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بخش اول: خداوند چه نسبتی با ما دارد؟

از خداوند بسیار گفته امی و شنیده امی، هر روز چندین مرتبه، هنگام مناز، 
در خانه او را می زنمی و با او راز و نیاز می کنمی و سر بر سجده می گذارمی. گاهی 
نیز در طوفان مشکالت و سخیت ها او را از صممی قلب می خوانمی و چند قطره 
اشکی هم می بارمی، اما چرا مهیشه او را حس منی کنمی و با او انس منی گیرمی؟

راسیت خداوند کجاست؟ من با او چه نسبیت دارم؟ کجا می توان او را 
یافت و کجا می توان به او دست پیدا کرد؟ چرا او را که از رگ گردن به من 

نزدیک تر است منی یامب و از او غافل می شوم؟

انواع نسبت ها در عالم محسوسات
وقیت در عامل حمسوسات سیر  و نسبت میان آهنا را برریس می کنمی، انواعی 

از نسبت ها را می یابمی:
1. نسبت عینیت و احتاد؛ وقیت می گوئمی حممود مهان پسر عموی حبیب 
است، نسبت میان حممود و »پسر عموی حبیب« نسبت احتاد است و این 

دو کلمه از یک حقیقت حکایت می کنند.
حبیب«،  عموی  »پسر  وجود  که  است  این  نسبت  نوع  این  یژگی  و
که »پسر عموی حبیب« دارد،  مهان وجود »حممود« است و هر صفیت 
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مهان صفت »حممود« است.
2. نسبت تباین و جدایئ؛ در مثال قبل نسبت میان »حممود« و »حبیب«، 
نسبت جدایئ و استقالل است، حممود کیس است و صفایت دارد، حبیب 
نیز برای خود شخصییت جداگانه بوده و صفات خاص خود را دارد. وجود 
را  حممود و حبیب دو وجود جداست و نه صفات و خصوصیات حممود 
می توان به حبیب نسبت داد و نه صفات و خصوصیات حبیب را به حممود.
یمی حممود،  یر جمموعه(؛ هنگامی که می گو 3. نسبت کل و جزء )جمموعه و ز
فردی از جمموعه انسان هاست، حممود عنی »جمموعه انسان ها« نیست؛ یعین 
وجود حممود، مهان وجود »جمموعه انسان ها« نیست و مهه صفات آهنا را 
ندارد، اما در عنی حال می فهممی که جدا و مستقل از »جمموعه انسان ها« نیز 
نیست، او فردی از جمموعه است و اگر جمموعه از بنی برود، او نیز از بنی رفته 

است. 
ما در عامل حمسوسات نسبت دیگری میان موجودات منی یابمی و هر چه 

هست یکی از این سه نسبت است.

نسبت خداوند با ما
حال باید پرسید نسبت خداوند با ما چگونه است؟

 آیا نسبت ما با خداوند از این نوع است؟ یک بار دیگر هر سه نسبت 
را با هم مرور کنمی:

1. نسبت ما با خداوند نسبت عینیت و احتاد نیست، ما حمدودمی و او 
ناحمدود و هیچ گاه یک موجود حمدود، به این شکل که وجود و صفات آن 

دو مساوی باشد، منی تواند با یک موجود ناحمدود عینیت پیدا کند.
2. نسبت ما با خداوند، نسبت جدایی و بیگانگی نیست؛ چرا؟! چون دو 
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موضوع، از یکدیگر کامالً جدا هستند، هر کدام صفات، خصوصیات و کماالیت 
کدام برای خود خبیش را در عامل اشغال می کند  که دیگری نــدارد و هر  دارد 
یند: دو  که دیگری فاقد آن است، به مهنی جهت حکیمان و فیلسوفان می گو
موضوع جدا از هم، مهیشه حمدود هستند، هر یک دارای مرز مشخیص است 

که دیگری را در حرمی خود راه منی دهد و با آن مرز از دیگری جدا می شود. 
اما آیا خداوند هم دارای مرز است؟ آیا او هم حمدود است؟ آیا می توان 
گفت خداوند در خبیش از عامل حضور ندارد و قسمت هایی از عامل از او خایل 
است؟ تعالمی دیین و استدالل های عقیل اثبات می کند که خداوند وجودش 
نامتناهی است و مهه جا و مهه چیز را پر کرده و با مهه مهراه است؛ به مهنی 
یدگی و جدایی  جهت منی تواند نسبتش با دیگر چیزها، نسبت بیگانگی و بر

کامل باشد و خملوقات از او مستقل باشند.
یر  ز و  نسبت جمموعه  مانند  منی تواند  خملوقات  با  نسبت خداوند   .3

یرا: جمموعه باشد؛ ز
آنکه خداوند  حــال  اســت،  تقسمی پذیر  کــیل،  هر  و  هر جمموعه  الــف( 
اجسام  عامل  یژگی های  و و  صفات  از  تقسمی پذیری  نیست،  تقسمی پذیر 
یژگی  و این  از  اجسام،  عامل  از  برتر  موجودات  جمرد،  موجودات  و  است 

خایل هستند.
یر جمموعه خود حمتاج است، به عباریت جمموعه با  ب( جمموعه به ز
یرجمموعه ها به وجود می آید و با از بنی رفنت آهنا هم از بنی می رود  مهنی ز
و اگر یکی از آهنا کم شود به مهان مقدار جمموعه کوچک می شود، چنانکه 
یا هم از آب های گرد هم آمده درست می شود و هر ظرف آیب از آن بردارمی  در

یا کاسته می شود. از در
اما می دانمی خداوند به ما و خملوقاتش حمتاج نیست، او قبل از مهه چیز 
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بوده و خالق مهه چیز است. اگر متام عامل نیز از بنی برود، او در کمال عظمت 
یای خود بایق است. پس نسبت ما با خداوند چگونه است؟ و کبر

نسبت خملوقات با خداوند از مسائل بسیار پیچیده ای است که قرن ها 
 فیلسوفان بزرگ آن 

ً
کرده بود و معموال افکار دانشمندان را به خود مشغول 

را از نوع نسبت تباین و جدایی می دانستند و نامتناهی بودن خداوند را به 
فرامویش می سپردند. تا اینکه قرآن کرمی با بیانات گوناگون گزارش از نسبت 

چهارمی داد که فیلسوفان از آن غافل بودند.
اگر خبواهمی از نسبت خود با خداوند منونه ای بیابمی باید سفری به عامل 
ماوراء حمسوسات اجنام بدهمی تا نسبت های جدید را در آن جا رصد کنمی و 

با کمک آهنا بتوانمی رابطه خود را با خداوند هبتر بشناسمی. 
از چه  کنمی؟  مـــاوراء حمسوسات، سفر  عــامل جمـــردات،  به  امــا چگونه 

درچیه ای به آن عامل نقیب1 زده و َسَرکی در آن بکشمی؟ 
ین کار برای راه یافنت به عامل ملکوت- ماوراء  حمسوسات- در خود  هبتر
فرورفنت و خودشنایس است. نفس و جان ما جمرد از خصوصیات جسم و 

ین راه برای دست یافنت به آن عامل است. ماده است و آسان تر
ین مثال ها برای رابطه خالق و خملوق را می توانمی در نفس و جان  هبتر
خود بیابمی، البته باید بدانمی که هر مثایل برای خداوند زده می شود باز هم از 
جهایت ناقص است، چون هیچ موجود حمدود و متناهی را منی شود با موجود 
نامتناهی مقایسه کرد و هر کس هر مثایل می زند در پایان باید با متام وجود رو 

ید: به درگاه اهلی کرده و بگو
بــر فــرق مــن و متثیل منای برون از وهم و قال و قیل من خــاک 

1. راه باریک.
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جان انسان، دریچه عالم ملکوت
یبا  یل را در درون گلداین ز

ُ
ید؛ گ چند حلظه ای مترکز کرده و در خود فرو رو
تصور منایید، اکنون به این سؤاالت پاسخ دهید:

  مهان گل هستید؟ آیا نسبت مشا 
ً
آیا گل با مشا عینیت دارد؟ آیا مشا دقیقا

و گل مانند نسبت »حممود« و »پسر عموی حبیب« است؟
معلوم است که پاسخ منیف است و مشا چیزی غیر از گل هستید و گل، 

چیزی غیر از مشا است.
آیا نسبت گل با مشا نسبت جدایی و استقالل است؟ آیا مانند نسبت 

حممود و حبیب است؟
یرا حممود و حبیب از هم مستقل هستند، ویل گل از ما مستقل  خیر! ز
نیست، گل با متام وجودش به ما وابسته است، گل در درون ماست و ما در 
مهه جای او حاضرمی و به او احاطه دارمی، گل به ما حمتاج است و ما از او 

مستغین هستمی.
یرجمموعه است؟ آیا مثل  آیا نسبت گل با مشا نسبت یک جمموعه با ز

یا و موج است؟ در
یا از موج ها و آب ها ساخته شده و تقسمی  باز هم پاسخ منیف است؛ در
یر گل به وجود نیامدید، مشا از قبل وجود داشتید  پذیر است، ویل مشا از تصو
و خودتان گل را ساختید و به وجود آوردید؛ عالوه بر آنکه حقیقت جان و 

نفس مشا نیز تقسمی پذیر نیست.

کشف یک نسبت جدید
عامل  در  را  آن  منونۀ  که  می شومی  مواجه  جدیدی  نسبت  با  اینجا  در 
حمسوسات و اجسام منی توانستمی جتربه کنمی؛ نسبیت که نه جدایی است و نه 
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عینیت، بلکه یکی از دو طرف با متام وجود به دیگری حمتاج است و طرف 
دیگر مستغین و یب نیاز، یکی در درون دیگری است و دیگری به او احاطه 
دارد. از این نسبت به نسبت »احاطه« تعبیر می کنمی. پس از این باز هم 

ل با خود سخن خواهمی گفت. 
ُ
بیشتر درباره نسبت این گ

رابطه ما با خداوند متعال شبیه چننی رابطه ای است؛ ما از خداوند جدا 
نیستمی و او با متام وجوِد ما مهراه است و نه فقط از رگ گردن به ما نزدیک تر 
يِد«1 بلکه میان ما و خوِد ما نیز فاصله  َور

ْ
ْيِه ِمْن َحْبِل ال

َ
ْقَرُب ِإل

َ
ُن أ ْ َ

است: »َو ن
ِبه« 2

ْ
ْرِء َو َقل َ   َبْيَ  الْ

ُ
ول ّنَ اهَّلَل َيُ

َ
ُموا أ

َ
شده و حضور دارد: »َو اْعل

با این مهه، این مهراهی و نزدیکی، چیزی از عظمت او منی کاهد و او را 
یا قابل تقسمی  بيُر«3 و او را مانند در

َ
ك

ْ
َعِلُّ  ال

ْ
به افق خملوق پاینی منی آورد: »ُهَو ال

یه پذیر هم منی مناید.  و  جتز
 فهم این رابطه کلید فهم حقیقت توحید است.

 

1. ق/ 16
2. األنفال/ 24

3. الحج/62
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بخش دوم: معنای توحید و اقسام آن

»توحید« در اصل به معنای »به چیزی نسبت یکتایئ دادن« یا »چیزی 
را یکی قرار دادن و یکی کردن« و در اصطالح به معنای »یکتایئ« و »یگانگی 

خداوند« می باشد.
یند او در  اگر چیزی در جهیت تهنا بوده و با کیس شریک نباشد،  می گو
این جهت یکتا و یگانه است. وقیت در یک کالس فقط عیل خّطاط است، 
یکی ندارد و هرگاه خّطاط  یمی عیل در خطاطی واحد و یکتاست و شر می گو

دیگری نیز در کالس به او اضافه شود، او از یکتایی خارج می گردد.
وقیت صحبت از توحید خداوند می کنمی، منظور این است که خداوند در 
یژگی ها و صفایت تهنا است و هیچ کس با او در آن زمینه ها شریک نیست.  و
با توّجه به این نکته، می توان توحید را به حسب صفات و خصوصّیایت 
کــرد؛ توحید در ذات، توحید در  نــدارد تقسمی  که خداوند در آهنا شریک 
خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت، توحید در علم و حیات و 

قدرت و... اقسام خمتلف توحید خداوند است.

معنای شرک
و  داشـــنت«  شریک  بــه  »اعتقاد  معنای  بــه  شــرک  توحید،  مقابل  در 
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کار می رود. »مشرک«  کیس در جهیت شریک دانسنت« به  »خداوند را با 
یند که می پندارد خداوند در جهیت با دیگری شریک است و  به کیس می گو

خداوند در آن زمینه یکتا و یگانه نیست.
 مهانطور که توحید به اقسامی تقسمی می شود، شرک نیز به مهان اقسام 
تقسمی می شود؛ شرک در ذات، شرک در خالقیت، در ربوبیت، در الوهّیت، 

در صفات کمایل و...

توحید ذاتی 
ین نوع توحید که پایه و اساس دیگر اقسام توحید است، توحید  مهم تر
ذایت؛ یعین یگانگی در یب نیازی و خالقیت است. می دانمی که خداوند مهان 
موجودی است که از مهه یب نیاز و غین است و دیگران به او حمتاج  هستند 

و او واجب الوجود و دیگران ممکن الوجود می باشند.
که  حکیمان و فیلسوفان با استفاده از تعالمی انبیاء اهلی اثبات می کنند 
خداوند ناحمدود است. با تأمیل کوتاه می فهممی که ممکن نیست دو خدا، یعین 
دو ناحمدود در کنار یکدیگر وجود داشته باشند؛ چون هرگاه صحبت از دوگانگی 
یرا فرض اینکه »دوتا« هستند به این   حمدودّیت نیز هستند؛ ز

ً
می شود، حتما

یده و جدا می باشند و هر یک از آهنا خصوصّییت دارد  معناست که از یکدیگر بر
که دیگری ندارد؛ و اگر دو چیز  از مهه جهات و در مهه صفات و خصوصیات با 
هم یکی باشند، دیگر دو تا خنواهند بود و با هم یکی می شوند.یکتایی خداوند 

در یب نیازی و وجوب وجود را »توحید ذایت«  می نامند.

توحید در ربوبیت
یت و تدبیر کردن است؛ یعین خداوند، عالوه  »ربوبّیت« به معنای مدیر
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 را در دست دارد؛ 
َ

 را خلق منوده، پس از خلق آن نیز امور عامل
َ

بر آنکه عامل
زنده کردن، میراندن، روزی دادن، شفاء دادن و... مهه در دست اوست.

از خملوق خود جدا  و  بــوده  نامتناهی  که خالق جهان است  خداوند 
که از ساختمان جداست و  نیست؛ به مهنی جهت او مانند بّنایی نیست 
کناری می نشیند و چه بسا می میرد و ساختمان  آن را می سازد و خود به 
یان برق که  ید یا جر پابرجاست؛ بلکه مانند سخن راین است که سخن می گو
نور را در چراغ اجیاد می کند و حلظه به حلظه اثر خود را اجیاد کرده و هرگز  از 
آن جدا منی شود؛ بلکه در حبث گذشته دانستمی که نسبت خدا با خملوقات 
یر ذهین  از این ها هم لطیف تر است، مانند نسبت نفس ما با ادراکات و تصاو

ماست که هیچ استقالیل از خود ندارند.
بنابراین ربوبیت اهلی چیزی جز تفسیر دقیق مهان خالقیت اهلی نیست 
و معنای درست خالقیت مهنی است که خداوند مهواره در حال خلق کردن 
است و حلظه به حلظه به خملوقات خود مدد می رساند، پس حیات و موت، 
صحت و مرض، غین و فقر، غم و شادی مهواره از اوست که آن به آن مهه 

موجودات را خلق می فرماید.
با تأمل در ربوبیت اهلی، انسان بیش از پیش ربط خود را به خداوند 
متعال می فهمد و لطف و حمبت خداوند را هم به خود هبتر احساس می کند و 
یش پذیرایی می کند. می فهمد که خداوند آن به آن او را بر سر سفره ِانعام خو
تا اینجا دانستمی که از جهت عقیل، موجود یب نیاز و واجب الوجود یکی 
ِ َشْ ٍء 

ّ
ُكل ِ َشْ ٍء َو ُهَو َعىل  

ّ
ُكل بیش نیست و او خالق مهه چیز است؛ »اهَّلُل خاِلُق 

َوكيل «1 

1. زمر/ 62
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از توحید در  و  و رّب، مهان خالق است  پس »خالق« مهان »رّب« 
خالقیت می توانمی به توحید در ربوبیت نیز یپ ببرمی.

توحید در الوهّیت
دل  از  ربوبیت  که  اســت. مهان طور  »الوهیت«  اهلی  دیگر صفات  از 

خالقیت بیرون می آید، الوهیت نیز از دل ربوبیت بیرون می آید.
وقیت عبدی، عبد بودن خود را نشان می دهد، نام کار او را »عبادت« 
می گذارمی. »عبادت« یا »پرستش« به معناى »اظهار عبودیت و بندگی« 
است. و عبودیت عبد در برابر ربوبیت رّب است. پس تا ربوبییت نباشد، 
عبودییت نیست و تا عبودییت نباشد، »عبادت« حقییق وجود ندارد و جز 
»رب«، کیس شایسته »عبادت« نیست. و »ِاله« به معنای »پرستیدین« 
که شایسته »پرستش« و »عبادت« است. )مانند  کس  است؛ یعین آن 
کار  به  پوشیدن  و  خــوردن  شایسته  معنای  در  که  پوشیدین  و  خــوردین 

می رود(.
که ربوبیت داشته باشد و هر  بنابراین الوهیت فقط صفت کیس است 

کس ربوبیت داشته باشد، الوهیت حقییق نیز دارد.
را  و یگانگی خداوند در شایستگی عبادت،  الوهیت  وقیت توحید در 
که باید فقط یک نفر را بپرستمی و به »توحید در  فهمیدمی به این مسئله 

عبادت« معتقد شومی نیز یپ می برمی.
به واسطه مهنی پیوند ناگسستین میان خالقیت و ربوبیت و الوهیت 
کنار هم آمده و یکی شاهد بر  که در آیات و روایات این صفات در  است 

دیگری قرار داده می شود:
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 1» ٌ
ِ َشْ ٍء َوكيل

ّ
ِ َشْ ٍء َفاْعُبُدوُه َو ُهَو َعىل  ُكل

ّ
 ُهَو خاِلُق ُكل

َ
ْم ال ِإلَه ِإاّل

ُ
ك ّبُ ُم اهَّلُل َر

ُ
»ذِلك

)آنست پروردگار مشا،  اهلی و معبودی جز او نیست؛ او خالق مهه چیز است 
و او بر مهه چیز حافظ و نگهبان است.(

ال إله إال اهّلل؛ کلمه توحید
که »خالقیت« و »ربوبیت« و  کنمی  با مجلۀ »الإله إال اهلل« اعتراف می 
»الوهیت« و »استقالل« مهه از آن »اهلل« تعایل می باشد و هیچ ذره ای در 

عامل جز او استقالل ندارد که اگر استقالل داشت خملوق نبود.
کلمه توحید می خوانند در  یف »ال إله إال اهلل« که آن را  بنابراین ذکر شر
حقیقت هر گونه استقالل را از غیر خدا نیف می کند، و فرد را به این اعتراف وا 
می دارد که انسان در بنِد بندگی غیر از او نیست و باید از دلبستگی و تعلق 
به هر چیزی غیر از خداوند خود را رها کرده و با مهه وجود فقط به او توجه 
منوده و به دنبال عبادت او باشد. مال و جاه و فرزند و مهسر و دوست و... 
ارزش دلبستگی ندارد و نباید هیچ یک از آهنا ِاله انسان شده و انسان خود 
را وابسته و دلبسته به آن بشمرد و از هیچ موجودی جز او کاری برمنی آید مگر 

به اذن و اراده او:
یر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد استغالم مهت آمن که ز

توحید صفاتی
یکی  دانستمی که خداوند در یب نیازی و خالقیت و ربوبیت و الوهیت شر
نــدارد و این صفات خمتص به اوســت. از سویی می دانمی خداوند متعال 

1. انعام/ 102
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صفات دیگری نیز چون علم و حیات و قدرت دارد. آیا این صفات هم از 
اختصاصات خداوند هستند؟ یا اینکه خداوند با دیگران در این صفات 

شریک است؟
که  یرا معلوم است  کمال است؛  ز که منظور، صفات  البته معلوم است 

خداوند از صفات نقص مبراست.

خداوند در صفات کمال شریک ندارد
یند:  در جواب سؤال باال میگو

ً
معموال

»ما با خداوند در اصل صفت علم و حیات و قدرت و مجال شریک 
هستمی؛ هم ما عامل هستمی و هم او، هم ما قادرمی و هم او، هم ما مجال دارمی 
و هم او؛ منهتا علم و قدرت و مجال او نامتناهی است و علم و قدرت و مجال 
ما متناهی و حمدود و آن قدر کم است که در کنار علم و قدرت و مجال او هیچ 
یا که با هم شریک نیستمی و به بیان دیگر ما در اصل  به حساب می آید و گو

یکی ندارد.« یکمی ویل در مقدار و اندازه آن، خداوند شر صفات با هم شر
این سخن صحیح نیست؛ حقیقت این است که خداوند در هیچ یک از 
 متعلق به اوست.

ً
یکی ندارد و مهه صفات کمایل منحصرا صفاِت کمال، شر

برای توضیح مسئله به این مثال توجه فرمایید:
کدام  که هر  کرده اند  آینه هایی را با اندازه های خمتلف در بیابان نصب 
گر میان آینه ها مقایسه  نور خورشید را به مقداری در روز منعکس می کنند. ا
یمی مهه آینه ها  کنمی، می بینمی  نور برخی بیشتر و نور برخی کمتر است و می گو
در اینکه نور دارند با هم شریک هستند، ویل نور برخی بیشتر و برخی کمتر 
را به رخ  نور خود  آینه ها می فهمیدند برخی  گر  ا اســت. حیت ممکن است 

یاد خود افتخار می کردند.  دیگری کشیده و به نور ز
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که آینه ها با  گفت  اما به نظر مشا آیا نور از آِن آینه هاست؟ آیا می توان 
خورشید، در نور داشنت شریک هستند؟ یا اینکه مهه نورها متعلق به خود 

خورشید است؟
اگر دقت کنمی آینه ها با هم شریک هستند، اما با خورشید شریک نیستند 
و در برابر خورشید هیچ نوری ندارند. در حقیقت مهه نورها، نور خورشید 
است و هیچ آینه ای از خودش نوری ندارد و کار آهنا فقط منعکس کردن نور 
خورشید است. تا خورشید می تابد آهنا نوراین هستند و تا خورشید می رود، 
یمی: مهه نورها، نور خورشید است  یک می شوند. پس می توانمی بگو مهه تار

و او در نور داشنت یکتا و یب شریک است. 
مثال ما در برابر خداوند مانند مشعی نیست که از خود نور دارد، ویل در 
برابر نور خورشید نورش گم می شود و هیچ به حساب منی آید؛ بلکه مثال ما، 
مثال مهان آینه هاست. متام صفات کمایل که در ماست پرتو صفات خداوند 
است که در ما می تابد و حلظه به حلظه به ما منعکس می شود و ما هر کدام 

به قدری که خداوند به ما ظرفیت داده، آن نور را نشان می دهمی.
متأسفانه ما انسان ها گاه به غفلت دچار شده و فکر می کنمی نوری که در 
ماست از آِن خودمان است، فکر می کنمی این نور را خداوند به ما داده و دیگر از 
آِن او نیست، گمان می کنمی در نور داشنت با خداوند شریک هستمی و فقط نور 

خداوند نامتناهی و نور ما حمدود و کوچک است، اما این ها مهه توّهم است.
یکی شب می رود و  خورشیِد حمسوس دنیا، چون گاهی در پس پرده تار
با پهنان شدنش نور آینه ها هم خاموش می گردد، ما می فهممی که نور آن ها 
از خودشان نبوده است، اما خورشیِد عامل هسیت که خداوند متعال است، 
گاهی  چون هیچ گاه پهنان منی شود و آینه وجود ما مهواره از نور او پر است 
نور  با خداوند در  از خود ماست و ما  نور  متوهم می شومی و فکر می کنمی 
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یکمی. علم و قدرت، مجال و عّزت، ِملک و ُملک، مهه و مهه فقط متعلق  شر
کس هر چه دارد  کس با او شریک نیست و هر  به خداوند است و هیچ 

امانیت بیش نیست.
از شریک نداشنت خداوند در صفات کمال گاهی به »توحید صفایت« 

تعبیر می کنند.
بـاره رابطه خالق و خملوق خواندمی دقت شـود، می فهممی  گـر بـه آچنـه در ا
کـه معلـول، بـا متـام وجـود در دسـت علـت اسـت و هیـچ اسـتقالیل از خـود 
نـدارد، بنابرایـن معلـوم مـی شـود کـه معلـول، در صفـاِت خـود نیـز اسـتقالیل 

ندارد.
قرآن کرمی در آیات فراواین به این حقیقت اشاره فرموده است:

«1 )متام عزت متعلق به خداوند است( ً
ِ َجيعا

َة هَّلِلَّ ِعّزَ
ْ
»ِإّنَ ال

َعلمُي«2 )فقط او شنوا و دانا است(
ْ
ميُع ال »ُهَو الّسَ

َقدير«3 )فقط او دانا و تواناست(
ْ
َعلمُي ال

ْ
»َو ُهَو ال

« )فقط اوست زنده( ّيُ َ »ُهَو الْ
«4 )متام قدرت متعلق به خداوند است( ً

ِ َجيعا
َة هَّلِلَّ ُقّوَ

ْ
ّنَ ال

َ
»أ

َبصير«5 )مهانا فقط اوست شنوا و بینا(
ْ
ميُع ال ُه ُهَو الّسَ

َ
»ِإّن

كمي«6  )مهانا فقط اوست دارای عّزت و حمکت( َ يُز الْ َعز
ْ
َو ال ُ »ِإّنَ اهَّلَل لَ

1. یونس/65
2. فصلت/36

3. روم/ 54
4. بقره/ 158

5. غافر /65
6. آل عمران/ 62
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توحید در استعانت
وقیت دانستمی مهه کماالت در دست خداوند است و مهه در برابر او فقیر 

و حمتاج هستند، می فهممی نباید از کیس غیر از او کمک بگیرمی.
از این پس وقیت در مناز آیه »إّیاک نعبد و إّیاک نستعنی« را می خوانمی، 

معنای دقیق تری از آن به خاطر می آورمی.
باید روی نیازهای ما، در مهه حــاالت،  فقط به سوی درگاه خداوند 
باشد و اگر هم زماین از کیس کمک می گیرمی او را مظهر خداوند دیده و نگاه 
گرفنت از پدر و مادر یا معلم یا  استقالیل به او نداشته باشمی، مانند کمک 
طبیب یا حاجت خواسنت از امئــه؟مهع؟، در مهه این مــوارد باید حاجت و 
 فقط از خدا خبواهمی و دیگران را واسطه قرار دهمی و وقیت 

ً
مقصودمان را قلبا

کار را اجنام داده و بندگانش  که خداوند  حاجت هامیان برآورده شد بدانمی 
فقط واسطه هستند.

توحید در محبت
حمبت چند عامل دارد:

گاهی کیس را به خاطر خودش دوست دارمی یعین چون از نظر روحی با 
هم متناسب هستمی و احساس می کنمی یک کشش دروین ما را به هم پیوند 
کیس را به خاطر صفاتش دوست دارمی معموالً حمبت  گاهی  می دهد ویل 

یبایئ و نیکوکاری در دیگران است.  حمصول دیدن کمال و ز
یبایئ  وقیت کیس به کیس نیکی و احسان می کند یا کیس را می بینمی که ز
یبایئ و علم و  و مجال یا علم و دانش یا شجاعت دارد، چون احسان و ز
شجاعت را دوست دارمی، به صاحب این صفات هم حمبت مــی ورزمی و 

عالقه مند می شومی. 
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یشه در مهنی خویب ها و کماالیت دارد که  اگر دقت کنمی حمبت های ما ر
در اشخاص مشاهده می کنمی و در حقیقت ما دوستدار آن کماالت هستمی و 

به مناسبت صاحب آن را هم دوست می دارمی.
که توحید را می فهمد منی تواند به غیر خدا حمبت بــورزد؛ چون  کیس 
آینه هایئ  کماالت از خداست و مهگی بسان  که مهه خوبهیا و  می فهمد 

هستند که مجال اهلی را در خود نشان می دهند. 
از  خویب ها  مهه  و  ندارند  چیزی  خودشان  از  دیگران  فهمیدمی  وقــیت 
گر تا به امروز غیر خدا را دوست می داشتمی مانند دوست  خداست می فهممی ا
داشنت عکیس بوده که در آینه وجود دارد و در حقیقت ما دوستدار صاحب 
عکس بوده امی و از این خواهی خنواهی فقط عاشق خود خداوند می شومی 
گر  چیز دیگری را دوست بدارمی از این جهت است که با خداوند ارتباط  و ا

داشته و او را نشان می دهد.
که چیزی به خدا  که توحید را میفهمد هر قدر  کیس  به مهنی جهت 
نزدیک باشد و بیشتر او را نشان دهد بیشتر هم به او حمبت می ورزد و از مهنی 

ین ها خواهند بود. رو بعد از خدا اولیاء خدا در نزد او حمبوب تر
کس به جان و  ین  که نزدیک تر عالوه بر این با فهم توحید می فهممی 
گردن به ما  که متام هسیت ما را پر منوده و از رگ  دل ما خود خداوند است 
گردمی خود را سراسر اتصال و  گر به خود حقیقیمان باز  نزدیک تر است و ا
ارتباط و دلدادگی به او می یابمی و می فهممی در قلب و درومنان به هیچ کس 

بیش از او وابسته نیستمی.
وابستگی  و  شــود  بیشتر  توحید  از  کیس  فهم  چه  هر  به مهنی جهت 
موجودات به خداوند را بیشتر احساس کند حضور خداوند را هم در درون 

خود و متام هسیت بیشتر حس می کند و به او بیشتر عشق می ورزد.
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که مهه خویب ها  که توحید را به شکل صحیح می فهمد می داند  کیس 
از آِن خداوند است و مهه خملوقات آینه های وجود اوهستند، پس هر چه را 
یبایئ و کمایل را که می بینمی در حقیقت اول متعلق به  دوست دارمی و هر ز
خداوند است و باید به جای دوست داشنت استقالیل خملوقات، خداوند را 

در آینه وجود خملوقات دوست داشته و مدح و ثناء بگوئمی

الحمد هّلل؛ مظهر توحید صفاتی
»محد« به معنای ستایش و بیان خویب ها و کماالت یک چیز است و 

بیشتر درباره خویب هایی به کار می رود که از افعال اختیاری هستند. 
»احلمدهلل« یعین »مهه ستایش ها خمصوص خداوند است«؛ یعین هر 
کماالت او را بیان  کس، هر کجا، هر چیزی را ستایش می کند و خویب ها و 
می کند، در حقیقت این ستایش و محد و مدح او به خداوند بر می گردد و هیچ 

محدی در عامل نیست که محد خداوند نبوده و از او جدا باشد.
کاری شده قرار  یبا و خوش آب و رنگ را در میان اتایق آینه  گیل ز اگر 
یبایی گل  دهمی، به هر سوی اتاق که بنگرمی منایی از آن گل به چشم می آید و ز
مهه در و دیوار را پر می کند و هر آینه ای به قدر ظرف خود او را منایش می دهد.
که می بینمی آن را مستحق  در این اتاق به هر سو می نگرمی و هر آینه را 
مدح و ستایش می یابمی، چه بسا حمو متاشای آینه ها می شومی و از یاد گل 
غافل شده و او را فراموش می کنمی؛ اما به راسیت آیا آینه ها را ستایش می کنمی 
یا در حقیقت مهه ستایش ها، ستایِش آن گل است که در هرجا خودش را 

به شکیل منایان کرده است؟
کیس  عــامل خلقت نیز به مهنی شکل اســت و هر چه در محد و مــدح 
یمی، در حقیقت محد و مدح خداوند است؛ چون پیش از این دانستمی  می گو
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که مهه خویب های عامل ملک خداوند است و هر کس هر چه دارد پرتویی از 
یبایی اوست. مجال و ز

یبایی گل نیز تعریف  ید، از ز مؤمن غیر خدا را نیز مدح می کند و محد می گو
می کند و علم و دانِش یک دانشمند یا هپلواین و قدرت یک ورزشکار را نیز 
می ستاید؛ ویل می داند که هر چه هست از خداوند است و مهواره در پس 
گذاشته و قطره ای از  گل به منایش  که ذره ای از مجالش را در  پرده اوست 
علمش را در عامِل و پرتویی از قدرتش را در هپلوان قرارداده است؛ پس در 
مهه چیز او را می بیند و با او انس می گیرد و دیدار خملوقات او را بیشتر به یاد 

خداوند می اندازد و با دیدن آن ها از یاد او غافل منی شود.
مهه خملوقات چون آینه هایی یب رنگ هستند که حقیقِت رنگ و مجایل 
کنمی دیگر  گر به آینه بودن آهنا توجه  که در آن هاست از خالقشان است و ا

رنگی جز رنگ خالق در میان منی ماند.
یمی باید با متام وجود به این حقیقت  وقیت در مناز »احلمد هلل« می گو
یمی: خداوندا! هر چه  اعتراف کنمی که مهه خویب ها از آِن خداوند است و بگو
از خویب ها به ظاهر دارم مال توست و من در هیچ یک از آن ها مستقل نیسمت 
گفته می شود،  و سزاوار هیچ محد و مدحی منی باشم و هر چه در مدح من 
که تو به اراده ات  در حقیقت از آن توست و من نیسمت، مگر بسان آینه ای 

گوشه ای از مجالت را در آن به منایش گذاشته ای و خود را منایانده ای. 
و در یک مجله »احلمد هلل« مظهر توحید صفایت است.

توحید احاطی
توحید ذایت، گاهی به معنای مهان توحید در خالقیت است، اما گاه در معنای 

عمیق تری نیز به کار می رود که مهان اصل و اساس توحید و حقیقت آن است.
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یر  که نسبت ما با خداوند مانند نسبت تصاو کتاب دانستمی  در آغاز 
خیایِل ما با نفس ماست. اکنون بار دیگر به برریس این مثال بپردازمی:

  
ً
کاری اجنام داده و چیزی بسازمی حتما وقیت می خواهمی در عامل بیرون 
باید مادۀ اولیه ای باشد که با کار کردن روی آن، چیز جدیدی به وجود آورمی، 
 چویب را تبدیل به یک میز منایمی. ویل رابطه ما با درون خود چننی 

ً
مثال

یری  که تصو کنمی  نیست؛ ما بر درون خود »والیت« دارمی و هر وقت اراده 
یر اجیاد می شود و نیازی به  در درون خود خلق کنمی، با یک اراده، آن تصو

ماده ای که بر روی آن کار کنمی منی باشد.
خداوند نیز خملوقات خود را با یک اراده اجیاد می فرماید و برای اجیاد آهنا 
ل بیرون از 

ُ
ینمی، آن گ یل را می آفر

ُ
نیاز به ماده ای ندارد. وقیت در تصور خود گ

ینمی.  یا آن را در درون خود می آفر ما نیست، ما به او کامالً احاطه دارمی و گو
خداوند نیز وقیت چیزی را خلق می فرماید، مهیشه به تعبیری در درون خود 

ِ َشْ ٍء ُميٌط«1 است.
ّ

ل
ُ

ُه ِبك
َ
خلق می کند و مهیشه »ِإّن

 فراموش شده 
ً
یده اید و بعدا گیل را قبالً در خاطر خود آفر کنید  فرض 

ید، آیا با یادآوری  است؛ اکنون آن گیل را که فراموش کرده اید دوباره به یاد آور
دوباره آن چیزی به مشا افزوده می شود؟ اگر دقت کنمی می بینمی ما مهان هستمی 
که بوده امی و با یادآوری آن گل رشدی نکرده امی و چیزی به ما افزوده نشده 
یا چیزی در درون ما خمیف بوده و از خمفیگاه خود بیرون آمده  است، فقط گو
یند چیزی به او افزوده منی شود  است؛ خداوند نیز آن هنگام که چیزی را می آفر

و در مهان مقام کمال خود که بوده است، ثابت و بایق است.
یده امی نسبت به ما حمدود است، ما بسیاری چیزها دارمی که وراء  گیل که آفر

1. فصلت/ 54
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یدمی نه عنی  آن گل است، اما آن گل هرچه دارد در درون ماست؛ گیل که آفر
ما بود، چون ما بسیار از او وسیع تر و با عظمت تر بودمی و نه غیر از ما و جدای 
از ما و بیگانه با ما، چون ما در ذره ذره وجود او حضور داشته و متام وجود او 
را پر کرده امی؛ خداوند نیز نه عنی خملوقات خود است که او نامتناهی است و ما 

یدۀ از آهناست، چون به مهه حمیط است و با مهه مهراه. متناهی و نه غیر و بر
ما به آن گل بسیار نزدیک هستمی، حیت از خودش هم به او نزدیکتر، ویل 
او از حقیقت ما دور است و دستش به افق واقعیت ما منی رسد؛ خداوند نیز 
 قریب«، اما خملوقات 

ّ
از مهه خملوقات به آهنا نزدیکتر است: »یا أقرب من کل

که حمصول عمل صالح است می توانند  از او دور هستند و تهنا با عشیق 
وسعت و گنجایش یافته و خود را به او نزدیک کنند.

یبایی دارد در حقیقت ظهوری از  گر ز که دارد از ماست، ا گل هر خویب 
که در او طلوع منوده و او بدین شکل درآمده و هر کس مدح  کمال ماست 
یف منوده است؛  کند در حقیقت از ما تعر یف  گفته و از او تعر و ثناء او را 
خملوقات نیز هر کمال و مجایل دارند در حقیقت کمال و مجال خود خداوند 

است و از خود استقالیل ندارند و هر محد و مدحی به خداوند بر می گردد.
ما دومِی آن گل هستمی، اما آن گل دومِی ما نیست. اگر کیس خبواهد از ما 
یر و حاالت  و تصورات و حاالت ما آمار بگیرد، وقیت که شروع به مشردن تصاو
دروین ما کند در هنایت می بیند یک چیز بایق مانده که آن »خود« ماست، 
گر در آمار گرفنت از جانب خود ما شروع کند و مشاره یک را خود ما قرار  ویل ا
یرا هیچ یک از تصورات  دهد ، دیگر مشاره دو و سه  و چهاری بایق منیماند؛ ز
و حاالت دروین ما، چیزی بیش از خود ما نیست؛ خداوند نیز با خملوقاتش 
چننی است، خداوند دومِی مهه و مهراه مهه است، ویل هیچ خملویق دومِی 
خداوند نیست، مهه در وجود او گم هستند و هنگامی که او را در نظر میآورمی 
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چون به مهه حمیط است، دیگر کیس جدا و بیرون از وی بایق منی ماند.
َقْد َكَفَر 

َ
به مهنی جهت قرآن کرمی می فرماید خداوند یکی از سه تا نیست »ل

وا ِإّنَ اهَّلَل ثاِلُث  َثالَثٍة«1، بلکه چهارمِی هر سه تا و ششمِی هر پنج تاست 
ُ
ذيَن قال

َّ
ال

 ُهَو ساِدُسُهم «2؛ چون یکی 
َ
َسٍة ِإاّل  ُهَو راِبُعُهْم  َو ال َخْ

َ
وى  َثالَثٍة ِإاّل ْ َ

وُن ِمْن ن
ُ

»ما َيك
از سه تا در عرض بقیه افراد است و از هر طرف مشاره را آغاز کنمی باز هم سه 
تا میشود، اما دانستمی نسبت خداوند با ما به گونه ایست که اگر مشارش را 
گر از جانب خملوق  از طرف او آغاز کنمی، مهیشه یکی بیشتر خنواهد بود و ا
شروع کنمی در هنایت باید پس از مهه، او را هم به عنوان یک نفر اضافه به 

مشاره آورمی.
بنابراین خداوند یکی است که دو ندارد و منی تواند دومی داشته باشد و 
کنمی، آن دومی خملوق او  که برای او فرض  چون نامتناهی است، هر دومی 

بوده و در درون او جای می گیرد.
که در عنی اینکه مهگان با او هستند، می توان  پس او خدایی است 
گفت هیچ کس غیر از او نیست و هر چیزی که جدای از او فرض شود باطل 
است، چون واقعا هر چه هست، مهه با او هستند نه جدا و غیر از او. به 
کرمی این طور حقیقت توحید را بیان  گاهی خداوند در قرآن  مهنی جهت 

می فرماید:
َعِلُّ 

ْ
ال ّنَ اهَّلَل ُهَو 

َ
أ َو   

ُ
باِطل

ْ
ّنَ ما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو ال

َ
أ َو  ّقُ  َ َن  اهَّلَل  ُهَو الْ

َ
ِبأ »ذِلَك  

بيُر«3 )این ها از آن روست که فقط خداوند حق است و هر آچنه جدای از 
َ

ك
ْ
ال

او خبوانید و بطلبید باطل است و اوست که بلندمرتبه و بزرگ است.(

1. المائده/73
2. المجادله/7

3. الحج/62
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و گاه نیز در بیاین رساتر می فرماید: 
و  اول  «1 )اوست  ِ َشْ ٍء َعلمٌي 

ّ
ل

ُ
ُهَو ِبك َو  باِطُن 

ْ
ال َو  اِهُر 

َ
الّظ َو  ِخــُر 

ْ
َو ال   

ُ
ل ّوَ

َ ْ
ال »ُهَو 

اوست آخر و اوست ظاهر و اوست باطن و او به هر چیزی داناست.(
که در آن اعتراف می کنمی  ین مرتبه از توحید است  و این مهان عایل تر
خملوقات در برابر خداوند متعال از خود هیچ استقالیل ندارند و مهه با متام 

وجود به او وابسته هستند. 
این مرتبه از توحید را »توحید صمدی«، »توحید وجودی« و گاه توحید 

ذایت نیز می نامند.
کودکان  که برای  گذشتگان ما از روز اول  بر اساس مهنی منطِق قرآن، 
داستان می گفتند، آنان را با روح توحید تربیت کرده و این چننی داستان ها را 
آغاز می منودند: »یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، یک مردی 
بود... «؛ یعین یکی بود که با متام یک ها فرق می کرد، آن یک، خدایی بود 
که غیر از او کیس نبود، اما در عنی اینکه هیچ کیس و چیزی جدای از او 

نبود، مردی بود که...
که در شرح  با این توضیحات معنای بسیاری از اشعار بلند عرفاین را 

مسئله توحید بیان شده در می یابمی:
ببنی  و  ِستان 

ْ
گل به  بگشا  و خارچشم  ــل 

ُ
گ در  آب صــاف  جلوه 

رنــگ  بیرنگ صــدهــزاران  آب  ــزارز  ــل گ آن  در  ــگــر  ن گـــل  و  اللــــه 
ره عشق  از  ــه  ِن راِه طلب  بــه  بــــردارپــا  ــه اى  ــوشــ ــ ت راه  ایــــن  هبـــر 
کــارى چند کـــه بـــود نـــزد عــقــل بـــس دشـــوارشــود آســان ز عشق 
ــدّو و اآلصــــــال  ــ ــُغ ــ ــال ــ ب ــو  ــ گ ــیّش و اإلبـــکـــاریـــــار  ــعـ ــالـ ــو بـ یـــــار جــ

1. الحدید/3
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ید گو ار  ــراین  ــ َت ـــْن 
َ
ل بـــــاز مــــیــــدار دیـــــــده بــــر دیـــــدارصــد رهـــت 

ــه می نرسد ک ــه جـــایئ ریس  ب ــا  ــارت ــکـ أفـ ــه  ــ ــای ــ پ ــاى أوهــــــــام و  ــ ــ پ
کـــآجنـــا ــه حمـــفـــیل  ــ ــنی نــــــــــدارد بـــاربــــــار یــــــایب بـ ــ ــ ــل امـ ــیـ ــرئـ ــبـ جـ
مــنــزل  آن  و  راه  زاِد  آن  ره  ــا و بــیــارایـــن  ــیـ گــــــر بـ مــــــرد راهـــــــی ا
ــران  مــرد راه چــون دگـ ِنـــه اى  میخارور  ســر  پشت  و  میگوى  ــار  ی
گهی  کــه  معرفت  ــاب  بـ ار هشیارهــاتــف  گه  و  خوانندشان  مست 
بـــزم و ســـایق و مــطــرب  ــاراز مــی و  ــ ُزّن و  شــاهــد  و  دیـــر  و  ُمـــغ  وز 
یست  اسرار هنفته  ایشان  ــاه اظــهــارقصد  ــ گـ ــد  ــن ــن ک ــا  ــ ــه امیـ ــ ــه ب ــ ک
رازشــــــان داین  بـــه  ــر  گـ ــرى  ــ ب ــراریپ  ــ اسـ آن  ــّر  ــ سـ ــه مهــیــنــســت  ــ ک
هــوکه یکی هست و هیچ نیست  جز او  

ّ
إال ـــــــــــَه 

َ
إل ال  َوْحــــــــــــــــَدُه 
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بخش سوم: همیشه همنشین خداوندیم

که واقعا  گــاه می شــود، می فهمد  که انسان از حقیقت توحید آ وقیت 
که مهواره در حمضر  گردن به او نزدیک تر است، می فهمد  خداوند از رگ 
که مهواره و  خداوند به سر می برد؛ با او می نشیند و برمی خیزد، می فهمد 
حلظه به حلظه مهیمان سفره اوســت، هر حلظه مدد او می رسد و به مدد 
رگها و عصب ها و ماهیچه ها و  کشد و زندگی می کند و متام  او نفس می 
استخواهنایش به عنایت او و با حضور او کار می کند. وقیت چننی شد زندگی 
ْحَسُن 

َ
رنگ و بویی نو به خود می گیرد، رنگ و بوی خدایی، »ِصْبَغَة اهَّلِل  َو َمْن أ

بر  از خدا  کیس هبتر  ُه عاِبُدوَن«1 )رنگ خدایی و چه 
َ
ُن ل ْ َ

ِمَن اهَّلِل ِصْبَغًة َو ن
انسان رنگ می زند و ما او را عبادت می منائمی.(

چرا خداوند را احساس نمی کنیم؟
برای جواب این سؤال باید به سه نکته دقت کنمی:

کــی ما انسان ها حمدود است و منی توانمی مهه چیز را با هم  1. توان ادرا
یافت کرده و بفهممی. در

1. البقرة/ 138
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وقیت که کودکمی آن قدر نفس ما ضعیف است که وقیت در هنگام غذا با 
کیس صحبت می کنمی از قاشیق که در دست ماست غافل شده و قاشق را  به 
یزد.  اشتباه به جای دهان در گونه و صورت فرو می کنمی و غذاها بر زمنی می ر
کمی که بزرگ تر می شومی توانایئ ما بیشتر می شود و می توانمی در آِن واحد هم 
غذا خبورمی و هم با دیگران صحبت کنمی و هم اطراف خود را متاشا کنمی. با 
این مهه وقیت غرق دیدن یک فیلم یا خواندن یک کتاب می شومی، از دیگر 
امور غافل شده و ممکن است کیس بارها ما را صدا بزند و  ما صدای او را 
 متوّجه نشومی. 

ً
نشنومی یا بوی سوختگی غذا در متام خانه بپیچید و ما اصال

منشأ غفلت گاهی اوقات انس و عادت ماست، مثالً بسیاری از صداهای 
یادی با آهنا انس داشته و به آهنا  اطرامفان را منی شنومی. چرا؟ چون زمان ز
عادت کرده امی، برای مهنی است که بسیاری از اوقات وقیت آن صداها قطع 

شوند تازه ما متوّجه آهنا می شومی.
به چیزهایئ  وقــیت  ــودن،  ب ت ضعیف 

ّ
عل به  عــادی  انسان های  نفس 

مشغول می شود از برخی امور  دیگر غافل می شود. به مهنی دلیل مثالً به 
یند سر کالس درس حرف نزنید، با وسایلتان بازی نکنید  دانش آموز می گو
باز  کالم معلم و فهم درس  از شنیدن  را  این ها مشا  و... چــرا؟ چون مهه 

می دارد.
2. حمدود بودن ظرف ادراکی انسان مهانطور که سبب می شود گاهی از 
امور پیرامومنان غافل شومی، بسیاری از اوقات سبب غفلت از امور دروین 

ما نیز می شود.
اثر تصادیف ضربۀ شدیدی به پای مشا وارد شده و در  کنید در  فرض 
پا  درد  از  است  اطــراف مشا خلوت  که  بستری شده اید. شهبا  بیمارستان 
و  روز می شود  اینکه  امــا  به حمض  ناله می کنید،  مــدام  و  خوابتان منی برد 
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اطراف مشا شلوغ شده و مالقات کنندگان با مشا صحبت می کنند، درد خود 
را فراموش می کنید. ناگهان پرستار وارد می شود و از مشا می پرسد: »آیا هنوز 
کجای پای مشا درد می کند؟«   

ً
پای مشا درد می کند؟« یا می پرسد: »دقیقا

ید تا درد خود  برای جواب دادن باید چند حلظه تأمل کرده و در خود فرو رو
را دوباره پیدا کنید و به پرستار توضیح دهید.

در این مثال ساده می بینید که ممکن است انسان به خاطر مشغول شدن 
به بیرون خود و دیدن مناظر اطراف و شنیدن صداهای پیرامون، از درد پای 

خودش که در درون اوست و با اوست،  غافل شود. 
پس ممکن است که ما از بعیض چیزهایئ که درون ماست غافل باشمی.
3. ما انسان ها توان ادراکی متفاویت دارمی و مهچننی توان ادراکی  ما در 
طول زندگی تغییر می کند، در کودکی تا سرگرم بازی می شدمی خییل زود مهه 
چیز را فراموش می کردمی. اما کم کم رشد کردمی و توانستمی دو یا چند کار را هم 
زمان اجنام دهمی. گذشته از این رشِد طبیعی، توان ادراکی انسان مثل بینایی، 
شنوایی و سایر حواِس ظاهر، گاهی ممکن است  در طول زندگی بر اثر عوامل 

خایص ضعیف و حیت قوی تر شوند.
گاهی در اثر  شرایط جسمی و  گونه اند؛  حواس باطن انسان نیز مهنی  
گاهی ما از درومنان پر رنگتر  یت شده و آ روحی خایص، حواس باطن ما تقو
یاد به  بیرون از خود سبب غفلت ما  می شود و گاهی بالعکس؛ توجه و مترکز  ز

از درومنان شده و در هنایت به تضعیف حواس باطین ما می اجنامد. 

شهود فقر ذاتی
ما انساهنا در شرایط عادی خود را موجودی مستقل می بینمی که برای 
با دیگران مقایسه  را  گاهی خود  که  کماالیت دارد، برای مهنی است  خود 
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می کنمی و خود را از آهنا برتر یا پاینی تر می یابمی. 
که درومن احساس  یژگی هایی را  به عبارت دیگر »من« متام کماالت و و
می کمن، از آِن خود می بیمن؛ اگر در امتحانات منرات خویب بگیرم، فکر می کمن 
یادی هسمت، اگر در مقابل آینه بایسمت و به  که »من« دارای علم و هوش ز
یبا و خوش صورت  کمن، با خود می گومی »من« ز یبایی چهره خود نگاه  ز
هسمت. اگر در مسابقات ورزیش برنده شوم با خود می گومی »من« قوت و 
گر از راه ارث یا با کار و تالش  یتر هسمت. ا یادی دارم و از دیگران قو قدرت ز
یادی به من برسد، با خود می گومی »من« پولدار و ثرومتند هسمت و...  دارایی ز
که به آن   این علم و مجال و قوت و مال، از آِن »من« است 

ً
ویل آیا واقعا

می نازم و افتخار می کمن؟
آینه ای را تصور کنید که پیوسته نور خورشید را منعکس منوده و نورافشاین 
می کند، آینه دچار غفلت شده و نور را از آِن خود می بیند، اما اگر شب شد 
که این نور از ابتدا هم از آِن  و خورشید بر او نتابید، آینه خواهد دانست 
که با متام وجود حس  گاهی انسان در شرایطی قرار می گیرد  او نبوده! آری! 
می کند آچنه را برای خود می پنداشته، از آِن او نبوده و او فقط امانتداری است 

که مّدیت چیزی را به او امانت داده اند و هر وقت خبواهند از او می گیرند. 
اگر برای انسان مشکل مهمی رخ دهد به گونه ای که از خود ناامید شود و 
دستش را از مهه جا کوتاه ببیند، آنگاه متام »ممن ممن «ها را بربادرفته یافته و با 
حّس باطن، ناداری و فقر ذایت خود را ادراک می کند. چگونه ممکن است که 
مثال »قدرت« از آِن او بوده، اما اکنون به راحیت از دستش می رود؟ اکنون که 
با متام وجود، خود را ناتوان می یابد می فهمد که »قدرت« از ابتدا نیز  ِملک او 
نبوده، و او فقط مانند آینه ای که نور دیگری را پرتو افشاین می کند، قدرت موجود 

دیگری را به منایش می گذاشته و »وابسته« به آن موجود دیگر بوده است.  
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که فهم این مسأله در این حالت یک حالت وجداین  کرد  باید دقت 
است، نه مسئله ای استدالیل یا یک حالت روایِن نایش از ترس و مشکالت 
یافت برای آنانکه جتربه کرده اند، شفاف و روشن  زندگی و آن قدر این فهم و در
که  کساین  که جایی برای انکار و رد آن وجود ندارد و البته  یح است  و صر
یافیت نیستند، ممکن است آن را انکار کنند؛هنگامی که انسان  دارای چننی در
که هر آن ممکن  در تندباد حوادث می افتد و مانند کشیت شکسته ای است 
یا غرق شود، دستش را از مهه جا کوتاه می بیند، آجنا می فهمد که  است در در
وجود او مانند یک جوی تو خایل و خشک است که مهواره از جای دیگری 
یزان و جاری بوده و به برکت آن آب سیراب و سرسبز بوده است.   در آن آیب ر
یه نگهدار بوده و هر  آن آب از خود انسان نبود و انسان فقط امانتدار و عار
حلظه که آن آب از منبع قطع شود، دوباره انسان خشک و خایل می شود. در 
این حال گویی مهۀ پرده ها کنار می رود و انسان با متام وجود، فقر دروین خود 
را متاشا می کند و می فهمد این آیب که در جوی جاری است از او نیست. به 
حمض آنکه انسان فقر و نیاز دروین اش را دید، با عقلش یپ به این می برد که 
کیس وراء او هست که او را تغذیه کرده و سیراب می کند؛ وقیت انسان آب را 
در جوی آب دید و یقنی کرد که این آب از خودِ جوی نیست، با عقل و تفکر 
یش یقنی می کند منبعی هست که آب از آجنا جاری است. وقیت انسان  خو
یان برق را در سیمی دید و فهمید که برق از خوِد سمی نیست، یقنی می کند  جر
یان، برق در سمی وجود دارد. خمزن بریق هست که به واسطه اتصال به آن جر

شهود فقر ذاتی دوام ندارد
متأسفانه این حالت شهودی در انساهنای عادی دوام ندارد. وقیت در 
مشکالت و سخیت ها فرو می روند، قلبشان بیدار می شود و این فقر دروین 
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که از مشکالت بیرون می آیند و  و نیاز ذایت را حس می کنند، اما هنگامی 
کرده و باز  دوباره مشغول زندگی عادی دنیا می شوند، مهه چیز را فراموش 
 مانند آن مرییض که در تهنایی، درد پایش 

ً
خود را مستقل می پندارند، دقیقا

را می فهمید اما در روز که مشغول اطراف خود می شد آن را  فراموش می کرد.
با این مهه، مهنی قدر که انسان گاهی این حال را در درون خود پیدا کند 
که مستقل نیست و  برای شخص عاقل کایف است تا برای مهیشه بفهمد 
آچنه دارد از جای دیگری می آید و خدایی هست که او را تدبیر منوده و روزی 
می رساند. نکته مهم اینجاست که این ادراِک ناداری و فقر و وابستگی، برای 
گزاره علمی و  انسان یک حالت رواین و عاطیف ِصرف نیست، بلکه یک 

حمصول کشف دروین است و لذا قطعی و غیرقابل تردید است. 

راه استمرار بخشیدن به شهود فطری
انسان  اما  گذراست،  و  کوتاه  ما  برای غالب  فطری  این شهود  اگرچه 
می تواند با اعمال صاحله و تقوا و مراقبه و عبادت، پرده های توّهم را کنار زده 

و این شهود را مهیشگی و دامئی کند.
در مثال گذشته دیدمی که درد پای بیمار در درون او بود، اما هنگامیکه به 
یرا به واسطه  بیرون خود مشغول می شد از مهنی امر دروین غافل می گشت؛ ز

ضعیف بودن نفس منی توانست درون و بیرون را با هم ادراک کند.
 خداشنایِس فطری نیز در درون ماست، پس برای یافنت و داشنت آن 
کمی از بیروِن خود جدا شومی. اگر دّقت  یش فرو رفته و  باید بیشتر در خو
کنمی مهه دستورات دین در راستای آن است که انسان بیشتر در خود رفته و 
یاد خنوابیدن،  از هر چیز زائدی که بیرون اوست جدا شود؛ پرخوری نکردن، ز
گذار یب فایده مشغول نبودن، از  یاد حرف نزدن، به هلو و لعب و گشت و  ز



  توحید؛ داروی دردها   41   

دوستان اهل دنیا جدا شدن، نوشته های یب حاصل را رها کردن و... مهگی 
سبب آرامش یافنت و در خود فرورفنت است.

یک و آرام است و امور کمتری  بیداری در نیمه های شب که مهه جا تار
و  با خداوند خبشنده  کردن  نیاز  و  راز  و  را به خود مشغول می کند  انسان 
پروردگار مهربان و دعا و مناجات و اشک و آه و به یاد داشنت خداوند در طول 
روز، کم کم سبب می شود انسان وابستگی خود را به خدا به صورت پایدار و 
مهیشگی ادراک مناید و فقر و نداری خود را مهواره در مقابل دیدگانش حاضر 

ببیند و آهسته آهسته به خداوند نزدیک شود.
َصْمت و جوع و َسَهر و عزلت و ذکری به دوام

ــن پنج متــام1 ای کند  را  نــامتــامــان جــهــان 

انسان باید سعی کند خداشنایس فطری را مهیشه به مهراه داشته باشد 
و مهواره حضور خداوند را حس مناید. هر چقدر حس حضور خداوند در 
انسان قوی تر شود، حال و روز انسان نیز  هبتر  می شود، عبادتش رنگ و 
بوی دیگری می گیرد، اخالقش تغییر می کند، از گناهان دور می شود و کم کم 
حمبت خداوند در دلش شعله ور شده و او را به سوی خداوند سوق می دهد 

و تهنا راه آن، مداومت بر مراقبه در مهه حاالت است.
از اینجا به امهیت ترک دنیا و دوری از هلو و لغو و باطل و امهیت عبادت 
ین وسیله  که ایهنا مهمتر و مناز اول وقت و مناز شب یپ می برمی و می فهممی 

برای برقرار شدن ارتباط ما با خداوند متعال است.

کناره گیـری از امـور بیهوده  کـم خـوری. َسـَهر: بیداری شـب. عزلـت:  گویـی. جـوع:  کـم  1 َصمـت: 
دنیـوی. ذکـری بـه دوام: پیوسـتگی توجـه به درون.
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بخش چهارم: نتیجه

انسان می تواند با اعمال صالح و تقوا، ارتباطش را با خداوند مهیشه 
کند، در این صورت مهواره می بیند وجود او مانند خمزین تو خایل  حس 
است که از عامل باال آن را حلظه به حلظه تغذیه می کنند و هر حلظه ای که او 
را رها منایند مهه چیزش از دست می رود. انسان باید این حال را در خودش 

ثابت نگهدارد و هیچ وقت از یاد خداوند و حس حضور او غافل نشود. 

یف حضرت  با آچنه در این مباحث آموختمی کمی از معنای مناجات شر
که چرا آن حضرت  أمیراملؤمننی علیه السالم را می فهممی و متوجه می شومی 
مهه خوبهیا را از خود نیف فرموده و خود را ذلیل و ضعیف و حقیر و فقیر و مرده 
نامیده اند. یک بار با دقت این مناجات را خبوانید و در معنای آن تأمل منائید:

َل،  ْو  اْلَ
َ

ِإّل َعْبَد 
ْ
 َیْرَحُم ال

ْ
َعْبُد، َو َهل

ْ
َنا ال

َ
َل َو أ ْو ْنَت اْلَ

َ
َمْوَلَي َیا َمْوَلَي أ

اِلُك،   اْلَ
َ

وَك ِإّل
ُ
ْمل  َیْرَحُم اْلَ

ْ
وُك، َو َهل

ُ
ْمل َنا اْلَ

َ
اِلُك َو أ ْنَت اْلَ

َ
َمْوَلَي َیا َمْوَلَي أ

یُز. َمْوَلَي  َعِز
ْ
 ال

َ
 ِإّل

َ
ِلیل

َ
 َیْرَحُم الّذ

ْ
، َو َهل

ُ
ِلیل

َ
َنا الّذ

َ
یُز َو أ َعِز

ْ
ْنَت ال

َ
َمْوَلَي َیا َمْوَلَي أ

اِلُق، َمْوَلَي  َ  الْ
َ

وَق ِإّل
ُ
ْخل  َیْرَحُم اْلَ

ْ
وُق، َو َهل

ُ
ْخل َنا اْلَ

َ
اِلُق َو أ َ ْنَت الْ

َ
َیا َمْوَلَي أ

َعِظمُی، َمْوَلَي َیا 
ْ
 ال

َ
ِإّل ِقیَر  َ  َیْرَحُم الْ

ْ
ِقیُر، َو َهل َ َنا الْ

َ
َعِظمُی َو أ

ْ
ْنَت ال

َ
 َیا َمْوَلَي أ
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. َمْوَلَي  َقِوّيُ
ْ
 ال

َ
ِعیَف ِإّل

َ
 َیْرَحُم الّض

ْ
ِعیُف، َو َهل

َ
َنا الّض

َ
َقِوّيُ َو أ

ْ
ْنَت ال

َ
َمْوَلَي أ

، َمْوَلَي َیا َمْوَلَي  َغِنُّ
ْ
 ال

َ
َفِقیَر ِإّل

ْ
 َیْرَحُم ال

ْ
َفِقیُر، َو َهل

ْ
َنا ال

َ
َغِنُّ َو أ

ْ
ْنَت ال

َ
َیا َمْوَلَي أ

ْعِطي. َمْوَلَي َیا َمْوَلَي   اْلُ
َ

 ِإّل
َ

اِئل  َیْرَحُم الّسَ
ْ

، َو َهل
ُ

اِئل َنا الّسَ
َ
ْعِطي َو أ ْنَت اْلُ

َ
أ

ْنَت 
َ
أ َمْوَلَي  َیا  َمْوَلَي   ، ّيُ َ  الْ

َ
ِإّل َت  ّيِ اْلَ َیْرَحُم   

ْ
َو َهل ُت  ّيِ اْلَ َنا 

َ
أ َو  ّيُ  َ ْنَت الْ

َ
أ

اِئُ 
َ

ْنَت الّد
َ
َباِق، َمْوَلَي َیا َمْوَلَي أ

ْ
 ال

َ
َفاِنَ ِإّل

ْ
 َیْرَحُم ال

ْ
َفاِن، َو َهل

ْ
َنا ال

َ
َباِق َو أ

ْ
ال

َنا 
َ
ُق َو أ اِز ْنَت الّرَ

َ
. َمْوَلَي َیا َمْوَلَي أ اِئُ

َ
 الّد

َ
 ِإّل

َ
اِئل  َیْرَحُم الّزَ

ْ
، َو َهل

ُ
اِئل َنا الّزَ

َ
َو أ

َنا 
َ
َواُد َو أ َ ْنَت الْ

َ
ُق، َمْوَلَي َیا َمْوَلَي أ اِز  الّرَ

َ
وَق ِإّل ْرُز  َیْرَحُم اْلَ

ْ
وُق، َو َهل ْرُز اْلَ

َواُد... َ  الْ
َ

 ِإّل
َ

َبِخیل
ْ
 َیْرَحُم ال

ْ
، َو َهل

ُ
َبِخیل

ْ
ال
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داروی دردها
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مقدمه
منیف  و  مثبت  گرایش های  و  متایالت  از  است  معجوین  انسان  وجــود 
و پسندیده و صفات  نیکو  این متایالت، صفات  بر طبق  کــردن  که عمل 
زشت و ناپسند را در وجود انسان رقم می زند. از دیرباز انسان ها به دنبال 
یش پاک کنند و  راه حل هایی بودند که صفات رذیله و زشت را از وجود خو
دردهای دروین خود را به وسیله آن اصالح کرده، جان و دلشان را به آرامش 
و سالمیت و خویش برسانند. از مهنی رو در کتاب های اخالیق و تربییت، در 
گوناگوین را برای صفات رذیله  یونان باستان، و مکاتب شریق، درمان های 
و مفاسد اخالیق فردی و اجتماعی مطرح کرده بودند. اما هیچ کدام از این 
یشه و اساس از بنی منی ُبرد، بلکه مهیشه شاخ  درمان ها، صفات رذیله را از ر
و برگ و ساقه های آهنا را قطع می کرد و به مهنی سبب انسان هایی که از این 
روش ها برای درمان دردهای خود استفاده می کردند، باید مهیشه در یک 
که  مبارزه طوالین با این مرییض های روحی و اخالیق به سر می ُبردند، چرا 
هر از گاهی، صفات رذیله دوباره از دل خاک جوانه زده و ساقه ای جدید از 
این جوانه متولد می شد و باید دوباره با زمحت و تالش تازهای این ساقه را 

قطع کرده و جان را از آثار سوِء صفات اخالیِق زشت جنات می دادند.
اولنی مکتب تربییت که راه اسایس برای درمان این صفات رذیله را نشان 

داد، قرآن کرمی است.
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یشه ای و اسایس صفات رذیله و بیرون آمدن   قرآن کرمی فرمود: درمان ر
از مهه دردها و رنج ها و رسیدن به سعادت مهیشگی و جاوداین و یب قید و 

یای »توحید« است. شرط، غرق شدن در در
يَن  اِبر ِر الَصّ یفه »َو َبِشّ  مرحوم عالمه طباطبایی؟وضر؟ در ذیل تفسیر آیه شر
ْيِه راِجُعوَن«1 می فرمایند: ما در هیچ 

َ
ا ِإل

ّ
ِ َو ِإَن

ا هَّلِلَّ
ّ

وا ِإَن
ُ
ْم ُمصيَبٌة قال صاَبْتُ

َ
ذيَن ِإذا أ

َّ
ال

یشه ای،  کتایب از مکاتب شریق و غریب، پیش از اسالم نیافتمی که به درمان ر
صفات رذیله که مهان توجه به حقیقت توحید باشد، پرداخته باشند و این 
روش تربییت از اختصاصات قرآن کرمی و یکی از منونه های اعجاز تربییت قرآن 

است. 
در این حبث، برخی از صفات اخالیق رذیله و در مقابل، صفات اخالیق 
که در  یبا را با هم مرور می کنمی و برخی از راه هــای درمــان آن را  حسنه و ز
گذشتگان و در خود آیات و روایــات آمده برریس می کنمی و در  کتاب های 
کرده تا ببینمی توحید  هنایت، روش درمان آن را نیز به وسیله توحید اشاره 
یافت  در زندگی انسان چه مثرات عجییب دارد؟ و با متام وجود بفهممی که در
ین چیزی است که یک انسان در متام  ین و عایل تر حقیقت توحید، ارزمشندتر
زندگی  خود می تواند به آن دست پیدا کند و شایسته است که انسان متام هم 
و غم خود را در مسیر زندگی برای رسیدن به اعماق دنیای توحید قرار بدهد. 

1. بقره/156
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بخش اول: ثمرات عملِی توحید

درمان تکبر؛ اولین ثمره
در حبث گذشته به طور خالصه با حقیقت توحید آشنا شدمی. اکنون به 
دنبال آن هستمی که برخی از مثرات و آثار عمیل این حقیقت را در منت زندگی 

برریس کنمی. 
ین مثره توحید در اخالق و زندگی عمیل، بیرون آمدن از  اولنی و مهم تر
که معموال در علم اخالق در قالب صفِت  خودبیین و خودخواهی است 

»تواضع« مطرح می شود. 
قلیب  بلکه یک حالت  نیست  رفتار  اخــالق، یک  علم  در  »تواضع« 
یش، خودش را برتر  است. تواضع به این معنا است که انسان در درون خو

 هیچ برتری بر دیگران ندارد. 
ً
از دیگران نداند و بداند که حقیقتا

یند. انسان متواضع چون  این حالت دروین را در علم اخالق، تواضع می گو
در درون خودش از تکبر خایل است، خود به خود در رفتار به گونۀ خایص رفتار 
می کند و از رفتارهای متکبرانه و خودخواهانه دوری می مناید؛ اگرچه شاید گاهی 
به حسب وظیفه با دیگران با تندی و خشونت برخورد کند یا به کیس امر و هنی 
داشته باشد و دستور بدهد، اما ایهنا مالِک داشنت و نداشنت تواضع نیست، 

بلکه مالک تواضع، مهان حالت قلیب و انکسار و شکستگی دروین است.
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راه های درمان تکّبر
علمای اخالق برای داشنت تواضع، عوامل خمتلیف را بیان کرده اند؛

1. انسان در زندگی، پیرامون این موضوع که ارزش کار هر کیس به خامتۀ 
گر انسان در این باره بیندیشد  کار اوست، نه به وضعیت فعیل، تفکر بکند. ا
یش را از دیگران برتر   و باور داشته باشد، می فهمد که منی تواند هیچگاه خو

بشمرد. 
بسیار بودند کساین که در ظاهر مقامات معنوی و حاالت خوش روحی 
یدند و زمنی خوردند و عاقبت خبیر نشدند   در امتحانات لغز

ً
داشتند، اما بعدا

و بسیار بودند کساین که در ظاهر به معصیت و گناه مبتال بودند و در مسیر 
منحرف زندگی می کردند، اما در هنایت، به سعادت رسیدند و عاقبت خبیر از 

دنیا رفتند و عنایت اهلی از آهنا دستگیری کرد.
کار به خامته آن است و به اصطالح  که انسان بداند ارزش  هنگامی 
را بر  کردن و خود  پاییز می مشارند«، دیگر جایی برای تکبر  »جوجه را آخر 
یش،  باید در درون خو انسان مومن مهیشه  برتر دیــدن، نیست.  دیگران 
نسبت به اینکه تا آخر از امتحانات اهلی سرافراز بیرون می آید یا نه، در حالت 

خوف و رجا به سر ببرد. 
که به آیات و روایــات مراجعه می کنمی، درمی یابمی مسئلۀ  2. هنگامی 
تواضع در مکتب قرآن و عترت در افیق باالتر از این نیز مطرح شده است. 
در تربیت اهلی، گفته اند اگر کیس یقنی داشت که عاقبت خبیر می شود، باز 
گر پیامبر خدا نیز  یش را از دیگران برتر ببیند. حیت ا هم هیچگاه نباید خو
به انسان خبر داد که تو تا آخر ثابت قدم هسیت و عاقبت خبیر می شوی، باز 
هم انسان منی تواند خودش را از دیگران برتر بداند. چرا که عامل دومی که 
که مالک برای ترجیح افراد بر  کتاب های اخالیق بیان شده این است  در 
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یکدیگر، خلوص قلیب افراد است و ظاهر افراد، مالک ارزش گذاری نیست.
صرف اینکه ما در ظاهر، به دستورات دیین عمل می کنمی و در جرگه 
مومنان به سر می برمی، معیار برای برتری داشنت بر دیگران نیست؛ شاخصۀ 
اصیل ارزش گذاری بر افراد، میزان اخالص دروین و عشق و حمبت به خدا 
و اولیای خدا است و اخالص و عشق و حمبت دروین، با ابزارهای ظاهری 
قابل ارزش گذاری نیست، فقط خداوند و اولیای او خبر دارند که چه کیس 
گر  در درونش از اخالص بیشتری برخوردار است؟ به مهنی جهت انسان ا
کار خودش نیز مطلع باشد، باز هم به هیچ وجه منی تواند خودش  از خامته 
که در قلب خودشان از  را بر دیگران برتر ببیند، چه بسا عابدان و زاهداین 
اخالص هبره مند نبودند و به ظاهر مقامات و منزلت معنوی داشتند و چه 
بسا افرادی که به ظاهر  اهل معصیت بودند، ویل در قلبشان در درگاه اهلی 
شکستگی و ذلیت داشته اند که وقیت در حمضر عدل اهلی وارد شدند، معلوم 
شد وزِن عمل آن شخص فاسد و فاجر بیشتر از اعمال فراوان شخص عابد 
و زاهد است. از مهنی رو انسان هرگز منی تواند خودش را بر دیگری برتر ببیند. 
3. با این حال وقیت به متون دیین مراجعه می کنمی، می بینمی مهچنان 
گر فردی از  افیق باالتر از این نیز برای تواضع بیان کرده اند و فرموده اند حیت ا
اولیای اهلی به تو خبر داد که در اخالص و طهارت قلیب و عشق به خداوند 

از مهه باالتر و هبتر هسیت، باز هم منی تواین خودت را از دیگران برتر ببیین. 
در آیات و روایات به عنوان درمان حقییق صفت تکبر و راه رسیدن به 
تواضع، به نکته سومی اشاره کرده اند و آن نکته چیزی جز مسئلۀ »توحید« 

نیست. 
توحید به انسان می آموزد که انسان، مالک هیچ خیر و کمایل نیست؛ 
هر چه هست متعلق به پروردگار متعال است و وجود انسان ها فقط آینه ای 
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در  انسان  گر  ا پروردگار.  یبایی  ز و  و مجال  کماالت  دادن  نشان  برای  است 
مسئلۀ توحید به خویب تامل و فقر وجودی و نداری حمض خودش را ادراک 
یشه صفت  کند، دیگر اثری از تکبر و خودخواهی در وجود او بایق منی ماند و ر

تکبر می سوزد و از بنی می رود.
انساین که خودش را امانتدار می پندارد و می داند که امانت متعلق به او 
نیست، هرگز منی تواند خودش را بر دیگران برتری بدهد، گرچه متام خویب های 
عامل را در دنیا و آخرت به او امانت بسپارند. انسان امانت دار می داند هر 
چقدر امانت بیشتری به او بسپارند، نه فقط برتری بر دیگران پیدا منی کند، 
بلکه بار او سنگینتر می شود و مسئولیت بیشتری بر عهده او قرار می گیرد. به 
مهنی جهت اگر خودش را با دیگران مقایسه بکند، جایی برای فخر فروخنت 
به دیگران خنواهد داشت. مثل مهان آینه هایی که مهۀ کارشان منعکس کردن 
گر  نور خورشید بود و هیچ کدام از خودشان نوری نداشتند، در این شرایط ا
که نور بیشتری از خورشید به آن بتابد و منعکس بشود،  آینه ای در جایی 
گر  قرار داشته باشد، هرگز منی تواند خودش را بر دیگر آینه ها برتری بدهد و ا
یش برای خودش نسبت به این آینه های دیگر برتری احساس  در درون خو

کند، چیزی جز جهالت و ناخبردی نیست.
کماالت از خدا است و هر  که انسان بفهمد مهه خویب ها و  هنگامی 
کــردن از  یشه تکبر  که هست از ما اســت، خــود به خــود ر نقص و فقری 
وجودش رخت برمی بندد و اعتراف می کند که من بر هیچ بنده ای از بندگان 

اهلی فضیلت و برتری ندارم.
نتیجه فهمیدن حقیقت  تواضع اســت،  اســاس  و  که اصل  این نگاه، 
که هر میزان توحید انسان قوی تر بشود، تواضع انسان بیشتر  توحید است 

می شود و با متام وجود اعتراف می کند که
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»هلِِل ما ِف الَسمواِت َو ااَلرض«1 
) آچنه در آمسان ها و زمنی است متعلق به پروردگار است(

2» ِ
َن اهَّلَلّ ِ

َ
ْم ِمْن ِنْعَمٍة ف

ُ
»َو ما ِبك

)هر نعمیت که در نزد مشا است از جانب خدا است(
 ُنُشوًرا «3

َ
 َحَياًة َوال

َ
وَن َمْوًتا َوال

ُ
ِلك  َيْ

َ
 َنْفًعا َوال

َ
ا َوال نُفِسِهْم َضًرّ

َ
وَن ِل

ُ
ِلك  َيْ

َ
»َوال

)آهنا مالک هیچ نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشر و حشری در قیامت 
برای خود نیستند(

بنابراین اگر من مالک نیسمت دیگر جایی برای افتخار کردن بایق منی ماند. 
تامل در حقیقت توحید، انسان را به هنایت تواضع و ذلت در درگاه خداوند 
اهلی  خملوقات  به  نسبت  او  وجــود  در  رفــنت خودخواهی  بنی  از  و  متعال 

می رساند. 
که چرا در برخی از روایــات، مالک تقرب  از مهنی جا معلوم می شود 

بندگان به خداوند را مسئلۀ تواضع قرار داده اند. به این روایت توجه کنید:
المي؟

َ
»قال اهَّلل تعایل أ َتدري يا موىس ِلَ انَتَجبُتَك ِمن َخليق و اصَطَفيُتَك ِلك

،  : ال يا رّبِ
َ

فقال
 َتواُضعا ِلي ِمنَك.«

َ
هيا أَشّد

َ
م أِجْد عل

َ
عُت إیَل الرِض فل

َ
ل يِه : إّن اّطَ

َ
فأوَحى اهَّللُ إل

که چرا من تو را از  خداوند متعال به حضرت مویس فرمود: آیا میداین 
یدم؟  میان بندگامن برای وحی و سخن گفنت با خودم برگز

گاهی ندارم.  حضرت مویس عرض کرد: پروردگارا من از این مسئله آ
خداوند فرمود: ای مویس! من به میان بندگامن نظر کردم، هیچ کیس را در 

1. النساء/135
2. النحل/53
3. الفرقان/3
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میان بندگامن از تو متواضع تر برای خود ندیدم و به مهنی جهت تو را خمصوص 
به وحی و کالم و رسالت خود منودم.

شدت تواضع، حمصول شدِت ادراِک توحید است و انبیاء اهلی کساین 
کرده و در قلب  که بیش از دیگران توحید خداوند متعال را ادراک  هستند 
خود جای داده اند و به مهنی جهت به خداوند تقرب بیشتری پیدا کرده و 
شایسته رسیدن به درجه نبوت و قرب و مهجواری با پروردگار متعال شدند.
صفت تواضع از صفایت است که اگر در وجود انسان جای بگیرد، منشاء 
بسیاری از صفات نیکوی اخالیق می شود و راه رسیدن به آن، تأمل کردن در 

مهنی سه مسئله علمی است:
1. ارزش کار هر کس به خامته آن است. 

2. ارزش انسان ها به اخالص و طهارت باطین و عشق و حمبت پروردگار 
و اولیاء او است.

3. هیچ کیس در عامل مالک هیچ کمایل نیست و هر چه هست متعلق 
به خود خداوند است. 

کنار سه مورد مذکور، برای اینکه این حقایق در قلب انسان جا  4. در 
بگیرد و انسان مسئلۀ توحید را در درون خودش به قلبش بنشاند، فرد باید 

در عمل نیز بر برخی از رفتارها مداومت داشته باشد.
اول. مداومت بر عبادت و طول سجود و اظهار عبودیت در درگاه خداوند؛ 
یش را بر خاک بساید و با تضرع و زاری به  انسان در درگاه اهلی، پیشاین خو
درگاه اهلی عرض کند که »خداوندا! من فقیر و بیچاره هسمت و چیزی برای 
خود ندارم و هر چه هست متعلق به تو است«، این حالت سبب می شود که 

توحید آهسته آهسته در قلب انسان بنشیند. 
دوم. اعتراف کردن به حق در مهه حاالت و شرایط زندگی؛ انسان تالش 
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بکند در هر جایی، آن چیزی را که تشخیص می دهد حق است، اگرچه با 
یر  خودخواهی ها و خودبیین های وی سازگار نباشد و شخصیت خیایل او ز

سوال برود، به آن اعتراف کند.
سوم. دوری کردن از هر چیزی که زمینه ای برای تکبر را در انسان فراهم 
کردن از جاهایی که دیگران به مدح و متجید  می کند؛ به عنوان مثال دوری 
انسان می نشینند و در روی انسان کماالت و خویب هایی را که خداوند به او 

امانت سپرده مطرح می کنند.  
و  نفسانیات  شــدن  شکسته  موجب  که  کارهایی  دادن  اجنــام  چهارم. 
خودخواهی های تومهی و پنداری انسان است؛ به عنوان مثال میتوان از 
اموری مثل نشسنت در پائنی جملس، زودتر سالم کردن، اجابت کردن دعوت 
فقرا و هم سفره شدن با آهنا، پوشیدن لباسهای ساده و دوری از تفاخر و تکبر، 
یردستان و مستمندان نام برد. خدمت کردن به دیگران و یب حمیل نکردن به ز

درمان صفت ُعجب؛ دومین ثمره
یشه تکبر را در وجود انسان می سوزاند،  که ر مسئلۀ توحید مهان طور 
ین درمان صفت رذیله ُعجب نیز هست؛ »تکبر« به معنای خودبرتربیین  مهمتر

است و »ُعجب« به معنای خودپسندی. 
کند و از  کیس مقایسه  که انسان خــودش را با  ُعجب به این نیست 
کند و در  که کیس به خودش مراجعه  دیگری برتر ببیند بلکه به این است 
درون از خودش رایض باشد و خودش را بپسندد و دوست داشته باشد. با 
کردن صفت عجب از صفت تکبر بسیار دشوارتر است  این اوصاف درمان 
و تهنا راه درمانش توجه به توحید است و اینکه انسان بفهمد هیچ چیزی 
  هیچ چیزی به 

ً
یزند، حقیقتا کماالت را هم در قلب او بر ندارد و اگر هنایت 
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او اضافه منی شود؛ او مهان طور که بوده، فقیر و مسکنی و حمتاج به خداوند 
است و خویب ها مهیشه متعلق به پروردگار است. 

عــامل دو  در  ممــکــن  ز  اعــلــمســـیـــه رویئ  واهلل  نـــشـــد  ــز  ــرگـ هـ ــدا  ــ جـ

نمونه ای دیگر از تواضع حضرت موسی؟ع؟
 در کتاب »عدة الداعی« روایت می کند که خداوند 

ّ
مرحوم ابن فهد حیل

متعال به حضرت مویس؟ع؟وحی فرمود: ای مویس! این بار هنگامی که برای 
مناجات من آمدی مهراه خودت کیس را بیاور که تو از او هبتر هسیت.

حضرت مویس در میان بین اسرائیل جستجو می کرد، اما جرات نکرد کیس 
را از خودش پاینی تر ببیند و احساس کند خودش از او برتر است. تا اینکه از 
گهنکاران  یافنت در بنی مردم، چه در بنی زهاد و عّباد و چه در بنی فساق و 
ناامید شد، شروع کرد به جستجو کردن و گشنت در بنی انواع حیوانات و به هر 
 به سگ 

ً
حیواین که میرسید باز هم منی توانست خودش را از او برتر ببیند تا هنایتا

مرییض رسید، با خودش گفت این سگ را با خودم می برم تا امر خداوند متعال 
را اجنام داده باشم که دستور داده کیس را با خودم ببرم که من از او هبتر هسمت.
 طنایب به گردن سگ انداخت و سگ را با خود کشید، اما در میانه راه 
پشیمان شد و طناب را از گردن سگ باز کرد و سگ را رها کرد. وقیت برای 
مناجات به درگاه خداوند متعال رسید، خداوند متعال فرمود: ای مویس! من 
به تو امر کرده بودم با خودت کیس را بیاوری که از تو پاینی تر است. آن کیس 

که قرار بود با خودت بیاوری کجا است؟
 عرض کرد: پروردگارا! من کیس را نیافمت که از او هبتر باشم.

 خداوند فرمود: ای مویس! قسم به عزت و جالمل اگر کیس را با خودت  
آورده بودی اسم تو را از دیوان نبوت پاک می کردم. 
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کلمی اهلل، حضرت مویس حیت خودش را از یک  سّر اینکه پیامبر اهلی،  
سگ مریض هم باالتر منی بیند هیچ چیزی جز مسئلۀ توحید نیست و چون 
کیس،  اگر حضرت مــویس؟ع؟  بر اعتراف به توحید اســت،  اســاس نبوت 
ولو حیواین را با خودشان به درگاه اهلی می برد و در قلبش احساس می کرد 
که خود را مالک و صاحب  از آن حیوان برتر است، این بدین معین بود 
چیزی دانسته بود و از جاده توحید خارج شده، در پرتگاه شرک افتاده بود 
 شایسته این بود که خداوند امسش را از دیوان نبوت پاک کند، اما 

ً
و حتما

مویس؟ع؟که حمو توحید خداوند متعال است هرگز  برای خودش در عامل، 
هیچ وزن و ارزیش قائل نیست و به مهنی جهت حیت خود را از یک سِگ 
مریض هم باالتر منی بیند و این مهان داروی حقییق صفت کبر و ُعجب است 

که فهم حقیقت توحید می باشد.

 درمان ُبخل؛ سومین ثمره
 یکی دیگر از صفات رذیله ای که دامن ما انسان ها را گرفته و زندگی را بر 

ما تیره و تار می کند صفت »خُبل« است. 
کردن از خبشش و عطاء به دیگران در جایی  »خبل« به معنای امتناع 
است که خبشش و عطا، شایسته و نیکو است. علمای اخالق از قدمی برای 

درمان صفت خبل، راه های خمتلیف بیان کرده اند. 

راه های درمان ُبخل
اولنی راه علمی برای درمان خبل، تفکر در آثار بد خبل در آخرت و حسرت 
و اندوهی است که شخص خبیل در قیامت با آن مواجه می شود و در مقابل، 

تفکر در آثار نیکوی جود و خبشش است.
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انبیای اهلی دربارۀ آثار نیکوی انفاق در عامل آخرت سخن های فراوان 
گر انسان در کلمات درربار آهنا تأمل مناید به امید اینکه  بیان فرمودند که ا
گذشت و جود، به نعمت های ارزمشند اخروی برسد، خود  در ازای این 
گذشنت از مال دنیا پیدا  کردن و  یادی به انفاق  به خود شوق و رغبت ز

می کند.
کتب اخالیق بیان شده، تفکر در آثار و برکات  که در  دومنی راه علمی 
جود و نیکوکاری در مهنی دنیا است؛ جتربه نشان داده و ادیان اهلی نیز 
گشایش و خیرات در  که نیکوکاری و جود در دنیا، موجب  کرده اند  تایید 
مهنی دنیا و خُبل و تنگدسیت موجب حمرومیِت خبیل در مهنی دنیا است و 
به تعبیری مهان ضرب املثل معروف که »با هر دست بدهی با مهان خواهی 

گرفت«
کند، برای رسیدن به خیرات  گر انسان در این مسئله به خویب تفکر  ا
دنیوی هم که شده تا حدی جود و خبشش می کند و هیچ وقت در زندگی به 

دنبال خبل و تنگدسیت خنواهد رفت.
بــارۀ مرگ«  کرده اند »تفکر در که علمای اخالق بیان  سومنی راه حــیل 
کار به سفر از این دنیا  است؛ انسان بیندیشد که دنیا گذرا است و عاقبِت 
گذرا و  به سوی عامل آخرت خمت می شود و انسان عاقل نباید به یک امر 
گر انسان پیرامون مرگ به خویب تأمل مناید، آهسته آهسته  موقت دل ببندد. ا
دلبستگی اش به دنیا کم می شود و سعی می کند مهت خودش را برای عامِل 
زندگِی حمدود وکوتاه  کردن  آباد  قرار بدهد و به جای  بایق و دیار جاودانه 
یش در عوامل بعدی بپردازد. کم شدن  دنیا،  به آباد کردن زندگی جاودان خو
که انسان از  گذرا سبب می شود  دلبستگی به نعمت های دنیوی و زندگی 

صفت خبل بیرون بیاید.
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که در کتب اخالیق بیان شده است. با این مهه،  ایهنا سه راه حل بود 
یشه درمان منی کند؛ درمان  هیچ یک از این سه راه حل صفت خبل را از ر

حقییق صفت خبل، باز هم توجه به مسئله توحید است. 
که انسان با متام وجود بفهمد مالک  راه حل اصیل و اسایس این است 
آچنه که در اختیار او دارد، نیست و مهه آهنا امانت است. وقیت انسان اموال 
یش را امانت دید و از آِن خود ندانست، از انفاق کردن آن در راه خدا نیز  خو
ترس و وامهه ای خنواهد داشت؛ هیچ انساین از مصرف کردن امانت در راهی 

که صاحب امانت دوست دارد، امتناع منی کند. 
امام صادق )علیه السالم( در وصف مومننی فرمودند:

َمَرُهُم اهَّلَلُّ 
َ
، َيَضُعوَنُه َحْيُث أ ِ

 اهَّلَلّ
َ

 َمال
َ

ال َ ْوَن الْ َيَر
)مال را مال خدا می بینند و در مهان جایی مصرف می کنند که خداوند 

متعال امر فرموده است( 
 
ً
که چیزی از این مال متعلق به او نیست، طبیعتا وقیت انسان دانست 
به آن دلبستگی هم پیدا منی کند و وقیت دلبستگی نداشته باشد، به راحیت 
از آن می گذرد، بلکه به واسطه حقیقت توحید، در یک حلظه، به متام دنیا 
پشت پا زده و از مهه دنیا دل می کند و از نگه داشنت مال دنیا آزرده می گردد.
نــزد مومن نه فقط حمبوب و مطلوب  که دنیا  در روایــات آمــده اســت 
نیست، بلکه مانند یک مردار متعفن و بدبو است که فقط به قدر ضرورت از 
آن استفاده می کند، چون می داند که این مال متعلق به او نیست و نفعی هم 
برای او ندارد، بلکه توجه کردن به آن و دلبستگی پیدا کردن به دنیا، موجب 
دور شدن انسان از خداوند و حمرومیت از سعادت ابدی است. به مهنی 
جهت، با متام وجود تالش می کند از دنیا دور بشود و از آن استفاده نکند، 

مگر به مقدار ضرورت.
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 در کنار دانسنت این نکته های علمی برای اینکه حقیقت توحید آهسته 
آهسته در قلب ما بنشیند و بتوانمی براساس حقیقت توحید، صفت جود 
کنمی، رعایت نکایت در عمل بسیار  و خبشش را در زندگی خودمان پیاده 

مفید است:
گر به چیزی از دنیا دلبستگی  اول. انسان مهیشه عادت داشته باشد ا
گر امروز  پیدا کرد، فورا آن را انفاق کرده و رشته تعلق خود را با آن قطع بکند؛ ا
مایل یا کاالیی به دست من رسید و احساس کردم که این مال، در قلب من 
می خواهد جایی باز کند و من را به خودش مشغول مناید، بدون درنگ آن 
را در راه رضای خدا انفاق بکمن و اجازه ندهم که توهم مالکیت و دارایی و 

زمینه دلبستگی به غیر خدا در زندگی من شکل بگیرد. 
 دوم. در زندگی از انفاق کردن های کوچک که آسان است شروع کند و 
با یک برنامۀ تدرجیی، آهسته آهسته به انفاق های بزرگتر روی بیاورد و کم کم 
که صفت خبل از وجودش بیرون برود و  حد انفاق را بیشتر مناید تا جایی 

حقیقت توحید در قلبش جای بگیرد.
سوم. در انفاق کردن عجله به خرج بدهد، چرا که نفس انسان و شیطان 
کمی تاخیر  گر فرد  کارهای خیر انسان را وسوسه می کند و ا مهیشه در اجنام 
داشته باشد، او را با هبانه های خمتلف از اجنام کار خیر پشیمان می کند. به 
مهنی جهت انسان در مهه کارهای خیر، به خصوص در مسئلۀ انفاق، باید 
سرعت به خرج داده و قبل از هجوم آوردن وسوسه های نفساین و شیطاین، 

یش را رها بکند.  یده و خو دلبستگی دروین خودش را از مال دنیا بر
که  با اهــل جــود و خبشش و اهــل خیر معاشرت مناید، چــرا  چــهــارم. 
معاشرت با خوبان، انسان را به خویب دعوت می کند و معاشرت با اهل دنیا 

و انسان های خبیل،  دلبستگی و میل انسان را به دنیا بیشتر می کند. 
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درمان بی صبری؛ چهارمین ثمره
در  انسان ها صفت جزع و یب صبری  ناپسند در  از صفات  یکی دیگر 

مصیبت ها و مشکالت است. 
یدن در مشکالت و بیرون نرفنت  »صبر« عبارت است از استقامت ورز
از رفتارهای متعادیل که موجب کمال انسان است و در مقابل، یب صبری به 
معنای نداشنت استقامت و حتمل در مشکالت و اجنام دادن کارهایی است 

که انسان را از کمال دور می کند.
بنابراین مالک اینکه یک رفتار، رفتار صبورانه باشد یا رفتار یب صبرانه، 
این است که انسان به کارهایی که خمالف کمال و رشد انسان است، دست 

بزند یا کارهایی بکند که در مسیر کمال و رشد او است. 
یا  بیاورد  زبــان  بر  باطل  و مصیبت ها سخنان  انسان در سخیت ها  گر  ا
غضب بر دیگران داشته باشد و تندخویی کند، دل کیس را برجناند و ناراحت 
که موجب غفلت از یاد خدا  یه و زاری بکند  گر گونه ای ناله و  کند یا به 
بشود، ایهنا نشانه های یب صبری است، اما اگر آهسته آهسته، مهراه با تسلمی 
یشه در رقت  یزد، اشکی که ر و عبودیت و خضوع در درگاه پروردگار اشک بر
قلب و عطوفت و مهرباین داشته باشد، این رفتار، رفتار یب صبرانه ای نیست.

راه های درمان بی صبری
علمای اخالق از دیرباز برای درمان یب صبری، راه های علمی و عمیل 

گوناگوین پیشهناد کرده اند. 
کــردن در پــاداش هــای اخــروی صبر و حتمل اســت؛ انسان  اول. تفکر 
کند و حتمل داشته باشد چه برکات و  که اگر در مصیبت، صبر  بیندیشد 
انواری در عامل آخرت برای او خواهد بود؟ اندیشیدن در این نعمت های 
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اخروی، عزم انسان را قوی می کند و به انسان کمک می کند در مشکالت، 
یشنت دار باشد و از حال تعادل خارج نشود.  خو

 هتدید نیست، بلکه می تواند 
ً
دوم. تفکر کردن در اینکه مصیبت و بال صرفا

یک فرصت برای رشد و تریق انسان باشد؛ انسان در مصیبت ها با صبر کردن 
و بردباری هم از نظر توانایی های دنیوی رشد می کند و از مصیبت ها عبرت 
 هم کارهای 

ً
یش را قوی تر می کند تا بتواند بعدا می گیرد، جتربه می اندوزد و خو

کردن در  کند؛ لذا تفکر  بزرگتر اجنام بدهد و هم ترفیع درجه معنوی پیدا می 
اینکه مصیبت ها، مصیبت نیست، بلکه نعمت است و به مهنی دلیل اندوه 
که از مهه  که این مصیبت از جانب خداوندی   

ً
و غصه ندارد -خصوصا

مهربان تر است، آمده- سبب می شود انسان آرامش پیدا کند و به جزع و فزع 
و رفتارهای غیرمعتدل رو نیاورد. 

که مصیبت های سخت تری  سوم. انسان در حال مصیبت به افرادی 
دارند، نگاه بکند و ببیند با وجود اینکه مصیبیت بر سرش آمده اما وضعیت او 
در مقایسه با دیگران، وضعیت مطلوب و قابل توجهی است؛ توجه کردن به 
مصیبت های دیگران، سبب می شود  انسان ذهنش از مترکز بر نداشته ها، به 
سوی توجه به داشته ها معطوف بشود و نیمه پر لیوان را متاشا کند و به جای 
اینکه حال اندوه و غصه و کمبود داشته باشد، حالت شکرگزاری و سرور به 

انسان دست می دهد.
ایهنا منونه هایی از راه هایی است که علمای اخالق برای اجیاد صفت صبر 
و حتمل در انساهنا بیان کرده اند. اما قرآن کرمی مهچون موارد گذشته به دنبال 
یشۀ یب صبری و جزع گام برداشته و کلید حل مشکل یب صبری، و  درمان ر

درد و غصۀ انسان ها را »توحید« دانسته است. 
 قرآن کرمی در سوره بقره می فرماید:
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يَن«1)به صبرکنندگان بشارت بده( اِبِر ِر الَصّ َبِشّ  »َو
اما صبرکنندگان چه کساین هستند؟

ْيِه َراِجعوَن«2
َ
ا ِإل

ّ
ِإَن ا هَّلِلِّ َو

ّ
 ِإَن

ْ
وا

ُ
ِصيَبٌة َقال

ّ
م ُم َصاَبْتُ

َ
ِذيَن ِإَذا أ

َّ
»ال

)کساین که وقیت مصیبیت به آهنا می رسد بر روی این حقیقت مترکز می کنند 
یند که ما متعلق به خداوند هستمی، ملک خداوند هستمی و از سوی  و می گو

او آمده و به او برمی گردمی.(
یعین افراِد صابر حقییق کساین هستند که به مسئله توحید توجه دارند و 
به این مطلب اعتراف می کنند که ما اصال مالک چیزی نیستمی، خود ما از 
روز اول متعلق به خداوند هستمی و چون ما مالک چیزی نیستمی و مهه چیز 
امانت است، اصال جای غصه و اندوه وجود ندارد.کیس غصه می خورد که 

چیزی را از دست داده باشد. 
اگر انساِن موحد بفهمد که از آغاز چیزی نداشته و تا پایان نیز مالک چیزی 
خنواهد بود و مهه چیز متعلق به خداوند است و او فقط امانتداری است که باید 
بار امانت را به سرمنزل مقصود برساند، از اینکه امانت را از دست او گرفتند آزرده 

خاطر منی شود. زمزمه صابران حقییق با جان و دلشان مهیشه این است که :  
»ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ«

تو که از ابتدا فقیر حمض هسیت و چیزی نداری، جایی برای غصه خوردن 
یشۀ متام غصه ها و ترس ها،  و اندوه در وجود تو نیست. به تعبیر دیگر، ر
دلبستگی ها است؛ انساین که به چیزی دلبستگی دارد اگر احتمال دهد در 
آینده حمبوب و مطلوبش از او جدا می شود، حالت ترس به او دست می دهد 
 حمبوب و دوست داشتین او را از وی گرفتند، به غصه و اندوه 

ً
گر روزی واقعا و ا

1. بقره/155
2. بقره/ 156
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یشنت داری و  مبتال می شود و آن وقت ممکن است در این غصه و اندوه، خو
صبر پیشه کند و ممکن است به یب صبری و جزع و فزع مبتال بشود.  

توحید به انسان می آموزد که از آغاز به چیزی جز خدا دلبستگی نداشته 
باش و اگر دلبستگی تو فقط به خداوند باشد، هرگز از مصیبت های دنیوی 
اندوهناک خنواهی شد تا زمینه ای برای جزع و فزع و یب صبری فراهم بشود. 
صبر و آرامش و بردباری با متام مراتب در وجود مومن حقییق، جای می گیرد و 

دیگر زمینه و بستری برای یب صبری در قلب او بایق منی ماند.
که در جنف  مرحوم عالمه طباطبایئ؟وضر؟ می فرمایند: در ایام حتصیل 
بودم مدیت ارتباط با ایران به سخیت برقرار بود و سبب شد در جنف امکانات 
گرمای  مایل و وسایل اولیه رفاه برای ما وجود نداشته باشد. عالوه بر آن 
کرد به مهنی جهت  شدید هوا در نیمی از سال، مشکالت ما را بیشتر می 
کامل؟وضر؟ رسیدم و  روزی به حمضر استادم مرحوم آیت اهلل قایض، عارف 
از خدمت استاد  که  آنگاه  گفمت. ایشان نصاحیی فرمودند،  او  با  قصۀ دل 
گونه مالیل  گویی در زندگی هیچ  که  کردم، آچننان سبک بار بودم  مراجعت 

ندارم و مضمون پند ایشان را به صورت شعری درآوردم: 
ید که غم، پرده ما می در مــا می خلید»دوش  انـــدر دل  خــار غــم 
خـــردپـــیـــشـــه ام ــاد  ــ ــت اســ بـــــِر  ــشــه امدر  ــدی ــرح منــــودم غـــم و ان طــ
تدبیر داشــت آیینه  کــف  بــه  ــوان و خــرد پیر داشــت کــاو  خبــت جـ
نــــــــوراین ام و  یـــشـــاین امپـــیـــر خـــردپـــیـــشـــه  پـــر زنــــگ  دل  ز  بــــرد 
بــاش آزاد  ــدگــی  زن در  کــه  هان گذران است جهان شاد باشگــفــت 
دل به چننی مسیت و پسیت مدهرو به خودت نسبت هسیت مده
افسرده ای؟ نــداری ز چه  آزرده ای؟زاچنــه  دل  انـــدوه  و  غــم  وز 
اوســتور ببرد، ور بدهد دست دوست ملک  بهَند  ور  بــَبــرد،  ور 
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ــُکــیش دیـــو غم یـــا ب ــیش  ــِک ــشــود دســـت قــضــا را قلمور ب کـــج ن
واچنه دلت خواست نه آن می شود«آچنه خدا خواست مهان می شود

یبا، مرحوم آیت اهلل قایض ابتدا با یاد مرگ و کوتاه بودن و  در این اشعار ز
گذرا بودن این دنیای فاین، شاگرد خود عالمه طباطبایئ را به آرامش و ترک 

غم و غصه دعوت می کنند و می فرمایند:
باش آزاد  زنــدگــی  در  کــه  هان گذران است جهان شاد باش « »گفت 

گام دوم، عالمه طباطبایئ را دعوت به توجه به توحید می کنند  اما در 
و می فرمایند تو اصال به خودت نسبت هسیت نده، خودت را چیزی به 
حساب نیاور. بدان و باور کن که هیِچ هیچ هسیت و کیس که در برابر پروردگار 

خودش را چیزی به حساب می آورد مبتال به مسیت و پسیت شده است.
بدان که تو از اول چیزی نداشته ای، اگر چیزی که نداشته ای از تو گرفته 

شد، نباید موجب افسردگی بشود. 
دل به چننی مسیت و پسیت مدهرو به خودت نسبت هسیت مده
افسرده ای؟ نــداری ز چه  آزرده ایزآچنــه  دل  ــدوه  ــ انـ و  غـــم  وز 

که مالک و پادشاه حقییق خداوند است و مهه چیز ِملک و ُملک  بدان 
اوست و هر چه خبواهد در ِملک و ُملک خود اجنام می دهد. مسئلۀ توحید 
یشۀ هر دلبستگی را از وجود انسان خارج می کند و تعلق قلب انسان را فقط  ر
با خداوند متعال برقرار می کند؛ حمبوب و معشوق انسان، تهنا خداوند خواهد 
که هرگز از دست انسان بیرون منی رود و  بود و او نیز معشوق و حمبویب است 
رابطه انسان با او قطع منی شود تا خبواهد انسان نسبت به آن، جزع و فزع کند. 
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یش خائف و ترسان است و اگر جزع و  آری! مومن مهیشه از اعمال خو
فزعی می کند از ترس این است که مبادا به خاطر کوتاهی هایی که اجنام می دهد، 
از بارگاه قدس اهلی رانده بشود و توفیق عشق بازی و  عبودیت و خاکساری 
در درگاه اهلی را از دست بدهد، وگرنه مومن هرگز برای از دست دادن تعلقات 
دنیوی، اندوهی به دل راه خنواهد داد و اگر در ظاهر در برخی موارد، اندوهگنی 
می شود در حقیقت غم و غصه او به مهان عشق به خدا برمی گردد. مثل 
مواردی که انسان کیس را به خاطر اینکه آن فرد حمبوب خدا  است، دوست 
دارد و از عشق و حمبت خدا، عشق و حمبت به خملوقات سرچشمه می گیرد. 
در اینجا ممکن است مومن به خاطر از دست دادن یک برادر مومن که او هم 
حمبوب خدا است، اندوهگنی بشود، اما این غصه ها چون به غصه برای 
خدا بازگشت دارد، هیچ وقت انسان را به رفتارهای غیر اهلی دچار منی کند و 

یب صبری و جزع و فزع و کارهای غیرمتعادل اجنام خنواهد داد.  

درمان کینه توزی؛ پنجمین ثمره
یکی دیگر از صفات رذیله، صفت کینه توزی و نبخشیدن دیگران است 
که در برابر آن، صفت عفو و گذشت و نرجنیدن قرار دارد. »گذشت« به این 
معنا است که انسان در قلب خودش، در برابر برخورد با کارهای ناپسندی 
که از انسان ها نسبت به او اجنام می شود، چیزی نگه ندارد و نسبت به هیچ 

انساین که در حق او ظلم کرده، حس تلخ و ناگواری نداشته باشد. 

راه های درمان کینه توزی
علمای اخالق برای عفو و گذشت راه حل های خمتلیف بیان کرده اند که 
اساس آن بر مهنی تفکر در فواید دنیوی و اخروی عفو وگذشت برمی گردد؛ 



   70    توحید؛ داروی دردها 

مانند این که:
که اگر دیگران را ببخشد و  از خطاهای  1. انسان تامل و تفکر بکند 
دیگران چشم پویش داشته باشد، خودش در بیرون در آسایش و آرامش 
بسر می برد و یب جهت ذهن و قلب خودش را مشغول منی کند و می تواند به 

کارهای مهم تر و مفیدتر بپردازد.
نیکو  و  با دیگران حسنه  روابطش  باشد  گذشت داشته  اگر عفو و   .2
می شود و می تواند از فواید و هبره های ارتباط با دیگران بیشتر هبره مند بشود 

و جایگاه اجتماعی مثبت تری در زندگی دنیایی پیدا کند.
و  ثــواهبــا  ــردن چــه  ک گذشت  ــردن و  ک اینکه عفو  کند در  تفکر  فــرد   .3
که از ظلم  کساین  پاداش هایی در عامل آخرت دارد و خداوند وعده فرموده 
َيْعُفوا 

ْ
»َول بگذرد.  آخــرت  در  آهنا  گناهان  از  هم  خداوند  بگذرند،  دیگران 

ْم«1
ُ

ك
َ
ْن َيْغِفَر اهَّلَلُّ ل

َ
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ّ
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َ
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گر کینه و کدوریت از دیگران در قلبش نگه دارد این کینه  4. فکر کند که ا
و کدورت موجب می شود که از یاد خدا باز مباند و از عبادات حقییق و توجه 

به مقصود اصیل در این عامل حمروم بشود.
ایهنا انواعی از راه حل هایی است که در مکاتب تربییت برای حرکت دادن 
انسان ها به سوی عفو و گذشت از دیگران استفاده شده است. اما در مکتب 

قرآن و عترت، دوای اصیل این مسئله مهان توحید است. 
کدورت خاطر و دلگیر شدن از دیگران را از  کینه توزی و  یشۀ  توحید، ر

زوایای خمتلیف از بنی می برد. 
اول. کیس که نگاه توحیدی به عامل داشته باشد، هرگز از کیس به خاطر 

1. نور/22
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خودش منی رجند، هیچ گاه ظلم دیگران در حق او موجب آزردگی خاطرش 
کردن هم نیاز  کردن و عفو  گذشت  که انسان نرجند، به  خنواهد شد و وقیت 
یرا عفو و خبشش در جایی معنا پیدا می کند که رجنیش باشد. پیدا منی کند، ز
 اصل اسایس در مکتب توحید، اصل مرنج است. »مرنج و مرجنان«. 
هرگز از کیس آزرده خاطر نشو. چرا؟ چون موحِد حقییق به چیزی جز خدا 
دلبستگی نــدارد، نه مایل برای خود قائل است و نه ِعرض و آبرویی و نه 
اهل و خانداین. مهه چیز را امانت می داند و به چیزی جز خدا دلبستگی 
ندارد تا وقیت آن چیز را از او گرفتند رجنیده بشود و به خاطر خودش آزردگی 
گر  خاطر پیدا کند. کیس که برای خودش شان و منزلیت در عامل منی پندارد، ا
دیگران آبروی او را نیز ببرند و دربارۀ او بدگویی هم بکنند، مهیشه در قلب 
و خاطرش با خودش زمزمه می کند تو که از ابتدا هم جز سیه رویی در درگاه 
که چیزی از  خداوند چیزی نداشیت و رسوای دو عامل بودی، اکنون بدان 
دست نداده ای تا غصه آن را خبوری. آن کس که از اول چیزی نداشته غصه 

از دست دادن چیزی را نیز منی خورد.
یه، توحید سبب می شود تا انسان دلبستگی به چیزی جز  پس از یک زاو
خدا نداشته باشد و با از دست دادن چیزی نرجند مگر اینکه کاری و چیزی 
به خود خدا مربوط بشود که اینجا مومن حقییق به خاطر خدا رجنیده خاطر 

می شود.
 اگر مومین در جایی کیس را ببیند که مشغول معصیت خدا است، چون 
خدا را دوست دارد و به او دلبستگی دارد از معصیت خدا، آزرده می شود، 
اما آزرده شدن از معصیت خدا، به خاطر خدا، چیزی است و کینه و دلگیری 

به خاطر خود چیزی دیگر.
که زمینۀ برای عفو و خبشش است، دلگیری و کدورت هایی  آن چیزی 
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که مربوط به خود انسان است. اما مومن از کیس که معصیت خدا  است 
که خبواهد او را عفو  می کند، می رجند ویل برای خودش حیق قائل نیست 
ید او معصیت خدا کرده و صاحب امر او خدا است، امید  بکند. با خود می گو
است که خداوند او را عفو کند و من کاره ای نیسمت تا خبواهم او را ببخشم و 

از او نگذرم و کینه او را به دل بگیرم.
 دوم. انسان وقیت اهل توحید شد، مهه موجودات را با دیدۀ توحیدی 
می بیند و ربط مهه موجودات به خدا را مورد توجه قرار می دهد و به این 

نغمه مترمن می شود که:
به جهان خرم از آمن که جهان خرم از اوست

عاشقم بر مهه عامل که مهه عامل از اوست
که  وقیت انسان به مهه موجودات نگاه توحیدی داشت، از این باب 
مهه، خملوقات خداوند هستند و به او مرتبط هستند، مهه را دوست می دارد 
و نسبت به مهه شفقت و دلسوزی پیدا می کند و هرگز رایض منی شود که کینه 
که آن خملوق، متعلق به خداوند است و بنده ای از  خملویق را به دل بگیرد 

بندگان اوست.  
در روایت است هنگامی که فرعون در نیل غرق می شد از حضرت مویس 
کرد و حضرت مویس تقاضای او را نپذیرفت، خداوند به  کمک  تقاضای 
حضرت مویس وحی فرستاد ای مویس! تو که او را کمک نکردی سّرش این 
گر از من که خالق او هسمت تقاضای کمک  بود که تو خالق او نبودی. ویل ا

می کرد، او را جنات می دادم. 
نگاه توحیدی، سبب می شود که حس انسان نسبت به مهه موجودات، 
حس دلسوزی و حمبت باشد، مگر در جایی که خود خداوند فرموده به خاطر 

او، انسان غضب کند و نسبت به خملویق، حمبت نورزد. 
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سوم. انسان مومن می داند در پس پردۀ مهه کارهای عامل، دست خداوند 
مشغول به کار است و اگر هم ظاملی در حق او ظلمی می کند، گرچه آن ظامل 
به واسطه این ظلم، بیچاره شده و از درگاه رمحت اهلی طرد می شود و خود را 
از لطف خداوند حمروم می سازد، اما باز هم حمکیت در این کار خداوند هنفته 
است و خداوند مهه این مصیبت ها را برای او به جهت حمکت و لطف خود 

فراهم آورده است.
کارها دست خدا را ببیند و در زندگی مهیشه با او  گر انسان در مهه  ا
معامله کند و خود را در حمضر او احساس مناید، از هیچ ظلمی رجنیده خاطر 
ید  منی شود. مهیشه رو به درگاه خداوند آورده و شکر خدا می کند و می گو
کمن و حمبت  که می خواسیت من بیشتر با تو عشقبازی  خدایا! از تو ممنومن 
بورزم و به مهنی سبب، مال یا آبرو یا نزدیکان من را از من گرفیت تا من بیشتر 

با تو انس بگیرم و دلبستگی ام با تو بیشتر شود و به قرب تو نائل آمی.
بنابراین نگاه توحیدی، اوالً زمینه دلبستگی ها را از وجود انسان بیرون 
، شفقت و حمبت نسبت به خملوقات اهلی را در 

ً
می کند تا انسان نرجند و ثانیا

، به انسان می فهماند که مهه ظلم ها 
ً
جان و دل انسان جای می دهد و ثالثا

و مصیبت ها از جانب مهان پروردگار مهرباین است که منشاء مهۀ خیرات و 
خویب های عامل است.

 از مهنی رو است که در اصطالح اهل معرفت، رجنیدن را کفر نامیده اند 
که مرحوم خواجه حافظ؟وضر؟ می فرماید

جفا کنمی و مالمت کشمی و خوش باشمی
کافری است رجنیدن یقت ما  که در طر
یشه رجنیدن در شرک  چرا رجنیدن را کافری به حساب می آورند ؟ چون ر
که انسان به غیر خدا دلبستگی دارد و  یشۀ رجنیدن در این است  است. ر
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که برای غیر خدا در عامل،  یشه در این دارد  دلبستگی داشنت به غیر خدا ر
کمال و مجال شریک خدا میدانمی،  قیمیت و ارزیش می پندارمی و کیس را در 
وگرنه موحد حقییق هرگز منی رجند و به مهنی جهت گفته اند که تهنا راه بیرون 
رفنت از غم و غصه، این است که انسان به عشق و حمبت خدا مشغول باشد.

یر طاق سهپر »مباش یب می و مطرب که ز
کرد« بدین ترانه غم از دل به در تواین 
راه بیرون کردن غم و اندوه از قلب ها، مشغول شدن به فکر مطرب و ِمی 

اهلی است که  قلب را از عشق خدا سرشار کرده و از غیر او غافل می کند.
»گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکمی

کند« که ایهنا خدا  نسبت به غیر مکن 

درمان ناامیدی ؛ ششمین ثمره
یکی دیگر از صفات ناپسند در وجود انسان ها ناامیدی است که در برابر 
صفت امید و رجاء قــراردارد؛ برای درمان ناامیدی و افسردگی هم راه های 

بسیاری مشرده اند. از مجله گفته اند: 
برای اینکه به ناامیدی دچار نشومی، مهیشه اعتماد به نفس داشته 
بر خود  و  به خویب بشناس  را  و سرمایه های وجودیت  را  باشمی. خودت 
کن  کرده و تالش  کن، اعتماد به خود داشته باش و خودت را باور  تکیه 
گر انسان  که در وجود تو هست به خویب استفاده منایی. ا تا از توانایی هایی 
که توانایی دارد  خودش را درست بشناسد و از ابتدا به مهان مقدار واقعی 
از خودش توقع داشته باشد، در مسیر زندگی موفق شده و به ناامیدی و 
یزی برای خود  سرشکستگی دچار نشده و مهیشه به آن اهدایف که در برنامه ر
ترسمی کرده، دست می یابد و در اثر رسیدن به آن اهداف، مهیشه سرخوش 
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گاهی در زندگی  و شادمان بوده و افسردگی به او دست منی دهد. اگر هم 
گردش،  یح و  شکست خــوردی و حس افسردگی به تو دست داد، با تفر
رفنت به فضاهای سرسبز طبیعت، در کنار دوستان و رفیقان نشسنت و گفنت 
و شنیدن و خندیدن و مشغول شدن به انواع لذت های دنیوی و حضور 
در عرصه اجتماع و امثال این موارد می تواین حس افسردگی را در وجود 
خودت از بنی ِبَبری و آن را تبدیل به نشاط و سرخویش منایی. منونه های این 
کتب تربییت می توان دید، اما درمان حقییق این  گونه راه حل ها را در انواع 

مشکالت روحی هم چیزی نیست جز رسیدن به توحید.
یکی ندارد.  انسان موحد می داند که خداوند در عامل در هیچ زمینه ای شر
از مهنی روی، باور دارد که قدرت خداوند نامتناهی است. قدرت خداوند 
گر بیمارِی یک مریض خبواهد  وابسته به چیزی نیست، اینگونه نیست که ا
درمان شود، نیازمند حضور طبیب باشد و بدون وجود طبیب، راهی برای 
درمان او وجود نداشته باشد. اینطور نیست که رسیدن به نعمت های دنیوی 
 متوقف بر داشنت پول و مال باشد. دسِت خداوند 

ً
و رفع نیازهای زندگی حتما

متعال باز است و او بدون این ابزار نیز اگر خبواهد در هر شرایطی قدرت دارد 
تا هر کاری را اجنام دهد. انسان مؤمن نگاهش به اسباب و عوامل دنیوی 
فقط نگاِه وظیفه مدارانه است؛ مؤمن به طبیب مراجعه می کند، اما نه از این 
که شفا را از طبیب ببیند، شفا فقط از ناحیه خداوند است. خدا اگر  باب 
خبواهد بدون طبیب هم شفا می دهد و اگر خنواهد و طبیب خودش را به آب 
و آتش هم بزند، اثری از شفا در مریض خنواهد بود. پس مهه کاره اوست، 
از آغاز تا انهتا. اما به حسب وظیفه ای که بر اساس حمکت خداوند است، 
انسان مؤمن باید در این عامل به طبیب مراجعه مناید، وظیفه خود را اجنام 
داده و کار را از آغاز تا پایان به خدا واگذارد. انسان باید از اول که با مرییض 
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مواجه می شود، به درگاه اهلی روی آورده و عرضه دارد: خداوندا! شفا در 
کارۀ عامل تو هسیت، اما به جهت وظیفه و  که مهه  دست توست. می دامن 
جهت اظهار بندگی به درگاه تو، به دنبال طبیب خواهم رفت و وظیفه ام را 
کار را در هنایت به تو واگذار می کمن. مؤمن در مهه زندگی  اجنام می دهم و 
که دست قدرت  گاه است  خود، منشأ مهه خیرات را خداوند می داند و آ
گر اذن او در پس  خدا، باز است و نیاز به وساطت هیچ واسطه ای نیست و ا

پرده نباشد، از هیچ واسطه ای نیز کاری برمنی آید.
ید: اگر فالین نبود مشکل من حل منی شد،  در روایت است اگر کیس بگو
کرده  گمان  این شخص به درجه ای از شرک مبتال شده است. چرا؟ چون 
دست خدا بسته است و خداوند در حل مشکل او نیاز به شراکت فالین 
داشته است. فهم این حقیقِت عایِل توحیدی، حالت یأس و ناامیدی را 
برای مهیشه از وجود مؤمن بیرون می راند. مؤمن اگر در میان یک اتاق بتین 
که هیچ در و منفذی در آن وجود ندارد، قرار گیرد و با دست خایل در آن اتاق 
بیفتد، باز هم سراپا امیدواری و رجاء به پروردگار است و هرگز از بیرون آمدن از 
اتاق ناامید منی شود، چراکه می داند آن کس که مهه کارۀ عامل است، اگر اراده 
کند، او از این اتاق به چشم بر هم زدین، جنات پیدا می کند و اگر میان دشت 

و کوهی باشد و اراده پروردگار متعال نباشد، قدم از قدم منی تواند بر دارد. 
قوم فرعون و فرعونیان، به دنبال حضرت مویس و اصحابش در حرکت 
بودند. حضرت مویس با اصحاب خود به رود نیل رسیدند، رودی که آنقدر 
یــای نیل(.  یا می کرد، حبر النیل )در که عرب از آن تعبیر به در بزرگ است 
دَركون«1 )اصحاب مویس گفتند:  ُ صحاُب موىس ِاّنا لَ

َ
 ا

َ
وقیت به نیل رسید، »قال

1. شعراء/ 61
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برابر  را بگیرند( اما مویس؟ع؟ حیت در  که ما  کاِر ما متام شد و االن است 
 

ّ
یای خروشان نیل، امید خود را از دست نداد و با قاطعیت فرمود:»َكال در

ّب َسهَيديِن«1 )هرگز چننی نیست! پرودرگار من، رب من مهراه من  ِإَنّ َمِعَي َر
که  کرد( موحد واقعی حیت در جایی  است، او بــزودی مرا هدایت خواهد 
در برابر امواج خروشان نیل قرار دارد و در پس او سربازاِن غرِق در سالِح 
در  منی دهد.  راه  خود  به  ناامیدی  و  یاس  حالت  ذره ای  هستند،  فرعون 
منطق توحید، امیدواری، با تکیه بر خداوند است؛ اعتماد به نفس در تفکر 
توحیدی جایگاهی ندارد. توحید سرتاسر اعتماد به رب است، اعتماد به 
ید تو خودت چیزی نداری، خایلِ خایل هسیت،  پروردگار است. توحید می گو
که  کین؟ تکیه تو مهیشه بر خدا باشد چرا  چگونه می تواین به خود تکیه 
قدرتش نامتناهی و لطف و عنایتش نیز نامتناهی است و با تکیه بر او از مهه 

سخیت ها و مشکالت، بیرون بیا و هرگز یاس و ناامیدی به خود راه نده. 
آری! مومن نیز به حسب وظیفه سعی می کند استعدادهای خود را خوب 
یزی کند تا در هنایِت توان، در مسیر  بشناسد و برای شکوفا کردن آن برنامه ر
بندگی خداوند تالش و کوشش مناید، اّما تکیه او هرگز بر خود نیست، تکیه 
او بر پروردگار متعال است، از این رو مومن هرگز به افسردگی دچار منی شود، 
«2 )هر کس تقوای  ً

ه َمَرجا
َ
ِق اهَّلَل َیَعل ل هرگز در بن بست قرار  منی گیرد. »َمن َيَتّ

 
ْ

ل
ّ

کند خداوند مهواره برای او راه جنایت قرار می دهد( »َوَمْن َيَتَوَك اهلی پیشه 
کند، خداوند او  کس بر خدا تکیه  ْمِرِه«3 )هر 

َ
ِ َفُهَو َحْسُبُه ِإَنّ اهَّلَلَّ َباِلُغ أ

 اهَّلَلّ
َ

َعىل
کار خود را به پیش  کفایت می کند، خداوند به مقصود خود می رسد و  را 

1. شعراء/ 62
2. طالق/ 2
3. طالق/ 3
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می برد( بنابراین، اساس به وجود آمدن شور و نشاط در زندگی و رها شدن 
از افسردگی ها، ترک تعلقات از غیر خدا و رها کردن دلبستگی ها و دل دادن 
که انسان را از این  به او و باور داشنت به علم و قدرت نامتناهی اوست 
مشکالت جنات خبشیده و او را برای مهیشه در آرامش جاوداین فرو می برد.

درمان افسردگی ؛ هفتمین ثمره
افسردگی دردی است که روح انسان را به مخودی و یب حایل و دلسردی 
یا اضطراب و نگراین کشانده و تعادل جسم انسان را بر هم زده و منجر به 

کم غذایئ و کم خوایب و گاه بالعکس پرخوری و پرخوایب می شود.
مداوا  دارو  با  که  است  جسمی  مشکالت  گاهی  ناراحیت  این  یشه  ر
که با تقوا و عبادت دور می  گاهی حضور شیاطنی جین است  می شود و 

شوند  و گاهی حوادث تلخی است که در زندگی پیش می آید.
یزان و شکست خوردن  برخورد با مصیبت های بزرگ و از دست دادن عز
در تصمیمهای مهم زندگی گاه انسان را زمنی زده و از مهه چیز ناامید منوده و 

زمینه افسردگی را فراهم می مناید.
ویل کیس که خدا را شناخته و به او دل داده و فهمیده که مهه چیز عامل 
در دست اوست و او از مهه کس به انسان نزدیک تر و مهربان تر است هرگز 

یرا: در دام افسردگی منی افتد، ز
یت خود را از  اوال به غیر خدا دلبستگی ندارد تا با از دست دادن آن هو

دست بدهد و احساس پوچی کند.
یدن به او   برای انسان مؤمن معنای زندگی جز انس با خدا و عشق ورز
نیست و اگر انیس هم با غیر او دارد به خاطر آینه بودن و خدامنایئ اوست و 
معلوم است که خداوند حقیقیت است که هرگز از انسان جدا منی شود و هرجا 
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هم برومی باز هم با او و در حمضر او هستمی و هر حلظه می توانمی او را خبوانمی و 
به او تکیه کنمی و چون اصل و حقیقت در کنار انسان حضور دارد شکسنت 

آینه سبب منی شود که احساس هتی دسیت منائمی.
وانگهی می دانمی که هر چه از دوست می رسد نیکوست و خداوند هر چه 
تقدیر منوده گرچه به ظاهر تلخ و ناپسند باشد در حقیقت مرمهی بر دردهای 
درون ما و راهی برای بال گشودن و رشد کردن و به سعادت رسیدن است.

ثانیا دانستمی که چون خداوند مهیشه هست و مهه چیز در دست اوست 
و او از مهه به ما نزدیک تر و مهربان تر است هرگز راهی برای ناامیدی در قلب 
مؤمن وجود ندارد و او هرگز به بن بست منی رسد و می داند در پس هر راه 
بسته ای خداوندی هست که اگر خبواهد راه را گشوده و انسان را به مقصود 

می رساند.
نــاالن و  کوتاهی و نقص خود  از  گرچه مهیشه  به مهنی جهت مؤمن 
غمگنی است ویل با اتکاء  و دل دادن به خداوند هرگز ناامیدی و هتی دسیت 
و اندوه یب پایان ندارد و در اوج مشکالت مهواره در آرامش و خویش به سر 
می برد و از مهنی رو هرگز افسرده منی شود و مهواره پر نشاط و پرتکاپو به سوی 

حمبوب حقییق خود گام برداشته و تالش می مناید.
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بخش دوم: به دنبال دریای نامتناهی توحید

آچنه تا کنون گذشت سیری بود در آثار و مثرات توحید در عرصۀ اخالق 
و درمان صفات رذیله و ناپسند، اکنون در فصل آخر نظری به آثار توحید 
از منظر عرفان می اندازمی؛ تفاوت اسایس اخالق و عرفان در این است که 

یا و متحرک. اخالق، مکتیب ایستا و ثابت است و عرفان، پو
در علم اخالق، انسان را موجودی ثابت تصور می کنمی که در جایگاهی 
ایستاده و صفات اخالیق مثبت و منیف مهچون لباس هایی در بِر اوست. 
کرده و لباس های نیکو به  از تن بیرون  تالش می کند لباس های آلوده را 
کند. اما حقیقت و وجود انسان از منظر اخالق، حرکت و حتویل ندارد،  بر 
اخالق برای انسان، سفری را ترسمی منی کند و از مناظر سفر، سخین به میان 

منی آورد.
اما علم عرفان، انسان را در یک سیر و سفر می بیند؛ سیر و سفری که آغاز 
آن، عامل دنیا و حس است و انسان تالش می کند با جماهده و کوشش، خود 

را از این عامل دنیا حرکت داده به عوامل دیگر بال بگشاید. 
سفر کردن به عوامل دیگر، کاری است که مهه ما در شبانه روز حداقل یک 
بار اجنام می دهمی. هنگامی که سر را بر بالش هناده و می خوابمی، در حقیقت 
سفری را از عامل دنیا به عامل خواب آغاز میکنمی و هنگامی که بیدار می شومی، 
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بیدار شدن ما بازگشیت است از این سفر. حقیقت سفر عبارت است از رها 
کردن یک جایگاه و حاضر شدن در جایگاه دیگر؛ گاهی این سفر، سفر مکاین 
گاه، سفر  کرده و دنبال مکان دیگر می رود و  که انسان مکاین را رها  است 
زماین است که دانشمندان آرزوی قدرت یافنت در سفر به زمان های گذشته 

یا آینده را در سر می پرورانند و گاهی سفر از عاملی است به عامل دیگر. 
دعوت انبیاء اهلی فقط دعوت به اخالق نیست، بلکه آهنا ما را به سفر 
کرمی، از دعوت انسان ها از این عامل به سوی  کرده اند و آینی قرآن  دعوت 

خداوند حکایت دارد.  
َبَعين«1. )من، خودم و پیروامن را به سوی 

ّ
نا َوَمِن اَت

َ
ِ َعىل َبصيَرٍة أ

دعو ِإیَل اهَّلَلّ
َ
»أ

خدا دعوت می کمن(
 قرآن، مردم را دعوت می کند به اینکه این عامل را رها کرده، گام بردارند و 
به سوی خداوند نزدیک شوند و عواملی را که میان انسان و خداوند وجود 
دارد، درنوردند تا جایی که تاکید می کند برای حرکت کردن به سوی خداوند، 
«2 )به سوی او از مهه چیز بُبر و خود  ً

ْيِه َتْبِتيال
َ
 ِإل

ْ
ل خود را از مهه چیز بُبر »َتَبَتّ

را جدا ساز(

1. یوسف/ 108
2. مزمل/ 8
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بخش سوم: مقصود انسان کجاست؟

کنمی، در مییابمی انسان مسافری است  گر به انسان از منظر انسان نظر  ا
که در طول سفر در منازل گوناگوین قدم می گذارد و باید از هر منزل، با توکل 
بر خدا و استعانت از اولیای او گام برداشته، به منزلگاه بعدی وارد شود تا به 
سرمنزل مقصود رسیده و بار خود را در آجنا بیندازد، اما این سرمنزل مقصود 
یبا، به دنبال چه  کجا است؟ انسان در این مسافرت طوالین و هیجاین و ز

بگردد و کجا را نشانه بگیرد که قبل از آن متوقف نشود؟
 بسیارند کساین که در مکاتب شریق و غریب، زندگی خود را براساس سفر 
یاضت ها و جماهدت ها و سخیت ها  کردن از دنیا و سیر در ماوراء طبیعت، با ر
رقم زده اند، اما هر یک در این سفر پرفراز و نشیب، در منزلگاهی توقف کرده 

و برای مهیشه آرمیده اند. 
یند ای انسان! دست به سفر بزن، حرکت را  انبیاء  اهلی آمده اند تا بگو
گام بردار، قدم به قدم پیش رو تا  آغاز کن، از این عامل طبیعت برون آی و 
به اهلل بریس و به منزلگاه توحید وارد شوی، آجنایی که شایسته تو است و آن 
منزلگاهی که مهه اندوه ها و غم و غصه ها برای مهیشه در آجنا متام می شود و 
یای نامتناهی توحید است و  به سرور و سعادت جاودانه دست می یایب، در
توقف کردن در مادون توحید و دل بسنت به هر منزلگاهی جز خداوند متعال، 
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نتیجه ای جز حسرت و ندامت و پشیماین خنواهد داشت. 
اساس مهه دردها و رنج ها، حمبت غیرخدا است. حمبت دنیا و ماسوی اهلل 
یشۀ هر خطا است و آن چیزی که قلب ها را زنده می کند و حیات می خبشد  ر
توحید است که امیراملومننی؟ع؟ فرمود »التوحید حیاه القلوب« اگر هر کیس، در 
سفر به سوی خدا به چیزی مادون خداوند قناعت ورزد، حیت اگر در چند روزه 
دنیا به ظاهر ایام را به خویش سپری کند، هنگامی که بانگ رحیل زده و او را از 
این عامل فاین به دیار بایق کوچ دهند، در عوامل آخرت، به جایی می رسد که باید 
از مهه مراحل عبور کرده و به نزد خداوند متعال حاضر گردد. در آجنا کساین که 
به غیر خدا دل بسته اند، چون هنگامۀ گذشنت از غیر خدا و حضور در حمضر 
خداوند فرا می رسد، با درد و رنج های سهمگیین مواجه می شوند که قابل تصور 
برای اهل دنیا نیست. عامل قیامت، عامل ظهور توحید است. عامل قیامت، یعین 
کنار رفنت مهه پرده ها و آشکار شدن سلطنت مطلق و نامتناهی خداوند بر مهه 

عامل و روشن شدن فقر و بیچارگی مطلق مهه خملوقات. 
گر به چیزی غیر از خدا دلبسته شده و در  هر کیس در سفر به سوی خدا ا
قلبش به عاملی از عوامل وابسته شده باشد، در آن روزی که پوچ بودن و یب اثر 
بودن هر چیزی غیر از خدا آشکار می شود و رشتۀ مهه تعلقات از وجود انسان 
قطع می گردد، به درد و فزع و ناگواری های فراواین مبتال می گردد. چه این 
دلبستگی ها، دلبستگی به دنیا باشد و یا دلبستگی به کرامات و مکاشفات و 

عوامل ملکویت که غیر از خداوند متعال است. 
 فقط یک طائفه در عامل آخرت، در عرصه قیامت از درد و فزع و صیحه 
در امان هستند؛ آنان کساین هستند که جز به خداوند تعلق ندارند و حقیقت 
گذشتند و به خدا  توحید را در دنیا، در قلب خود جا داده، از مهه عوامل 

یای توحید غرق شدند. پیوستند و در در
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 از مهنی رو، در دعای سییف صغیر می خوانمی: 
ِتَك« ّ َوْحَداِنَيّ ِتَك َو َطْمَطاِم َيِ َحِدَيّ

َ
ِر أ ِة َبْ َّ يِن ِف لُ

ْ
ْدِخل

َ
»َرِبّ أ

کن و در  یای احدیت خودت وارد  )خداوندا! مرا در موج های بلند در
آب های خروشان وحدانیتت فرو بر(

یق کرده اند که مهه حجاب ها را میان خود و  در ادبیات دیین، ما را تشو
خدا پاره کرده و خود را فقط به او وابسته و دلبسته کنمی. 

وِر 
ّ
وِب ُحُجَب الُن

ُ
ُقل

ْ
ْبصاُر ال

َ
َق أ ِر ْ َ

ْيَک َحّت ت
َ
وِبنا ِبضياِء َنَظِرها ِإل

ُ
ْبصاَر ُقل

َ
ِنْر أ

َ
»أ

َقًة بِعِزّ ُقْدِسَک«
َّ
واُحنا ُمَعل َعَظَمِة َو َتصيَر أْر

ْ
 إیل َمْعِدِن ال

َ
َفَتِصل

)خداوندا! دیدگان قلب های ما را با نور نگاه به خودت روشن فرما تا 
اینکه دیدگان قلب های ما حجاب های نور را کنار زده و به معدن عظمت و 
سرچشمه بزرگی که تو بایش متصل شود و ارواح ما به مقام عّز تو که مقدس 

از هر قید و حمدودییت است آوخیته گردد.(
باید  بلکه  ظلماین،  و  یک  تار فقط حجاب های  نه  می بینمی  که  چــرا 
حجاب های نور را کنار زد، نه فقط دلبستگی به عامل دنیا، بلکه دلبستگی 
به آخرت و عوامل ملکویت را نیز باید از قلب بیرون کرد و فقط و فقط یک نفر 

را خواست و به سوی یک نفر گام برداشت. 
گر انسان این چننی راه رود و به دنبال این هدف باشد، به آرامش مطلق  ا

و نور مطلق و طهارت مطلق و خلوص مطلق، مهیشه دست پیدا می کند.
از نگاه اهل بیت؟مهع؟، عبادت کنندگان خداوند، برخی از ترس جهمن 
عبادت می کنند که ایهنا عبادتشان عبادت غالمان است و برخی، به شوق 
 و 

ً
هبشت که عبادت شان مانند جتار است و برخی، خداوند را می پرستند ُحبا

 چون او را دوست دارند و او را شایسته پرستش می دانند و شکر او را به 
ً
شکرا

جا می آورند، اینان کساین هستند که حیت از دلبستگی به هبشت خداوند و 
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نعمت های ملکویت هم گذشته و عابدان حقییق و موحدان حقییق شده اند. 
پس باید مهت کنمی پیش از آنکه سرمایه عمر از دست برود، به سیر و سلوک 
ایل اهلل دست بزنمی و به سوی پروردگار قدم بردارمی و در این راه، به چیزی جز 
او نیندیشمی و به کمتر از مقام لقاء اهلل و رسیدن به منزلگاه توحید قانع نشومی 

یان خنواهد بود.  که هر کاری غیر این، جز خسارت و ز



با  1. چرا نسبت ما با خداوند نمی تواند نسبت زیر مجموعه 
مجموعه خودباشد؟

١(دوگانگی در ذات خداوند پیش می آید و این محال است
٢(هر مجموعه به زیر مجموعه خود محتاج است و خدا محتاج 

غیر نیست
كلی و تقسیم پذیر است حال آن كه خدا این گونه  ٣(هر مجموعه 

نیست
٤(گزینه های ٢ و ٣

سایر  و  ــدا  خ بــه  مــا  محبت  توحید  مسئله  دقــیــق  فهم  بــا   .٢
موجودات چگونه بایدباشد؟

١(محبت بسیار شدید به خداوند و محبت محدود به هر موجود
٢(بریدن توجه از غیر و معطوف ساختن محبت به خداوند متعال

٣(محبت استقاللی به خداوند و محبت به سایر موجودات 
بدلیل آینه كماالت خدا بودن

٤(محبت یكسان به همه موجودات بدلیل غیر نداشتن خداوند
این  تمامی  گفت  دینی،می توان  دســتــورات  در  دقــت  با   .٣

دستورات در چه راستایی قرار دارند؟
١(انسان بیشتر در خود فرو رفته و از هرچیز زائد بر خود جدا شود

و ملكوتی  به حال خوش معنوی  انجام دستورات دینی  ٢(بــا 
دست پیدا كند

٣(مكاشفاتی الهی برای وی رخ داده و از این رهگذر به اسراری 
كند دست پیدا

٤(شخص، همت خود را مصروف اصالح جامعه ساخته و از 
عافیت طلبی اجتماعی خالصی بیابد

٤. كدام یك از عوامل ایجاد تواضع به شمار نمی آیند؟
گاهی نسبت به عاقبت خود و دیگران ١(عدم آ

٢(عدم اطالع از میزان خلوص قلبی افراد و مالك نبودن ظاهر 
خوب

كماالت از خداوند است و انسان  كه تمام  ٣(فهم این مطلب 
تنها امانت دار این كماالت به حساب می آید

٤(هیچ كدام
٥. راه حل اساسی و  ریشه ای درمان صفت رذیله بخل در جان 

آدمی چیست؟
١(تفكر در آثار و بركات جود و بخشش)صفت مخالف بخل(در 

همین دنیا
٢(تفكر پیرامون مرگ و اینكه دنیا زودگذر است و انسان نباید به 

امور  زودگذر دل ببندد
٣(تفكر پیرامون عواقب بد و سوء بخل در جهان دیگر كه انبیاء و 

اولیاء از آن خبر داده اند

٤(انسان با تمام وجود بفهمد مالك حقیقی آنچه دارد نیست و 
در واقع فقط امانت دار آن هاست

٦. مالك صبورانه بودن یك رفتار چیست؟
كار ١(عجله نكردن در انجام آن 

٢(كار هایی بكند كه در مسیر رشد و كمال انسانی قرار دارد
٣(در برابر عواقب بد احتمالی آن كار بی تابی نكند

٤(گزینه های ١و٣
٧. اصل اساسی مكتب توحید در ارتباط با دیگران در قالب 

كدام عبارت بیان شده است؟
١(مرنج و مرنجان

٢(از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری
گر كه عاقلی ٣(قعر چاه بگزین ا

كند ٤(دیوانه تو هر دو جهان را چه 
٨. مهمترین ویژگی حضرت موسی؟ع؟  در داستان نقل شده 

از كتاب شریف عدة الداعی چه چیزی بوده است؟
گی محض به ذات مقدس پروردگار ١(دلدا

٢(انقطاع و دوری گزیدن از اهل معصیت برای خداوند
٣(ندیدن محسنات و خوبی های خود و پی بردن به حقیقت 

معنای عبودیت و  تواضع واقعی
٤(دلسوزی زیاد برای اصالح امت و رساندن معارف عالی به 

دست مردم
٩. چرا اعتماد به نفس در تفكر توحیدی جایی ندارد؟

١(زیرا مؤمن در دنیا قرار است همواره آزمایش شود
٢(زیرا توحید حقیقی می گوید تو از خودت هیچ چیزی نداری و 

كمال وقدرت و...همه از خداوند و مال خداوند است
٣(زیرا امیدواری برای مؤمن معنا نداشته و او همواره باید در حال 

خوف به سر ببرد
٤(زیرا عشق شدید به خداوند زمینه انجام فعالیت های عادی 

را از انسان می گردد
1٠. در تعالیم انبیاء الهی مقصد حقیقی انسان كجا ترسیم شده 

است؟
نعمت های بی شمار  و  لــذات عالی  به  كه محفوف  ١(بهشتی 

است
٢(عالم عقل كه در آن صورت ها از میان رفته و حقایق به شكلی 

بسیار قوی ظهور پیدا می نمایند
٣(عشق به خداوند كه سوزاننده تمام رذایل اخالقی و پاك كننده 

جان انسان است
كه در آنجا نه از غم و اندوه خبریست و  ٤(دریای بیكران توحید 

نه از درد ورنج

پاسخ خود را بھ ھمراه نام و نام خانوادگی ،سن، سطح تحصیالت و شماره تلفن 
تا ھشتم ربیع الثانی مطابق با چھارم آذر ماه 

بھ آیدی زیر ارسال فرمایید.
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