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 وري عمر انسانيبهره عوامل مؤثر در« قدرت، معرفتمدّت، »

ز جمله انگيزیست که نصيب همة موجودات زنده ـ ابطور کلی حيات پدیدة با عظمت منحصر به فرد شگفت

 ـ گردیده است.انسان 

هایی مخصوص به خود دارد که در حقيقت در ردیف روزی ای از این فرصت حيات بهرههر موجود زنده

ة حيات دهد گویا بهرة آدمی از پدیدمقدر مخصوص او در آفرینش است ولی آنچه که عقل و شرع گواهی می

 نانكه درچر. و می یك پدیدة هدفدابسيار زیاد و مافوق همة موجودات و مخلوقات زنده است و نيز برای آد

حيات انسان با این هدف مقدس مقدر گردیده است که  ایم،مباحث مقدماتی کتاب راز طول عمر بيان داشته

ه لوب ممكنال مطبتواند از این فرصت محدود حداکثر استفاده را نموده و خود را از نقطة آغاز نقص به کم

حال و یم که بهعاجز، ناقص، و نادانی محض متولد شده ولی هر قدر برساند چنانكه در لحظة تولد موجودی 

هایی و ای از دانستنیحرکت و نادان باشد یا از وسایل ترقی و تكامل محروم بماند در روز مرگش حداقل بهرهبی

دتش با هعی و مجاهایی بدست آورده و گرچه نادان و ناتوان به دنيا آمده بود اما در حد عقل و فهم و سکارایی

 .رود یعنی نسبت به روز تولد داناتر و تواناتر گردیدهمعلومات و اطالعات بيشتری از دنيا می
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 اوردش ازن دستپس مسير طبيعی این جهان برای بشر مسير تكامل است چه بخواهد و چه نخواهد. ولی ميزا

سبت به سی نکالقة خود هر چند سال زندگی در این جهان، از یكطرف متناسب خواهد بود با ميزان ميل و ع

 بستگی  شود و از طرف دیگرکه در عرف امروزی از آن به عنوان علم و آگاهی یاد می« دانستن»و « آموختن»

 

د حاز و در فع نيردارد به مراتب سعی و کوشش عملی هرکس برای هر چه بيشتر دانستن و یادگرفتن در مقام 

یا « شأن»ز ازندگی موقتی در این دنيا عبارت خواهد بود توان، که حاصل جمع این دو اصل در طول مدت 

ه سور 39ه يد در آیتكامل او برای حيات جاودانی بعدی )یعنی پس از مرگ( که در قرآن مج« مراتب»یا « مقام»

 «.ا سَعیملَيسَ لِلْاِنسانُ اِلّا »فرماید نجم می

 وشش او.یعنی شأن و مقام انسان در زندگی متناسب است با حاصل سعی و ک

لی است. های این جهان در گروی اجتماع همزمان سه نعمت بزرگ اصاما بهرة هر انسانی از مجموع نعمت

ی هر کس ه برایعنی توفيق برخورداری همزمان از: مدت ـ قدرت ـ معرفت، منظور از مدت یعنی مدت عمری ک

در  را تنها وج آناو خدمت که نقطة  از اول مقدر و داده شده است. قدرت یعنی کارایی و توانایی انجام کار

فته گتوان یافت و در عرف از آن تحت عنوان صحت یا سالمت یا تندرستی یاد شده، و دوران جوانی می

همة  شود صحت و سالمت بدن یعنی برخورداری از سالمت یا گرفتار نشدن به مرضی یا علتی، سردستةمی

 ماع شرایطشود. معرفت یا شعور عالی خود نتيجة اجتصل مینعمتهاست که قدرت هم در سایة تأمين سالمت حا

ر هر عور دشچندی است که قلب و عقل و برخورداری از علم و آگاهی و نعمت هدایت از ارکان آنهاست و 

 کسی تابع ميزان رشد عقلی و علمی اوست )به شرط سالمت قلب و عقل(.

دانيم که اگر کسی هنگامی توفيق برخورداری از دو در تفسير نقش افتراقی و اتفاقی این سه نعمت کافيست ب

هجرت از این جهان قرار گرفته نعمت قدرت و معرفت را پيدا کند که دیگر عمرش به آخر رسيده و در آستانة 
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باشد دیگر مدت او تمام شده و از این دو نعمت در این جهان سودی نخواهد برد. همچنين اگر با وجود مدت 

سال به باال،  90-80رت الزم برخوردار نباشد مانند پيرمرد عليل و ضعيف و ناتوانی در سنين عمر و معرفت، از قد

تواند برخوردار باشد زیرا کارایی ندارد تا بتواند کاری یا خدمتی انجام دهد و باالخره از این دو نعمت هم نمی

 تواند آن دو داند و نمیشود نمیاگر با وجود جمع دو نعمت مدت و قدرت، از دانش و معرفت الزم برخوردار ن

 

صالح و  ای درست برده و عمر و نيروی خود را در جهت خير ونعمت بزرگ را بكار گيرد. و از آن بهره

واهد ا ضایع خعمت رتأمين سالمت آینده بكار بندد یعنی برای خود و دیگران مفيد واقع شود و قهراً هر دو ن

 کرد.

اش وقتی است که ان پدیدة حيات از لحاظ ترقی و تكامل خود و جامعهپس اوج برخورداری انسان در جری

از عمر و قدرت توأم با معرفت )شعوری در سطح عالی بر اساس سالمت قلب و عقل و علم( برخوردار باشد اما 

در صحنة زندگی نادر است این سه نعمت بزرگ به درجة کمال مطلوب یكجا جمع و نصيب کسی گردد زیرا 

تواند عمت مهم عمر )یعنی قدرت یا مهلت از اجل( و قدرت در جوانی به حد اعالی ممكنه خود میگرچه دو ن

عظيم تواند از این دو سرمایةبهره است نمیبرسد اما از آنجا که جوان از تجربه و معرفت در حد کمال مطلوب بی

عرفت گرفتار دو نقص بزرگی مانند برداری کند. بلكه عموماً به جای محيات به قدر کافی بهرهاصلی و اولية

توان ادعا كرد كه به غير از معدودي از با جرأت ميغفلت و جهالت گشته و از اینروست که 

وارستگان اكثريت قريب به اتفاق انسانها بدون اينكه از جواني حداكثر استفاده را بكنند آن را 

از دست دادن اين سرماية  گذارند و معموالً وقتي متوجهمفت از دست داده و پشت سر مي

 1هاي دوران جواني را ديگر ندارند.گردند كه كارآيي و تواناييگرانبها مي

                                                 
اند و پير افسوس كه جوان ند» اين مضمون كه: المثلي هست باـ  ضرب1

 «نتواند
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چه که ی، آنپس در جوانی که هم اميد زندگی یعنی عمر به مراتب بيش از پيریست و هم قدرت و کارآی

ت و علوماحداکثر مبرای یك جوان مهم و الزم و واجب بوده و ضروریست عبارتست از تالش برای تحصيل 

را  گرانقدرش های مفيد و مثبت در دوران زندگی، تا دو سرمایةاطالعات و تجربيات و نيز حصول علم و آگاهی

 ارزشمند سازد و دقایق عمرش را پربار و پرثمر گرداند.

 

 

می يررسغها مخصوص و منحصر به مدرسه و دانشگاه و مراکز تحصيل رسمی، یا البته تحصيل علم و آگاهی

ستنی نوع دان و هر نيست بلكه چنانكه اشاره شد علم به معنی دانستن، یك اصطالح عام است برای هر نوع علمی

فيد ممثبت و  م کاردر زندگی. و عمر ما فرصتی است برای تحصيل آنها، پس تا عمری باقی و نيرویی برای انجا

 و ضمناً ن بودهاستفاده از تمام دقایق آ)جسمی یا فكری( هست باید با تمام دقت و جدیت در فكر حداکثر 

والنی و ت و نه طمی اسفراموش نكنيم که عمر یا مدت یا زمان یعنی این مهلت بقاء در این جهان نه برای ما دائ

هم  وقتی است بلكه هم مونه جریانش کند و بطئی، تا مجال تأخير و تعلل و تأمل و تكرار تجربة بيشتری دهد، 

 رود.یالسير و فرّار و گریزان، پس به کمترین غفلت و تسامحی از دست ميار سریعکوتاه مدت و هم بس

از وقت یا عمر، بلكه از سه نعمت )مدت ـ « حداکثر استفاده»یا « استفاده»در این مقام الزم است که معنی 

ه بكارگيري لحظقدرت ـ معرفت( ـ در صورت امكان اجتماعشان ـ نيز روشن شود و آن عبارتست از 

هدایت، تربيت، تعلم، اعم از تعليم، هاي عمر و صرف يك يك دقايق زندگي به يك كار مفيد لحظه

اصالح، ارشاد، خدمت به غير و باالخره هر نوع کار جسمی و فكری که از انجامش سودی و نفعی برای خود یا 

كالت خود یا دیگران و دردی دیگران حاصل گردد یا نقصی را برطرف و به کمالی منتهی شود یا مشكلی از مش

از دردهای خود یا دیگران را درمان کند و خالصه همة کارهای خير و نيكوکاریها در طول عمر بهترین و 
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بخشد و از اتالف آن های زندگی ما ارزش داده و رونق میترین اعمال هستند که به لحظه لحظهشایسته

گردش، استراحت، خواب، بازی، هنر و تمام اعمال مفيد کند. حتی استفادة به موقع از ورزش، جلوگيری می

هدفدارِ جنبی دیگر به قصد تنوع و تغيير حال با دور تناوب متناسب و پس از انجام فرایض و وظایف اصلی 

ای وارد نكرده یا موجبات اتالف روزانه، جزو ضروریاتست و تا زمانی که به فرایض و وظایف اصلی ما لطمه

راهم نكند و یا منشاء تحریك تخيالت و توهمات و احساسات واقع نشود در مجموع تناقض و وقت یا نيرو را ف

 اینها عبارتند از کارهای مفيد که صرف وقت و نيرو برای آنها  تضادی با سالمت عقل و قلب انسان ندارند و همة

 

تنوعند و ختلف و مميار يتها بسبا جمع شرایط الزم، بجا و ارزشمند است. اما نكتة مهم اینست که کارها و فعال

که با  تر و پرسودتر و لذا هيچ عاقلی هرگز راضی نخواهد شدبرخی نسبت به برخی دیگر مهمتر و ضروری

فلت کند غبهره از انجام کارهای مفيدتر و پرسودتر صرف دقایق عمر گرانبهای خود به کارهای عادی و کم

ردی و فل مشكالت اصلی زندگی حرو را برای کارهای مهم و دهد که وقت و نيیعنی هر چه بيشتر ترجيح می

 اجتماعی صرف کند.

تواند به یوده و مبمایة خير و برکت و نشاط و لذت « کار خير»بطور کلی باید دانست که بيش از هر عاملی 

 حيات و هستی و وجود یا موجودیت ما معنی و مفهوم عالی ببخشد.

دهد خود بيش از دیگران کسی که در حق دیگران کار خيری انجام میدر اهميت کار خير همين بس بدانيم 

برد و چون این اصل بسيار بسيار مهم از نظرها مخفی مانده است الزم و پيش از آنان از خير و برکت آن بهره می

دانستيم که در آغاز سال جدید که طبيعت هم در حال زنده شدن مجدد است این موضوع را به عنوان یك 

ل آموزنده و مهم مطرح کرده و منتظر پاسخ عينی و عملی آن در متن زندگی باشيم و آن سئوال با مقدمة سئوا

دهد خودش هم نقداً و ایم کسی که کار خيری در حق دیگری انجام میکوتاهی چنين است: ما به تجربه دریافته
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راین برای اثبات عملی این ادعا این سئوال بيند. بنابقبل از دیگران، و هم بيشتر از دیگران بهره برده و خير می

 مطرح است که:

ك مثال هم با ی کنيد بازاگر شما این ادعا را قبول دارید با یك مثال تجربی آن را ثابت کنيد و اگر رد می

 عملی و تجربی رد کنيد؟

 کنيم که:در پایان تذکری را بنابه ضرورتی الزم دیده و اشاره می

ل این محف رف بهانبوه مردم زمان خود جدا شده و برای درك حقایق و تحصيل معا این عزیزان که از ميان

ت از ین سه نعمااند، باید بسيار هوشيار باشند و بدانند که تا خود را دریابند عمر گذشته است و روی آورده

ل ستانة ساآر بينيد فرداست که خود را ددست انسان خارج شده و امروز که خود را در آستانة سال جدیدی می

ید یك دقایق این سال جدجدید دیگری خواهيد یافت، یعنی از امروز باید درست فكر کرد و برای یك

 افلگير نشد.ریزی کرد تا مانند اکثریت مردم غبرنامه
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 5/12/1383جلسه مورخه 

 حافظه

ـ  حفظ کنندهدر لغت؛ یك معنای لغوی محض ـ حافظه مشتق از کلمه حافظ به معنی حفظ کننده است، 

 شود.است و چون یك عنوان کلی است در مورد مرد حافظ و در زن حافظه گفته می

 کند.مفاهيم و علوم و حقایق را ضبط میو در اصطالح مختص به این است که معانی،

راموش فمكان ااگر معانی از خارج اخذ و معلومات علمی و حقایق از خارج کسب و به حافظه سپرده شود 

شوند. ولی ده میاستفا دارد. به دليل اینكه، در سطح قشری مغز جمع شده و در شرایط معينی یاد آورده وشدن را 

دتی هم مکند اما اگر اگر علوم و حقایق از باطن رسد گرچه از مجرای ظاهری عبور و به عالم ظاهر راه پيدا می

 بگذرد امكان ندارد که از آن مرکز پاك شود.

 باطن؟ علوم و حقایقی که در حافظه داریم اینها از ظاهر کسب شده یا ازـ از کجا بفهميم که 

 تواند )برای روشن شدن جواب( به ما کمكتوان فهميد، ولی علوم تجربی بهتر میاز آثار و خواص آن می

ه صفح واملی ازل و عکند: علوم و حقایقی که از حافظه ظاهری ضبط شده اینها امكان دارد که در اثر دخالت عل

ومات این معل مغزی حافظه پاك شوند )موقت یا دائم(. در مواقع خستگی مغز یا پير شدن سلولها و نسوج مراکز

رسند در قلب بلكه در روح ضبط شوند ولی علوم و حقایقی که از باطن میخود به خود از ذهن حذف می

ند و سخت ه ظاهری کل آن از قلب به حافظاموشی ندارد تنها امكان دارد که بر اثر پيری، انتقاشوند که این فرمی

 رسد.ناطرش باشد. یعنی ممكمن است شخصی از حقایقی برخوردار باشد ولی توانائی بيان نداشته و به خ

کند به طوری تا پایان عمر حفظ می روح همه موجودات زنده، تعاليمی را که از ازل از آفریدگار فراگرفته

های حياتی موجود زنده را از کوچكترین فعل و انفعاالت شيميایی و مهکه در تمام عمر و حيات تمام برنا

بيولوژیكی دقيقاً و منظماً و پشت سرهم و هماهنگ با ميليونها فعل و انفعاالت شيميایی دیگر در سلولها و نسوج 
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سان را با های اعضاء و دستگاههای حيوان، نبات و انگذارد یا تمامی فعاليتبا دقت خاصی به معرض اجراء می

گيرد و این در حالی صورت همان نظم به حرکت و فعاليت وادارکرده و اداره امور حياتی آنها را به عهده می

کند بلكه درحفظ آنها از حافظه گيرد که هيچ یك ازمعلومات دریافتی از مقام الوهيت را نه تنها فراموش نمیمی

ای( ها که هر آنی )ثانيهکه در تمام این افعال و فعاليتگيرد. به عبارت دیگر توان گفت ظاهری هم کمك نمی

شوند، نه تنها هوش و حافظه و عقل بصورت ميليونها ميليون فعل و انفعاالت در سلولهای زنده بدن پدیدار می

 خبرند.های معيرالعقول خاصی بیکمترین دخالتی در حفظ نظم آنها ندارند بلكه از وجود چنان پدیده

ن مغز ی )که مرکز آصور کرد که دو نوع حافظه در انسان وجود دارد که یكی حافظه ظاهرتوان تپس می

 است( و دیگری حافظه باطنی که مرکز آن از نظر علم روز ناشناخته است.

شری مغز قضبط  در حافظه ظاهری که مرکزش در مغز است با ایجاد هرگونه اختالل در اعمال حياتی، مرکز

ها يماریببعضی از  ند برای مدت موقت یا دائم پاك و فراموش گردد به طوری که درتواهمه آن محفوظات می

ها ترود یا در برخی مسموميشود، قوه حافظه از بين مییا ضربات وارده بر مغز که ضایعاتی به مغز وارد می

شد شدید با اگر شود. مثالً در مسموميت با گاز زغالمخصوصاً با سموم گازی این پدیده به وضوح مشاهده می

ميرد اگر هم از افتد و حتی گاهی تا دم مرگ رفته و میهوشی میعالوه بر اینكه شخص به طور کامل به حال بی

شود لوم میشود و در اینحال است که معمسموميت رهایی پيدا کرد برای مدتی کم یا زیاد دچار فراموشی می

 است. جود آمدهبه و اختالل در مرکز حياتيش چنان اختاللی مرکز ضبط معلومات و علوم در قشر مغز بوده که با

حافظه باطنی که مخصوص روح است و برنامه حياتی را از اول با دقت دریافت و با ظرافت کامل حفظ کرده 

گذارد از نوع حافظه ظاهری نيست که با دخالت عوامل جانبی از بين رفته یا و در طول حيات به معرض اجراء می

. بلكه همانطور که برنامه حياتی را از اول حفظ کرده تا پایان عمر انسان یا حيوان ادامه دارد، نهایت تعطيل شود

گراید که اینكه در انسان به دليل نزدیكی قلب با روح و ارتباط کامل با هم به نوعی حافظه باطنی به وحدت می
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انسان کانون فهم و معرفت و ادراك  مشابه آن در حيوانات نيست. )به خاطر اینكه موضوع قلب معنوی در

تواند باالتری است که در حيوان و نبات وجود ندارد( به عالوه روح انسانی به علت سالمت قلب به حقایقی می

دل به دالیلی دسترسی دارد که »گوید:دسترسی پيدا کند که عقل و علم ظاهری به آن دسترسی ندارد کانت می

 «.عقل را بدان دسترسی نيست

 آگاهی یافت.توان به احوال دو گروه متفاوت ـ اندیشمند و فيلسوف با حكيم و عارف ـ ر این راستا مید

کنند که اگر قدرت فهم و گيرند و معلومات موجود را سرهم بند میاز حافظه ظاهری مدد میـ گروه اول، 

 درك بيشتری داشتند، بتوانند مجهولی را معلوم کنند.

ز باطن اشوند و علوم و حقایقی را مند میالوه بر حافظه ظاهری، از حافظه باطنی نيز بهرهعـ ولی گروه دوم: 

 کنند. پس:دریافت می

نيست  رسد معلوماتییآن دسته از علوم و حقایقی که از باطن به یك انسان سليم النفس )سالم از نظر قلب( م

ر دشوند، بلكه میات دریافتی خالصه و محصور نکه به این سادگی فراموش شوند و نه تنها  در محدوده معلوم

شود به طوری که تر از آن معلوماتی است که از ظاهر کسب میصورت فراغت خاطر شعاع عملكردشان وسيع

 ه زایندهکاست  اگر به علم اکتسابی ضبط شده در حافظه هيچ نوع علمی از باطن نرسد یك علم جامد و مرده

ا به ر، حقيقتی نكه در مقابل مجهولر حالی که علوم رسيده از باطن عالوه بر ایتواند باشد. دعلوم دیگر نمی

در  وتواند باشد کند این علم خود بارور کننده علوم جنبی دیگری نيز میوضوح معلوم و به صاحب دل ارائه می

ز فيلسوف و رسند از سنخ حكمت بوده و مقام حكيم را باالتر اتوان گفت، علومی که از باطن میواقع می

 م فيلسوف زایا بدان معنی نيست که علم حكيم.نماید، زیرا علدانشمند می
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 انسان، موجودي محتاج!؟

رفی وناگون معحال تعریفهای زیادی صورت گرفته و انسان را با انواع صفات و مشخصات گدربارة انسان تابه

عرفی توانست انسان را برای خودش خوب مترین تعاریفی که حداقل میرسد یكی از بارزاند امّا به نظر میکرده

ر چند هد بشناسد ها فراموش شده و در نتيجه موجب شده است که انسان خود را از آن به بعد نتوانکند از خاطره

موز تری اسرار و رو در ابتدای تأسيس حكومت جهانی اسالم خداوند متعال با تعریف جامع که در اولين سوره

 «غْنین رَءاهُ اسْتَأَ لَيَطغی اِنَّ االِنسانَ»فرماید: آنهم در اولين آیات نازل شده می« علق»آن را بيان نموده و در سورة 

 نياز بيند )پندارد(حقيقتاً انسان طغيان کننده است وقتی که خود را بییعنی: 

فت که توان دریات میرای بشر نازل شده اساز اینكه این آیه شریفه در اولين سوره و در ردیف اولين آیات ب

اند و در ذاشتههان گحامل پيام بسيار مهمی است و اخطار شدیدالحنی است  به همة انسانهایی که قدم به این ج

 ه خود رااینك آینده خواهند گذاشت، یعنی اگر انسان به حال خود واگذار شود طغيان کننده است به خاطر

 پندارد.نياز میبی

ز اینكه افرماید انسان حتی قبل نياز گردد، بلكه میآیه نفرموده که: انسان طغيان کننده است وقتی که بیاین 

کند و این خيلی فرق دارد با اینكه نيازی(، طغيان مینيازی )احساس بینيازی رسد، تنها با تصوّر و تخيلِ بیبه بی

ه است )مگر نياز شود طغيان کنندهد که انسان طبيعتاً اگر بیدیمنياز شدن طغيان کند، یعنی نشان انسان بعد از بی

ی را ضعف آدم نقطه اینكه تحت تعليم و تربيت و ارشاد و هدایت اصولی قرار گرفته باشد(. در آیه شریفه حتی

را  انسانی که غرق در نياز است ولی چون وسعت دایرةی نيازمندی خود»کند و آن اینست که: به وضوح بيان می

با توجه به عمق معنای آیة «. گرددنيازی هم دچار این بدبختی میداند حتی با تصور و تخيل یا احتمال بیینم

 :شمار انسان بجاست اگر آدمی را این چنين تعریف کنيم کهشریفه و وسعت دایرة نيازمندیهای بی
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 «ای است از احتياجانسان مجسمه»
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 دلشكستگي

 اند:فرمودهبزرگان 

طلب این لُب م« شودشود اال دل، که اگر بشكند: بهایش افزوده میهر چيزی که بشكند از قيمتش کاسته می»

 است ولی مسئله این است که ببينيم دلشكستگی چيست؟! و چه دلی اگر بشكند باارزش است.

لی است که دآن کدام همچنين شود، باید دید آن کدام دل است که اگر بشكند بر بهایش افزوده می

 گردد؟شكند و اگر هم بشكند، بدتر از قبل مینمی

ای امكان دارد تواند مضر و در کدام مرحلهتواند مفيد باشد و در چه حدی میدلشكستگی تا چه حد باشد می

 خطرناك باشد؟

اید و بزدل دوقتی که دلشكستگی سبب از بين بردن کبر و نخوت و غرور باشد و آثار خودپسندی را از 

ی اگر شود. ولفضای دل را از آلودگی پاك کند و اميد شخص را بيفزاید. چنين دلشكستگی مفيد واقع می

گردد. و زمانی که دلشكستگی سبب افزایش کبر و نخوت و شقاوت گردد به حال شخص مضر واقع می

عالج  غيرقابلهی شود،دلشكستگی به حدی رسد که ایمان را متزلزل کند، خطرناك است و اگر به یأس منت

 است.

تی حاحق، نهر نوع فقر، محروميت، شكست، مظلوميت، گرفتاری دانا به نادان، از دست رفتن حقی به 

كسان ر دلها ینها دآگرفتاری به بيماری، غربت و ... اینها هميشه با نوعی دلشكستگی همراه است، اما اثرات 

 نيست.

أنوس و ماز همه و بلكه هميشه با این دل شكستگی  قيقی بيشهای اهل تقوا و متواضعان و خاضعان حدل

 آشنا هستند.
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 فرماید:، خداوندتبارك و تعالی می23در سوره هود آیه 

ران اند، اینان یااند و با ذکر پروردگارشان خاضع و خاشع شدهکسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده»

 «.اندبهشت هستند و در آن جاودانه

 فرماید:می 35و  34حج آیات و در سوره 

وتنان را، کسانی که چون ص(: بشارت ده فر)پيامبر  ای. »«وَبَشِّرِ الْمُخِبتِينَ   الَّذِینَ اِذَاذُکرَاهللُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ »....

 «.نام خدا برده شود دلهاشان بترسد

از  نی آثاریند، یعشكستگی همراهمخبتين که از آنها در قرآن یاد شده است، کسانی هستند که هميشه با دل 

ه هميشه نند ککبر و نخوت و تفرعن را چه آشكار و چه پنهان در دل ندارند. عكس حاالت مخبتين؛ متكبری

 گردد.تر هم میشكند سختشكند و اگر بدلشان سخت است و به این سادگی نمی

شود. از جمله ح دیده میوضو دلی آنها بهآیاتی در قرآن مجيد هست که در آن، حاالت متكبرین و سنگ

 فرماید:سوره بقره می 74در آیه 

تر از سخت اسرائيل( بعد از این واقعه، پس این دلها همچون سنگ است و یاپس سخت شد دلهای شما )بنی»

 «.ها و برخی از آنها از بيم خدا فرو می ریزدآید از آنها چشمهای سنگها هستند که بيرون میآن چرا که پاره

ه کستگی گز دلشكستگی نصيب دلهای سخت که گرفتار قساوت و شقاوت هستند نگردد، یعنی آن دلشكهر

و شواهد  ابه اسنادشود. در حالی که دل مؤمنان حقيقی که غالباً بنسبب باال رفتن بهای دل باشد نصيب آنها نمی

ایی و بصيرت به جتاریخی تعدادشان در هر عصری معدود است و بخصوص مؤمنانی که از روی معرفت 

های رفتاری و کار مجبورند بسر برند و همه ناگواریاند، از اینكه در ميان مردم نادان، غافل و معصيترسيده

ان . اینگفتاری و افكاری آنها را تحمل کنند، از درك بدبختی توده مردم عصر خود هميشه غمگينند

 دلشكستگان واقعی ودائمی هستند.
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عبارت است از  کند،تی شبيه دل شكستگی را برای هميشه نصيب دلهای پاکی میاز جمله صفاتی که حاال

 ه چون ازکنند(، کفروتنی حقيقی، یعنی شخص متواضع واقعی )که فرق دارد با افرادی که ظاهراً تواضع می

دلهای  دربراین د بناروی بصيرت و معرفت به شدت از کبر و نخوت نگران و همواره با تمام وجود از آن گریزانن

بان ینان صاحرد، اپاك آنها اثری از کبر و نخوت و غرور و خودخواهی و خود برتربينی و خودستایی وجود ندا

 تر است.دلهای شكسته دائمی هستند که بهای دل آنها افزون

 يب و نقصدین عباید توجه داشت که تواضع کردن با متواضع بودن تفاوت اساسی دارد؛ تواضع کردن با چن

ا بع نيست و هرگز متوجه آن نگردد. ازجمله شخصی که قلباً متواض یله همراه است که شخص تواضع کنندهو رذ

هر به ران و تظاکند، چنين شخصی از رذیله دروغ و ریا و تزویر و فریب دیگمردم به ظاهر متواضعانه رفتار می

و  ز فروتنیاری احالی که در دل آث آنچه که در باطن ندارد مبتالست، و از آن بدتر اینكه تواضع کردن در

ر رأس های کبر و نخوت است به عنوان مثال؛ کسی که در مقامی یا ددلشكستگی نيست خود یكی از نشانه

رجوع(  اربابقدرت و ریاستی نشسته و با ورود شخص محترمی از پشت ميز ریاست برخاسته و در کنار او )

 ود صرفنظرضور بزرگان رعایت کرده و از سِمَت و مقام خدرح نشيند، درست است که یك وظيفه اخالقی رامی

تواند ایجاد یا نشان دهد؟! این کند. اما آیا این عمل روح تواضع را در شخص میتر از او جلوس میو حتی پایين

 خود نوعی رسيم که چنين شخصی با چنان مقامی آن کار را برایعمل را اگر خوب بشكافيم به این نتيجه می

ا یر و نخوت کند. بدینصورت که به خاطر رسيدن به ریاست یا قدرت، دچار کبری یا مایه افتخار حساب میبرت

 خاطر شما خواهد به طرف نشان دهد با اینكه صاحب چنام مقام و منسبی است بهغروری شده و با آن عمل می

 کند.فعالً از آن سمت استفاده نمی

 ؟چه شرایطی الزم است، تا نشان دهد که عمل چنان شخصی حقيقتاً از روی تواضع بوده است
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ی ن داد یعنها مشابه رفتاری بود که به شخص محترم نشااگر رفتار چنان صاحب مقامی باتمام ارباب رجوع

 ساس نيازاح گراگر در نظرش فقير و غنی، گمنام و مشهور یكسان باشند این شخص واقعاً متواضع است و دی

 ست.کند که برای همه کس از پشت ميز ریاست کنار رود، زیرا آن ميز محل خدمت و قبول خدمت اونمی
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 الرحيمالرحمناهللبسم

 ابعادي از تفاوتهاي طالب حوزه با دانشجويان دانشگاهي

و يادبود ـ نوشته  حوزه ـ جهت راهنمايي درخواست يكي از طالبتذكر: مطالب زير بنابه

 شده است.

 ادی یعنیخداد با تشكر از حسن نيت و حسن استقبال از هر کالم حق و برخورداری از نعمت و موهبت بزرگ 

واهد خای است از حكمت الهی )بهر کس قوة تشخيص و تميز )در تفكيك حق و باطل( که به سهم خود شعبه

 ماند، بهیدار برجای به شده اثری از آثار و یادبودی از آن دسوره بقره(، حال که خواست 269عطا فرماید، آیه 

ر و شود اميد است که در سایه توفيقات و عنایات پروردگاری در پيچ و خم روزگاای ذیالً مصدح میچند کلمه

ای ا بهانهقع گردد تمنشاء اثر و مثمر ثمری وا در نشيب و فرازهای امتحانات الهی ـ که تا لب گور ادامه دارد ـ

دی بخير کرده (... و یابهره نباشيم )انشاءا... تعالیباشد که از دعای خير صاحبان انفاس قدسيه و کرامات قلبيه بی

 باشند.

و  مری تالشعآید حاصل بنابراین آنچه از این اندك بضاعت علم و آگاهی و کالم و بيان به رشته تحریر درمی

ست دت از از اهلش و از مقامات ذیصالحيتی که به قيم کوشش و تحقيق و تجسس و بلكه تكدی دانش است

ي و به هيچ مبادا از روي غفلت و سهل انگار مده،های حيات ـ عمر ـ به دست آرفتن گرانبهاترین سرمایه

 شود:  اي از دست رود بدون اينكه سودي حاصلبهانه

از آن جمله است پایان کار هر یك:  ـ فرق بين طالب علوم دینی با دانشجویان دانشگاهی در چند چيز است که1

اگر دانشجوی پزشكی یا علوم و فنون یا حقوق بتواند از عهدة امتحانات کالسی برآید و مدرکی به دست آورده 

او به مقصد رسيده است اعم از اینكه با و شانس اشتغال به شغل و دست یافتن به کسب ثروت و شهرت پيدا کند،
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تقوی، که در هر دو حال او راضی است. نهایت اینكه دیندار و باتقوایش ی باشد یا بیباتقودین ،دین باشد یا بی

برای آخرت هم اميدی دارد ولی آن دیگری نه... در حالی که طلبه اگر از عهدة امتحانات برآید و مدرك و 

بهره ماند، الهی بیهای مكرر رسيدن به درجة اجتهاد هم داشته باشد ، اگر از دینداری حقيقی و تقوای تأیيدیه

و متأسفانه « فَسَدالْعالَمْاِذا فَسَدالْعالِمْ »تنها به مقصد نرسيده است بلكه عنصر فاسدی خواهد شد که به حكم نه

گردد که های گوناگون دامنگير جوامع اسالمی در طول تاریخ ـ حتی از صدر اسالم ـ معلوم میبگواهی بدبختی

طه بر احوال جوامع اسالمی )و به طور کلی بشری( با آن دسته از علمائی بوده در هر عصری و دورانی غلبه واحا

و هست که نه تنها خود به جائی نرسيدند ، بلكه سد بزرگی بر سر راه ترقی و تعالی و تكامل انسانهای دیگر هم 

ول هدفی جز ای که دربادی امر خود را به قصد قربت به مراکز و محافل دینی سپرده و در اشدند. پس طلبه

در دل نداشت )مگر اینكه خيلی نادان بوده و تسليم هوای نفس باشد( و ساليان « وصال به حق و رسيدن به خدا»

درازی در رسيدن به آن هدف مجاهدت کرده و علوم ظاهری و احكام دینی فراگرفته، تنها به خاطر اینكه از 

و پایان کارش با پایان کار دانشجوی پزشكی و  بهره مانده، هرگز به هدف نرسيدهموهبت صدق و اخالص بی

مهندسی و غيره خيلی فرق دارد زیرا دانشجویان از اول قصد سير و سلوك و حرکت به سوی خدا را هدف قرار 

خواستند برتریهای علمی و ظاهری و امتيازات مادی و مفاخر دنيوی بوده اما راه طلبه نداده بودند بلكه آنچه می

ـ و نه صوری و ظاهری و عرفی ـ قبل از علم دین و احكام « تقوای حقيقی»دا است که اصل از راه دانشجو ج

دینی فرا گرفته است، اگر آن نباشد ـ که عموماً یا نيست یا نادر است ـ همة عمر بر باد رفته... حال چگونه باید 

ایط زمانی و مكانی باشد، طالب علوم دینی مراقب احوال خود و مواظب اوضاع و احوال زمان خویش در هر شر

خود بحث دیگری است که خوشبختانه در متون دینی و تعاليم آسمانی بهتر و بيشتر و کاملتر و روشنتر از هر 

دانشی بيان گردیده است. هر چند از کثرت وضوح بدست فراموشی سپرده شده یعنی همة علل و عوامل جنبی 

شود الم لفظ و کالم عمالً اثری از آثار تقوای حقيقی مشاهده نمینهاده و به جز در ع« تقوی»بار خود را بر دوش 
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به تنهائی اثرات وجودیش را « تقوی»و این خود بدبختی بزرگی است که کثرت گفتار و تكرار لفظی موضوع 

تقوائی در جوامع اسالمی به کلی از دست داده و همه چيز در الفاظ و عبارات و کلمات خالصه شده است! بی

اما در طلبه، او را بدبخت ابدی شجوئی که از اول قصد قربتی نداشته تأثيری در رسيدن به هدفش ندارد، در دان

 نماید.می

ب هم مرات وارند نكته مهم این است که بسيای از کماالت و فضایل اخالقی در عين حال که هم مفهوم مطلق د

ر دست بلكه بی نيیك امر یا صفت یا حالت نس نسبی، برعكس در امر تقوی، جنبة نسبی وجود ندارد یعنی تقوی

ت كن اسکسی یا هست و یا اصالً نيست، و چنين نيست که مانند سخاوت و شجاعت در اشخاص مختلف مم

 مراتب متفاوتی داشته باشد.

های فكری و حوزوی بستخالصه و نتيجه: از طالب علوم دینی که در مقام درك نقائص محيط تحصيلی و بن

خود را  از اول ـ و از همين حاال ـ ميزان شهامتاند به آنان این اصل مهم یادآوری شده است که : همراجعه کرد

کاری اه پرهيزاال ردرست بشناسيد و بسنجيد، ببينيد اگر آن دل و جرأت و شهامت و شجاعت را ندارید که از ح

ا عوض حاال رشته درسي خود رحتماً و حتماً از گيرید، داری و تقوای حقيقی الهی را پيش بو خویشتن

ه وگرنه هرچه در آن شرايط پيش برويد گرانبارتر شده و بو به سراغ علوم دیگر روید  كنيد

 بدبختي بزرگتري گرفتار خواهيد شد.

ـ راه دین با راه علم ظاهری دو تا است و از هم جدا است، در راه علم ظاهری شرایط قلبی مطرح نيست تنها 2

تواند راهروی علم را به و تأمل و حتی شوق وذوق سطحی و ظاهری و احساساتی هم میقوة حافظه و تفكر 

شرايط قلبي  _استعدادهاي ظاهري حتي مقدم بر همةمقصد برساند اما در راه دین عالوه بر آنها ـ 

مان این اصل را مكرر در برخی از تأليفات و سخنرانيهای گذشته شرط موفقيت و رسيدن به هدف است.

چرا که  «در مكاتب اصيل آسماني سالمت قلب مقدم بر سالمت عقلي است»ایم که : آور شدهیاد
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تواند منشاء فساد و خطر و ضرر بزرگی باشد )مانند سالمت عقل ظاهری بدون سالمت قلبی خود می

 سياستمداران کذائی غرب(. از طرف دیگر یكی از مهمترین مشكالت طی طریق کمال وسير و سلوك در مسير

از جملة چيزهائي كه قابل اعتماد نيست ، »اند که:بزرگان فرموده ثباتي احوال دل استبيدین، 

تواند احوال دل را ـ ولو به مرتبه کمال ای آدمی میحال چگونه و به چه وسيله «يكي هم احوال دل است!

حضرت رسول اکرم )ص(  در دعاهای ماه رمضان ازتثبيت کند و به سرعت از دست ندهد،معنوی هم برسد ـ 

اللهمَ غَيّر سوُءَ حالِنا بِحُسْنِ »ی یكی این دعا بوده است: هاشان از درگاه ربوبنقل شده است که از جمله خواسته

که هنوز اهميت این احوال دل بر خود « یا مُقَلّبَ القلوب...»و نيز دعای معروف لحظه تحویل سال « حالِكَ

 مانده است:مسلمانان پوشيده و فراموش شده 

حافظه و  وکند بلكه هوش برای تحصيل در دانشگاه و طی مراتب کمال علمی احوال دل نقش اول را بازی نمی

 ني اولاما براي تحصيل علوم دياستعداد و نبوغ کافی است برای تسریع سير تكامل در جهت دانش، 

 احوال دل و بعد استعدادهاي ديگر.

ه از بدو ایمان آوردن تا لب گور از دو ابتالء و دو خطر خالی نيست ـ راه پرپيچ و خم و پرخطر دین ک3

)جمالت شيطانی ـ امتحانات الهی( به غير از راه هموار علوم دانشگاهی و ظاهری است که تنها یك استاد 

راهنمای عالم به یك علم کافی است شخص را در عالم علم به مقصد رساند )حتی با استعداد متوسط( در حالی 

راه دین صرفنظر از جمع شرایط مهم چندی ـ حتی با وجود استعداد و اشتياق و هر نوع آمادگی برای که 

معروف خاص و « تقليد»مجاهدت و فداکاری ـ بدون راهنمای فقهی نيست که عصاره و فشردة آن تحت عنوان 

به حق محتاج دسترسی به  اما طالبان وصال عام است که تازه این مقدمه کار است، آن هم برای مسلمان عادی،

راهنماهای برتر واصل به حق هستند. از سوی دیگر داعيان رهبری و رهبریت در دین بسيارند، اما یك راهروی 

دین حقيقی ـ که خود را عمالً و حقيقاتاً به زیور تقوی آراسته ـ برای طی طریق کمال و سير در عوالم برتری، 
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تواند از وصال به حق استاد یا راهنما یا درست بشناسد و چطور می« دینیراهزن »چگونه رهبر واقعی دینی را از 

مراد یا به هر عنوان دیگری اطمينان حاصل کند که بدون دسترسی به معيار صحيح تشخيص ممكن نيست در 

مله نماید. از جهاهم در این مورد نيز معيارهائی عرضه شده در شناخت را تسهيل میهای گذشتهها و نوشتهگفته

اگر در اعمال و رفتار و گفتار و حاالت روحي كسي اثري از آثار خودخواهي ظاهر يا »اینكه: 

مشاهده شود، بدانيد كه چنين كسي به جائي نرسيده است هر چند  از نظر علم اعلم زمان و از 

 «لحاظ شهرت و معروفيت منحصر بفرد دوران باشد

اما به معنی نماید،  مكنستفرادی بسيار مشكل و گاهی تعليق به محال مالبته اذعان داریم که یافتن چنين فردی یا ا

 اساتيد و وکند که از طبقه علماء و دانشمندان فقدان مطلق هم نيست و در ضمن این معيار ما را منع نمی

و  شبرداری نكنيم و از دانهای اسارت در خودشان ظاهر شده، بهرهگویندگان و نویسندگان آنچنانی که نشانه

روی هر کس و ناکسی که از علوم و فنون و اما چشم و گوش بسته دنبالههای علمی و دینی او استفاده نكنيم،داده

دمی را تواند آمعلومات و اطالعات وسيعی برخوردار است خطای بزرگی است که تا مرحله انحطاط کامل می

 پيش برد.

که بر طبق آیه صریح قرآنی بهترین زاد و توشه راه ترقی و تعاریف زیادی شده است اما از آنجا « تقوی»ـ برای 4

سوره بقره( در چنين شرایطی الزم است سرنخ تقوی را ابتدا به  197است )آیه « توشه تقوی»تعالی و تكامل 

تواند در دل آدمی سایه افكند؟! و ابتدای کار دست آورد که تقوای الهی در مراحل اولية خود به چه شكلی می

توانيم در این مسير با است؟ و اگر ما قدرت و صالحيت طی مراحل کمال را هم نداشته باشيم الاقل میدر کجا 

ها )که از خواستن آنها گریزی مان و شناختن مرزهای مشروع و نامشروع این خواستههایمحدود کردن خواسته

روی و زیاده طلبی را مرزی راه زیادهنيست( خود را از مهلكه نجات بخشيم بدین معنی که با دست یافتن به چنان 

به روی نفس اماره ببندیم که اگر فرد متقی حقيقی نشدیم الاقل فردی غرق در شهوت و اميال و هوسهای 
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های طالئی زندگی را برای ترقی و تعالی از دست ندهيم، و باالخره خود را در ردیف ناموزونی نشده و فرصت

 از دنيا رفتند و رمز موفقيت در آن چنين است:« ررستگا»کسانی قرار دهيم که آخر سر 

 ور مقام زهد دحق او نيست ولی « خواستنی»تواند هر چه را بخواهد و خواهانش باشد اما هر ظاهراً انسان می

رد، نها جدا کهای مشروع و معقول را از غير آتقوی چنين نيست حتی در مقدمات سير و سلوك باید مرز خواسته

و را ياري كند و ابه قدر رفع نياز و حفظ شئونات » خواهد:منه حقيقی از خدا مییك مؤمن یا مؤ

. ضيق معاش داند و کمتر از آن را وسيلهو توقع بيش از آن را تعدی و تجاوز از حد و حق، می «روزي رساند

فسير تف و عریهم آسان نيست و به علت اختالف نظرها در ت« شأن»اما درك و تشخيص معنی و مفهوم عنوان 

تر د را باالأن خوآن عموماً معيار درستی در دست نبوده و محتاج تأمل و تدبر است، هر کسی از روی غفلت ش

توان بيش از همه از این فرمایش حضرت علی )ع( معيار درستی بدست آورد که داند ولی در عين حال میمی

ها و که هم شامل شناخت نعمت «خدا رحمت كند بر كسي كه قدر خود را درست بشناسد» فرمود:

ز وقع بيش اتشود )که چه استعداد و استحقاقی را دارد( و هم مانع هوس و طمع و ارزشهای موجود در خود می

 ك نعمت یایدهد. وقتی آرزوی رسيدن به استعداد و استحقاق گشته و مومن را به آزادگی و وارستگی سوق می

و درست  يم اول باید بررسی کنيمگاه منعم حقيقی خواستارش هستپروریم و یا از درموهبتی را در دل می

! اگر پاسخ م یا نه؟داری دریابيم و بشناسيم که آیا دارای چنان شأن و مقامی ـ استحقاق و لياقت و صالحيتی ـ را

 فنكه با صرشود صرفنظر از ایمثبت بود حق داریم آن را طلب نمائيم وگرنه جز حسرت چيزی عاید انسان نمی

مانيم. از رسيدن به نعمت و موهبت خدادادی در حد استعداد و استحقاق هم محروم بوقت و معطلی بيجا،

ل ات و تكامطلبی نشانة همت واال و دل و جرأت و شهامت و شجاعت نيست، مگر در باب معنویات و ترقيزیاده

 روحی، که در مادیات عين هوس و طمع و توقعات است.
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ها از برکت تاع نعماین جهان کدام است؟ دنيای مادی ما در عين حال که پر است از انوـ باالترین نعمت در 5

ها متشماری هم غنی است اما اینكه باالترین نعهای غيرمادی و معنوی بیاستعدادهای عالی خدادادی، از نعمت

مجهول  هان ـجعمر کدام است؟ پاسخ آن برای اکثریت قریب به اتفاق انسانها ـ از آدم تا خاتم و پایان 

هاي جهان و دوران حيات هر انساني آن نعمت است كه اگر بشر بدان باالترين نعمتاست:

هاي مادي و معنوي عالم براي او نعمت و موهبت و وسيلة سعادت دست يافت تمام نعمت

هاي مادي ومعنوي هستي و عالم وجود براي او در است و اگر از آن محروم ماند همة نعمت

 است!« نقمت»حكم 

تنها دسترسی به ثروت و شهرت و قدرت و موقعيت و حتی علوم و فنون و صنایع و باالتر از آنها هم کافی نيست 

مند سازد، و اگر کسی به همة این بشر را به سعادت رسانده و به ارزشهای عالم وجود واقف و از آنها بهره

اگر از روي علم و آگاهي و معرفت و هره باشد، ببی« تك نعمت ممتاز»امتيازات دست یابد ولی از آن 

بصيرت بنگريم همة آن امتيازات ظاهر در باطن از جمله وسايل بدبختي ابدي انسان بوده و 

برای  «شان در نظر اهل معرفت نقمت است.هستند يعني ظاهرشان در نظر جاهل نعمت و باطن

گی و عاقبت امر دو گروه مردم یعنی مؤمن و درك ظرافت و حساسيت و اهميت موضوع کافی است به طرز زند

اگر در دنيا فقير شود سعادتمند است )صبرش به ترفيع مقام و  «مؤمن واقعي»کافر توجه و اندکی تأمل نمائيم: 

کند و ثواب آخرت و اگر غنی باشد باز خوشبخت است. )ثروت را در راه خدا خرج می« انجامداجر اخروی می

برد( ای نمیلی کافر اگر فقير باشد بدبخت است )زیرا آخرتی هم ندارد از دنيا هم بهرهو سعادت دنيوی دارد( و

گيرد و آن سالمت و قدرت را در راه خدا به طاعت و خدمت میمؤمن اگر سالم و قوی باشد خوشبخت است )

و علت برد( و اگر از نعمت صحت و سالمت محروم باشد در عين بيماری و حتی در حال نقاهت اجر می

ای است به مومن از خوشبخت است )زیرا با صبر بر مرضی ـ که به تعبير حضرت سجاد )ع( در صحيفه تحفه
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یابد( ولی کافر اگر سالم و قوی باشد بدبخت است )زیرا پایان دست میجانب خداوند ـ به ترفيع مقام و اجر بی

افزاید( و د و بر عذاب دنيوی و اخرویش میگيرآن سالمت و قدرت را در راه معصيت و فتنه و فساد بكار می

اگر عليل و بيمار و ناتوان باشد نيز بدبخت است )زیرا او که آخرتی ندارد تا تحمل محروميت دنيوی را به عشق 

ای برد( اگر عمر مؤمن طوالنی باشد آن نماید، و از نعمت سالمت هم محروم است تا از دنيا لذت و بهره

جام طاعات و عبادات و خدمات خداپسندانه فرصت بسياری دارد و توفيقی بيشتر و سعادتمند است )برای ان

طوبی آن عمر طوالنی که قرین کارهای خير و »اندوخته اخروی باالتر است حضرت رسول اکرم )ص( فرمود: 

ه شود(و اگر عمر مومن کوتاه باشد باز خوشبخت است )که عمر کوتاو این نصيب کافر نمی« عمل صالح باشد

گيرد و در آخر سر یعنی در مقدری مطابق مشيت الهی است و جبران کمبودها را برای مؤمن خود برعهده می

كيفيت عمر مقدم بر »آورد( و با توجه به اینكه از نظر ادیان بر حق آسمانی همواره آخرت چيزی کم نمی

يقی در عمر کوتاه خود موفق به توان دریافت که چه بسا به توفيق الهی مؤمن یا مؤمنه حقمی «كميت آنست

انجام طاعات و عبادات و خدمات بسيار بزرگی گردد که عمر طوالنی غيرمؤمن یا مؤمن صوری و متدین عرفی 

مند نباشد، بنابراین پس از ورود بر عالم ایمان، کمی و زیادی عمر یا ثروت یا قدرت یا از یكهزارم آنهم بهره

تر ند باشد و به عكس کافر اگر عمرش دراز باشد بدبخت ـ بلكه بدبختتواسالمت مالك سعادت و نكبت نمی

معصيت، و فتنه و فسادش افزونتر و اندوختة آخرتش از عذاب بيشتر ـ است )زیرا هر چه بيشتر خيانت، جنایت، 

شود که در قرآن مجيد بارها خداوند خطاب به حضرت محمد )ص( حكمت عمر طوالنی و مهلت دادنها به می

ر و منافقين را بيان فرموده( و اگر عمر کافر کوتاه باشد باز هم بدبخت است )زیرا آخرتی هم ندارد هيچ! از کفا

برد، صرفنظر از اینكه چنان لذات هم گذری است و پایدار ای ـ الاقل در لذات نفسانی ـ نمیدنيا هم بهره

 نيست(...
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ع ها یا تبدیل آنها به انوااب برخورداری از نعمتر بدشود که اختالف سطح کفر و ایمان پس نتيجه این می

اند به عدم وجود شود بلكه هر دو وابستهها بسيار زیاد است ولی کفر و ایمان هم خود به خود حاصل نمینقمت

 های جهاناست که با دسترسی به نعمت هدایت واقعی همه نعمت« نعمت هدایت»یك نعمت باالتری و آن 

نعمت »شود و در صورت محروميت از نسان و تأمين سعادت دنيوی و اخروی او میوسيله ترقی و تعالی ا

 های عالم اعم از مادی و معنوی )حتی علم! کهنعمت همة« نقمتی مانند ضاللت»و گرفتاری در دامان « هدایت

ر دیگ« تهرگشورق ب»ها است( رنگ باخته و قلب ماهيت یافته و به علت اینكه به قول معروف مورد وثاق خيلی

 های جهان فریادرس آدمی نبوده است.هيچ یك از نعمت

های جهان مخصوص به خود توان دریافت که بهرة هر مؤمنی از نعمتـ از اینكه ایمان هم مراتبی دارد می6

و اگر کافر و منافق به علت كميت و كيفيت آن هم رابطة مستقيمي با مراتب ايمان دارد اوست و 

ایت بدبخت ازلی هستند، آن چنان هم نيست که هر کسی خود را در جرگه صاحبان محروميت از نعمت هد

مند گردد، بلكه ميزان های جهان بهرهتواند از همة نعمتایمان یافت )یا به غلط جا زد!( بطور کامل می

قيقی و شان دارد به طوری که مؤمنين حهای جهان رابطه مستقيمی با درجة ایمانبرخورداری مؤمنين از نعمت

های جهان ـ اکثر برخورداری از زندگی دارند و تمام نعمتها( حدشایستگان و وارستگان )از خود و خودخواهی

ودآور و به تمام معنی شان مفيد و سشان هم ـ برایهایهای زندگی بلكه یك یك نفس کشيدنحتی لحظه لحظه

ورند، به تناسب مراتب ایمان و جهالت غوطهاست و مؤمنين عادی که عموماً در ورطه غفلت « نعمت»در حكم 

ظاهراً كم  برداری کنند. برای درك اهميت موضوع تنها به یك نعمتهای موجود بهرهتوانند از نعمتخود می

تمام دقایق عمر مؤمن حقيقی شایسته و وارسته )حتی عالوه بر کنيم و آن دقایق عمر است:اشاره می ارزش!

هایش( پربار و پرثمر و سودآور است و چنان فردی غرق در نعمت بوده وجودش در يهخود ثانها،یك یك دقيقه

 روی زمين منشاء خير و برکت است هم برای خودش و هم برای دیگران.



    

    25   ان دانشگاهي ابعادي از تفاوتهاي طالب حوزه با دانشجوي

 

 

 www.ordoubadi.ir              پایگاه اطالع رسانی دکتر احمد صبور اردوبادی

پسند غربی و این اصطالح عوام« وقت طال است!»اند: در کتب و منابع مختلف در ارزشيابی اهميت وقت گفته

ه در کهای عمر را ـ مخصوصاً در حق مؤمن ـ بسيار پائين آورده ها و ثانيهش دقيقهو ارزها را گول زده،خيلی

امطلوب نین اثر به بطالن این حكم و حماقت سرایندگان و گویندگان ا« راز طول عمر»مباحث مقدماتی کتاب 

ها و قارن پدیدهبستگی دارد به ت« بعد زمان»ایم که ارزش ایم و مثالها زده واثبات کردهمشروحاً بحث کرده

ن با ز بعد زماافتد به طوری که گاهی ارزش یك دقيقه ااتفاقات و جریانی که در آن مقدار از زمان اتفاق می

دوم  کند )و در افنجار بمب اتمی هيروشيما و ناکازاکی جنگهزارها انسان برابری میارزش جان دهها ، صدها،

 رزش واپس مؤمن حقيقي به  کشته و مجروح گردید( جهانی معادل ارزش جان بالغ بر یك ميليون نفر

ين توفيقی هم باز زیر سر سفره و مجموعة چن هاي عمر خود بايد آگاه باشداهميت يك يك لحظه

های جهان را به ما عطا نماید: برداری از جزء جزء نعمتتواند امكان بهرهقرار گرفته و می« نعمت هدایت»وسيع 

 شده و با های جهان برای بشریت مفيد و پرخير و برکت و کارسازآن همة نعمت پس تنها نعمتی که با وجود

ست كه با ا« نعمت هدايت»کند همان یهای بسيار تبدیل مفقدانش جهان را به گورستانی با مرده

 شود.مي« هانقمت»و در غيابش از جمله « نعمت»حضورش همه مواهب جهاني در حكم 

باید نصيب آدمی گردد که در این مورد دین بر حق و آسمانی اسالم به یاری ـ اما نعمت هدایت از کجا  7

السالم، بيش از هر مكتب و مسلك و فرهنگ و تمدنی الشان اسالم و حضرت ائمه اطهار عليهمپيشوای عظيم

ع گامهای استوار بلندی برداشته است که در سطح وسيعی از متون اسالمی اجزاء آن گسترده شده ولی در مجمو

است و دوم دسترسی به یك « سالمت قلب»بسيار اهميت داد که اولش « راهيابی»باید به دو اصل مهم در امر 

 3خود را کنار کشد و در بند شمارة « خود و خودخواهی»ای که حداقل از حيطه سلطة راهنمای شایسته وارسته

از یك طرف و « احوال دل»گفتار و مخصوصاً فوقاً اشاراتی رفته  هر چند که دقت و مراقبت از اعمال و رفتار و 

سعی و کوشش و مجاهدت و فداکاری هم از طرف دیگر، در ردیف لوازم کار و نيازهای اولية چنان توفيقی به 
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صحت چنان ایمان و هدایتی را دائماً « عمل صالح»روند و یا پس از توفيق هدایت باید استمرار توفيق شمار می

 دهند.ای را تشكيل میم در جای خود مهم و موضوع بحث جداگانهگواهی نمایند که هر کدا

 

 

 

داد اما بنابه درخواستی که کرده چنين اطاله کالمی را نمیگرچه محدودیت فرضت و شرایط موجود اجازة

 ایتهریافت نوشتان )رابط فيمابين( مأمور ابالغ مراتب ارادت و عالقه کثيری نسبت به دبودید و دوست نزدیك

، ها گردیدرش آناز اینجانب شده و تعقيب جدی و مكررتان نيز مبين عالقه قلبی نسبت به درك حقایق و پذی

شته الخره برزی بامجموعاً دست به دست هم داد و این چند نكته حساس در صحنه زندگی به عنوان یادبود ناچي

 تحریر درآمد.

ستحقاق تعداد و اتان رسانده و در هرکدام که اسمكاراندر پایان سالمم را به یاران و همراهان و همفكران و ه

ارید، داین یادداشت مستحضر  توانيد از متن یا از مضامين برگزیدةدرك و قبول چنين حقایقی را سراغ دارید می

اهم حی را فرد صالباشد که در این دوران ظلمت و جاهليت کبير عصر حاضر وسيلة هدایت و نجات فردی یا افرا

و  حمت اهللريكم و که هم خودتان و هم ما را در درگاه حضرت احدیت مقبول و مأجور سازد. والسالم علنماید 

 با التماس دعای خير برکاته ـ 

 

 

 

 

 


