جامع و مانع، نظر و توجه او را از  سانیِ او و نیز از م شاهدۀ وجه ان م

 گرداند! بهره ساخته و اسیر مادون بی« الهی
ـئله را از راه دیگری نیز می   توان مورد ارزیابی و تبیین قرار داد؛ برای مثال، فردی را در    همین مسـ

نظر بگیری که: به فرزند خود، به همســر خود، به باغ خود، به جواهراتِ خود و به... نظر دارد؛ چون 
دارد  دریافت وجه اللهیشود که نظر، جنبة   از خودِ همین نظر و بعد موضع گرفتن و... مشخو می   

 ها، موضع او را معین خواهد کرد؛ حال: یا نه؛ نظر داشتن فرد به یکی از آن زمینه
 اگر در آن چیز و یا امر، اثری از ظهور و حضور الهی را نیافت؛

 اگر او را فقط خودِ او و بدون ارتباط روشن با حق یافت؛
ــطة خودِ همان شــیئ  تن آن ی بود و نه به دلیل مظهر قرار گرفاگر دلبســتگیش به آن، فقط به واس

 برای ظاهر علی االطالق؛
 به آن، اول او را متوجه خدا و حضور و قیومت او نساخت؛ اگر نظر کردنِ

را، از یاد بُرد و همان چیز و یا امر را دریافت و « خود و خدای»و اگر با این نظر، توجه و مواجهه، 
ـ که وی در موضــع حق          باور  باید  بدان گرایش و... پیدا کرد،    ـــ ـ و باور نمائیمـ  ـــ   بینی و نمایدـ 

 اهلل یاب ندارد! شناسی و حق گرائی قرار نداشته، نظری وجه حق
ـ هفت ساله به سوی مکتب می این صفحة کامالً خیالی را در نظر بگیریم: بچه ـ ود؛ و ر ئی ششـ 

ـــ در کنار خیا        ـــ و لیسیدهـ   غول بان به نظاره! مش کسی که ماشین خود را آب زده، دستمال کشیدهـ 
 باشد! می

نة رود، همانگونه که گاهی روی ت کنان و... رو به مکتب می انداز، مســتی گک، که شــلنگ بچه
ـین ن       درختها، دیوارها و... چیزکی می   با   آید و  اهش را جلب کرده، می گ نویســـد، بدنة ســفید ماشـ

 دارم! دوست میمن معلم خود را نویسد که:  ماژیک سبز خود روی بدنة ماشین می

شود   افتد، چنان خشمگین می  گاهی دیده شده که وقتی چشم صاحب ماشین به این نوشته می      
شته     که می شعبه بر قلب او نو سه  شده که اگر بتواند بچه را با هد  پنداری با تیر  یة چندتا اند! لذا، دیده 
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 فکر و قلب و روح خودش!با نثار چندتا بد و بیراه از جنس  ِاال   نماید! و  ادب! می« ته گوشی»
و این، روشــن کنندۀ این واقعیت تلخ اســت که: نه تنها نظر وجه اللهی ندارد! بلکه قلب و عاطفة 

 وریهای چشــم انســانی  قلبی، خرد و دیدۀ خردیابانه نداشــته و حتی، چون چشــم ســرش هم از بهره
یب بوسه کرده و دست به ج   باشد، بجای آنکه برود و کودک را بغل کرده، نوازش و   مند نمی بهره

 د!باش انگیز می کند که تخیلش خجلتبار و هراس اش دارد! چنان می نموده و شکالتی هدیه
ین تمر»یافت که این بچه       بود، در همان نگاه اول، در می   زیرا اگر نظرش، نظر وجه اللهی می 

نه نظر به ماشینت چگو فهمی تا ای احمق! این توئی که نمی و«! مهرورزی»کرده است! و اثباتِ « علم
 کنی و به آن نوشته با چه نگاه و نظری!

ــت، نه تنها از نظر وجه اللهی محروم   ـاندهندۀ آنند که افرادی از ایندس این گونة از برخوردها نشـ
باشــند! که قالبشــان را نیز شــیطان در تصــرف خود آورده! و آثاری از ایندســت نیز، آثار نگرش  می

 ابلیسی است!
ــســتی و با نظارۀ به گل، اول وجه اهلل )جهت قیومتِ او( را دیده،  کنار باغچه ولی اگر مثالً ئی نش

 نخســت خودت تســبیح گفته و دوم تســبیح رنگین و نوازشــگر گل را هم شــنیدی و... در موضــع  
 ئی! شناسی قرار گرفته حق

شته       در حاالتی و موقعیت شخو به گل و بلبل و... نظر ندا ست، در واقع  لکه نظر بهائی از ایند
 باشد. مبارکش متوجه وجه الهی می

که از  اند! زیرا آنی  هائی دارد که واقعاً تعیین کننده     به هر حال، اینطرف قضــیه هم آثار و نشـــانه       
 گردد: برکات چنین نظری برخوردار می

ی، منیتی و انانیتی باقی نمانده و جز وجه حق و آثار ربانی او چیزی و امری        «خود»دیگر برای او 
 یابد! نمی

ر کنندۀ های عفن و تحقی طلبی، از دام جوئی و ریاست از ظلمات هوسبارگی، از اسارتکدۀ برتری
یابد! چرا که همه را در نور الهی فانی و مندک        طلبی رهائی می  طلبی و قدرت  طلبی، ثروت شــهرت

 یابد! می
ئون و... در ابعاد و شــ  انداز   آور، حســـادتهای حقارتبار، رقابتهای کرامت بر       های تهوع  بینی از بد 

ست   یاب نیاز کننده دست می  متنوع تطهیر شده و به نوعی از آرامشِ نوازشگرِ پر سازندۀ بی      ةد که شای
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 باشد. می« نظربازان با وجه الهی»
ـتی مجهز خواهد شـــد که او را از            به نحوی از خدا آگاهی، خدابینی، خداخواهی و خداپرسـ

 ازد!س بت غیر خدا را بکلی از حوزۀ وجودش متواری میخودش غافل و بیگانه ساخته و ارج و مح
بیند در واقع، مظاهر و مجالی اســماء و       یابد، و هرچه را می    از اینرو، در هرچه، وجه خدا را می   

 شنود، از همانها! بیند! و هر چه می صفات حضرت دوست می
یاموخته درس خدابینی ن()سارزش گرایانیکه از مکتب زهرای اطهر امّا متأسفانه، خام اندیشان و بی

 قرار نداده و مانند من:« خدا بینی»و آرمان خویشتن را 
 برند! چون در عالم تفرقه بسر می

 نند!ک بین به هستی و مظاهر و مجالی او نگریسته و با همین نظر برخورد می چون با نظر جدائی
 اند! چون مؤمن به احکام تفرقه شده و به آثار آن اعتیاد پیدا کرده

سانیده و نمی  سیطرۀ احکام و آثار آن   چون به همین نگرش انس و الفت بهم ر توانند خود را از 
 آزاد سازند!

 چون از نور کثرت برانداز جمع دیدۀ نظرشان محروم گردیده است!
ـ مباین و متباین می ـ از نظر وجودی   بینند! چون هستی و هستیها را، ذاتاً 

باشد، مشاهده نکرده و همان مظاهر و مجالی    عوالم متنوع میچون آنچه را قیوم مظاهر و مجالی 
 پندارند! را وجوداتی مستقل و قائم به خود می

ـتن به     ـائی کردن و نظر داش ـناس ـاهدۀ  « عین حقیقت»چون از ش آنها محروم بوده و از برکات مش
)دیدۀ ســر و دیده دل( ئی ندارند، عمالً نظر  انوار جالل و جمال او ناتوان! و از لذتِ نظرِ به آن تجربه

ـپرده و از       مجال و مظهر خویش را بوده و آنها  « ظاهر »که در آنها   « آنی»به همان مجالی و مظاهر سـ
 شود تا: اند! و اینها باعث می قرار داده است محروم گردیده

ـ  ـ دلی دارند، به همانها بسپارند! مثالًاگر   و به فرض 
ـ  ـ مهر و محبتی دار مثالًاگر   ند، معطوفِ به همانها سازند!و به فرض 
ـ  ـ اشتیاقی دارند، متوجه به همانها نمایند! مثالًاگر   و به فرض 
ـ  ـ همتی دارند، در راه همانها صرف نمایند! مثالًاگر   و به فرض 
ـ  ـ توانی دارند، در مسیر  مثالًاگر   آنها به کار گیرند!« از خود ساختن»و به فرض 
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ـ  ـ ذوقی مثالًاگر   دارند در پروردن همانها بگمارند! و به فرض 
ــ  ــ خردی دارند در حوزۀ ح مثالًاگرـ  ور آنها و آثار و احکام همانها به حرکت وا ضو به فرضـ 

 دارند!
ـ   ـ هدف و یا آرمانی را برای خویش معین کرده  مثالًاگر   اند، به نحوی متوجه همانها و به فرض 

ـ اعم از واقعی و اعت ـ باشد!و یا آثار و احکام آنها   باری 
ـ  ـ کرامت، عزت، احترام، واالئی، شرافت و... مثالًاگر  ها و جویند، در پناه همان ئی می و به فرض 

 از برکت وجود همانها باشد!
خواهد نگاهی خدایاب و خدابین داشته باشد، آفت و آسیب و  و اینها همه برای موحدی که می

 اند! چرا که: مرض
 توانند! ضی و اشباع ساخته نمیجان و فطرت حقجوی او را، را

ود بدان برسند ولی او را از منظر نظر خ بایدتشنگی او را برای رهیدن از مادون و رسیدن به آنچه   
 کند! اند! بیشتر می کنار زده

 به آفتِ تکاثر، اسیرشان میدارد!
 های ذلتبار و تحقیر کننده گرفتارشان میدارد! به مرض تنوع طلبی
 سازد! شان می کرانه و پایانه ناپیدا محکومبه حمالیِ رنجهای 

 گرداند! به نفرتِ از خود دچارشان می
 از رسیدن و داشتن آزادی و آرامش معنیدار محرومشان میدارد!

و در یک کالم، به آنچه شایستة انسان مؤحد و با کرامت نیست، متصف و محکومشان ساخته،        
 افزاید! ، آفتها و دردهایشان میکاهد و هم بر نارسائیها هم از واالئیهایشان می

ـتی و در مجالی دردناکترین          اما اگر نظر وجه اهلل یاب شـــد، در ســوزآورترین موقعیتهای هسـ
 یافت! دید و)س(بیند که دختر زهرای اطهر )زینب کبری( یابد و می رویدادهای زندگانی، آنی را می

شنیده  شوکتبار یزی  حتماً  ساختند، یزید از روی ط اید که وقتی او را به محفل ظاهراً  عنه به د وارد 
 ایشان گفت: دیدی که باالخره خدای شما، با شماها چه کرد؟!

 بینم! چیزی ندیدم و نمی« زیبائی» جزو زینب که نظری خدابین دارد، فرمود: من 
، چون به نظر خدابین مجهز است،  )ص(اه پدر بزرگوارشکهنگام احتضار جان )س(و مادرش فاطمه
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 بیند! زندگانی می)س(بینند، فاطمه ة مرگ و مردن مینصحرا ه ناز حاضران که صح به خالف برخی
رید! گ بیند! و لذاست که برای آن وصال، هم می    وصال می )س(بینند! ولی فاطمه آنها، جدائی می

 نماید! و هم تبسم می
 سالم بر فاطمه روزیکه متولد شد! و... !
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َُّوه اَلل  ه مَّ اِن ی اَسه   اِئَک!لِق   ِق اِلی  أَل َک ال
 خواهانم!« ترا»ا! از تو اشتیاق مالقات و دیدار هبار ال

 
 اشتیاق دیدار

 

 

 در آمد
 
 

ـایر تعال « آرمان»شــوق لقاء  برای پیروان و محبان )س(، زهرای اطهرمدیگریســت که در کنار سـ
خودش طراحی نموده اســـت. در این آرمان مقدس و مبارک، یکی از عالیترین مراحل و مراتب        

ست. زیرا، اگر این لقاء و یا این       ممکن  شده ا شتن طراحی  سوز به خوی وجودیِ بندگان خاص و دل

خویش رسیده  « لهیال ةخليف»اشتیاق و شوق تحقق پیدا کند، بنده به مرتبه و مقام قابل توجهی از مقام   
 .و واصل شده و برتر از آن، برای عبد در برابر معبود، همان مرتبة فنای اوست در باقیِ مطلق

 هائی را در این رابطة ویژه به عرض سروران عزیز نماید تا نکته برای ورود به کُنه مطلب، الزم می
یکی از آرمانهای واالی )س(چه هســت؟! که اشــتیاق لقاء را زهرای اطهر« لقاء»برســانم؛ اولش اینکه: 

 ور شدن آنرا دارد! منان، تمنای رسیدن و بهره یخویش قرار داده و از خدا
دیدار است؛ دیدن یکدیگر؛ مشاهدۀ بالمقابل همدیگر؛ زیارت یکدیگر؛ و میدانید »لقاء به معنی 
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 گرفته شده و زور هم به معنای دیدار است!« رزَوْ»از مادۀ « زیارت»که 
ه خدای رسد ک و این آرمان یعنی اینکه: کار بنده از نظر کمال و غنا و صفای وجودی به جایی ب 

وارد  توان به نحو فنی را مشاهده و دیدار کند. حال، آیا این، امری ممکن است یا نه؟! بحثی که نمی   
 ئی از عقالء ممکن بودن آنرا تأیید میدارد! هر چند که عده)س(آن شد؛ ولی، درخواست زهرای اطهر

کجا؟  بندۀ خاکی رب االرباب!ا للتِراب و م  گویند:  خرد محور، نظرهای دیگر دارند و مثالً گاهی می
ــت این دیوار را دیده نمی بنده ــر خودش را دیده   ئی که مثالً پش ــت س تواند کجا؟ موجودی که پش
ـانیکه هر جا و هرچیز را نگاه می      نمی جا؟  تواند ک  کند، جاها و چیزهای دیگر را دیده نمی      تواند؛ انسـ

 نماید و یا بسیار مستبعد! ر ممکن میرا، برای اینان، چنین امری یا غییمشاهدۀ خداوند کجا؟! ز
پرســش بســیار مهم و چند پهلوئی که در اینجا و این رابطه مطرح میشــود اینســت که: حال اگر 

 کسی به زیارت و مشاهدۀ خدا نایل بیاید، آیا موجود دیگری باقی میماند که او را نبیند؟!

م مختلف جبروت و ملکوت ریم که خدا به همه جا هست و قیوم هر موجودی در عوالیاگر بپذ
 باشد؛ و ناسوت می

ـ خدای متعال است؛ وقتی    ـ در واقع و در نهایت تحلیل  اگر بپذیریم که متکا و قیم هر موجودی 
 انسان به زیارت و شهودش نائل شود، در واقع، همه چیز و همة هستی را مشاهده کرده است!

 

 آیا رسیدن به لقاء ممکن است؟!
 
 

 اصلی اینست که: آیا امکان دارد انسان خدای را مشاهده نماید؟ یا نه؟!به هر حال، پرسش 
ـــ دو نظریة مهم و مشهور وجود دارد؛ برخی از این      ـــ چه شیعه و چه سنّیـ  در میان اهل کالمـ 

ندارد؛  تواند! زیرا: خدا حدّی گویند که: بنده خدای را مشاهده کرده نمی بزرگواران بنا به دالیلی می
سی  سیار بزرگتر و لطیف او تعالی ب اتوانِ ذلیلِ فقیر... ترِ و... از آنست که بندۀ ن  تر و عزیزتر و نورانی ار ب

 بتواند وی را مشاهده نماید.
ــناســیِ قوی برخی از این دلســوزان بزرگوار که خیال می ری ت کنند شــمِّ قرآن مداری و قرآن ش

 فرمایند که: دارند، به عنوان برهانی قرآنی، می
سای کلیم     در قرآن  ضرت مو ست که: وقتی ح  به کُوه طور رفت، بنا به دالیل و)ع(مجید آمده ا
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ــت فرمود که:   ـالحی درخواس را پروردگار من! خودت را برایم بنمایان! تا ت َک!اِلَيه  ظ ِره َربِّ اَرِنی اَنه مصـ
 ببینم.

 توانی! تو، دیده نمی تِرانی؛ لَنه جواب آمد که: 
ات آمده در این کالم، اوالً از اد« لَنِ»ارند، میدانند که حرف کسانیکه با ادبیات عرب آشنائی د  

 هتأبیدی لَنِا هم، ر« لن»ئی از اهل فن، این نفی، نفی ابدی بوده و این  باشد؛ و ثانیاً، به قول عده  نفی می
 اند! لقب داده

 این میشــود که: هرگز و هیچگاه دیده      « انیتَ ِر   لَنه »بر مبنای این عرایض، مبنای جملة مبارکة        
 توانی! نمی

ـ آمده   ـ ـ منتها در رابطة با عالم آخرتـ  ـ اگر چه در قرآن کریم و در رابطة با برخی از مخلصینـ 

َِرة  است که:   ٍْ نَّاض  ِ ٰ  رَب َِّها نَاِظَِرة   * و ج وه  يَ وهَمِئ ر هم، نظر به رحمت گویند که: این نظ اما این دسته می  ؛إَِل

ــــ که ما در جلســة قبل پیرامون آن  اســت و  نه به خود رحمان! و یا نظر به وجه کریم مطلق اســتـ 
 بحثهائی داشتیم!

ة گیرند! ولی با همة اینها، چرائیش را به دنبالة آی         را تأبیدیه می    لَنه به هر حال، این دلســوزان، این    

ٰ الهَجَبلِ فرماید:  مبارکه حوالت میدهند که می وهفَ  َولَ ِكِن انظ ِره إَِل تَ َقِرَّ َمَكانَه  َفس      َ ؛ اما به این  تَ ِرَانِيفَِإِن اس      ه
ـ که بر وی تجلی می ـ نگاه کن، اگر کوه در جای خود ماند، تو هم شاید بتوانی که ببینی! کوه   کنم 

ٰ  َصِعق ا ٰ  رَبُّه  لِلهَجَبِل َجَعلَه  دَكًّا َوَخِرَّ م وَس هم پاشید و   رفت، کوه ازوقتی تجلی صورت گ  !فَ لَمَّا تََجلَّ
 غش کرد! )ع(موسی

هائی وجود دارد؛ و این کوه چه کوهی بوده است که خداوند حاضر حثحال، در این رابطه چه ب
 تجلی نکند؛ بماناد!)ع(شد تا بدان تجلی کند اما به چشم و قلب موسی

قابل  داوندباشند خ در برابر این دستة از بزرگوارانِ اهل شریعت، عدۀ زیادی هستند که معتقد می
 باشد؛ منتها نه با چشم ماده بین، بلکه با چشم دل، با حقیقت دل و حقیقتِ ایمان! مشاهده می

و مراد از حقیقتِ ایمان، نزد بزرگان این طایفه، چشــم دل به مفهوم متعارف آن نبوده، بلکه مراد 
ست  ة روح اباشد؛ و در مرتب  باشد! چرا که در مرتبة قلب، انسان در محضر حق می     می« چشم روح »

 پیوندد! که به حضور نایل شده و به لقاء می
در رابطة با تقویت همین باور، روایتی آمده اســت مبنی بر اینکه: مردی از ســرور عارفان و امیر     
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ل رأيت ربک؟پرسد:  موحدان می  ای؟! ای علی! آیا پروردگارت را دیده يا علی!ِ 

ر ای؟! د ات، دیوانه شده  وئی؛ چه شده چه داری میگ ويلک يا فالن!دهد که:  حضرت پاسخ می  

 بینم، پرستش کنم؟! چگونه خدائی را که نمی لم اره؟! کيف اعبد ربافرماید:  ادامه می

ـ چگونه او را مخاطب قرار داده و بگویم  ـ و به قول ماها   !«؟إِيَّاَك نَ عهب د  َوإِيَّاَك نَسهتَعِين  »مثالً 
دار و لقاء شود که در برابر کسانیکه به دی   کته مسجل می از آنچه به نحو بسیار فشرده آمد، این ن  

ـته قرار دارند که باورمنداند که: لقاء خداوند ممکن می  حق قایل نمی ـند، این دسـ ــد؛ م باشـ نتها به باش
 حقیقتِ ایمان.

 

 معنای لقاء
 

 

ـ در لغت به معنای دیدن و دیدار  ـ همانطوریکه عرض شد  ست؛ امجدداً تأکید میداریم که: لقاء 
ضرت امیر   ـ مثل ح ــ ضرت زهرا  )ع(اما در عرفِ عرفاء و بزرگان اهل معرفتـ  معنایش کمی )س(و ح

 کند. آنهم به این معنا که: فرق می
 در باطن عبد!« تجلی و ظهور معشوق و معبود»لقاء، عبارت است از 

ها  نرســـد که: نه ت   یعنی، بنده کارش به جائی و به حدی از کمال و شــرافت و طهارت و... می           
هور و را و ظ اوکند که خدا در باطن و در هســتیِ او جایگزین شــده، بلکه فقط  مشــاهده و یقین می

 یابد و بس! حضور هستیِ او را می
ضوع مورد نظر،       شش خواهم کرد تا برای مو شتر توجه نمایند، کو اگر جوانترهای مجلس ما بی

 باشد. مثالً:« حسی نما»مثالی بیاورم که مقدارکی 
ستانرا مخاطب قرار داده و می یکی از  ست؟! آیا میدانیدکه به       دو شما به کجا سیم که: گوش  پر

 شنوید! بینید؟! آیا خودتان، گوش خودتان را می کجا و از کی هست؟! آیا او را می
شن می    سخها، تقریباً برای همگان رو سرمایه      پا سان به  شد؛ زیرا ان ه های وجودی خود، اگر چ با

 کند. نائی نزدیک دارد و آنها را شهود میکور مادر زاد باشد، آش
ـــ دست هم قضیه بهمین نحو می     ـــ مثالـً   نماید؛ زیرا، حتی وقتیکه چشمهای خود را   در موردـ 

 فهمیم که مثالً دست من این و کجا و گوش و... هم کجاست! بندیم، باز هم خیلی راحت می می
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شــرایط و مکانهای متنوع و مختلف    شــود که آدم ســـالم، در    از آنچه آمد، این نکته ثابت می     
خودش و امکانات وجودیش را گم نکرده، به نحو حضوری بر آنها اشراف داشته و آنها را شهود       

 نماید. می
ـیاء و افراد و...    ـالم، خودش را در کوچه و بازار و...، با آنکه به اشـ ــت که آدمی سـ ــده اس  آیا ش

ـ ، گم کرده و مثالً ببین می ـ و نه به خود   د که: خودش نیست؟!نگرد 
ناِت وجودی خودش را گم کرده             کا ـان خودش را و ام که انســ پذیریم  حال، اگر ب  به هر 

آهو و یا »کند: من، منم! مثالً من زید و یا بکر بوده و هرگز  تواند، نتیجه آن تواند شد که باور می  نمی
 باشم! نمی« شاهین و...

ــفها، دیدن و  ــورت گرفته و   دیدار و زیارتحال، آیا همة این دریافتها، کش ــم ص ها فقط با چش
 کند؟! تحقق پیدا می

با در نظر گرفتن آنچه آمد، اگر کار انسان از طریق تسلیم و عبودیت و محبت و تخلیو و رضا     
ـته        ـتها و خودبینی  و... از ســوئی؛ و رهائی از دام هوســها و لذتها و خواسـ ها و  ها و نگرشــها و برداشـ

کامل و همه جانبة او را محقق سازد، وقتی  « رشد »یت و... بجائی رسد که  صالحدیدهای وهمی و انان 
ـ           به نور حق و در پرتو تابش نور حق به خودش نگاه کند، چون در اینحالت خودش، خودِ پنداری 

عاً »وهمی خودش را ندیده، بلکه آنکه را درین مجال و مظهر ظهور و تجلی داشــته و           ظاهر  « واق
د؛ و به عبارتی: وقتی مشاهده میدارد که خدا در قلب او و هستیِ او حضور و     باشد مشاهده میدار    می

 اء.گویند لق تحقق پیدا کرده و به چنین شهود، دیدار و زیارتی می« لقاء»تشخو کامل دارد 
ـ    ـ مظهر و مجالی حق یافتن. و قوای وجودیِ خود  ـ و سایر موجودات راـ  و این یعنی: خود راـ 

ـ را مظاهر و مجالی صفات او یافتن! و از همین روی است که در حالجیهای مانند سمع و بصر و.. ـ .ـ 
ـ متوجه  ویژه و گزارشها و تحلیل ـ درست دقت شود تا اشتباه رخ ننماید  های ویژۀ عقالنی و نه باالتر 

سیدن به          می ست والغیر! در واقع، در پرتو ر سمع الهی ا سمع من، همان مظهر و مجالی  شود که: 
ن تریبون شود که: وقتی من تسبیح مثالً ای   متوجه می« در زمان تحلیل و تفسیر »ی است که  چنین مقام

ـ   شنوم، در واقع این دیگر سمع من نیست که در می    را می ـــ و نه نمودی  یابد! و وقتی هستیِ واقعیـ 
شرف و م    همه چیز را می شاهدۀ نور الهی، در همه چیز و همه جا م جهز بینم؛ وقتی من به زیارتِ و م

ـ نبوده، بلکه همة اینها مجالی و مظاهر   می ـ ـ به اصطالح منـ  ـ شوم، دیگر این چشم و گوش و قوایـ 
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 باشند! سمع و بصر و... الهی می
شته       وقتی آنچه می شده و در او فانی گ سانیکه به لقاء وی نائل  ـ که جز از خدا و ک ــ ند، ا گویدـ 

ـ متوجه می صادر شده نمی ـ م که دیگری بوده و من فقط مظهری هست باشد که متکلم حقیقی تواندـ 
 باشد. شود؛ چرا که در واقع، گویندۀ حقیقی من نبوده و او می کالم او از طریق من ظاهر می
د؛ لطافتِ کالم بین بیند؛ نورانیت کالم را می موضع کالم را می«! بیند می»زیرا، وقتی واقعاً کالم را 

ــ در می متوجه میبیند؛ زنده بودن کالم را دیده و  را می ــ که خود کالم  شودـ  ، در است« حیّ»یابدـ 
ـ صادر    پرتو نور حق به این دریافت نایل می ـ به عنوان موجودی مستقل و...  آید که این کالم از من 

 نشده بلکه من کانالی هستم که کالم حق از آن صادر شده است!

د حضرت ه نور شهود و در پرتو تأییعقل تجهیز شده ب»هائی بود که  همة آنچه آمد، گفته ـ نکته
در و ناصاف ک کامالًخبران داده و به نحوی  ئی تحویل ما بی تواند به نحو دست و پا شکسته حق، می

ـ ارائه نماید. ـ باز هم گنگوار   و... مسایلی را برایمان 
 

 بهای لقاء
 

 

شهود می  سد؟! خدا میداند؛   حال، چه وقت بنده به این مرتبة از بینش و  اهل  منتها نظر برخی ازر
شده، اول به          ساخته  شاهدۀ نور الهی نائل  صالح مطیع... اول به نور الهی و م ست که: عبد  معرفت آن

کرد و لطف و رحمت ویژۀ حق هم شامل حال وی   هامشاهدۀ وجه اهلل مفتخر شده و بعد، اگر تالش   
 آورند! شد، به لقاء الهی نائلش می

ـ بر مبنای اح  ـ می بعضی از بزرگان  بوده و  گویند: بهشت دارای هشت مرتبه ادیثی که دیده شده 
بر در هر بهشــتی یک درخت ویژه وجود دارد؛ و هر درختی نیز اســمی دارد که همان بهشــت را به 

 شناسند. اسم همان درخت می
ــما می ــوم که آن درختها، از جنس این درختهائی که ما و ش ـن بینیم و می باید یادآور ش  اســیم شـ

سبح اند و همه ذاکر و عابد و مطیع! و اینکه ما، این حقایق    با نمی شند. گر چه این درختها هم، همه م
باشــند، عالوه بر  هایی که در بهشــت می یابیم، امر و حســابش جداســت! ولی آن درخت را در نمی

 شـــان، از جنس عالیترین نوعِ از   کنند، خودشـــان و جنس و هویت   بوده و مکالمه می  « زنده »اینکه  
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ـ یکی  فهم، از کشف، اشراق و شهود می ـ و به ویژه آن درخت اولی  باشد! و هر یک از آن درختها 
از ملکاتِ ربانی وجود انسان مؤمنِ مخلو است؛ به طور مثال، یک درخت، درخت عدالت است؛ 

ــان        ــاداب و پویا شـــد که مانند         بدین شــرح که وقتی ملکة عدالت در جان انسـ ها آنقدر قوی و شـ
ها و امور رعایت کرده و هر چیزی را دقیقاً بجایش نهاده و هر         عدالت را در همة زمینه     ج()خداوند  
درست به جا و به موقعش انجام دادند، چون خود این ملکة عدالت هستی آنها را فراگرفته   را کاری 

شان متمکن می  شتی هم که این بزرگواران می    و در جان شت   شود، لذا، به س « عدل»روند، به ت؛ و ا
 اشد.ب باشد درختی عدال است. یعنی جنس این درخت از عدل می ختی که دم در این بهشت میدر

تعلق به باشد؛ و این بهشت م   می« درخت لقاء»اولین درختی که کنار در یکی از بهشتها قرار دارد  
شاهدۀ نور الهی نائل آمده،        سیده و به م ست که اینجا )در حیات دنیوی( به زیارت وجه اهلل ر سانی  ک
نور حضرت حق و جهتِ قیومیت او را در همه چیز مشاهده کرده و به اندازۀ سعة وجودی خود، به    

 اند. این نور، منور و مجهز شده
واند؛ و ت و این یعنی: تا مؤمن در این نشئه به لقاء نور الهی نرسد، به لقاء حضرت حق رسیده نمی     

 واقعاً و چنانکه هســـت، فهم و دریافت کرده       مهمتر از آن، تا به لقاء نور الهی نرســـد، هیگ چیز را    
 تواند! نمی

ـ دو تا مثال پناهنده می برای اینکه دریافت موضوع کمی روشن  وم؛ش تر گردد، اجباراً به یکی 
ست؟ همه می       سد که: این، چی شما بپر سی از  ستکان آب می  اگر ک شد؛ ولی  گوئید: ا من، به  با

ست! و برهان من اینست که: مگر این غیر از سنگ     گویم: نه خیر، این سنگ ا  خالف همة شما می 
شــیشــه بوده اســت که پس از تصــفیه و... به شــکل اســتکان تظاهر کرده اســت؟! منتها، چون ما در  
ـ سنگ را دیده نتوانسته و  ـ به دلیل عادت به ظاهر نگری  موقعیت کنونیِ و هیأت و هویتِ کنونی او 

 مانیم. حقیقت اصلی او محروم میبینیم، از دریافت  فقط شیشه و آب و... می
وئید گ اگر پس از سر کشیدن محتوای این لیوان، از شما بپرسم که: چه خوردم؟! حتماً همه می     

 باشد. که آب خوردی! و این پاسخ با همة درستی، خطائی حقیقی می
ــی ثابت کردیم که انســان چیزی جز نور،    ـناس ــد، ما در مباحث مولوی شـ ـتان باش  اگر یاد دوسـ

ور، شود که خربوزه، انگ  های معمولی، سطح نگرانه و... مثالً گفته می  خورد! اگر چه در محاوره نمی
؛ ولی در پذیریم ها را می بینانه، این گفته خورد. ما در نگرشهای ظاهر برنج، شکالت و... خورده و می
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چیزی « نور»ز ا بینانه، واقعیت نهایی اینســت که او غیر   نگرشــهای واقع نگرانة حقیقت یابانة حقیقت        
ـ چه علمی بیندیشیم و چه ایمانیکه تواند! چرا  خورده نمی ! اینکه ـ نور است در غذای حقیقی انسان 

فهیم افهام و ت یگذاریم تا مثالً کدو از شلغم فرق شود، برا   هائی می ما روی مظاهر و مجالی نور اسم 
ضور مظاهر و مجالی می  سان جز ن    در حوزۀ ح شد؛ وگرنه چون ان شد، غیر از نور   ور، چیزی نمیبا با

ـ واقعاً چنانکه حقِ            هم چیزی خورده نمی ـــ تواند. و لذا، تا واقعاً به این نور نرســـد، هیگ چیزی راـ 
ـ نشناخته و فقط خیال می شناخت می  کند که شناخته است! باشد 

شناسی( در بحث وحدت وجود، برای نزدیک کردن اذهان به        در همان جلسه )جلسة مولوی 
ـتبعاد نظر برخی از یاران به زمینه و موردی عینی و عملی توجه دادیم و آن،          زمی ـتن اسـ نه و شــکسـ

شده بود! پس از نمایش          عهمآوردن مج شته  ستیکی در آن گذا شیاء پال ست رقم ا ئی که بیش از بی
اشیاء داخل آن، پرسیدیم که: این چیست و آن چیست؟ و دوستان، چون با اشیاء آشنائی داشتند،            

 داده و مثالً گفتند که: این پارچ است و آن لیوان و دیگری عروسک و...!پاسخ 
شتباه می    کنید، زیرا که در ظرف غیر از پالستیک چیز دیگری   بنده عرض کردم که همة شما ا

ـتیک می       می نام نیســت؛ آنچه شــما بر آنها       ن باشــد و بس! بعد یارا گذارید، مظاهر و مجالی پالسـ
 فرمودند که: درست است!

در  پرســم که   بعد عرض کردم: حال با در نظر گفتن روح مطلب و جانمایة حقایق از شــما می          
ـتباه فرمودید؛ چرا که در              ـتیک! عرض کردم که باز هم اشـ مجمعه چه قرار دارد؟ گفتند که: پالسـ

د؟! فرمودند باش  چیزی وجود ندارد! مگر پالستیک در تحلیل ویژه غیر از نفت می « نفت»ظرف جز 
 باشد! میکه درست 

شده    شنا  شما می  باز گفتم: حاال که با درون بینی مقدارکی آ سم؛ ولی  اید، باز هم از  شرط   پر به 
 اینکه قدری بیشتر تأمل نموده و پاسخ ارائه دهید؛

بگوئید که در ظرف چه وجود دارد؟! باز همه گفتند: نفت و مظاهر و مجالی نفت! عرض               
ضور دارد والغیر! مگر نفت و مظاهر آن غیر از  « رژیآتش و ان»نمودم که نه خیر! در ظرف فقط  ح

 باشد؟! انرژی و آتش می
شاعرتان       فرمودند واقعاً اینطوری می ست دارم قدری م شد! برای بار آخر عرض کردم که: دو با

ـتر بکار اندازید و عالمانه پاســخ دهید که در ظرف چه وجود و حضــور دارد؟! همه گفتند:     را بیشـ
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 فقط انرژی!
ــوخ ـ نه نور   ی عرض کردم: ای بیبه ش ـــ ــعورها! مگر انواع انرژیها، جز مظاهر و مجالی نورـ  ش

ـ می  باشند؟! حسی، بلکه نور حقیقی 
گوئید که در مجمعه جز نور و مظاهر آن چیزی وجود ندارد! همه          شــعورها! چرا نمی   ای بی

 خندیدند و مسرور شدند! بگذریم.

َرهضاللَّه  ن و فرماید:  این که قرآن مجید می بادت ... مؤمن، وقتی در سایة طاعت و عِر  السََّماَواِ  َواْله
شلغم و تره تیزک و کدو و... ندیده بلکه          ستی  سید، در ه ست ر ضرت دو و اخالص و... به لقاء ح

 بیند! آنهم نور مسبح! فقط نور می

ست که از پیامبر اکرم  ست که:    )ص(در واقع برای همین هم ه سیده ا ةَ اله فَ اِت َّق وا برایمان ر ِمِن م ؤه ِراس    َ
 ظ ِر  بِن وِر اهلِل!فَاِنَّه  ي َنه 

شیاء و امور نگاه می    این مؤید  کند. و از فراست مؤمن پروا کنید؛ چرا که او در پرتو نور الهی به ا
آنست که وقتی اشیاء و امور در پرتو نور الهی به نظاره گرفته شوند، هر چیزی واقعاً همانیکه هست      

 والغیر بگذریم!شود  شناخته می
 

 حرف آخر

 

 

با درخواست پوزشهای جدی و بسیار هم جدی که امروز رشتة کالم از دست بنده در رفت و       
 کشانید! مرا کشانید به آنجاهائیکه نباید می

شت و جهنم مراتب و درجاتی دارد؛ بر مبنای     شت بود و اینکه به به هر حال، بحث مربوط به به
 توانیم بپذریم که: ادی به عرض رسید، میاین باور و آنچه بطور غیر ار

ر باشد! و اگ ای از نور و رحمت الهی قرار گیرد، عمالً و واقعاً در بهشت می اگر مؤمن، در ملحفه
ــقی در ملحفه ـ    فاس ــت  ــت که بهش ــب الهی قرار گیرد، در جهنم. و این، مؤید آنس ئی از نار و غض

ـ مراتبی دارد؛ مرتبه ز ز آن در همین دنیا است و انسان مؤمنیکه به نوراهلل مجهئی ا چنانکه قبالً هم آمد 
شود، در بهشت دنیا است. شاید به کنار این انسان مؤمن، انسان فاسق فاجری قرار داشته باشد!               می

 برد که چشم ظاهربین متوجه آن نتواند شد! خودش بسر می ۀولی او در جهنم ویژ
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ـنیده ـتم شـ ــت! و پیغمبر اکرمو قبر قاتلش م)ع(اید که قبر امام هشـ فرمود: ص()أمون، در کنار هم اس
ــت! حال آیا مأمون هم در همان    قطعه ـان بوده و در آن پارۀ دل من دفن اس ــت در خراسـ ای از بهش

 برد؟! بهشت بسر می
جن المؤمناینکه در روایت داریم که:  ــــ به نزد آنهائی  الدنيا س      ِ لهی به نور اکه و... با آنچه آمدـ 

ـ  مجهز شده  منافات ندارد!اند 
زیرا اگر بپذیریم که بهشــت درجاتی دارد؛ بهشــت دنیائی مؤمن در مقایســه با بهشــت نهائی او، 

 همان حکم سجن را دارد!
شف پذیرفتنی نتواند که مثالً فاطمة زهرا      سان عارف مکا سوئی، هرگز برای ان شت  (م)از  در به

 د!بسر نبرد؛ اصالً موجوداتی از ایندست، مکانی جز بهشت ندارن
به هر حال، اگر فرد به این مرتبه و مقام از انسانیت رسید، چون هماهنگ و همراه و همدم به آثار 

یده باشد که خداوند در رابطه با انسان رس اش همان می باشد، کمترین نتیجه می« قرب نوافل»و احکام 
 فرماید؛ و آن اینکه: به قرب نوافل می

ی يسمع  به و بصِره   ی ينطق به و... ک نت  سمعه  الَّْ ی يبص ِر  به و ِلسانه اْل  اْل
 ید و...!اش تا با من ببینید و زبانش تا با من بگو شوم تا با من بشنود و باصره اش می من قوۀ سامعه

یابند؛ چرا که در پرتو نور و حضــور      طبیعی که چنین ســمع و بصــری، جز حقایق را در نمی    
 گردند. دیگری فعال می

سی داریم:         نکته ست که در حدیث قد سانم این ضوع باید به عرض بر  نه مَ ئی که در پایان این مو
ََّ لِق   ََّ اهلل  لِقه اََح هر که عاشق دیدار خدا باشد، خداوند هم عاشق دیدار اوست؛ درست       ائَه ؛اءَ اهللِ اََح

 ؛«ِإن تَنص ِر وا اللَّهَ يَنص ِرهك مه »مانند آیة مبارکة 
فرماید: به این بندگان... من بگو که تا کی به          می)ع(شــویم به عیســی    میو لذاســـت که متوجه    

 دروازۀ... منتظر شما باشم که بیائید؟!
 

 آثار و پی آمدها
 
 

برای اینکه بحث کنونی ما بسیار طوالنی و غیر متعارف شد، خواهیم کُوشید تا در رابطة با ذکر     
ـ با  ـ رعایت نمائیم.آثار رسیدن به این نعمت واال، کمال ایجاز را   فقط با ذکر اصول و امهات 
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آمد برخورداری از این فیض الهی همانست که آمد؛ و آن اینکه چشم و گوش و زبان    اولین پی
 کنند! و... سایر قوای وجودی ربانی شده و از موضع حق عمل می

ـ بگونة            ـــ  قلب، پایگاه مهر الهی شـــده، جز محبت خداوند، حبُّ هیگ چیز و امر دیگری راـ 
ـ در خود راه و جای نمی  دهد! استقاللی 

ـ در راه محبت الهی بکار گرفته شده     همة سرمایه ـ اعم از برونذات و درونذات  های وجودیش 
 گردند! و پویا می

ـ آزادی از دامهای متنوع را تجربه کرده و در کمال آزادگی   ـ ـ و قوای وجودیـ  ـ با تمام وجودـ 
 برد! زندگی را به جلو می

 جوید! صبغة ربانی پیدا کرده و از سلطة غیر او تبرا میهمة وجود 
ـ همچون زهرای اطهر  جز نظر به وجه و اشتیاق لقاء حضرت دلدار، تمنای )س(و چون چنین شدـ 

 ماند! دیگری برایش باقی نمی
ست از فاطمة زهرا    سی ا خواهند چون زهرا و پدر  برای همة آنهائی که می)س(و این، در واقع در

 زندگی نموده باشند!)ع(و همسر او و چون زهرا و فرزندان او او؛ چون زهرا
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 انِ يم  ا بِزينَِة االه اَلل  ه مَّ زَي َّن   
 

 زیبائی جان
 
 

هم بحث  باشد؛ و  مقدمتاً باید به عرض برسانم که بحث امروز ما، هم بحث پایانی این محفل می 
ــرت زهرا« نمائیها و الگو پردازیهایآرمان »پایانی از این فراز از  ــ )س(بی بی دو عالم حض د تا به ! باش

 فیق الهی، برسیم به فرازهائی دیگر از آرمان نمائیهای آن حضرت.تو
میر  زیزان باشــد، ضــعفرمود، اگر به یاد  در مباحث گذشــته که نکات عالیقدری را آموزش می

ند فرمود: خداو داعی بود؛ مثل اینکه می «منِ»داعی، ضــمیر متکلم وحده بوده و درخواســت متوجه 
 فالن چیز را عنایت فرما! و یا به من فالن نعمت را ارزانی دار! تا رسیدیم به اینجا که فرمود:« من»به 

 نظر به وجه کریمت را نصیبم فرمای! و لقاء خود را به من بنمای!
ا یک چشم ای از نوراهلل، معموالً ب به نور الهی و قرار گرفتن در ملحفهانسانهائی مانند بنده، تا رسیدن 

نگرند که چشم کثرت بین باشد. و لذا از چشم وحدت بین محروم بوده و همه چیز و همه  به هستی می
رسند  پ رویم و از من می پندارند! به طور مثال، به باغی می بینند و می کس را جدای از هم، غیرِ از هم می

گویم: آلبالو! این دیگری زرد آلو و...! زیرا چشم وحدت بین من بسته     این درخت چه است؟! می که 
.......... قرار دادی، برای تحقق افهام و تفهیم بوده است!« نام گذاریهای»دانم که این  بوده و نمی
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ـند که آیا بوتة کدو، ســیب بار می  انه؟! وآورد؟! و آیا درخت جوز )گردو( هند اگر از من بپرسـ
 گویم نه! می

اگر  گویم: درخت شفتالو! و هندوانه را، بوتة هندوانه!  سازد؟! می  اگر بپرسند که شفتالو را که می  
 گویم نه؛ اصالً! آورد؟! می بگویند آیا بوتة هندوانه زردآلو بار می

ـ  نمنکتة مهم در این رابطة ویژه و با طرح پرسشهائی از ایندست، اینست که: چرا افرادی چون      
ـ اینگونه به هستی نگاه می که به نور وجه حق نرسیده  کنند؟! اند 

 وار، اگر بگویند: آیا آبی که به نباتها داده        در رابطه با همان پرســشــهای ظاهراً معمولی و دهاتی        
شود؟ و   داده می« آب مخصوص شفتالو درست کردن   »شود متفاوت بوده و مثالً به یکی از آنها   می

 ویژۀ هندوانه درست کردن؟! برای دیگری، آب
 ها   ه بر اینتابانند؟! آیا هوائی ک       ئی را می تابند، جدا بوده و نور ویژه    آیا آفتابهائی که بر اینها می      

ه به آن ئی اســت ک و غیره« آکســیجن و کربن»رســد، هواهائی کامالً متفاوت بوده و مثالً غیر از  می
 رسد؟! دیگری می

پذیریم؟! و این، در حالی اســـت که     بینیم و می می« تی و ماهوی اختالف ذا»پس چرا ما اینهمه   
صانع حقیقی دیگری می  بارها به ما گفته سازندۀ هندوانه ر    اند: زارع واقعی و  شد! ولی باز هم ما،  ا، با

 ایم که: کنیم! مگر نشنیده بوتة هندوانه گمان می

فاعل حقیقی    گوئیم که اینها همه مجالی فعلی     دانیم و نمی یچرا نم ؟!أَأَنت مه تَ زهرَع ونَه  أَمه نَحهن  الزَّارِع ونَ 
ـتند برا    دانیم که همة اینها مجراها و کانال       باشــند؟! چرا نمی    می ظهور و حضــور امری  یهائی هسـ

 «  به نور وجه کریم و به نور وجه الهی»بین نداریم؟! به دلیل اینکه      دیگر؟! اصــالً چرا ما دیدۀ وحدت    
ـیده   ایم که نور رحمتش همه چیز را فرا گرفته اســت! با آنکه بارها در دعا اعالم           نیافته  ایم! و در  نرسـ

 ٍئ!ک لَّ َشيه   َمِتَک الَّتی َوِسَعته َو بَِِرحه ایم که:  داشته
ـپرده      ئی نداریم، مثالً   ایم و از نور وجه حق بهره  به هر حال، چون دل به چیزها و امور دیگری سـ

ا را هم ه «آدم»پنداریم! و مهمترِ از آن:   بینیم و می متفاوت و غیر از هم می ها و... را ذاتاً    درختها و بوته  
 الًاویابیم و دیگری را ترک و آن ســومی را فالن! حال، چرا     به همان نحو! و لذا: یکی را عرب می   

 ، مظاهر اسماء و صفاتِ الهی؟! پاسخ آنست که امثالثانیاًیابیم؟! و  عین خود ما( نمی« )= آدم»همه را 
 باشند! و لذا... می« از نور وجه کریم»منِ بنده، با همة وجود به دنبال چیزها و امور مهمتری 
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ـان همراه بوده و او را محکوم کثرت حال، این دیدۀ کثرت نی میدارد؟! بی بین تا کی و کجا با انسـ
ــ به طورلباید بگوئیم که: تا آنزمان که به نور وجه ا ـ جد هی رسیده و به مشاهدۀ این نورـ  ی و همیشه 

ـاهدۀ این نور غالب مشــرف و مجهز شــد و فقط نظر به وجه کریم الهی    نایل آید. لذا، وقتی به مشـ
 شود! افکنده و به لقاء حق نایل آمد، چشم وحدت بینش باز می

ــته باشــد، این خطر  باید متذکر شــوم که اگر ســالک خام بوده و آن شــهود غلبة تام و تمام نداش
ــم»وجود دارد که  ــت بدهد! ولی اگر رونده پخته و به تعا« بین کثرت چش ــدخود را از دس یده ل رس

بیند و کثرت را در وحدت! زیرا،    باشــد، هر دو چشــم وی باز بوده و لذا، وحدت را در کثرت می      

ر چیز را در و از اینرو، ه ،رسیده « اس  توای  »رسید، عیناً و عمالً به مقام  « خليفة اللهی»انسان وقتی به مقام  
بیند و معبود را معبود! درخت    بیند! یعنی عبد را عبد می    ی خودش و همانگونه که هســـت می    جا 

 یابد. یابد و ارزن را هندوانه! و...! ولی همه را مظاهر صنع الهی می گردو را بوتة کدو نمی
ـته بهتر   ـتان خوب دقت کنند تا باقی مانده مباحثِ مربوط به دو مبحث گذشـ آرزو دارم تا دوسـ

شن گر  سیده   رو صیرت ر شده  دد! آنهائیکه به مراتبی از ب ینیم، فقط ب اند که در آنچه ما می اند، متوجه 
 وجود دارد والغیر!« یک کنش»

آیا   توانیم این پرســش را مطرح نمائیم که    به طور مثال، این بوتة کدو فقط یک کنش دارد! می     
 سازد؟! یا نه؟ میباشد، واقعاً میداند که وی کدو  وقتی بوتة کدو به کنش مشغول می

ا و درختها نیز به ه نمیداند! سایر بوته « مسبح بودن »گمان غالب بر اینست که: بوتة کدو، با وجود  
 اند! همین گونه

ود؟ ش  سازد، یقیناً نمیداند که عاقبت فیروزه می  هیگ سنگی، وقتی کنش خود را عمالً محقق می 
= عبودیت را، اطاعت را( انجام دهد! و یقیناً       یا عقیق؟ یا الماس؟! او فقط مأمور اســت آن کنش را )     

ـ و به زبانی کامالً بهتر و برتر  ـ دیگری می»سازنده   باشد! تظاهر دهنده و ظاهر شونده 
آنهائی که با زبان قرآن آشنائی دارند؛ کسانیکه نور قرآن جانشان را احاطه کرده و مجهز به نور     

ــده ند که هیگ موجودی،       او شـ باورا ند، بر این  ـبی ِ»هیگ عملی جز ا  خدای منان انجام داده     « تسـ
 یگری زمرد و...!شود و آنِ د گویند، منتها نتیجة تسبیح یکی شفتالو می تواند!همه تسبیح می نمی

گذر « من به ما»باشد که با حفظِ انیّت، از   و دقیقاً، پس از رسیدن سالک به این مرتبة از کمال می  
 ریم آمدهای رســیدن به نور وجه ک        اد که این، فقط یکی از پی کند! البته باید تذکر و توجه د        می
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ــد و نه همة پی می ، او، من»مطرح نبوده و اگر کلماتی از جنسِ « من»آمدها! لذا، دیگر برای وی  باش
شم خواهد تا خود را از چ را بر زبان جاری میدارد، فقط ساده کردن افهام و تفهیم بوده و نمی« تو و...

ـ که د ـ محروم بماند! ر جای خود کامالً ارزشمند میکثرت بین   باشد 
ه خواهد ولو ک برای خود می« آنچه را»شــود تا  ســت که: این موقعیت وجودی باعث می طبیعی

بخش و آزاد کننده و نوازشگر و آرامشبار و...، برای همگان بخواهد!  بسیار عزیز و شریف و کرامت
ـ آنهم با غو ی نجسی که به چنگ آورده «دنیا» خواهم تا دیگری از نه مثل من، که حتی نمی ــ طه امـ 

ـ بهره  مند باشد! خوردن به هزار نجاست ذاتیِ دیگر، از قبیل دروغ و ریا و... 
و وقتی به روح انسانی و نور آدمیت مجهز شد، برایش سیاه و سفید، زرد و سرخ، عرب و افغانی 

ــ نمی ــ ــ اصــالـً  ــ انگیز،  بل از همة این نام گذاریهای جدائیتواند مطرح باشــد! چرا که همه و ق و...ـ 
 کنند! اند و چون او، نور آدمیت را در خود مشاهده می«آدم»

ـاً، به عنوان حاکم و مجری قانون بخواهد تا بدترین جانی دوران خود را محاکمه و مثالً            و فرضـ
: رفتاری  هکنی؟! خواهد گفت ک    مجازات نماید. اگر از وی بپرســند که با این فرد چه رفتاری می          

 آور! آنهم از این طریق که: گردنش را بزنم! و اگر بپرســند که      محورانه و ســود   دلســوزانه، ارزش  
ـــ بر خود ستم      ـــ از طریق جنایت و بد رفتاریـ  چرا؟ پاسخ خواهد داد که: برای اینکه بیشتر از اینـ 

ـازد؛ از طهارت و شــرافت و عزت و مه  رورزی و...  نکند؛ ارزش و کرامت وجودیش را پایمال نسـ
 های خودش را افزون نسازد؛ و... زشتی رفاصله نداشته باشد؛ با

چرا  کنم و نه به زیان وی؛ چرا که منِ رسیده به نور آدمیت با اینکار، در واقع به سود او عمل می  
شــوم که او ننگی را بر خود پذیرفته  یابم؛ اما متوجه می از نظر هویت همگونِ او میرا که من خودم 

ــت  ــرمگین می اس ــور آن ش ـتر   گردم؛ و لذا نمی که من از تص خواهم تا این ننگ چرک افزای بیشـ

لَك مه ِفي وَ  کنم! و اینســت یکی از وجوه بلیغ معنای آیة مبارکة: گردد؛ و لذا، ســرش را از تن جدا می
 ...الهِقَصاِص َحيَاة  

سان به مقام   می)س(به هر حال، چون زهرای اطهر سی  اس    توی  خواهد تا ان ده و با این مایة از نور و ر
بینش مجهز باشد، پس از تعلیم موارد گذشته که در اوج فراز آن تمنای نظر به وجه کریم حق را، و   
پس از آن لقاء حضــرت او را آموزش داد، در این مورد نیز، برای تعلیم ما بینواها، ضــمیر را جمع      

 اِن!يم  ا بِزينَِة االه اَلل  ه مَّ زَي َّن  فرماید:  ساخته و می
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آی انســان! آی برادر و ای خواهر! ای کســیکه در هر جای از هســتی و در روی این زمین قرار  
سانی برخورداری، ببین که فاطمه      صورت ان شته و از  چگونه  خواهد؟! ببین که برای تو چه می)س(دا

ترا عین خودش و جزء خودش و در کنار خودش و در جایگاه خودش قرار داده و از خدای منان      
سان  ها و پی رسیدنِ به چه آرمانی را تمنا میدارد! و این آرمان، چه سرمایه     آمدهای بیبدیلی را برای ان

 کشاند؟! هستی فرا می هایهبه کرده و او را تا کجا
 

 روح زیبا گرای
 

 

ـــ چه      ای را که شایسته می   نکته نماید تا خدمت سروران عزیز به عرض رسانم اینست که انسانـ 
ــــ نظر به طبیعتِ ذاتی خود          الخلقیجنبة وجه    اش را در نظر بگیریم و چه جنبة وجه الربیش راـ 

باشد.   زیباباشد   خواهد تا همیشه، همة آنچه مربوط به او می  باشد. و لذا می  گرای می موجودی زینت
 های خود بیافزاید! خواهد تا همه را تزئین کرده و بر آراستگی و زیبائی خود و داشته می

ده کنند، این ویژگی در برخی از سایر جانوران نیز دی  که مطالعات جانورشناسی تأیید می   تا آنجا
سان هم قوی       شد؛ و  با تر و چشمگیرتر می  شده و حضور و حاکمیت دارد؛ منتها: این خصلت در ان

هم از حوزۀ برونی و مادی و... به حوزۀ رفتار و نگرشها و گرایشهای معنوی نیز رسوخ نموده و گاه     
 آوری رشد، شادابی، پویائی و استیال داشته و دارد! حد شگفتی تا

سوز بوده و حرمت قایل می       سانهائی که به خود دل ـ برای ان ــ سئلة قابل توجه و تذکرـ  ـ  ب م شند  ا
ست که: زیبائی  سان، باید گرائی  این شد و    ان شگر و تعالیمند با نه به  هدفدار، کمالبخش، رهاننده، نواز

گرائی روح و وجهة ربانی خود را از دســت داد، مصــداق   ته، زیبائی عکس! و اگر خدای نخواســ  
 شود که فرمود: فرمودۀ جمیل مطلق می

َ  وَ  َمهَواِل وَ تََكاث  ِر  فِ  تَ َفاخ ِر  ب َي هَنك مه وَ  لَههو  َوزِينَة  وَ  اعهلَم وا أَنََّما الهَحيَاة  الدُّن هيَا لَِع َوهاَلدِ  ي اْله ـ  ...اْله  11حدید 
و این مؤید آنست که وقتی کار انسان از معنویت بی بهره و نگرشها و کنشهای او تحت سیطرۀ       

شهایش یا     دنیائیحیاتِ معنا باخته و احکام و آثار تحقیر کنندۀ  شد، همة تال ست؛ یا لعب و  ا« لهو»با
 بازی و یا تزئین و تفاخر و...!

مند است و نه از هدف و آرمان آگاهانه و  ست که نه از نظم معنا دار برونی بهره   یعنی یا تالشی 
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بخش! عین تالشهای کودکان نو پا! و لذاست که وقتی مدارج و مراتب عالی انسان فرهیخته و     تعالی
ــ پنجاه ساله نیز به همین  که شویم:   متوجه می ،گیریم ربانی را در نظر می ـ  بعضی از کودکهای چهلـ 

 درد مبتال اند!
ـالمندانِ کودک نی ـلة از کارها را انجام می زیرا این سـ ـلسـ ـان  ز، یک سـ دهند، اَمّا نه در کارهایشـ

محور وجود دارد و نه هدفی آگاهانه، خردپذیر و ربانی! همیشه افکاری که   نظمی خردپسند و تعالی 
گ کند و نه هی   پرد، اما این فکر، نه هیگ چیزی را تعقیب می    میشـــاخه  د! از این شـــاخه به آن   ن ندار 

 ال!هدفی متعالی را دنب
آید که نظم دارد اما هدف و      اهل دنیا، از این مرحله که بگذرند مرحلة لعب )بازی( پیش می           

 رمانیکه خردپسند باشد ندارد!آ
رۀ ماه نهائیکه آپولو دارند و به کآبرد! حتی  دنیای امروز در کُلیت خود، در مرحلة بازی بسـر می 

ـ متأسفانه از نظر رشد ارزشهای   و مریخ می ـ در مرحلة بازی بسر می فرستند  ! و لذاست که برند ربانی 
 در میان همانها اخالق ستیز، ارزش گریز، هوسباره، معتاد و چاقوکش و... بی شمارند!

 از اینرو، اقتصـــاد دنیای کنونی با همة نظمی که دارد، چون از هدف و آرمان ربانی بی بهره          
 است؛ از سیاست که حرف نزن!« اقتصاد بازی»باشد  می

 واقع مطلب اینســـت که: اگر اینان واقعاً از مرحلة بازی گذشــته و به نور خرد و ایمان مجهز              
الم تپید و... باید علم آدم س  بودند! و اگر واقعاً دلشان برای علم و ارزشهای انسانی می     شدند و می  می

 کامل شدن را وجهة همت خود قرار میدادند.
ـبتِ به هر  این را نیز با قدرت و جدیت و ایمان واث ـیم که: آگاهی نسـ ق اعالم و تأکید کرده باشـ

ــ خوب است؛ اما به این شرط که خود، مانع رشد و       چه می ـ ـــ اعم از زشتی و زیبائیـ  خواهد باشدـ 
نباشد!  «زای، آرامش دهنده و ربانی انسانساز، عزتبار، شرافتمند، کرامت»مندی از دانش  کمال و بهره

الیست را تا مثالً ها بیفتند! اما، یک فوتب بتذال کشاند که هزاران معلم ازدیدهنه آنکه کار را تا بدانجا به ا
 بیست ملیون دالر، خرید و فروش کنند!

ح وکنند، عمالً به بازی و ر    در واقع، چون اینان در جمیع جهات در مرحلة طفولیت زندگی می     
ـ و متأسفانه  جوی دلبستهزیبا غدغة خردمندانه و بدون هیگ گونه د تر، گرفتارتر و معتادتر بوده و عمالً 

ـ محوریت را به بازی داده ئی بزرگ منشانه اند! و برای همین است که اکثریت مطلق سیاست بازان  ــ
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رشـــد آدمیت، تلطیف هویت آدمی، شــکوفائیِ کرامت      »و ثروت اندوزان و... جهان امروز، برای   
ـ و از جمله:   ـ خط مشیِ عملی،  انسانی و محور قرار گرفتن ارزشهای ربانی  ایمان و زیبائیهای ایمانی 

 بخش و محوری ندارند! انگیز، بیداری آور، حساسیت دغدغه
ــطالح خیاالتیان  ــت که جامعة کنونی و به اص خود،  کنونی، در کُلیت« تمدن»و این، مؤید آنس

ست تا       سیده ا شته و حتی تا هنوز به مرحلة کمال خودش هم نر تواند بدر مرحلة لعب و بازی قرار دا
 ئی ارائه نماید! از این بازی، هدفی توجیه کنندۀ خردمندانه

خود!  شده و به فکر زینتِ این« خود»باشد که اهل دنیا تازه متوجه امری بنام  بعد از این مرحله می
ا کوشــند ت افتند! و چون، از این خود شــناخت و درکی درســت و مطابق با واقع ندارند، همه می می

 سازند!« را آراسته و مزین برون و ظاهرشان»
شکوفا می      حال، نتیجة این تزئین برون، چه می سانی را  بوده و دارد؟! معلوم ن شود و چه هدفی ان

 ازی را نمودار نساخته است!زرشد و کرامت و اع« خودِ فرد»برای 
 آیا اگر خانة اینها مثالً به بهترین شکل ممکن خودش زینت شد، آیا نور چشم وی بیشتر و قوۀ      

یا  افزاید؟! آ  شــود؟! آیا چیزی بر طهارت و کرامت و لطافت وجودی خودش می       تعقل او بهتر می 
 تر و اخالص او نیرومندتر میشود؟! یا نه! ایمانش عمیق

ها و زینت    های تلخ مؤید آنند که دنیای ما، دنیای بازیها، بازیچه                به هر حال، همة واقعیت     
نبه و باشد! از سوئی، چون انسان ج    و اثری نمایان می خبرر گرائیهای ظاهر بوده و از زینت باطن کمت

ود؛ منتها، ش  ین( کشیده می ئدارد، بخواهد یا نخواهد به سوی این امر )= تز  خليفة اللهیوجهة ربانی و 
کشــیدگی معقول و ارزشــبارش موکول به زمانی اســت که از این گرایش خودش، هدفی ســخت 

 ارزشبار و ربانی را دنبال کند؛
باشــد که دین، به متولیان و پیروان خود دســتور میدهند که  واقع، در موردی از ایندســت میدر 

 خودتان )سر و روی و موی و لباس و خانه و...( را تزئین نمائید.
شــد، تزئین او هم متناســب با شــأن و مرتبة       (م)حال اگر نگرش، نگرش مصــطفوی و فاطمی   

 که: مرا با زیبائیهای ایمانی، زینت فرمای!خواهد  وجودی او شده و لذا از جمیل مطلق می
ـــ و نه خانه و لباس و مبلمان و ماشین و باغ و خرت و پرتهای    و این یعنی: پروردگارا! خودم راـ 

ـ زینت و زیبائی عنایت فرما!  مرا 
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حقیقتِ وجودی مرا زینت بخش! جان نامیرای مرا زینت بده که اگر برون و ظاهرم زینتی هم          
 وقتی خواهد بود!داشته باشند، م

ـان       ـال را در قبضــة خود دارد؟!        مگر جاذبه و حضــور زیبائیِ زیباترین انسـ  ها و اشــیاء چند سـ
ـ می    ـ فیلسوف اروپائی  ی و ا گوید: ای عاشقی که مشتاق جاذبه و زیبائی معشوق گشته شوپن هاور 

مای که از ن ای، سی سال بر عمر معشوق خویش بیافزای، بعد تصور      پرستی را پیشه ساخته     صورت 
 فرماید: ماند؟! اینکه موالنای خود ما می زیبائی برایش چه می

 

 کن، مشو صورت پرست    ترک صورت 
 

 

 

ـاال و پســـت؛        ـا بجوشـــد آبـت از ب  ت
  

 باشد. با در نظر گرفتن همان موارد و معانی و ارزشها می
ها و چنین دیدگاهاند که به  اینان در پرتو انوار معارفِ مصــطفوی، علوی و فاطمی رشــد کرده     

 اند. مند شده باورها و ارزشهائی رسیده و از جانی زیبا و زیبائی گستر بهره
همان زینتِ  باشد، اند که اگر زینتی هست و ارزشمند می اینان در پرتو انوار همین معارف دریافته

ه تنها آنرا از ن هم برای بردن انسان به عالمی برتر بیاید، « عزرائیل»ماندگار وجودیست؛ زینتی که اگر  
 نماید! تواند! بلکه، با احترام بیشتری هم با فرد برخورد می انسان گرفته نمی

 

 یی از آثار گوشه
 
 

ـ آنهم علم  به هر حال، وجود و حضور ایمان و زینت ایمانی نشانة آنست که علم و زینتِ علمی 
ـ وجود دارد؛ زیرا انسان تا واقعیت  آدمیت های مربوط به اشیاء، امور و ارزشها و  ساز و آدم نمای و... 

به حق          ناســـد و  ها را نشــ یدا کرده          )ج(ضـــد ارزشــ مان تحقق و تبلور پ ند ای یدا نک فت پ  معر
تواند! و وقتی زینت ایمانی پیدا شد و شکوفا گردید، زینت خردمند و تعقل حضور و حاکمیت     نمی

 خواهد داشت؛
 د؛کن زینت رسیدن به مرحة عبدیت واقعی تحقق پیدا می
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 کند؛ زینت رسیدن به انس نیایش تحقق پیدا می
زینت مهرورزی به همة عالم و عوالم و به همة موجودات و از میان آنها به انسان و انسانیت تحقق 

 کند؛ پیدا می
 کند؛ دانش ربانی و تفکر وحدانی تحقق پیدا می

 کند؛ زیبائیهای توکل و اخالص تبلور پیدا می
 گردد؛ شکوفا مینور طاعت و شادابی عبادت 

 شوند؛ زیبائیهای نوازشگر تواضع و انکسار ملموس می
 شوند؛ گر می جلوه... و عفو و شجاعت و آزادگی و  ایثارزیبائیهای هوشربای 

اوست تا  ق حدر نظر بگیریم، حقیقتاً « انسان »به عنوان « واقعاً»واقع مطلب اینست که اگر انسان را   
زیبائیها مزین بوده و از برکاتِ همة این زیبائیها برخوردار باشــد! مثالً این         از نظر وجودی به همة این   

شود   بخش و انسانی میسرنمی   حق انسان است که آرامش داشته باشد؛ منتها آرامش معنیدار و هویت    
های واقعاً آرامش دهنده آشنائی پیدا کرده و ایمان بهم رساند؛ و مرتبة اوج    مگر اینکه انسان به زمینة 

ــت که فاطمة زهراا ـیدن را )س(ین برخورداریها در گرو همان رویکردیس به ما تعلیم فرموده و راه رسـ
 توسلِ به ذیل علم و راهنمائیهای الهی و اطاعتِ شایستة از او معرفی فرمورده است!

ــ فرا مکانی( ثابت کرده و کالم آخر اینکه: تجربه زیبائی  اند که هر جا از های جهانی )فرا زمانیـ 
یمان اثر و نشــانة پویا و شــادابی نباشــد، نه تنها از آنچه آمد خبر و اثری نتواند بود؛ بلکه: محرومان از ا

 باشند! و  زینت ایمان، هم از رشد واقعی و آدمیت محور و آرامشِ بالیده از عشق به حق محروم می   
معنایی  یی و بهم گرفتار هزار و یک نوع تشویش و نا امنی و اضطراب و احساس پوچی و بیهودگ    

 و خالی بودن و...!
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 آثار عالمة فقید استاد سعادتملوک تابش هروی سایر

 نثر
 و انقالبی دیگر )ع(. امام سجاد 2
 )س(. آرمانهای فاطمی 1
 . قرآن و دیدگاههای زیبائی شناسی9
 های او  . عالمه شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشه2
 های حیات و حاکمیت رحمانی  . نمودها و مولفه1
 های حیات و حاکمیت شیطانی  . نمودها و مولفه3
 . سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان 6
 . طلوع انقالب اسالمی 1
 ها و پیامدهای روانپریشی . ریشه3

 . جامعه شناسی سیاسی افغانستان 21
 . مارکسیسم در افغانستان 22
 . شکوه شهادت 21
 . نمودهای وابستگی 29
 . موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسالم 22
 . هویت ستیزی 21
 . افغانستان و تهدید غرب 23
 گریزی  گرائی و هدف . هدف26
 . راز و رمز نویسندگی 21
 . همسرداری و همسرگرائی 23
 ای بر تمدن معنیدار  . دریچه11
ـ عربی 12  . فرهنگ واره فارسی 
 . تهاجم و شکست شوروی 11
 . انسان دلسوز به خویشتن19
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 آثار عالمة فقید استاد سعادتملوک تابش هروی سایر
 

 اشعار

 . بویی از کوثر2

 . فرمود عقیلة تبار عشاق1
 . شمیم صحرا9

 . کاروان ناله 2

 خونین. طور 1

 . بیتابی اشراق3

 . دوراهی 6

 . چندکلمه 1

 . نمایش آواز3

 . برکه ذکر21

 . بلور نیاز22

 از تکبیر ئی . هاله21

 . الی بازوان آفتابی نسیم29

 های مهاجر . سرود22

 های طلوع . لحظه21

 . از سبوی دل23

 های قالبی . غزل26

 . مهری درنیمه شب21

 های مردود . نیایش23

 . هذیان11
 در انتظار شعر سپید .12
 . شعر آفرینش11

 صوتی و تصویری
 )ص(های نبی اکرم  . هراس2
 (ه)ربه ابوذر غفاری)ص( . پندهای نبی اکرم 1
 )س(. آرمانهای فاطمی 9

 )ع(. آرمانهای امام علی 2

 )ص(. آرمانهای نبی اکرم 1

 )ع(. آرمانهای امام حسن مجتبی 3
 )ع(. غنامندی امام حسن مجتبی 6

 )ع( آرمانهای امام حسین. 1
 . فرهنگ حسینی3

 . شرح صحیفه سجادیه 10
 )ره(. شرح صد میدان خواجه عبداهلل انصار 11

 منازل السائرینشرح . 12

 رنج . انقالب بی13
 . مولوی شناسی22

 شاعری . ازین پنجره نگاهی به شعر و21
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