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💠 تبیین جایگاه انقالب اسالمی و ملت ایران در مقدمه سازی ظهور و گذر از پیچ تاریخی و رقم زدن تمدن نوین اسالمی
️✳ماموریت بزرگ ملت غیور ایران و انقالب اسالمی در قرن پیش رو به رهبری امامین انقالب رقم زدن یک پدیده تاریخی
است که از صدر اسالم تا کنون بی سابقه است .
️✳گام اول در  ۵۰سال گذشته به شکل بی نظیری سپری شد و ایران را به یک قدرت شکست ناپذیر تبدیل کرد .
️✳گام دوم که تمدن سازی نوین اسالمی در دنیا است ماموریت ویژه ای است که حسب روایات متعدد بر دوش امت اسالمی
قرن حاضر است.
️✳جایگاه انتخابات اسفند  ۹۸و  ۱۴۰۰ریاست جمهوری در این ماموریت بسیار مهم است.
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مقدمه
1

قَالَ رسول اهلل | :إِنَ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَداً

هزار و چهار صد سال مي گذرد و آنچه که اسالم ناب شيعي را زنده نگه داشته است خون حسين بن علي ‘ است .خوني که
به همراه یاران با وفایش در سرزمين کربال به دین حيات داد و حسين × را ثار اهلل کرد .امام حسين × نه تنها زنده کننده اسالم
ناب شيعي است؛ بلکه چه بسيار انسان هایي که در طول تاریخ بواسطه دم مسيحایي او حيات جاودان گرفته اند و به خيل عاشورایيان
پيوسته اند .خاصيت حيات بخشي سيد الشهداء × به انسان چنين مي آموزد که اگر انسان و یا جامعه ای بخواهد زنده بماند و ادامه
حيات دهد ،الزمه اش اتصال دائمي به این منبع الیزال الهي است؛ و اگر جامعه ای از این منبع جدا شود ،باید در انتظار نابودی و
اضمحالل باشد.
عرفان کربال تحليلي است متفاوت از سير حرکت امام از مدینه تا کربال ،که در صورت هم مسير شدن با امام حسين × در
این مسير انسان مي تواند به اوج عرفان و معنویت برسد .همان عرفان و معنویتي که شهدای جنگ تحميلي ما یک شبه بدان رسيدند.
همان عرفاني که جامعه ی ایران را بعد از گذشت  2500سال از یوغ ظلم و ستم نجات داد و همان عرفاني که امروز و در شرایط
فعلي جامعه ما بيش از پيش بدان نيازمند است .مقام معظم رهبری در همين مورد چنين
مي فرماید:
« اگر پيام امام حسين × را زنده نگه مي داریم ،اگر نام امام حسين × را بزرگ مي شماریم ،اگر این نهضت را حادثه ی
عظيم انساني در طول تاریخ مي دانيم و بر آن ارج مي نهيم ،برای این است که یادآوری این حادثه به ما کمک خواهد کرد که حرکت
کنيم و جلو برویم و انگشت اشاره ی امام حسين × را تعقيب کنيم و به لطف خدا به آن هدفها برسيم و ملت ایران ان شاءاهلل
خواهد رسيد».

2

ن
ُس َيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَداً 1ثُمَّ قَالَ× بِأَبِي قَتِيلُ کُلِّ عَبْرَةٍ قِيلَ وَ مَا قَتِيلُ کُلِّ عَبْرَةٍ یَا ابْ َ
َس َهُ فِي حِجْرِهِ وَ قَالَ إِنَ لِقَتْلِ الْح َ
ُس َيْنِ بْنِ عَلِيٍّ×وَ هُوَ مُقْبِلٌ فَأَجْل َ
 1نَظَرَ النَّبِيُّ | إِلَى الْح َ
رَسُولِ اللَّهِ قَالَ لَا یَذْکُرُهُ مُؤْمِنٌ إِلَّا بَکَى.مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،10ص.319 :
 2خطبه های نماز جمعه ی تهران .1379/1/26
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در این سخنراني عرفان کربال در چهار سطح تعریف شده است .سه جلسه اول مقدمات عرفان کربالست و از جلسه چهارم ،چهار
سطح عرفان عقل ،اشک ،خون و عشق تبيين شده است .این محصول با کمک تيم پژوهشي موسسه تخصصي خطابه اميربيان –
شعبه اصفهان -تهيه شده است .برادران حجج اسالم :محمدمهدی قندهاری – اميرحسين عسکری -احمد رضا ریيسي -علي
جندقيان -یحيي زارع – مجید خاني و امين حقيقت نژاد محققيني بودند که در تهيه این محصول ارزشمند نقش ویژه ای داشتند .از
برادر عزیز حجت االسالم جنتي که در به ثمر رساندن این محصول زحمات زیادی کشيدند کمال تشکر را داریم.
اميد است که این اثر ناقابل کمکي باشد برای گسترش معارف ناب کربال.
ملتمس دعای مبلغان عزیز
معاونت پژوهش موسسه تخصصي اميربيان
شعبه اصفهان شهریور97
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شناسنامه سخنرانی جلسه اول :عرفان چیست؟

ماهيت :در این سخنراني به دنبال این هستيم که به مخاطب ثابت کنيم هدف خلقت ما رسيدن به عرفان است.
روش انگيزه سازی :ابهام
نمایه محتواها :داستان عالمه قاضي طباطبایي .
اقناع اندیشه:

عامل بروز مشکل :ندانستن معنای عرفان
هدف اندیشهای :اثبات اینکه هدف خلقت ما عرفان و رسيدن به خدا بوده و نيز تبيين معنای عرفان و قرب به خدا
روش اقناع اندیشه :تعامل مصنوعي ،توضيح و تبيين ،مقایسه و تشبيه
نمایه محتواها :روایت امام حسين × ،آیه قران ،معنای قرب
پرورش احساس

آثار و پيامد :رسيدن به مقامات باال و انجام کارهای خارق عادت
هدف احساسي :ایجاد شوق و محبت به رسيدن به مقامات عرفاني
روش پرورش احساس :استفاده از داستان احساسي
نمایه محتواها :داستان سلمان ،داستان سيد هاشم حداد
رفتارسازی

راهکارها :ایجاد صبر
هدف رفتاری :مخاطب یکي از صفات خدا را در خود دروني کند؛ در این مورد صبر انتخاب شده است.
روش رفتارسازی :برنامهدهي
نمایه محتواها :سه برنامه جزئي و داستان ابو طلحه

جلسه اول :عرفان چیست؟

یکى 1از بزرگان علمى و مدرسََين نجف اشََرف مىگفت :من درباره مرحوم اسََتاد العلماء ميرزا على آقا قاضََى طباطبائى و
مطالبى که از ایشََان نقل مىشََد و احواالتى که به گوش مىرسََيد در شََک بودم .با خود مىگفتم آیا این مطالبى که اینها دارند
در ست ا ست یا نه؟ این شاگردانى که تربيت مىکنند و داراى چنين و چنان از حاالت و ملکات و کماالتى ميگردند را ست ا ست یا
تخيّل؟ مدّتها با خود در این موضوع حدیث نفس ميکردم و کسى هم از نيّت من خبرى نداشت .تا یک روز رفتم به مسجد کوفه
براى نماز و عبادت و بجاى آوردن بعضى از اعمالى که براى آن مسجد وارد شده است.
مرحوم قاضى زیاد به مسجد کوفه ميرفتند و براى عبادت در آنجا حجره خاصي داشتند .به این مسجد و مسجد سهله بسيار
عالقهمند بودند و بسيارى از شبها را به عبادت و بيدارى در آنها به روز مىآوردند.
مىگوید :در بيرون م سجد به مرحوم قا ضى برخورد کردم و سالم کردیم و احوالپر سى از یکدیگر نمودیم و قدرى با یکدگر
سخن گفتيم تا رسيدیم پشت مسجد ،در این حال در پاى آن دیوارهاى بلندى که دیوارهاى مسجد را تشکيل مىدهد در طرف قبله
در خارج مسجد در بيابان هر دو با هم روى زمين نشستيم تا قدرى رفع خستگى کرده و سپس به مسجد برویم.
با هم گرم صحبت شدیم ،و مرحوم قا ضى از ا سرار و آیات الهيه براى ما دا ستانها بيان ميفرمود و از مقام اجالل و عظمت
توحيد و قدم گذاردن در این راه ،و در اینکه یگانه هدف خلقت انسان است مطالبى را بيان مىنمود و شواهدى اقامه مىنمود .من در
دل خود با خود حدیث نفس کرده و گفتم :که واقعاً ما در شک و شبهه هستيم و نمىدانيم چه خبر است؟ اگر عمر ما به همين منوال
بگذرد واى بر ما؛ اگر حقيقتى باشد و به ما نرسد واى بر ما! و از طرفى هم نمىدانيم که واقعاً راست است تا دنبال کنيم.
 1انگيزه سازی به روش ابهام.
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در این حال مار بزرگى از سوراخ بيرون آمد و در جلوى ما خزیده بهموازات دیوار مسجد حرکت کرد .در آن نواحى مار بسيار است
و غالباً مردم آنها را مىبينند ولى تابهحال شنيده نشده است که کسى را گزیده باشند .همينکه مار در مقابل ما رسيد من فيالجمله
وحشتى کردم ،مرحوم قاضى اشارهاى به مار کرده و فرمود :مُتْ بِإذْنِ اللَهِ! «بمير به اذن خدا!» مار فوراً در جاى خود خشک شد.
مرحوم قا ضى بدون آنکه اعتنائى کند شروع کرد به دنباله صحبت که با هم دا شتيم ،سپس برخا ستيم رفتيم داخل م سجد؛
مرحوم قاضَََى اوّل دو رکعت نماز در ميان خواندند و پس از آن به حجره خود رفتند .من هم مقدارى از اعمال مسَََجد را بجاى
مىآوردم و در نظر داشتم که بعد از بجا آوردن آن اعمال به نجف اشرف مراجعت کنم.
در بين اعمال ناگاه به خاطرم گذشت که آیا این کارى که این مرد کرد واقعيت داشت یا چشمبندى بود مانند سحرى که ساحران
مىکنند؟ خوب است بروم ببينم مار مرده است یا زنده شده و فرار کرده است! این خاطره سخت به من فشار مىآورد تا اعمالى که
در نظر دا شتم به اتمام ر سانيدم و فوراً آمدم بيرون م سجد در همان محلي که با مرحوم قا ضى ن ش سته بودیم ،دیدم مار خ شک
شده و به روى زمين افتاده است؛ پا زدم به آن دیدم ابداً حرکتى ندارد.
بسيار منقلب و شرمنده شدم .برگشتم به مسجد که چند رکعت دیگر نماز بخوانم ،نتوانستم؛ و این فکر مرا گرفته بود که واقعاً اگر
این مسائل حقّ است ،پس چرا ما ابداً بدانها توجهي نداریم.
مرحوم قاضى مدّتى در حجره خود به عبادت مشغول بود ،بعد که بيرون آمد و بهقصد نجف از مسجد خارج شد ،من نيز خارج
شدم .درِ م سجد کوفه باز به هم برخورد کردیم ،آن مرحوم لبخندى به من زده و فرمود« :خوب آقاجان! امتحان هم کردى ،امتحان
3
هم کردى؟»
نکند ما هم در شک و شبهه ،این عمر که سرمایه بينظير است را از دست بدهيم و دنبال هدفي که برای آن خلق شدهایم نباشيم
و از نتایج و آثار آن بيبهره بمانيم .سؤال بسيار مهم هر انساني باید این باشد که بهراستي هدف از خلقت ما چيست؟ به دست آوردن
پول و سکه و دالر یا به دست آوردن مقام و شهرت و قدرت یا به دست آوردن اعتبار اجتماعي؟

زماني 1که از خدا بپرسََيم :خدایا! چرا ما را خلق کردی؟ خدای متعال از طریق کتاب شََریف خود قرآن کریم جواب ما را ميدهد:
«ماخَلَقتُ الجن و االنسَ اِلّالِيَعبُدون» 2ما جن و انس را خلق نکردیم مگر برای عبادت.
 1اقناع اندیشه به روش توضيح به نمونه.
 2معاد شناسى ،عالمه آیه اهلل طهراني ،صص  231تا .233

اما منظور از عبادت چيست؟ آیا معنای آن این است که من و شما درس و زندگي و کار و تالش را رها کنيم و فقط به نماز و روزه
و تالوت قرآن بپردازیم؟ 1اصَالً هي انسَاني ميتواند اینگونه زندگياش را سَپری کند؟! پس منظور دقيق خدای متعال از این آیه
چيست؟
وجود نازنين و مقدس آقا اباعبداهلل الحسين× به زیبایي تمام ،پاسخ این سؤال را ميدهند .ایشان روزی خطاب به اصحاب خود
فرمودند « :أَیُّهَا النَّاسُ! إنَّ اللَهَ مَا خَلَقَ خَلْقَ اللَهِ إلَّا لِيَعْرِفُوهُ؛ فَإذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ ،وَ اسَََْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَه مَا سَََِواهُ»2؛ اى مردم!
بهدرستي که خداوند خلق خود را نيافریده است ،مگر از براى آنکه به او معرفت و شناسایي پيدا کنند .پس زماني که او را بشناسند،
در مقام بندگى و عبودیت او برميآیند؛ و بهواسطه عبادت و بندگى او از عبادت و بندگى غير او ،از جميع ما سِوى ،مُستغنى مىگردند.
یعني ای انسََان ،ای اشََرف مخلوقات روی زمين ،ما به تو چنان ظرفيتي عطا کردیم که ميتواني به خالق خویش معرفت پيدا
کني و این حق تو ست .ا صالً هدف از خلقت عارف شدن تو ست .عارف شدن یعني شناخت پيدا کردن و این شناخت مخ صوص
صنف و گروه خا صي ني ست .همه ا ستعداد عارف شدن را دارند .خطاب ح ضرت یا ایها الناس ا ست همانطور که خداوند در قرآن
شََریف هدف از خلقت همه انسََانها ،نه فقط گروه خاصََي را ،عرفان و شََناخت ميداند( .ماخَلَقتُ الجن و االنسَ اِلّالِيَعبُدون) أی
لِيَعرفون.
از سخن امام ح سين × که فرمود (فَإذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ) فهميده مي شود که عبادت فرع بر شناخت ا ست .شما محبين اربابمان
اباعبداهلل الحسين × اول شناخت پيدا کردید که در این مکان مجلس عزا سرپاست و سپس اقدام نمودید و تشریف آوردید.
تا معرفتي نبا شد عبادتي در کار نخواهد بود؛ مقدار و کيفيت عبادت هم ب ستگي به مقدار معرفت ما دارد .من و شما نميتوانيم به
لحاظ کمي و کيفي مثل اميرالمؤمنين × عبادت کنيم .چون شناختي که ای شان ن سبت به ح ضرت به خداوند متعال دارند من و
شما نداریم .البته باید تالش کنيم تا جایي که ميتوانيم خودمان را به مرتبه ایشان نزدیک کنيم.
هم به قدرتشنگي باید چشيد
آب دریا را اگر نتوان کشيد
نکته این است که بين علم و عرفان؛ بين دانستن و شناختن فرق است .ما به دنيا نيامدهایم بدانيم خدایي هست ،خيليها ميدانند،
بلکه آمدهایم خدایي را که ميدانيم هست ب شناسيم .شيخ عبدالرزاق کاشاني ميگوید( :المعرفة ذوقٌ) معرفت چشيدن است .کودك
خرد سال علم دارد که بخاریِ رو شن مي سوزاند اما ابداً در او اثری نميکند اما همينکه سوخت از مرتبه دان ستن به رتبه چ شيدن و
 1در پایان اقناع اندیشه به پاسخ این سؤال ميرسيم.
 2بحار األنوار (ط  -بيروت) ،ج ،5ص.312 :
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ر سيدن ارتقاء ميیابد و این ذوق و و صول ،سرچ شمه عمل و پرهيز از آتش ميگردد 1.عالمه شهير ابن ح سنویه ميگوید« :پس
عارف کسي است که با قلب و روح خویش عالم هستي و خالق هستي را درك ميکند که البته این شناخت مراحلي دارد و افراد در
2
آن مختلف هستند».
پس ما خلق شدهایم برای رسيدن به عرفان( .ما خلق خلق اهلل اال ليعرفوه)
حضَََرت داود × هم دقيقاً همين سَََؤال را از محضَََر باریتعالي ميپرسَََد« :لماذا خُلِقتُ» خدایا چرا مرا خلق کردی؟ خدا
ميفرماید« :یا داود کُنتُ کَنزا مَخفياً» من یک گنج پنهان بودم «فَاَحبَبتُ ان اُعرَف» دوست داشتم شناخته بشوم.
عجب !3خدایا یعني چه؟ یعني تو ما را با این دستگاه عظيم هستي خلق کردی که مخفي بودنت را بشناسيم؟ تو را کشف کنيم؟«فاحبَبتُ إن اَعرف فَخَلَقتُ الخَلقَ لکي اُعرَف» 4دو ست دا شتم شناخته ب شوم .عدهای را خلق کردم که بتوانند مرا ب شنا سند.شمای دانشآموز را شمای طلبه را شمای دانشجو را شمای کارمند  ...همه شما را برای همين عرفان خلق کردم.
پس هدف خلقت تا اینجا روشن شد.
 «خدایا مگه نياز داشتي؟» نه عزیزم ،الزمه رشد و کمال تو عرفان و شناخت من است.راستي اصالً چرا از بين تمام این موجودات منِ انسان را برای معرفت و شناخت خود انتخاب کرد؟ خدای متعال دارای صََفتي اسََت به نام فيا بودن 5علي االطالق .البته تمام صََفات او علي االطالق یعني مطلق اسََت .مثالًوقتي مي گویيم خداوند علمش مطلق است یعني همه علم را با همه وسعت و نهایتش دارد .فياضيت نيز چنين است.
یعني خداوند دوست دارد تا به بندهاش بدون هي حسابوکتابي بخشش کند.
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن
ز فيضش خاكِ آدم گشت گلشن
اما این بخ شش الهي نياز به ظرفيت و ب ستری دارد که پذیرای این بخ شش بيح سابوکتاب با شد .اگر همه بندگان را یکيیکي
 1شيخ عبدالرزاق کاشاني ،شرح منازل السائرین ،ص .565
 2این سخن حضرت در «ملحقات إحقاق الحقّ» ص  594از ج  ،11از علّامه شهير به ابن حسنویه در کتاب «دُرّ بحرِ المناقب» ص  128نقل شده است.
 3اقناع اندیشه به روش تعامل مصنوعي.
 4بحار مجلسي ،محمدباقر ،ج  84ص .199
( 5فرهنگ معين)( :فَ یّ) [ ع( ] .ص - 1 ).بسيار فيض  -دهنده ،بسيار بخشنده - 2 .جوانمرد - 3 .جوی پر آب.
فيا

در لغت به معنای رودخانه خروشان و پر آب است و در استعاره برای شخصي به کار ميرود که مانند رودخانهای خروشان بسيار سخاوتمند است و بخششهایش مانند رودخانه تراوش ميکند.

بررسي کنيم ميبينيم که نه حيوانات و انواعشان و نه گياهان و انواعشان و نه هي کدام از موجودات دیگر این ظرفيت را نداشتهاند.
بلکه فقط و فقط ان سان ا ست که دارای این قابليت بوده و به همين سبب در پي شگاه الهي دارای ارزش زیادی ا ست؛ خداوند او را
اشرف مخلوقات ناميده و در هنگام خلق او به خودش آفرین ميگوید .فتبارك اهلل احسن الخالقين.
وقتي ان سان را خلق کرد و همه مالئک معتر خداوند شدند به آنان فرمود :من چيزهایي ميدانم که شما نميدانيد .پس به او
علم اسماء را آموخت:
1
«وَعَلَّمَ آدَمَ االَسماء کُلَها ثُمَ عُرَضَهُم علي المَالئِکه فَقالَ أنبِئوني بِاَسماء هوُالء إن کُنتُم صادِقين».
و خداوند همه نامهای موجودات را به آدم آموخت ،پس (هویت و حقایق ذات موجودات را) به فرشَََتگان ارائه کرد و گفت :مرا از
2
نامهای ایشان خبر دهيد ،اگر (در ادعای سزاوار بودنتان به جانشيني) راستگویيد.
واقعاً عجيب اسََت که خدای متعال از بين تمام موجودات ،انسََان را برای عرفان به خودش انتخاب کرده اسََت و نکته جالبآنکه کار به اینجا ختم نمي شود بلکه ميفرمایدَ « :سخَّرَ لَکُم ما في ال َسموات وَما في االَر » ای ان سان آنچه در آ سمان و زمين
است ،یعني کل هستي در تسخير توست و تو ای انسان به تمام اینها لجام زدهای و گویا صاحبش هستي.
«عاشقان اباعبدهلل ،بهراستي این همه تجهيزات ،این همه تحویل گرفتن ما برای چيه»؟برای اینکه تو باید به هدف خلقت بر سي و اینها مقدمه ر سيدنِ تو به هدف خلقت ا ست و منِ خدا همه اینها را بر مبنای همانفياضََيت علي االطالقم به تو دادهام .بعد به مالئکه ميفرماید :ببينم آیا ميتوانيد این اسََماء را یاد بگيرید؟ مالئکه ميگویند نه ما
3
چنين ظرفيتي نداریم ،بلکه ظرفيت وجودیِ ما کم است.
درباره عارف شدن حرف ميزدیم .گفتيم امام حسين × ميفرمایند :منظور از خلقت الجن و االنس چيزی جز عرفان باریتعالي
نيست (ان اهلل ماخَلَقَ خَلَقَ اهلل ِاال ليعرفوه).
عارف شدن و به شناخت رسيدن سه سطح دارد:

 1سوره بقره ،آیه .31
 2تذکر نکتهای درباره آیه شریفه ضروری است:
علمي که خداوند به ان سان آموخت ،غير آن علمي بود که مالئکه از آدم آموختند ،علمي که برای آدم د ست داد ،حقيقت علم به ا سماء بود که فراگرفتن آن برای آدم ممکن بود و برای مالئکه غيرممکن؛ و
آدم نيز اگر مستحق و الیق خالفت خدایي شد ،به خا طر همين علم به اسماء بوده نه به خاطر خبر دادن به آن وگرنه بعد از خبر دادنش ،مالئکه هم مانند او باید باخبر ميشدند و دیگر جا نداشت که باز هم
بگویند :ما علمي نداریم( 2اما در اینکه منظور از این اسماء چيست و نحوه تعليم خداوند به آدم نيز چگونه بوده نظرات مختلفي وجود دارد) .تفسير الميزان ،ج  ،1ص .180
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اول :عرفان و شناخت حسي که با دیدن آثار خداوند متعال در جهان هستي حاصل ميشود.
دوم :عرفان عقلي که با برهانهای عقلي مثل برهان امکان و وجوب ،برهان صدیقين و ...به دست ميآید
سوم :عرفان و شناخت قلبي است که ميتوان گفت باالترین سطح عرفان است.
عرفان قلبي یعني رسيدن قلب به صفات اخالقي .در اصطالح دیني به این سطح از عرفان ،تقرب به خدا ميگویند .در واقع این
صفات اخالقي زماني در انسان متجلي ميشود که او تقرب الي اهلل پيدا کند .اصالً هدف خلقت در باالترین سطح ،قرب به خداست.
إِلى رَبِّکَ مُنْتَهاها 2از این رو قرب به خدا درخواست اوليای الهي بوده است .در مناجات خمسه عشر امام سجاد × عرضه ميدارد:
(إِلَهِي فَاجْعَلْنَا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ لِقُرْبِکَ وَ وَلَایَتِک) 3خدایا ما را از کساني قرار بده که برای قرب و والیت خودت برگزیدی.
همسر فرعون (آسيه) در زیر شکنجه از خداوند درخواست ميکند (رَبِ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّة) 4او نگفت در بهشت خانهای
برایم بنا کن بلکه گفت نزد خودت .البته قرب را ميتوان به سه معنا دانست:
 .1قرب مکاني؛ اآلن من به این ميکروفن نسبت به شما قرب مکاني دارم یعني به لحاظ مکاني نزدیکترم.
 .2قرب مقامي؛ مثل قرب جایگاهي معاون اول نسبت به رئيسجمهور.
این دو نوع قرب درباره خدا جایگاهي ندارد.
5
 .3قرب معنوی؛ قرب معنوی دو صورت است :قرب معنوی تکویني (نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید ) ما از رگ گردن به انسان
(کافر ،مؤمن ،مشرك و همه و همه) نزدیکتریم؛ و قرب معنوی تشریعي که با اعمال اختياری حاصل ميشود (همان مقامي که پيامبر
اکرم به دست آورد [فَکانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني )]6دریک جمله قرب معنوی تشریعي به معنای شباهت یک نفر به شخص دیگر از
لحاظ صفات روحي و معنوی است.
منظور از تقرب الي اهلل قرب معنوی تشریعي است که اساتيد اخالق به آن ملکه اخالقي ميگویند .مثال ساده آن اینکه اگر انسان
هر از گاهي صدقه بدهد ميتوان گفت او کرم دارد ولي گاهي صفت کَرَم در درون فرد نهادینه ميشود و بياختيار ولي از روی محبت
قلبي کَرَم ميکند و ميبخشد .حتي با حيوانات نيز مهرباني ميکند .این معنای ملکه اخالقي شدنِ صفت کَرَم است.
ل شَيْءٍ شَهيد.
 1دعوت خداوند به دیدن آیات الهي برای رسيدن به این درجه از عرفان است .سَنُریهِمْ آیاتِنا فِي الْآفاقِ وَ في أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى ُک ِّ
 2سوره نازعات آیه .44
 3مفاتيحالجنان ،مناجات خمسه عشر ،مناجات التاسعه ،مناجات المحبين.
 4سوره تحریم ،آیه .11
 5سوره ق آیه .16
 6سوره نجم آیه .9

ميتوان گفت خدای متعال که انسان را برای معرفت به خویش انتخاب کرد و همه عالم را هم به تسخير او درآورد ،در واقع انسان
1
را برای خودش خلق کرده است «یابنَ آدَم خَلَقتُ االَشياءالِجلک و خَلَقتُک الِجلي».
ای انساني که من تو را برای خودم خلق کردم یادت باشد که ميتواني تجليگر صفات من باشي؛ یعني اگر در مسيری که برای
تو م شخص کردم حرکت کني مثل خود من مي شوی .در حدیث قد سي از جانب پروردگار عالم وارد شده که :عَبْدى أطِعْنى أجْعَلْکَ
مِثْلى! بنده من ،از من اطاعت کن تا تو را مثل خودم قرار بدهم مثالً من «غني الأفتَقِر» هسَََتم تو هم ميتواني به این غنا و
بينيازی بر سي .من «حي ال اموت» ه ستم .تو هم ميتواني زندهای ب شوی که نميميرد؛ مانند اباعبداهلل الح سين و ا صحابش  ...تو
2
ميتواني مثل من خلق کني ،سلطنت کني و تسخير نمایي.
حاال مي شود به این سؤال پا سخ گفت که پس عبادت چي ست؟ عبادت هر عملي ا ست که مرا به هدف خلقتم که همان قرب به
خداست نزدیک کند .این عبادت ميتواند شامل درس خواندن یا هر کار دیگری بشود.

البته 3حق داریم اگر خدایي شدن برای ما خيلي انگيزهبخش ني ست .چون طعم خدایي شدن را نچ شيدهایم .اگر ک سي ذرهای مزه
خدایي شدن را چشيده باشد ،دیگر زندگي بدون عرفان برایش معنا نخواهد داشت.
مشََهور اسََت که ابوذر نزد سََلمان رفت در حالي که دیگ غذایي بار گذاشََته بود ،آن دیگ دو بار روی زمين افتاد اما غذای آن
نریخت .بار دیگری که مقداد نزد سلمان آمده بود دید دیگي بر روی دو پایه قرار دارد و محتویات آن بدون هيزم و آتش ميجو شد.
مقداد از این اتفاق تعجب کرد .سلمان دو سنگ زیر دیگ انداخت که فوراً شعلهور شد و در پا سخ تعجب مقداد این آیه را خواند که
«وقودها الناس والحجارة» .4در این هنگام دیگ به جوش آمد .سََلمان به مقداد گفت که ميزان جوشََش دیگ را کمتر کن .مقداد
وسيلهای پيدا نکرد و سلمان خود دستش را داخل دیگ کرد و چرخانيد و با دستش مقداری غذا برداشت و با هم شروع کردند به غذا
 1شرح اصول کافي ،ج  ،4ص 228؛ الجواهرالسنه ،ص 361؛ شرح اسماءالحسني ،ج  ،1ص  139و ...
 2عَبْدى أطِعْنى أجْعَلْکَ مِثْلى! أنَا حَىٌّ ال أموتُ ،أجْعَلُکَ حَيًّا ال تَموتُ! أنَا غَنىٌّ ال أفْتَقِرُ ،أجْعَلُکَ غَنيًّا ال تَفْتَقِرُ! أنَا مَهْما أشآءُ یَکونُ ،أجْعَلُکَ مَهْما تَشآءُ یَکونُ! و کعب االحبار این حدیث را با الفاظ آتيه روایت
ک
ِلشََىْءِ کُنْ فَيَکونُ؛ أطِعْنى فيما أمَرْتُ َ
کرده اسََت :یا بْنَ ءَادَمَ! أنَا غَنىٌّ ال أفْتَقِرُ ،أطِعْنى فِيما أمَرْتُکَ أجْعَلْکَ غَنيًّا ال تَفْتَقِرُ! یا بْنَ ءَادَمَ ،أنَا حَىٌّ ال أموتُ؛ أطِعْنى فيما أمَرْتُکَ أجْعَلْکَ حَيًّا ال تَموتُ! أنَا أقولُ ل َّ
تَقولُ لِلشَّىْءِ کُنْ فَيَکونُ! («کلمة اهلل» ص 140؛ و در ص  536مصادر آن را «عدّة الدّاعى» أحمد بن فهد حلّى از کعب االحبار و «مشارق أنوار اليقين» حافظ رجب بُرسى و «إرشاد القلوب» حسن بن محمّد
دیلمى ذکر کرده است).
 3پرورش احساس به روش داستان .
 4سوره بقره ،آیه .25
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خوردن...
بعد از این جریان مقداد این داسََتان را برای پيامبر| بازگو کرد و پيامبر فرمودند :سََلمان یطع اهلل و رسََوله و اميرالمؤمنين
فيطيعه کل شيء .به دليل اینکه سلمان از خدا و پيامبر و اميرالمؤمنين ‘ اطاعت ميکند همهچيز از او اطاعت ميکنند.

1

سيد هاشم حداد دلسوخته امام حسين × و ساکن کربال .او از شاگردان برجسته آیت حق مرحوم قاضي بود و مادر زني داشت
بسيار پرخا شگر و تندخو که بسيار سيد هاشم را اذیت ميکرد .روزی این سيد خدمت عالمه قا ضي رسيد و به او گفت آزار زباني و
کارهای مادرزنم بيحد ا ست و صبر من هم تمام شده ،اگر اجازه بدهيد ميخواهم هم سرم را طالق دهم .ای شان سؤال کردند آیا
همسََرت را دوسََت داری؟ گفت :بله .فرمودند :زنت نيز تو را دوسََت دارد؟ گفت :آری .فرمودند هرگز راه طالق نداری .برو و صََبر
پيشه کن .تربيت تو به دست زنت است.
این اتفاق گذشت و سيدهاشم ميگوید طبق دستور اسالم عمل کردم تا اینکه یک شب تابستاني که خسته و گرسنه و تشنه به
منزل آمدم ،مادرزنم از شدت گرما لب حوضچه نشسته بود و روی پاهایش آب ميریخت .تا من وارد شدم ناسزا و فحش شروع شد
و من هم تا این و ضعيت را دیدم داخل اتاق نرفتم و از راه پلهای به سمت پ شتبام حرکت کردم مادرزنم صدایش همينطور بلند و
بلندتر مي شد و حتي هم سایهها صدای او را مي شنيدند تا اینکه صبرم تمام شد؛ اما ناگهان به یاد کالم ا ستادم افتادم و بدون آنکه
جوابي بدهم پایين آمدم و از خانه خارج شدم ،در کوچه و خيابان بيهدف و ناراحت ميگشتم که ناگهان حالتي نوراني بر من عار
شده و دری به رویم باز شد .دیدم من به دو انسان تبدیل شدهام .یکي سيدهاشم که مورد ناسزا و فحش واقع شده و دیگری من که
ب سيار عالي و مجرد ه ستم و نه نا سزا به او گفته شده و نه به او مير سد .این اولين تجردی بود که در کربال برایم پيدا شد و این در
2
برایم باز نشد مگر به خاطر تحمل و صبر و اطاعت از استاد که اگر نبود ،آن غمناکيها و پریشانيها همچنان پابرجا بود.

حاال برای خدایي شدنم چه کنم؟ برای اینکه صفات خدایي را دروني سازی کنم چه کنم؟ برای اینکه عابد به معنای عارف شوم
چه کنم؟ برای اینکه این سير برای انسان راحتتر بشود و ترس از این همه کار در انسان بریزد ميتوان یک پيشنهاد ساده داد :هر
کدام از ما در این جل سه نيت کنيم و حداقل یکي از صفات خدا را در خودمان ایجاد و دروني کنيم .هر صفتي که خودتان اح ساس
 .1آداب سفر در فرهنگ نيایش ،عبدالعلي محمدی شاهرودی ،ص .39
 2روح مجرد ،عالمه سيد محمدحسين حسيني طهراني ،ص  175و معادشناسي ج1ص.231

ميکنيد بي شتر عالقهمندید که آن را زودتر به د ست آورید را انتخاب کنيد .این صفت ميتواند صبر با شد یا ادب یا هر چيز دیگر.
راههای رسيدن به خدا بهاندازه تعداد خالیق روی زمين زیاد است .الطرق الي اهلل بعدد انفس الخالئق.
نکته جالب این اسََت که زماني که روح انسََان به دنبال متعالي کردن خویش ميرود و ميخواهد صََفتي را در خود ایجاد کند،
خدای متعال خودش برای ادامه کار دسََت او را ميگيرد و زمينه رشََد و تعالي او را در زمينههای بعدی نيز فراهم ميکند «اهلل ولي
الذین آمنوا یُخرِجُهُم مِن الظُلماتِ الي النُور».1
من ميخواهم به صفت مهرباني دست پيدا کنم هر کسي را که دیدم با او مهرباني ميکنم؛ ميخواهم امانتدار خوبي شوم از هر
کسي که امانتي گرفتم سالم و مثل روز اول به او برميگردانم؛ ميخواهم انسان عفيفي بشوم ،راه عفت را دنبال ميکنم و همينطور
کمکم به همان مقام تقرب خدا دست پيدا ميکنم.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه طبق روایات معصََومين ^ اگر انسََان خودش را در حالت صََفتي که در او وجود ندارد ،قرار دهد،
آهستهآهسته همان صفت در او ایجاد ميگردد .امام علي × ميفرماید« :اگر حليم نيستي خودت را به حلم وادار کن تا کمکم به
2

آن برسي».
پس هدف از خلقت منِ انسان چه بود؟ اینکه عارف بشوم .عارف هم کسي است که صفات الهي را در خویش متبلور کرده است.
اولين قدم هم این است که از یکي از صفات الهي شروع کنيم و مزه خدایي شدن را با آن یک صفت بچشيم تا بعد ببينيم چطور
گرفتار این زندگيِ به رنگ خدا خواهيم شد .از یک صفت شروع کنيم تا به صفات الهي برسيم.
خب اکنون وقت ارائه راهکار برای ایجاد این صفات در خودمان است .مثالً ميخواهيم با صبور شدن با خدا همراه بشویم (معيت
پيدا کنيم) .در آیه  46سوره انفال ميفرماید (واصبروا ان اهلل مع الصابرین) صبر پيشه کنيد که خدا (همراه) با صابران است.
واژه صبر  103مرتبه در قرآن کریم تکرار شده است .برای صبور شدن:
اوالً در آیات و روایات وارده در فضيلت و فواید صبر تفکر کنيم ،کارمند بانک ،یک روز مسئول دریافت پول مردم مىشود و روز
دیگر مسئول پرداخت پول به مردم مىشود .نه آن روزى که پول مىگيرد خوشحال است و نه آن روزى که مىپردازد ،ناراحت .زیرا
او مىداند هر دو روز ،امانتداری بيش نبوده است .قرآن مىفرماید« :لِکَيال تَأسوا على ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم» 3آنگونه باشيد
 1سوره بقره ،آیه .255
 2نهج البالغة ،ص  ،506الحکمة  ،207مع زیادة في آخره؛ خصائص األئمّة ^ ،ص  ،115مع زیادة في أوّله و آخره ،و فيهما مرسلًا عن أمير المؤمنين ×  ،من قوله« :إذا لم تکن حليماً فتحلّم» ،مع
اختالف یسير الوافى ،ج  ،4ص  ،447ح 2306؛ الوسائل ،ج  ،15ص  ،266ح 20469؛ البحار ،ج  ،71ص  ،404ح .16
 3سوره حدید ،آیه .23
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که اگر چيزى را از دست دادید ،تأسّف نخورید و اگر چيزى به شما دادند ،شاد نشوید.
ثانياً با انسانهای صبور همنشين باشيم.
«أبو طلحه به پسرش محبت داشت؛ محبت شدید .پسر مریض شد و امّ ُسلَيم نگران شد که اگر مردن او نزدیک شود أبو طلحه
جزعوفزع کرده نتواند خویشتنداری کند .او را به بهانهاى خدمت پيامبر| فرستاد.
همينکه أبو طلحه از خانهاش بيرون رفت پسََر جان تسََليم کرد .امّ سََليم او را در پارچهاى پيچيد و در گوشََهاى از اتاق کنار
گذاشَََت و به اهل خانه گفت :بههي وجه از این موضَََوع به أبو طلحه چيزی نگویيد .غذایى مهيّا کرد و مقدارى عطر به بدن خود
ماليد.
در این هنگام أبو طلحه از نزد رسول خدا | آمد و گفت :پسرم چه شد؟!
امّ سليم گفت :بچه آرام گرفته است! أبو طلحه گفت :آیا غذایى هست تا بخوریم؟!
امّ سليم برخا ست و طعام را به نزد او گذا شت .سپس خود را بر او عر ضه دا شت و وقتي أبو طلحه آرام گرفته بود ،امّ سليم به او
گفت :اى أبو طلحه! اگر کسى نزد ما امانتى بگذارد و ما آن را به اهلش برگردانيم آیا تو خشمگين ميشوی؟!
أبو طلحه گفت :سبحاناهلل؛ نه!
امّ سليم گفت :پسر تو در نزد ما امانتى بوده است و خداوند تعالى او را باز پس گرفته است!
أبو طلحه گفت :من از تو سزاوارترم که در این واقعه شکيبا باشم( .چون مَرد هستم و تو زن هستى و صبر و تحمّل مردان بيشتر
1
است ).بعد برخاست و غسل انجام داد و دو رکعت نماز گزارد و به حضور پيغمبر | رفت و داستان امّ سليم را بيان کرد.
ثالثاً سيره اولياء خدا بخصوص امام حسين و حضرت زینب‘ را مطالعه کنيم.

بله این عرفان و ع شقبازی با شما کاری کرده که هنوز ارباب بي کفن به کربال نر سيده شما آواره کوچه و بازار شدهاید .را ستي
برای چه آمدید؟ نکنه آمدهاید با مژههایتان یه چيزهایي رو توی کربال جارو کنيد ،یه چيزهایي هم توی کربال ست و آنقدر سفت و
خشنه که کفش رو سوراخ ميکنه ،بهش ميگن خارِ مغيالن  ...اینا رو از زیر دست و پا جمع کنيم و جارو کنيم.
کربال را آمده پذیرائي از یوسَََف زهرا ×کنيد ،آخه شَََنيدهاید کوفيان وفا ندارند ،مروت ندارند ،ميهمان دعوت ميکنند ولي با
 1بحار االنوار طبع کمپانى ،ج  ،18در آخر أموات از کتاب الطهاره ،باب ذکر صبر الصابرین و الصابرات ،ص 227؛ و از طبع حروفى المطبعه اإلسالميه ،ج  ،82ص  150و .151

شمشير و نيزه و سنگ پذیرائي ميکنند .شاید زمزمه یک انسان غریب و عارف را شنيده باشيد که صدا ميزنه؛
حسين ميا به کوفه ،کوفه وفا ندارد
کوفي بيمروت شرم و حيا ندارد
حاال چشم سرمان را ببندیم و چشم دلمان را باز کنيم شب اول با هم بریم کربال بينالحرمين .دست ادب را بگذارید به سينه همه
با هم یکصدا صدا بزنيم؛
السالم عليک یا اباعبداهلل و علي االرواح التي حلت بفنائک عليک مني سالم اهلل ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و ال جعله اهلل
آخر العهد مني لزیارتکم السالم علي الحسين و علي علي بن الحسين و علي اوالد الحسين و علي اصحاب الحسين.
رسم است شب اول بروند در خانه سفير باادب و عارف دلباخته و عاشق ارباب بي کفن حسين.
جان ختم المرسلين در کوفه جا دارد ،ندارد
بهتر از روحاالمين در کوفه جا دارد ،ندارد
افسر جانباز حق در کوفه سرگردان و بيکس
نائب سلطان حق در کوفه جا دارد ،ندارد
مسلم بيخانمان در کوچه ميگردد امشب
یک جهان ایمان و دین در کوفه جا دارد ،ندارد
امتحان حق نگر از مسلمانان و مسلم
مسلم است ای مسلمين در کوفه جا دارد ،ندارد
آوردنش توی داراالماره؛ دست بسته ،بدن خونآلود ،لب پاره ،دندانها شکسته  ...آب آوردند .آب را به لبهای مبارك نزدیک کرد
اما «کلما شرب امتأل القدح دما» هر بار که ميخواست بنوشد جام پر از خون ميشد.
«فلما مأل القدح المرة الثالثه ذهب ليشرب فسقطت ثنيتاه فيه» چون برای بار سوم کاسه آب را نزدیک لبهای مبارك آورد و
خواست بنوشد دو دندان ثنایاش درون آب افتاد .گفت:
1
«الحمدهلل لو کان لي من الرزق المقسوم شربته»
اگر این آب روزی من بود از آن نوشيده بودم.

 1مقتل الحسين خوارزمي ،ج  ،1ص .205
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اگه قراره آب رزق کسي باشه اول باید رزق عزیز فاطمه باشه اما رزق حسين × هم نبود .راوی ميگه روز عاشورا هم کوفيان
نامرد کاری کردند که از هزاران زخم بدتر و سنگينتر بود .مشکهای پر از آب را جلوی چشمان عزیز زهرا زمين ميریختند .آخه
نامردا آب مهریه مادرش فاطمه است! مگه حسين توی کوفه برای شما دعای باران نخواند؟ خدا بارانش را با دعای موال براتون نازل
کرد حداقل حرمت نگه ميداشتيد.
بودند دیو و دد همه سيراب و ميمکيد
خاتم ز قحط آب سليمان کربال
انگار آب رزق موال هم نبوده...
إنَّ الحُسَينَ × استَسقى ماءً حينَ قُتِلَ؛ فَمُنِعَ مِنهُ ،وقُتِلَ وهُوَ عَطشانُ 1،امام حسين × زمانى که کشته شد آب خواست ولى
به او ندادند و با زبان تشنه کشته شد.
از آب هم مضایقه کردند کوفيان
خوش داشتند حرمت مهمان کربال
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

 1بستان الواعظين و ریا

السامعين ،عبدالرحمن علي بن جوزی ،ص .263
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ماهيت :مخاطب نسبت به عرفانهای نوظهور احساس خطر کند.
روش انگيزه سازی :اعجاب
نمایه محتواها :آمار عجيب
اقناع اندیشه

عامل بروز مشکل :ناآگاهي در مورد خطرات و انحراف عرفانهای کاذب
هدف اندیشهای :اثبات اینکه در مسير عرفان نيز خطرهایي وجود دارد.
روش اقناع اندیشه :آمار و مطالب علمي ،توضيح به نمونه
نمایه محتواها :آمار افسردگي ،آمار موجود عرفانهای نوظهور ،روایات ميزان نياز ما به معنویت
پرورش احساس

آثار و پيامد :آثار و پيامد مراجعه به عرفانهای نوظهور (به خطر افتادن سالمت جسمي و روحي افراد)
هدف احساسي :ترس از ورود به عرفانهای نوظهور
روش پرورش احساس :استفاده از داستان احساسي
نمایه محتواها :داستان مهسا
رفتارسازی:

راهکارها :عدم ورود به عرفانهای کاذب
هدف رفتاری :مخاطب در ورود به عرفانها دقت کند و سراغ هر کسي نرود.
روش رفتارسازی :برنامهدهي
نمایه محتواها :سه برنامه جزئي
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طبق 1آمار  322ميليون نفر از مردم جهان در سَََال  2015به افسَََردگي مبتال بودند که در دهه گذشَََته تعداد آنها افزایش
چ شمگيری دا شته و ميتوان گفت آمار آنها حداقل  18در صد بي شتر شده ا ست 2.مارتين سليگمَن ا ستاد روان شنا سي دان شگاه
پنسََيلوانيا و رئيس انجمن روانشََناسََي آمریکا ميگوید« :افسََردگي همانند یک بيماری واگيردار ،در ميان مردم ایاالتمتحده
بهسرعت در حال گسترش است».
همچنين یک گروه تحقيقاتي بينالمللي در تحقيقات خود به این نتيجه رسيدهاند که ميزان افسردگي در ميان آمریکایيها که پس
از سََال  1945به دنيا آمدهاند ،بهمراتب سََه برابر بيشََتر از افرادی اسََت که پيش از این تاریخ به دنيا آمدهاند .تا سََال  2020نيز
افسردگي ،پس از بيماریهای قلبي به دومين عامل مرگومير افراد آمریکا تبدیل خواهد شد؛ یعني در واقع مصرف قرص آرامبخش
باالترین آمار را خواهد دا شت .عالوه بر این ميزان اف سردگي ،رجوع مردم به م شروبات الکلي و مواد مخدر در کل دنيا روزبهروز در
حال افزایش است.
حال 3سؤالي که اینجا مطرح مي شود این ا ست که ب شریت با تمام پي شرفت علوم و تکنولوژی که دا شته ا ست ،چرا در مقابل این
نوع بيماریها عاجز و درمانده شده است؟
 1انگيزه سازی اعجاب با مطالب علمي و آمار.
 2سایت مشرق 3،فروردین .97
 3انگيزه سازی با سؤال.
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جواب این سؤال را خداوند متعال در قرآن داده است ،آنجا که داستان خلقت انسان را چنين نقل ميکند:
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْان سَ انَ مِن صَ لْ صَ الٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّ سْ نُونٍ .وَ الجْانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ال سَّ مُوم .وَ إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَئکَةِ إِنىّ خالق بَ شَ رًا
1
مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ .فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ.
ما انسان را از گِل خشکيدهاى (همچون سفال) که از گِل بدبوى (تيرهرنگي) گرفته شده بود آفریدیم! و جن را پيش از آن ،از آتش
گرم و سوزان خلق کردیم! و (به خاطر بياور) هنگاميکه پروردگارت به فر شتگان گفت« :من ب شرى را از گل خ شکيدهاى که از گل
بدبویى گرفته شده ،مىآفرینم .هنگاميکه کار آن را به پایان رساندم و در او از روح خود (یک روح شایسته و بزرگ) دميدم ،همگى
براى او سجده کنيد!»
نکته مهم و قابلتوجه همين جمله نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِى ا ست 2.در ا صل طبق این آیات خداوند متعال یک مطلب مهمي را به ما
گو شزد کرده؛ اینکه ان سان دو نوع خلقت دارد .نوع اول خلقت ج سم ان سان ا ست و نوع دوم آفرینش و خلقت روح او ست .هر دو
آفرینش جسَمي و روحي ما نيازمندیهایي دارند و عدم توجه به این مطلب مشَکالت فراواني را برای بشَر به ارمغان آورده اسَت.
ان سان مدرن فقط به ج سم و نيازمندیهای ج سم ان سان ميپردازد و نيازمندیهای روح خودش را فراموش کرده ا ست .شاید بتوان
گفت دليل شيوع این همه بيماریهای روحي انسان همين عدم توجه به نيازهای روحي است.
بر اساس آموزههای اسالمي ،انسان بهگونهای آفریده شده که ذاتاً به خدای متعال گرایش دارد؛ اینگونه نيست که انسان رها باشد
3
و سمتوسویي نداشته باشد« :أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنکُمْ عَبَثًا وَ أَنَّکُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ».
آیا چنين مىپنداشتيد که ما شما را بيهوده و بدون نتيجه و غایت آفریدهایم و شما بهسوی ما بازگشت نخواهيد نمود؟
خَراميَدن الجَوردى سپَهر
همَان گَِرد گردیَدن مَاه و مَِهر
مپندار کاین چرخ بازیگریست
 1سوره حجر ،آیات  26تا .29
 2اقناع اندیشه با توضيح و تبيين.
 3سوره مؤمنون ،آیه .115
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سراپردهاى اینچنين سرسرى است
بيجهت نبود که چون اميرالمؤمنين × به این آیه ميرسيد أَیَحْسَبُ اإلنسنُ أَن یُتْرَكَ سُدًى1؛ «آیا انسان ميپندارد که او را به
حال خود واگذاشتهاند؟» آن را تکرار مىنمود و با خود زمزمه ميکرد .حضرت برای خود یادآوری ميکند که این خلقت عبث نيست.
برای این فطرت خدایي بشر نمونههای زیادی را ميتوان ذکر کرد .داستان محمد عرب که چند سال پيش در سيمای جمهوری
اسالمي ایران هم پخش شد نمونه قابلتأملي است .جواني که فقط به فکر لذت بردن از زندگي مادیاش است بهصورت کامالً اتفاقي
در هواپيما با قرآن آشنا ميشود و همين آشنایي موجب تغيير زندگي او ميشود .در اصل قرآن فطرت او را بيدار ميکند و محمد عرب
را به اصل وجودی خودش برميگرداند.
امروزه برای دنيای غرب این نياز روحي و نياز به معنویت یک مطلب کامالً پذیرفتهشده است .بر همين اساس و برای رفع نياز بعد
روحي انسان ،دنيای مدرن شروع به طراحي معنویتهای ساختگي کرد تا از یکجهت نياز روحي انسان تأمين شود و از جهت دیگر
برآورده شدن این نياز مزاحم اميال جسمي او نباشد .بر همين اساس فرقههای معنویتگرای زیادی در دنيا شروع به فعاليت کرد.
آمارهای رسمي ایاالتمتحده آمریکا از افزایش بيسابقه فرقههای مذهبي مختلف پس از پایان جنگ سرد حکایت دارد .تعداد آنها
ده هزار فرقه تخمين زده ميشود که شيب نمودار رشد آن در چند دهه اخير بسيار زیادتر هم شده است و تا تعداد دو هزار و پانصد
عدد از این فرقهها که عموماً آیينهایي ابداعي و شخصمحور هستند ،در این کشور هستند .با گذشت حدود چهل سال ،نزدیک به
چهار هزار مکتب و فرقه انحرافي در جهان غرب شکل گرفته است 2.از جمله این عرفانها ميتوان به عرفانهای سرخپوستي ،سایبابا،
3
اکنکار ،وین دایر ،کریشنا مورتي ،مرلين منسون ،داالی الما و ...اشاره کرد.
کشور ما هم از این هجمه معنویتگرایي دروغين مصون نبوده است .طبق آمار در کشور ما بيش سيصد فرقه انحرافي در حال
فعاليت هستند و فعاليت بعضي از این فرقهها بسيار چشمگير است.
این فرقههای برای رسيدن به آرامش راههای متعددی را امتحان ميکنند .برخي از آنها به طبيعتگرایي سوق پيدا کردند و اینکه
4
بروند در جاهای دور مانند جزایر اقيانوسيه و یا در جنگلها زندگي کنند و از مظاهر تمدن دور شوند تا قدری آرامش بيابند.
حتي در پيشرفتهترین ایالتهای امریکا فرقههای مذهبي مسيحيای وجود دارند که به طور کلي خود را از دستاوردهای تمدن
 1سوره قيامت ،آیه .36
 2حميدرضا مظاهری سيف ،جریان شناسي انتقادی عرفانهای نوظهور ،انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،ص .21
 3همان.
 4همان ،ص .100
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امروزی کنار ميکشند ،یک گروه از آنها به نام «منونایتها» هستند .یک دسته مسيحي که سعي ميکنند در جاهای دور از شهرهای
بزرگ و در روستاها و جنگل ها زندگي کنند و تا حد امکان از وسایل پيشرفته امروز بهره نبرند .برخي از آنها حتي سوار هواپيما هم
نميشوند و برای مثال سعي ميکنند با همان گاوآهن و ابزارآالت قدیم کشاورزی و زندگيشان را اداره کنند.
افرادی نيز درصدد برآمدند دنبال روشهایي که اسم آن را عرفاني گذاشتند ،بروند .گرایشهایي که بهنوعي ریاضت و مراقبت و
مانند آنها نياز دارد .این روشها در مشرق زمين سابقه طوالني دارد و حتي بودیستها و هندویستها نيز این روشها را دارند؛ مانند
1
یوگا ،ذِن و روشهای دیگر که ميکوشند از طریق آنها ،خودشان را از گرفتاریهای دنيا برهانند و الاقل ساعاتي به آرامش برسند.
از این طریق ،موجي هم به کشورهای خاورميانه و اسالمي وارد شده است ،افرادی که به لحاظ هویت و شخصيت ضعف دارند
وقتي ميبينند برخي از مسائل در کشورهای پيشرفته مادی رواج پيدا ميکند ،با این فر که تبعيت از آنها مطلوب است ،ميکوشند
از این روشها استفاده کنند.
آنچه از آن احساس خطر ميکنيم این است که گاهي افکاری از این نوع گرایشها ترویج ميشود که وجههای مقدسمآب دارد.
ظاهرش بر بيبندوباری و پرستش شيطان و شهوت نيست؛ بلکه با آهنگي مقدس و پرجاذبه مطرح ميشود و جوانهای بسيار پاك
و مخلص اما ناآگاه را جذب ميکند ،خطر این نوع گرایشها برای ما خيلي بيشتر از خطر فرقههایي مانند شيطانپرستي و امثال آن
است؛
نقد صوفي نه همه صافي بيغش باشد
ایبسا خرقه که مستوجب آتش باشد
خوش بود گر محک تجربه آید به ميان
تا سيهروی شود هرکه در او غش باشد
بسياری از فریبخوردگان افرادی هستند که سوابق خوبي دارند؛ حتي بعضي از آنها جبهه رفته؛ و عالقهمند به انقالب هستند؛ این
افراد به اسم گرایشهای معنوی و عرفاني ،در دام ميافتند و جذب ميشوند.
یکي دیگر از عواملي که افراد را به این کارها واميدارد این است که ميبينند مسئله دین و شریعت بهگونهای است که انسان وقتي
صبح از خواب بلند ميشود تا شب که ميخوابد ،باید به طور دائم حواسش جمع باشد که به چه چيزهایي نگاه کند و به چه چيزهایي
ن گاه نکند ،چه چيزی بخورد و چه چيزی نخورد ،به کجا برود و به کجا نرود ،به چه چيزی دست بزند و به چه چيزی دست نزند؛
 1همان.
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انسان به طور دائم احساس ميکند تحتفشار است؛ اما اگر بگویند ده یا چهل روز کاری را انجام بده ،ميگوید تالشي ميکنم و بعد
هم هر چه دلم خواست ،همان را انجام ميدهم .به اینها اینگونه القا ميشود که وقتي یک برنامه چهلروزه ،ششماهه یا یکسالهای
انجام ميدهيد ،کماالتي پيدا ميکنيد ،بيمه ميشوید و دنيایتان هم تأمين ميشود.
اینکه «برو چهل روز یا شش ماه یا یک سال زحمت بکش و بقيه عمر را راحت باش» یکي از دامهای شيطان است .با این رویه
به کارهای خارق عادت ميرسد و اطالعاتي هم پيدا ميکند؛ اما این برای مدت محدودی است.
آنها از این فرصت سوءاستفاده ميکنند و افراد را به عوالمي ميکشانند و به آنها القا ميکنند که وقتي این کارها را انجام دادید،
دیگر نياز نيست عبادت کنيد؛ از شما نماز و دیگر تکاليف را نميخواهند؛ آنها برای شما مباح ميشود .مدتي زحمت ميکشيد ،اما دیگر
راحت ميشوید؛ این یکي از انگيزههاست؛ بهویژه وقتي به اسم انجام مناسک و برنامههای عرفاني ،در کنارش چيزهای
دلخوشکنندهای هم باشد؛ با کساني که دوست دارد با آنها بنشيند ،همجنس یا غيرهمجنس ،پایي بيفشاند ،سرودی بخواند ،مصافحهای
بکند ،کسي را در بغل بگيرد؛ وقتي اینها ضميمهاش باشد ،چاشنيهای خوبي است که هم عارف ميشویم ،هم به مقامات ميرسيم و
هم به چيزهای دلخواهمان ميرسيم!
اگر از اول مي گفتند که لزومي ندارد به احکام شرع عمل کنيد و راه دیگری وجود دارد ،خيال انسان راحت ميشود؛ اما از راه دین
وارد ميشوند .این انگيزههای شيطاني است که باعث ميشود کساني به جای دین ،به دنبال اینگونه عرفانها بروند.
البته ریشه گرایش افراد به این عرفانهای کاذب همان نياز روحي انسانها به عرفان و فطرت خداجو است که دنبال آرامش خود
ميگردد ليکن نميداند که این کارها فقط بازیچه است و تنها دستورات آسماني خداوند است که این فطرت را آرام ميکند .چون فقط
خود خدا ميداند این روح چگونه و با چه دستورالعملي به آرامش ميرسد؛ «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» 1است.
توجه دل خود و چهره باطن خود را بهسوی این دین حنيف که بر اساس حق استوار است ،و از انحرافات منزّه و مبرا است بگردان.
این دین بر پایه همان فطرت و سرشتى است که خداوند انسان را بر آن فطرت سرشته است و در خلقت و آفرینش خدا تغيير و تبدیلى
نيست.
وقتي خدا ميفرماید :نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى؛ یعني خأل روحي شما بندگان فقط در جوار من خدا برطرف ميشود و این با برنامهای
که منِ خدا مي دهم ممکن است .اگر خدا دستور داده چشم و گوش و زبان خود را کنترل کنيم ،اگر خدا دستور داده روزی چند وعده
 1سوره روم ،آیه .30
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نماز بخوانيم ،اگر سفارش اکيد به قرآن خواندن شده ،به این دليل است که اینها خأل روحي ما را پر ميکند .دیگر عرفانها تغذیه روح
است ،اما یک تغذیه کاذب؛ مانند بچهای که شکمش را با پفک پر ميکند ولي یکسره احساس گرسنگي دارد چون یک سيری واقعي
صورت نگرفته است.
اگر ميشد با یک برنامه چهلروزه یا کمتر یا بيشتر ،انسان کاری کند که سعادت ابدیاش تأمين شود ،خدا برای چه امام حسين
× و  72تن از یارانش را به کربال فرستاد تا شهيد شوند؟ اگر اینگونه بود که ميگفت« :این برنامه ،بروید اجرا کنيد تا رستگار
شوید!».
این همه پيامبر سالها رنج کشيدند ،در چاه زنداني شدند و حتي برخي از آنها را با اره سر بریده شدند .اگر با یک برنامه اینچنيني
مشکل حل ميشد که رنج اینها بيهوده بوده است .اینها دام شيطان است برای اینکه شما را از مسير حق منحرف کنند.
روزی امام صادق × وارد مسجدی شدند و دیدند جمعيتي دور یک نفر جمع شدهاند .پرسيدند چه خبر است؟ گفتند انسان عجيبي
است و کارهای خيلي فوقالعادهای انجام ميدهد و مردم او را تماشا ميکنند .حضرت رفتند جلو تا ببينند او چهکار ميکند.
هر کسي هر چه در دستش ميگرفت و به آن شخص نشان ميداد ،ميگفت در دستش چيست .حضرت دستشان را بستند و جلو
آوردند و گفتند در دست من چيست .او فکری کرد و در صورت حضرت نگاه کرد ،دوباره به دست امام نگاه کرد .امام پرسيد :چرا
نميگویي؟ نميداني؟ گفت ميدانم؛ تعجب ميکنم که شما چگونه به این دسترسي پيدا کردهاید؟ گفتند :چه ميبيني؟ گفت آنچه در
عالم بوده است ،همه چيز سر جای خودش است ،در جزیرهای پرندهای یک جفت تخم گذاشته بود که یکي از آنها نيست .حتماً در
دست شما همان تخم پرنده است و من تعجب ميکنم شما با آن جزیره چه ارتباطي داشتيد و چگونه توانستيد آن تخم را از آنجا
بردارید ،حضرت دستشان را باز کردند و مردم دیدند درست است.
بعد حضرت به او فرمودند :چهکار کردی که این قدرت را پيدا کردی؟ گفت :بنا گذاشتم آنچه دلم ميخواهد ،مخالفت کنم و من
هر چه دلم خواست ،مخالفت کردم ،امام فرمودند :دلت ميخواهد مسلمان شوی؟ گفت :نه ،فرمودند :بنا شد هر چه دلت نميخواهد
عمل کني ،آن شخص محکوم شد و باالخره اسالم را به او عرضه کردند و مسلمان شد .بعد که مسلمان شد ،دیگر نتوانست آن
کارهای عجيب را انجام دهد.
گفت :عجب کاری کردیم! آمدیم دین حقي را پذیرفتيم و خداپرست شدیم ،آنچه را هم که داشتيم از دست دادیم .حضرت فرمودند:
بله ،تا به حال ،مزد زحمتهایي را که کشيده بودی خدا در همين دنيا ميداد ،از این به بعد هر چه زحمت بکشي ،برای آخرتت ذخيره
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ميشود و نتيجه ابدی خواهد داشت ،آیا به این راضي هستي؟ گفت :اگر اینگونه است ،راضي هستم.
بزرگواران به یاد دارند که شب گذشته عر کردیم یک سؤال بسيار مهم وجود دارد« :خدا ما را برای چه آفریده است؟»
ما را آفریده است که به مقام خليفَه الهي برسيم؛ مقامي که اسمش قرب خداست؛ اسمش جوار خداست .جوار یعني همسایگي و
جار یعني همسایه .خداوند آدمي را آفریده است که همسایه خدا شود ،اگر از راه دین درست پيروی کرد ،به آن جایگاه ميرسد؛ اما اگر
به راه دین نرفت ،هر زحمتي بکشد ،خدا مزدش را ضایع نميکند و در همين دنيا مزدش را ميدهد ،اما دیگر در آخرت خبری از
پاداش نيست؛ وقتي آنجا بگوید پس پاداش کار خوب من چه شد؟ به آنها گفته ميشود:
«أَذْهَبْتُمْ طَيبَاتِکُمْ فِي حَياتِکُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُم بِهَا» 2.زحمتي کشيدید و مزدش را هم در دنيا گرفتيد.

خوب عر ما این بود که بعضي اشتباهاً به سراغ عرفانهای کاذب ميروند .این جریانات ،به اسم دین آسيبهای متعددی را به
بدنه جامعه وارد ميکند .بهعنوان نمونه به داستان مهسا اشاره ميکنم.
مادر رنجکشيده مهسا تعریف ميکرد که:
مهسا دوران کودکي را بسيار خوب گذرانيد و با پدرش انس زیادی داشت .او به ورزش تکواندو به شدت عالقه داشت .تمام طول
تحصيل را با عالقه فراوان به پایان رساند و وارد دانشگاه شد و به تحصيل در رشته مشاوره پرداخت .سال اول دانشگاه بود که در
ایام نوروز به اتفاق خانواده به م شهد روانه شدیم که در راه ت صادف خيلي وح شتناکي کردیم و پدر مه سا به طرز وح شتناکي جلوی
چ شم او جان داد .مه سا مدتها بهتزده بود و حتي نتوان ست گریه کند .در اثر این ماجرا دچار سردردهای زیادی شد که واقعاً او را
آزار مي داد .یکي از اقوام که ماجرای سََردردهای مهسََا را فهميده بود ،پافشََاری زیادی کرد که مهسََا را به یک کالس ببرد که
سردردش خوب شود .کالسي با وعده شفابخشي و درمان بيماریهای روحي و رواني بهوسيله انرژیهای خاص .مؤسس این گروه
که بهرهای از اطالعات دیني ندا شت و با کمک چند خانم ،توان ست اهداف خود را گ سترش دهد ،در جل سات خود اینگونه القا کرده
بود که علت برخي بيماریها ،رسوخ اجنه یا ارواح سرگردان در کالبد افراد است و تنها او و مسترهایش (سرگروههایش) ميتوانند با
خارج کردن آنها تحت عنوان تشعشع دفاعي ،سالمتي را به افراد برگردانند.
 1احتجاج طبرسي ،بخش احتجاجات امام صادق ×.
 2سوره احقاف ،آیه .20
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او با این جذابيت دروغين افراد زیادی را در ک شور فریب داده بود .مه سا هم یکي از این قربانيان بود .دختر جوان دان شجویي که
به اميد درمان سردردهای مزمن خود ،تن به روشهای او داد ،ولي متأسفانه پس از استفاده از این روش ،نهتنها سردردهایش بهبود
نيافت بلکه در اثر تشََنجهای متناوب ناشََي از این روشها از گردن فلج شََده و روزبهروز حالش وخيم ميشََود ،بهطوریکه اکنون
عالوه بر فلج کامل ،قدرت تکلم ،بلع و ...را از دست داده و تاکنون پزشکان قادر به درمان او نبودهاند:
حال او بعد از این کالسها بدتر شََده بود .سََر هفت روز از خواب پرید و گوشََه اتاق را نشََان ميداد و بهشََدت ترسََيده بود.
دندانهایش قفلشده و زبان الی دندانها گير کرده و صورتش به خاطر فشار بر زبان پر از خون شده بود .زبانش بند آمده بود .او را
به بيمارسََتان رسََاندم ولي در آزمایشََات همه چيز سََالم بود .دکترها تعحب کرده بودند .سََيوهفت روز در آی سََي یو بود و
کوچکترین فرقي نکرد .بدنش لرزشهای عجيبي داشت .تمام بدن یله و رها ،زبان از کار افتاده و آب دهان جاری ،دندانها و لبها
از کار افتاده و قدرت فوت کردن و مکيدن را از دسََت داده بود .حتي دسََتهایش هم کار نميکرد و از یک قطع نخاعي هم بدتر
1
بود .با رضایت خودم او را به منزل آوردم و تازه فهميدم که در اثر این کالسها چنين شده است.
ممکن است همه افرادی که سراغ این عرفانهای کاذب ميروند در این حد ضربه نخورند ولي هر کسي بهنوعي با این تغذیههای
روحي کاذب ضََربه خواهد خورد .کمترین حد این اسََت که روح زیبای خدادادی من و شََما که با ذکر و یاد خدا به آرامش برسََد،
دستخوش تغييراتي ميشود و دیگر به این راحتي مزه خدایي شدن را نخواهد چشيد.
حيف نيست ما که حسين را داریم سراغ این عرفانهای مسخره برویم؟! همانطور که فطرت انسانها خداجوست .ضمير شيعيان
2
هم حسينجوست .پيغمبر اکرم | ميفرمایند« :إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدا».
به خاطر شهادت امام حسين × عشق و حرارتي در قلوب مؤمنين برافروخته شده است که خاموش شدني نيست.
محبت و عشق و عالقه مردم به امام حسين × عالقه خاصي است که قابل وصف نيست.
در اندرون منِ خسته دل ندانم کيست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
همينکه نامهای حسين ×؛ علياکبر ،کربال ،قتلگاه ،فرات ،زینب ،تاسوعا ،عاشورا را ميشنوی سبکبال و پاك ميشوی.
دلت وقتيکه شد کربوبالئي

شنيدی قتلگه گشتي هوائي

 1به نقل از مادر مهسا در یکي از همایشهای نقد عرفان حلقه.
 2مستدرك الوسائل ،ج  ،10ص .318

۴۰

دلَت گردیَده مهمَانخَانه او

عرفان کربال

بهدورش گَرد و شو پروانه او

گفتيد که عرفانهای کاذب روح و جسم ما و خانوادهمان را تهدید ميکند .حاجآقا درد را گفتيد؛ راه چاره و درمان چيست؟ چهکار
باید بکنيم؟
اگر عرفان صحيح به جوانان آموخته شود تا حد زیادی از لغزشها مصون خواهند ماند .مسئله مهم این است که عرفان صحيح را
از چه کسي باید گرفت؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید عر کنم کساني در دام عرفانهای کاذب ميافتند که یا علم و آگاهي ندارند
امير المومنين علي× راهکار بسيار زیبایي ارائه فرمودهاند« :جَالِسِ الْعُلَمَاءَ یَزْدَدْ عِلْمُکَ وَ
یا دنبال تزکيه نفس هستند.
یَحْسُنْ أَدَبُکَ وَ تَزْكُ نَفْسُک».
با عالمان همنشين باش دانش تو زیاد ،ادب تو نيکو و نفس تو تزکيه ميگردد.
شهدای ما مراتب باالی تهذیب و عرفان را طي کردند چون پای درس اخالق عالمان دین مينشستند .آقای حسين حيدری کاشاني
(از شاگردان آیه اهلل بهاءالدیني) چنين نقل ميکند :سپهبد شهيد علي صياد شيرازی حدود  17سال با حضرت آیه اهلل بهاءالدیني مراوده
داشت و دستپرورده ایشان بود .شاگردی او در این مکتب او را استادی ورزیده در اخالق و اخالص کرده بود .تعبير آقا این بود :صياد
یک روحاني است که یک مشت روحاني را دور خود جمع کرده است .وقتي طلبههای شيراز خدمت آیه اهلل بهاءالدیني رسيده و از
ایشان درس خواستند و گفته بودند :ما را هدایت کن ،درسي به ما بده .آیتاهلل بهاءالدیني فرموده بودند :بروید از صياد درس زندگي
بگيرید ،اگر صياد شيرازی شدید هم دنيا دارید هم آخرت.
فرزند شهيد صياد ميگوید :یکي از ویژگيهای پدر ما این بود که همواره سعي ميکردند مطالب اخالقي و ارزشمند از جمله مباحث
آیه اهلل آقا مجتبي طهراني را در دفتری بنویسند.
ارتباط شهيد با آیه اهلل طهراني یکي از موقعيتهای خوبي بود که ميتوانست در زمينه رشد اخالقي و معنوی به پدر ما کمک کند.
او سعي ميکرد خانواده را برای شرکت در جلسات ایشان با خود همراه کند.
چقدر زیباست انسان در راه نجات و هدایت خانواده را همراه خود ببرد .خداوند در سوره تحریم ميفرماید« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا
أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْليکُمْ ناراً»؛ ای مؤمنين خود و اهل خود را از آتش حفظ کنيد.
عرفانهای کاذب ،معنویت ساختهوپرداخته دنيای مدرن مادی است .اینگونه معنویتها هرگز راه بهجایي نميبرد و توان راهبری
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انسان بهسوی خدا و سعادت جاودان را ندارد؛ بلکه چيزی جز گمراهي نيست.
غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
نصيحتي کنمت یاد گير و در عمل آر
که این حدیث ز پير طریقتم یاد است
مجو درستي عهد از جهان سستنهاد
که این عجوزه عروس هزار داماد است
جدائي از فرهنگ عاشورائي ،همنشيني با اغيار و مفسدان و حيرتزدگان و جاهالن مد پرست و گرفتاران تزویر را در پي دارد.

به امام صََادق × عر

کرد آقا اگر کسََي بميره ،یک روز ،دو روز ،سََه روز برایش عزاداری ميکنند .چيه وقتي هالل محرم
1

مياد شما یک ماه گریه ميکنيد؟
حضَََرت فرمود این چه حرفيه؟ وقتي محرم مياد مالئکه در عرش لباس حسَََين را از عرش آویزان ميکنند ،لباسَََي که در اثرِ
شم شيرها پارهپاره شده و به خون آغ شته شده ،ما و شيعيان ما آن را با ب صيرت ميبينيم نه با بَ َصر؛ یعني به قلبمان که مراجعه
ميکنيم ،اصالً از شب اول محرم یک حزني گوشه قلبمان هست.
آره ،اگر ميخواهيم از دست این عرفانهای کاذب و دروغين که در کل تاریخ بوده و اآلن متأسفانه رونق بي شتری گرفته در امان
با شيم ،باید مدام این دل و قلب را با نام و یاد و گریه بر ابيعبداهلل × جال و صيقل بدهيم تا بتواند واقعي را از کاذب ت شخيص
بدهد.
رفقا ،خواهش ميکنم اصالً وعده عاشورا و تاسوعا به خودتان ندهيد ،هر چه ميخواهيد بگيرید توی همين دو سه روز اول بگيرید.
امشب شب دوم محرمه .فردا چه اتفاقاتي توی کربال ميافته؟
 1قيل للصادق × سيدی جعلت فداك ان الميت یجلسون بالنياحه بعد موته او قتله و أراکم تجلسون انتم و شيعتکم من اول شهر بالماتم و العزاء للحسين × .فقال × ما هذا اذا هل هالل محرم
نشرت المالئکة ثوب الحسين و هو مخرق من ضرب السيوف و ملطخ بالدماء و فنراه نحن و شيعتنا بالبصيرة و ال بالبصر فاذا تنفجر دموعنا .ثمرات االعواد 36 :و .37
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بَار گشَایيَد شهيَدانِ عَشَق
کعبه همينجاست در ایمانِ عشق
رونَق دِیر و حَرم از کَربالست
جَلَوه بَاغِ ارم از کَربَالسَت
طَوفگهِ عرش برین کربالست
مهَبطِ جَبریَل امين کربالست
کرب و بال درس وفَا ميدهَد
تربت عشق است و شفا ميدهد
ابومخنف در کتاب مقتل خویش از کلبى نقل ميکند که امام و حرّ با سََپاهيان خود راه ميپيمودند تا آنکه در روز چهارشََنبه به
سرزمين کربال رسيدند ،ناگهان اسب امام حسين× از حرکت ایستاد .امام× از آن پياده شد و سوار بر مرکب دیگر شد؛ ولى آن
ا سب نيز قدم از قدم برندا شت ،ا سبهای متعدّدى عو

کرد ،ولى هي یک حرکت نکردند .امام× چون این امر شگفتآور را

مشاهده کرد ،پرسيد :نام این سرزمين چيست؟ گفتند :غاضریّه .فرمود :آیا نام دیگرى دارد؟
گفتند :نينوا.
فرمود :به جز اینها آن را چه مينامند؟ گفتند :شاطى الفرات ( ساحل فرات) .فرمود :آیا باز هم نامى دارد؟ پا سخ دادند :کربال .پس
آهى کشيد و فرمود :اَرْ ُ کَرْبٍ وَ بَالَءٍ؛ (دشت اندوه و بال) است .سپس افزود:
قِفُوا وَ ال تَرْحَلُوا مِنْها ،فَهاهُنا وَاللّهِ مَناخُ رِکابِنا ،وَ هاهُنا وَاللّهِ َسََفْکُ دِمائِنا ،وَ هاهُنا وَاللّهِ هَتْکُ حَریمِنا ،وَ هاهُنا وَاللّهِ قَتْلُ رِجالِنا ،وَ
هاهُنا وَاللّهِ ذِبْحُ اَطْفالِنا ،وَ هاهُنا وَاللّهِ تُزارُ قُبُورُنا.
همينجا توقّف کنيد و از آن کوچ نکنيد .پس به خدا سوگند! خوابگاه شتران ما و جاى ریخته شدن خونمان است .به خدا سوگند!
1
اینجا محل هتک حریم ما و کشته شدن مردان و ذبح کودکان ماست .به خدا سوگند! اینجا محل زیارت قبور ماست.
اما مثل فردا همه دورِ زینب را گرفتند .یکي مهار ناقه را گرفته یکي زیرِ بغلِ عمه جان را .قا سم زانو باال زده ،عبداهلل ...همه دور و
برِ زینباند تا با عزت و احترام پياده بشه؛ حق هم همينه.
 1ناسخ التواریخ ،ج  ،2ص  168و رجوع کنيد به :اثبات الهداة ،ج  ،5ص .202
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شما خوب ميدونيد وقتي خواهری برادر از دست ميده خيلي براش سخته .باید یک عده او را تسلي بدهند ،زیر بغلش را بگيرند با
احترام از کنار بدن برادر جدا کنند .خواهر طاقت دوری برادر را نداره چه برسََه به عمه جان زینب که وقتي مادرش را از دسََت داد؛
گفت حسين را دارم .باباش علي را از دست داد گفت حسين را دارم؛ داداشش حسن را از دست داد گفت حسين را دارم؛ یعني همه
دار و ندار زینب حسينه.
چو خون شد دل زینب
امَان از دل زیَنَب
آی دنيا اُف بر تو! من آرام ميگم شما داد بزنيد ،عصرِ یازدهم وقتي همين زینب ميخواست سوارِ مرکب بشه ،هي محرمي نبود او را
کمک کنه .فَجتَمَعَ عِدَّةٌ مِنَ األعراب؛ یک عده ریختن توی گودال ،با تازیانه دارند جداش ميکنند ...چه کردند با این مادر شَََهيد و
خواهر شهيد و دختر شهيد ...صدا زد داداش:
بهسوی شام و کوفهات چه ظالمانه ميبرند
نميروم ولي مرا به تازیانه ميبرند
سر تو را به روی ني زدند این ستمگران
ميروم ولي مرا به این بهانه ميبرند
علي لَعنةُ اهلل علي القُومِ الظالِمين.

