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گفتن اذان و اقامه در گوش كودكان 

»در رابطه با اذان و اقامه كه در گوش كودكان مي خوانند بايد گفت: ذهن اصواًل فكر است، اول كه كودك به دنيا مي آيد ظاهراً چيزي 
نمي داند، مي گوييم هيچ چيز نيست، ولي آن به اصطالح بايگاني مغزش آماده است، براي اين كه چيزهايي را بپذيرد، منتها بعضي بچه ها 

ممكن است بعدها به ياد آورند و برخي ممكن است به ياد نياورند، ولي به هر جهت در ذهن بچه ها مؤثر است. 
اذان و اقامه هم كه در گوش كودك خوانده مي شود، براي اين است كه مجموعة اذان و اقامه، اذانش شهادت به وحدانيت خداست، 
شهادت به نبوت پيغمبر و شهادت به واليت علي )ع( است و تشويق به نماز، البته اقامه هم همان است به اضافة اجراي نماز كه قد 
قامت الصالة زيربناي زندگي آيندة او را تشكيل دهد. بنابراين هنگامي كه به كودك شير مي دهيد طهارت شرعي داشته باشيد، يا غسل 
يا وضو يا تيمم كه اگر به طريقي اولي مادر اين رعايت را بكند، هم در سرنوشت آيندة بشر و هم در زندگي آن كودك مؤثر است. مادر 
بايد هنگام شيردادن كودك هم طهارت شرعي داشته باشد و هم متوجه ذكرش باشد، زيرا ذكر باعث آرامش اعصاب يعني محل افكار 
مي شود، وقتي مادر ذكر بگويد اعصابش آرامش پيدا مي كند و او به يك منبع قدرتي وصل مي شود كه همة جهان در اختيار اوست. 
پس براي تأمين سالمت فكري و جسمي فرزندان خود در آينده و همچنين سالمت جسمي و روحي جامعة تشيع و جامعة فقر، حتمًا 

با وضو و با ذكر و فكر به فرزندان خود شير بدهيد.«
1376/1/31 *

سالمت جسم و روح

»راجع به اذان و اقامه كه در گوش بچه هاي نوزاد گفته مي شود بايد يادآور شد كه ـ ذهن اصواًل فكر است ـ ابتدا كه نوزادان به دنيا 
مي آيند ظاهراً از نظر ما هيچ چيز نمي دانند، مي گوييم هيچ چيز نيست، ولي بايگاني و كامپيوتر مغز او آماده است تا چيزهايي را بپذيرد. 
البته بعضي بچه ها ممكن است بعدها يادشان بيايد و برخي ممكن است يادشان نيايد، اما به هر جهت تأثيرات از خارج در ذهن بچه ها 
مؤثر است. بعضي از روان شناسان گفته اند نقشي كه كودك مي پذيرد، از دو سالگي است، حاال كم كم اين زمان را عقب برده اند و 
بعضي مي گويند از يك سالگي است، ولي واقعش اين است كه از موقع حمل يعني در چهار ماهگي كه طفل تكان مي خورد، يك 
وجود مستقلي پيدا مي كند، يعني ضربان قلب او جداست، اعصاب او جداست، گردش خون او جداست، فقط به جاي اين كه مثل ما غذا 
را از راه دهان بخورد، همان غذايي كه مادر مي خورد براي او هم غذاست. بنابراين از همين موقع مسلمًا طفل نقش مي پذيرد. امروزه 
مهندسي ژنتيك مي گويد، خصوصيات ژن هايي كه در وجود پدر و مادر هست، به طفل مي رسد، به همين دليل من به فرد فرد جوان ها 
و به خانم ها احتياط و مواردي را توصيه كرده ام، براي اين كه آن حالت قدس و روحيه ي قدسي بماند، پدر و مادر بايد در چشم بچه 
يك تقدسي داشته باشند. مغز بچه مثل موم است و به هر شكلي كه در آورند، شكل مي پذيرد، يا مانند كامپيوتر، هر اطالعاتي به او 
بدهيد، چه بخواهيد و چه نخواهيد در ذهن او اثر مي كند، مثل دوربين عكاسي است كه هم مي بيند و هم مي شنود. در بعضي موارد 

ممكن است آن بچه در بزرگسالي به اين يافته ها و اثرات توجه و آگاهي پيدا كند.
پس مجموعة اذان و اقامه خواندن در گوش نوزادان به معني يادآوري است. اذان شهادت به وحدانيت خداست. شهادت به نبوت پيغمبر 
)ص( و شهادت به واليت علي )ع( است و تشويق به نماز است. اقامه هم همين طور است به اضافة اجراي نماز يعني قد قامت الصالة. 
ذهن بچه آماده است كه اينها در ذهنش وارد شوند و زيربناي فكري او را تشكيل بدهد. هر موقع كه به بچه ها توجه مي كنيد، و هر 
زماني كه به بچه شير مي دهيد، حتي كساني كه به او شير نمي دهند، ولي او را برمي دارند، بايد طهارت شرعي داشته باشند غسل يا وضو 
يا تيمم. اين در سرنوشت آيندة آن فرزند خيلي مؤثر است، منتها چيزي نيست كه محسوس باشد. بهتر است كه مادر فرزندش را شير 
بدهد و در هنگام شير دادن هم، طهارت شرعي داشته باشد و احيانًا متوجه ذكرش نيز باشد كه اين در بدن اثر مي كند، زيرا بدن را 
اعصاب اداره مي كند و اعصاب همين محل افكار است. وقتي مادر ذكر بگويد، اعصاب آرامش پيدا مي كند و به يك منبع قدرتي وصل 
مي شود كه همة جهان در اختيارش است، مثل اين كه بخواهد يك ليوان از آب رودخانه اي خيلي شفاف و صاف را بردارد و بخورد. 
وقتي به ذكرش متوجه مي شود، دلش با اين منبع ارتباط پيدا مي كند و اين ذكر در همة اعضاي بدن اثر مي كند. همچنين در آن شير 

كه كودك مي خورد، اثر دارد. 
بسياري از بزرگان گفته اند كه مادران آن ها هرگز بي وضو به آن ها شير نداده اند، هر وقت بچه مي خواست شير بخورد، وضو مي گرفتند. 
توجه داشته باشيد براي تأمين سالمت فكري و جسمي فرزندان خود در آينده و همچنين سالمت جسمي و روحي جامعة تشيع و فقر، 
شما بايد فرزندان سالم و خوبي داشته باشيد، كه سالمت جسمي و روحي، داشته باشند. بنابراين هم خود شما آرامش بيشتري داريد و 

هم باعث افتخار جامعه مي شويد.«
1376/1/31 *
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نظم و ترتيب در عبادت

»رعايت نظم و ترتيب در زندگي و جلوة بيروني آن، سبب تأثير در جلوة دروني آن نيز مي گردد. وقتي در امور روزمره به لحاظ ساعات 
كاري منظم باشيد و يا هر چيزي را در سر جاي خود بگذاريد، اين امر در درون و مسير فكري خودتان نيز تأثير دارد. 

در نظم، نقش ذكر و فكر معلوم است، مثاًل در بيداري هنگام بين الطلوعين ساعت يا دقايقي را به ذكر و فكر اختصاص مي دهيد. تالوت 
قرآن، اداي نماز و تعقيبات آن نيز نوعي ذكر است. بيشتر زمان بين الطلوعين را صرف عبادت كنيد. در ساير اوقات هم وقتي به ياد خدا 
باشيد و به ذكر قلبي كه محتاج به زبان نيست، توجه نشان دهيد، هر كار ديگري كه انجام مي دهيد، عبادت تلقي مي شود. زيرا خداوند 
فرموده كه ما زندگي كنيم و امور دنيوي خويش را اداره نماييم. كسي كه به بهانة آخرت دنيا را رها كند، چندان مورد مهر الهي قرار 
نمي گيرد، حتي در قرآن آمده است: كساني هستند كه از خداوند مي خواهند دنيا را به آن ها بدهد و خدا هم مي دهد، ليكن در آخرت 
نيا َحَسَنة و ِفي األِخَرِة َحَسَنة و ِقنا َعذاِب الّناِر« )1(  بهره اي ندارند و كساني هم هستند كه مي گويند:»َو ِمنُهم مَّن َيقُوُل ربَّنا ءاتِنا في الدُّ

دعاي اينها اگر از صميم قلب باشد، خدا مي پذيرد.
بنابراين، با حفظ نظم و ترتيب، ذكر ساعات مشخصي پيدا كرده و لذا مانند رابط بين همة اعمال، عمل مي كند و همواره ما را راهبري 
مي كند. اگر چنين باشد، همة كارها و اموري را كه انجام مي دهيد، عبادت محسوب مي شود و در اين صورت است كه به دل تان برات 

مي شود و مي توان گفت كه اين دل با خدا ارتباط دارد.«
1376/5/5 *

1. »و برخي از مردم مي گويند: اي پروردگار ما، ما را، هم در دنيا خيري بخش و هم در آخرت، و ما را از عذاب آتش نگه دار«. سورة بقره، آية 201

اسماي حسني

»در دنيا به هر چه نگاه كنيد، آثار قدرت خداوند را مي بينيد، ذكر به معناي ياد خداست، هر چيزي كه انسان را به ياد خدا بيندازد، ذكر 
است و مهم ترين آن ذكر زباني و قلبي است، ليكن گوش، چشم و همة اعضاي ما نيز ذاكر هستند. اگر چشم هاي ما در مشاهدة هر 
چيز، آثار صنع خدا را ببيند، اين نوعي ذكر است. وقتي گوش ما با شنيدن هر صدايي، آواز بلبل، آواي رودخانه و حتي صداي كالغ 
باعث شود به ياد خالق بيفتيد. ذكر گوش است تا انسان به جايي برسد كه تسبيح همة موجودات را بشنود، تسبيح يعني خداوند از هر 
عيب و نقصي منزه است. بنابراين همة موجودات تسبيح مي گويند، يعني وجود آن ها، نوع زندگي و ادامة زندگاني آن ها نمايانگر آن 
است كه خداوند از هر عيب و نقصي مبراست و اين نوعي تسبيح است. اينها مطالبي متفرق، ولي مرتبط به يكديگر است. در قرآن 

مي فرمايد: »َو َعلََّم اَدَم ااَلْسمآَء ُكلَّها« )1( ، همة اسما را به آدم آموختيم.
اسم يعني اين راديو، ميز، كاغذ، همة اينها اسم است، اما اين اسم ها را كه ما روي اشيا مي گذاريم، لفظي هستند؛ اما اسمايي كه خداوند 
به انسان آموخت، همين اسامي لفظي نيست. اسم يعني چيزي كه بر امر ديگري داللت كند. وقتي ما مي گوييم كاغذ، اين لغت معناي 
كاغذ و خصوصيات آن را در ذهن ما متبادر مي سازند و به اين اعتبار موجودات اسماي الهي هستند. ائمه فرموده اند: »و نحُن اسماِء 
الُحسني« ما اسماي حسناي خداوند هستيم، يعني اسمي كه بيش از همة اسما بر وجود خداوند داللت دارد. مثاًل هنگامي كه مي خواهيد 
نشاني شخصي را به ديگري بگوييد، ذكر مي كنيد همان كسي كه قد متوسطي دارد يا مثاًل سياه چرده است. اينها همه اسم اوست، اما 
تا نام او را نگوييد طرف شما متوجه نمي شود. »اسماء الحسني« به معناي اسم هاي حسناي خداوند است. ائمه فرموده اند: »ما اسماي 
حسني هستيم« يعني رفتار، روش، گفتار و كردار ما بر وجود خداوند داللت مي كند. بنابراين خداوند به آدم همة اسما را آموخت. مي دانيم 
جد ما زندگي بياباني داشت و هيچ چيز نداشت، حتي مثاًل براي خانه اش، در اختراع نكرده بود و يا آتش را نمي شناخت، در آن صورت 
چگونه خداوند مي فرمايد: »همة اسما را به آدم تعليم داديم« منظور خداوند از آدم، مجموعة شخص حضرت آدم و آدم هايي است كه 
بعد از او به وجود آمد. در واقع كل بشريت را در قالب يك آدم فرض نموده است. وقتي مي فرمايند: »اَلَْسُت بَِربُِّكم قالُوا بَلي« )2( . يعني 
پرسيدند: »آيا من خداي شما نيستم«، همگي پاسخ دادند »بله«. در آن زمان كه ما به اين صورت وجود نداشتيم، پس منظور از آدم 
همان حضرت آدم )ع( است كه پدر ما انسان هاست و همة نسل ما از او و بعد از او به وجود آمده است. خداوند به اين آدم يعني در 
واقع به مجموعة آدم و نسل او اسما را آموخت، به اين ترتيب خداوند اين ژن را به ما داده است و اگر همة نسل آدم و همة ما كوشش 

كنيم، تمام امور خلقت را درخواهيم يافت.«
1376/5/8 *

1. »و نام ها را به تمامي به آدم بياموخت«، سورة بقره، آية 31
2. »آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: بلي«، سورة اعراف، آية 172 
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آرامش و ياد خدا

»هنگام كسوف، خسوف، سيل، طوفان و يا ... حتمًا بايد نماز آيات خوانده شود. دستورالعمل ديگري هم در احكام ديده مي شود و آن 
اين است كه در هر مناسبتي خدا را ياد كنيد. به هر حال هر وقت ترسي داريد، به خدا پناه ببريد، نه تنها ترس، بلكه هروقت شادي 
هم داريد، خدا را ياد كنيد. عيد بود، نماز بخوانيد؛ ترسيديد، نماز بخوانيد؛ براي ميت نماز بخوانيد؛ براي زيارت نماز بخوانيد؛ يعني به هر 
مناسبتي به ياد خداوند باشيد و به دامن خداوند متوسل شويد. البته ما كه داراي ذكر قلبي هستيم، هميشه بايد به ياد خدا باشيم، اما 
آن هايي كه به ذكر ظاهري اكتفا مي كنند، براي اين كه ياد خدا باشند، بايد نماز بخوانند. چون براي نماز دستور عمومي داده اند و همة 

ما بايد آن را رعايت كنيم. بعضي نمازها به جماعت و برخي نيز به تنهايي خوانده مي شود. 
همة مردم بايد در هر شرايطي از جمله ترس، غم، شادي، عزا و... به ياد خدا باشند و به دامن خالق خود پناه ببرند، يعني اگر آرامشي 
هست، در آن جاست. آن وقت ان شاءاهلل اگر خداوند بخواهد آن سكينه را هم به آن ها مي دهد. سكينه از لحاظ عرفاني يك معني خاصي 

هم دارد، ولي معناي عمومي آن يعني آرامش. بايد آن آرامش را هم از خداوند خواست. 
ِكيَنَة َعلَْيِهّم« )1(  و يا در جاي ديگر مي فرمايد: »... َفَأنَزَل  قرآن در چند آيه به »سكينه« اشاره دارد، آن جا كه مي فرمايد: »َفَأنَزَل السَّ
اهلُل َسِكيَنَتُه« )2( ، در آية ديگري مي فرمايد: »ُثمَّ أَنَزَل اهلُل َسِكيَنُه َعلَي َرسُولِِه َو َعلَي الُمؤِمنيَن« )3( سكينه و آرامشش را بر پيغمبر و بر 
مؤمنين نازل كرد. براي اين كه چه در ترس، چه در عزا آرامش پيدا كنيد، حتي در شادي، به خاطر اين كه شادي ما را از خود بي خود 
نكند، باز هم به ياد خدا باشيد؛ به همين دليل براي هر مسأله و موضوعي دعاهايي گفته اند. اين دعاها الزم نيست كه عين همان 
عبارات و جمالت باشد، منظور آن است كه در هر حالتي به ياد خدا باشيد، البته دعاهايي را كه گفته اند براي اين است كه عبارت هاي 

هر دعايي متناسب با آن حالت است، اما به هر جهت هدف آن است كه در هر وضعي كه هستيم به ياد خدا باشيم.«
1376/6/26 *

1. »پس آرامش بر آن ها نازل كرد«، سورة فتح، آية 18  
2. »خدا به دلش آرامش بخشيد«، سورة توبه، آية 40  

3. »آن گاه خدا آرامش خويش را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد«، سورة توبه، آية 26 

كمك گرفتن از صاحب فكر

»در مورد حل مشكالت بايد گفت: 
مشكلي نيست كه آسان نشود          مرد بايد كه هراسان نشود

هيچ چيزي الينحل نيست، آن چه همة مشكالت را حل مي كند، فكر انسان است، فكر انسان براي رفع هر مشكلي كارساز است، حاال 
اگر اين اتفاق پيش نيامد، فراموشي هم يك راه حل است يعني آدم تسليم به رضاي خدا شود. اگر انسان اين راه حل را از همان ابتدا 
در پيش بگيرد، مشكل هر چه باشد حل مي شود. البته بعضي افراد وقتي مي خواهند از لبة يك پرتگاه رد شوند، ممكن است به پرتگاه 
بي توجهي كرده و پرت شوند، يعني نبايد تسليم به هر واقعيتي شوند و اين تسليم را موجب تنبلي خود قرار دهند، خيلي ها از روي تنبلي 
مي گويند هر چه خدا خواست، ما هم همان را مي خواهيم؛ اگر اين را از روي صميميت بگويند درست است، در همة موارد درست است، 
ولي گاهي اين خطر وجود دارد كه از روي تنبلي، از آن فكري كه بايد به كار ببرد، استفاده نمي كند، حاال گاهي تنبلي فكري است و 
گاهي ممكن است تنبلي بدني باشد كه نمي خواهد حركتي كند و كاري انجام دهد، به اين مسأله بايد بسيار توجه كرد كه فكر از روي 
تنبلي نباشد و فكر درست باشد، آن وقت است كه فكر همة كارها را حل مي كند. فكر دو جنبه دارد يكي فكر عاميانه و متداول در ميان 
مردم است. يعني همين كه فكر كند كه چه كار كند، راه حل پيدا مي كند كه اين يك فكر است و جنبة ديگر فكر آن است كه عرفا 
به آن مي رسند، يعني از صاحب فكر يعني از خالق فكر كمك مي گيرند. اگر انسان به خود و به دستوراتي كه به او داده اند توجه بكند 

و از او كمك بخواهد، مسلمًا خداوند به او قدرت حل مشكالت را مي دهد. 
اگر از اول كسي عادت كند كه در همة كارها تفكر كند يعني آن فكر مصطلح صوفيه را به كار ببرد، بعداً مشكلي براي او پيدا نمي شود 
كه نتواند آن را حل كند. بنابراين بايد از اول انسان هر كاري كه مي كند با فكر و با برنامه باشد، در اين صورت آرامش روحي او هم 
بيشتر است، به وظايف درويشي خود هم بيشتر مي رسد يعني مي تواند تمركز حواس داشته باشد و اساس درويشي و ذكر هم اين است 
كه تمركز حواس داشته باشد، تمركز داشته باشد روي امر خدا، روي ياد خداوند. بنابراين مشكلي نيست كه آسان نشود، همة مشكالت 

قابل حل است.«
1376/6/31 *
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در همة احوال به ياد خدا باشيم

»خداوند در مورد ذكر مي فرمايد: »َفاذُكرُوني اَذُكرُكم« )1( مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم. قرآن اين مطلب را در سطحي بيان مي كند 
كه همه آن را درك كنند. چون همة افراد در يك درجه نيستند و درجات مختلفي دارند، پس قرآن به گونه اي آن را مي گويد كه قابل 
درك براي همه باشد، زيرا همة انسان ها كه عاشق خداوند نيستند. بعضي ها خداشناس هستند و خداوند را مي شناسند، اما در ذهن شان 
چيزهاي ديگري هم وجود دارد و خداوند فقط در يك گوشة ذهن شان جاي دارد. پس قرآن بايد براي همة انسان ها باشد. هم براي 
اين طبقه از مردم و هم براي طبقات ديگر. خداوند براي اين طبقه از مردم در قرآن مي فرمايد: »َفاذُكرُوني اَذُكرُكم« )2( ياد من كنيد تا 
ياد شما كنم و در حديث قدسي مي فرمايد: »عاشق من شويد، من هم عاشق شما مي شوم«، اما براي كسي كه جز خداوند را نمي بيند 
مي فرمايد: »َو ما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َولِكنَّ اهلَل َرمي وِ لُيبلَي الُمؤِمنيَن ِمْنُه باَلًء َحَسنًا اِنَّ اهلَل َسميٌع َعليٌم« )3( و يا به پيامبر مي فرمايد: »اِنَّ 
الَّذيَن ُيباُيعُونََك اِنَّما ُيبايُِعوَن اهلَل« )4( كساني كه با خدا بيعت مي كنند يعني تو كه عاشق هستي عين معشوقي. »ما رميت اذ رميت«. 
تو كه ريگ روي لشكريان ريختي ]اشاره به جنگ بدر است[ پيامبر مشتي ريگ برداشت و حسب امر الهي به سوي لشكريان پرتاب 

كرد، كه هر ريگ به چشم يكي از آن ها اصابت كرد و باعث شد تا آن ها نبينند. 
خداوند مي فرمايد: وقتي تو آن ريگ ها را ريختي، اين تو نبودي كه اين كار را انجام دادي، بلكه ما اين كار را كرديم، البته وقتي معشوق 
عقاب و عتاب مي كند، بسيار شديد است. پيغمبر معصوم است و اگر خداوند خطاب به پيغمبر، او را عتاب و يا بازخواست مي كند براي 
اين است كه ما متوجه شويم؛ به در مي گويد تا ديوار بفهمد. در قرآن چند بار اين مطلب آمده كه خداوند مي فرمايد: »اِنّا َفَتْحنا لََك َفْتحًا 
ر« )6( ، براي تو فتح آشكار فراهم كرديم، براي اين كه خداوند گناهان گذشته و  َم ِمْن َذنْبَِك َو ما تَأخَّ ُمبينًا« )5( . »لَِيْغَفِر لََك اهلُل ما تََقدَّ
آيندة تو را بخشيد. اين مطلب را به پيغمبر معصوم مي گويد. در جاي ديگر به كساني كه گفتند پيغمبر از خودش حرف مي زند خطاب 
َل َعلَْينا بَْعَض ااَل قاِويٍل. اَلََخذنا ِمنُه بِالَيميِن. ُثمَّ لََقَطْعنا ِمْنُه الَوتيَن. َفما ِمْنُكم ِمن اََحٍد َعنُه حاِجزيَن« )7( .  اگر  مي فرمايد: »َو لَو تََقوَّ
حرفي غير از حرف ما بزند، محكم دست راستش را مي گيريم و رگ گردنش را قطع مي كنيم و هيچ كس هم نمي تواند مانع اين كار 
شود. اين خطاب به ماست، زيرا پيغمبر كه چنين كاري نمي كند. ما اگر حرفي را كه الهي نيست از قول خودمان بگوييم و به خداوند 
نسبت بدهيم و يا نسبت به فقر و درويشي بگوييم، اما يقين نداشته باشيم كه مصداق اين آيه است: »اَلََخذنا ِمنُه بِالَيميِن. ُثمَّ لََقَطْعنا 

ِمْنُه الَوتيَن« يا در جاي ديگر مي فرمايد: »َعَبَس َو تََولّي. اَْن جاءُه ااَلْعمي« )8(
پيغمبر با سران قريش در حال گفت وگو بود، به اين اميد كه آن ها را نرم كند تا مسلمين را اذيت نكنند، در اين ميان عبداهلل بن ام 
مكتوم از صحابة خيلي بزرگوار كه نابينا بود و شايد هم قدري گوشش سنگين بود، به خدمت پيغمبر آمد و گفت: يا محمد از آيات قرآن 
بخوان و مرا پاك كن، او دو، سه بار خواسته اش را تكرار كرد، پيغمبر رويش را از او برگرداند و عبوس شد، خداوند بالفاصله از پيغمبر 

بازخواست كرد، البته برخي معتقدند كه اين مطلب در مورد پيغمبر نيست، اما نه، اين مورد از شأن پيغمبر كم نمي كند. 
عبداهلل بن ام مكتوم دو سه بار سؤال كرد، وقتي پاسخي نشنيد برگشت و رفت. وحي نازل شد. پيغمبر )ص( به دنبال او دويد و صدايش 
كرد و شايد در اصطالح عذرخواهي نمود و گفت برگرد كه خداوند به خاطر تو مرا عتاب فرمود »بيا« بعدها حضرت هميشه اين مسأله 
را بيان مي فرمود. در سفري هم كه از مدينه براي جنگ تشريف مي بردند، عبداهلل بن ام مكتوم را در غياب خودشان حاكم قرار دادند. 
منظور از اين سخنان »عتاب« بود، يعني در مقابل عشق معشوقان عتاب معشوقان سخت است، اين مثال زده شد، چون در خود قرآن 

هم مثال وجود دارد. 
بهشتي كه در آن نهر شير، نهر عسل يا آب مصفا جاري است، تمثيل است، عسل كه آن قدر سفت است كه نمي تواند به شكل نهر 
جاري شود، به عالوه بهشت كه يك چيز معنوي است، پس تمام اين مثال ها به خاطر اين است كه ما بفهميم، چون ما در اين عالم به 
فكر شكم و بدن هستيم، پس احساس مي كنيم كه لذتي از اين قبيل هم وجود دارد، بنابراين تمام اين مثال ها براي درك بهتر ماست.

منظور از آن داستان عاشق كه به دنبال معشوقش مي رفت و معشوق به او گفت: من خواهري دارم كه از من زيباتر است و در پشت سر 
من است، عاشق تا برگشت كه آن خواهر را ببيند، معشوق سيلي اي به گوش او زد و گفت تو دروغ مي گويي، عاشق آن قدر به معشوق 
توجه دارد كه جز او به هيچ چيز ديگري توجه ندارد و به آن نگاه نمي كند و آن را نمي بيند، اين تمثيل است، به هر حال اين تمثيل ها 

براي تذكر است و اين شعر را هم هميشه به ياد داشته باشيد: 
بيدلي در همه احوال خدا با او بود           او نمي ديدش و از دور خدايا مي كرد

البته ديدن خدا با اين چشم سر نيست، با احساس دل است. ان شاءاهلل ما خداوند را ببينيم و از نزديك خدايا، خدايا كنيم.«
1376/7/31 *

1. »پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم«، سورة بقره، آية 152
2. همان

3. »و آن گاه كه تير مي انداختي، تو تير نمي انداختي، خدا بود كه تير مي انداخت 
تا مؤمنان را به آزموني نيكو از جانب خويش بيازمايد«، سورة انفال، آية 17

4. »آنان كه با تو بيعت مي كنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مي كنند«، سورة 
فتح، آية 10

5. »ما براي تو پيروزي نماياني را مقدر كرده ايم«، سورة فتح، آية 1

6. »تا خدا گناه تو را آنچه بيش از اين بوده و آنچه پس از آن براي تو بيامرزد«، 
سورة فتح، آية 1

را فرو  او  با قدرت  ما مي بست،  بر  افترا  به  را  پاره اي سخنان  پيامبر  7. »اگر 
مي گرفتيم، سپس رگ دلش را پاره مي كرديم و هيچ يك از شما را توان آن 

نبود كه مانع شود«، سورة الحاّقه، آيه هاي 44ـ47
نابينا به نزدش آمد«، سورة  8. »روي را ترش كرد و سربرگردانيد. چون آن 

عبس، آيه هاي 1ـ2
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تسليم امر الهي

»گرفتاري ها و ناراحتي هايي را كه براي انسان پيش مي آيد دو نوع تعبير مي كنند كه ظاهراً با هم مخالف هستند. عده اي در مقابل 
مشكالت مي گويند: »البالء لِلِوالِء« كه از ائمه رسيده، يعني بال از آن اولياي خدا و بزرگان است. بال يعني آزمايش، اما برخي ديگر 

مي گويند مگر ما چه كار بدي انجام داده ايم كه به اين بال دچار شده ايم. 
اين دو ظاهراً با هم متضادند، اما »نه«، با هم متضاد نيستند، اگر واقعه اي كه رخ مي دهد و گرفتاري و ناراحتي كه پيش مي آيد، آن 
را با طيب خاطر بپذيريد و در اين گرفتاري ها تسليم امر الهي باشيد پس »البالء لِلِوالِء« باليي آزمايشي است كه براي بزرگان است، 
اما اگر جزع و فزع كرديد، اواًل فايده اي ندارد؛ بعد هم پاداش خودتان را از دست مي دهيد. پس بال و ناراحتي، هر دو جنبه را مي تواند 

داشته باشد، اما كدام جنبه به دست خود انسان است. 
البته آدم خود اختيار خويش را ندارد و شايد دلش مي خواهد كه اين چنين باشد، ولي نمي تواند؛ بنابراين بايد از خداوند بخواهد.

قرآن مي فرمايد: »اَن اهلَل َيُحوُل بَْيَن الَمرِء َو َقلبِِه« )1( بيشتر مفسران اين آيه را چنين ترجمه كرده اند كه خدا بين خواست مرد، بين 
عمل مرد و قلبش و ميل باطني اش حايل مي شود. )2(

اين تفسير و تعبير را من از اول نپسنديدم و فكر كردم كه خداوند بين مرد و قلبش حايل قرار مي دهد، يعني يك چيزي را مي خواهد، 
ولي نمي تواند انجام دهد. بعد در تفسيري ديدم كه اين طوري تفسير كرده بود. )3(

 پس اين همان چيزي است كه امروزه در روان شناسي به آن ضمير اگاه و ضمير ناآگاه مي گويند كه ضمير ناآگاه بر ما مسلط است، 
به اين معني كه كاري را كه مي خواهيم انجام دهيم نمي توانيم و يا يك كاري را نمي خواهيم انجام دهيم، ولي بر ما تحميل مي شود، 
اين جا خداوند است كه آن حايل را قرار مي دهد. در اين جا باز هم بايد از خداوند بخواهيم تا حايل را بردارد كه البته با توجه به ذكر 

مي توان اين كار را انجام داد.«
1376/7/3 *

1. »... كه خدا ميان آدمي و قلبش حايل است«، سورة انفال، آية 24
2. يكي از وجوه آن اين است كه خدا به اسرار آدميان آگاه است. ]ترجمة عبدالحميد آيتي[
3. »بدانيد كه خداوند بين انسان و دل او حايل مي گردد«. ]ترجمة بهاءالدين خرمشاهي[ 

ذكر قلبي

»هنگامي كه مي خواهيد دعايي را بخوانيد، بايد به معني آن توجه كنيد و يك بار معني آن را بخوانيد تا بفهميد چه مي گويد، بعد كه دعا 
را خوانديد معنا در ذهن تان ناخودآگاه تكرار مي شود و ااِّل اگر دعا را بدون توجه به معناي آن بخوانيد، فقط لقلقة زبان است و كم كم فرد 
را از خواندن دعا منصرف مي كند. چون شما ذكر قلبي داريد كه اقوا )1( از ذكر زباني است، بنابراين هر وقت به ذكر قلبي توجه كنيد، 
همة دعاها در آن وجود دارد؛ البته اگر همة دعاهايي را كه نوشته اند، مطالعه كنيد، خوب است يعني مثل كتابي كه مي خوانيد دعاها را 
هم مطالعه كنيد، ولي در معنايش دقت كنيد، اگر اين طوري بخوانيد همة دعاها خوب است و هر جا هم اگر در معنايي مشكل داشتيد، 
اشكال تان را بپرسيد، البته هر جا معنا را متوجه نشديد، نه از لحاظ عبارت، بلكه درك حاالت آن، بپرسيد و از خداوند ياري بخواهيد. در 
دعاي كميل آمده است: »... َمْوالَي َو َربّي َصَبْرُت َعلي َعذابَِك َفَكْيَف اَْصبُِر َعلي ِفراِقَك...« )2( خدايا آمديم و من آتش دوزخ را تحمل 
كردم، دوري تو را چطور تحمل كنم؟ شايد اين مسأله منطبق با حال همه نباشد. براي اين كه دوري خداوند همان آتش است. هر وقت 

در همين دنيا دل تان از خداوند دور شد، احساس مي كنيد در آتش هستيد و گرفتار و نگران هستيد.«
1376/8/2 *

Eyvā . 1.اقواء: غني و بي نياز شدن ]دهخدا[
2. »سرورا و صاحبا، بر كيفر تو شكيبا باشم، اما چگونه بر دوري تو شكيبايي ورزم«. ]ترجمة كريم زماني[ 
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معناي نماز

»ذكر يعني ياد. منظور از ذكر خير، يعني ياد. وقتي ياد كسي مي كنيم مي گويند ذكر، حاال در اصطالح ذكر يعني ياد خدا، براي اين كه 
خدا در وجود ماست، در همه جاي جهان هست و در هيچ جا نيست، يعني »جان«. ياد خدا را اصطالحًا ذكر گفته اند. 

ما چون در درياي ماديات غرق هستيم، ممكن است خيلي دير و كم به ياد خدا بيفتيم، ذكر زباني هم ذكر است، به طوركلي هر نوع 
يادي را مي توان ذكر گفت. نماز خواندن يك نوع ذكر است، به زبان »اهلل« مي گوييم و يا دعاهايي را كه به زبان مي گوييم، اينهايي را 
كه مي خوانيم همه ذكر است، ولي دعايي را كه به زبان مي گوييم، در دل كمتر اثر مي كند و هميشه هم اثر ندارد و گاهي اثر مي كند. 
البته به اين دليل نمي توان گفت كه ذكرهاي زباني چون نماز، قرآن و دعا بي اثر است، نه، اواًل به ياد انسان مي آيد و به هر جهت 
خود شخص به خودش يادآوري مي كند؛ ثانيًا تمام اعضاي ما بايد ذكر بگويند و به غير از مجموعة روح ما، بايد همة اعضا را به ذكر 

عادت بدهيم. 
گفته اند و نوشته اند كه در روز قيامت در آن روزي كه حساب مي گيرند، خداوند به اعضاي انسان هم نطق مي دهد، بعد آن صاحب اعضا 
مي گويد: »... لَِم َشِهدُتم َعلَينا« )1( يعني چرا عليه خودت و عليه من شهادت دادي. مي گويد: »أَنَطَقَنا اهلُل الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشِئ« )2( 
خداوند به من نطق داد، همان خداوندي كه مي تواند به هر چيزي نطق دهد. نطق به زبان ظاهري نيست. نطق يعني بيان و نشان دادن 

وضعيتي كه يك حالت را برساند.
حرف زدن و نطق كردن يعني بيان درون به هر وسيله اي كه باشد، حاال در آن روزي كه همة اعضاي انسان به نطق و گفتار در مي آيند، 
چشم در برابر خطاهايي كه كرده، مي گويد: من اين خطاها را كرده ام، ولي چشمم به قرآن هم افتاده، چشمم به زيارت بزرگان هم 

افتاده و...
لب انسان به كارهاي خطايش گواهي مي دهد، ولي بعد مي گويد: من حرف زده ام، بلند خوانده ام، قرآن خوانده ام، به كعبه رفته و آن جا 
را بوسيده ام، زيارت كرده ام. هر كدام از اعضا چيزي مي گويند. مهم ترين ذكر كه زباني است، ولي بايد با دل باشد، ذكر نماز است. در 
مورد نماز در قرآن آمده است: »... إَن الَصلَوَة تَنَهي َعِن الَفْحشاِء َو الُمنَكِر َو لَِذكُر اهللِ أَكَبُر َواهلُل َيعلَُم َما تَْصَنَعُون« )3( نماز شما را از 
فحشا و منكر باز مي دارد و ياد خدا باالتر از نماز است، از نماز در عبادت ها چه چيز مي تواند باالتر باشد؟ آن ذكري كه ياد خدا باشد، 
يعني همان ذكر قلبي كه ما داريم و بايد سعي كنيم هميشه به ياد خدا باشيم. هميشه دل مان مترنم به آن ذكر باشد، حاال اگر هر دو 
تا جمع شود، يعني صورت ظاهر نماز اهلل اكبر و حمد و سوره و ركوع و سجود و اينها به اضافة آن معنويت، ذكر نور علي نور مي شود.

نمي توان توقع داشت كه هميشه و در همة لحظات نماز متوجه خداوند باشيم، منتها حتي المقدور بايد كوشش كرد. كوشش عبارت از 
اين است كه اواًل معناي نماز را بدانيم. آيا اگر آدم حرفي بزند كه معناي آن را نفهمد، اين مورد پسند خداست؟ در قرآن آمده است: 
لَوة َو أَنُتم ُسكاري« )4( فرمود به نماز نزديك نشويد وقتي كه مست هستيد، به دنبال آن علتش را  »يا ايَُّها الَِّذيَن اَمنُوا التََقربُوا الصَّ
مي فرمايد: »َحّتي تَعلَمُوا َما تَُقولون« )5( چرا؟ براي اين كه بفهميد چه مي گوييد. اصل اين آيه بعدها تبديل به تحريم شراب و مسكرات 
شد، ولي اين بخش آن يعني »َحّتي تَعلَُموا َما تَُقولون« )6( همچنان سر جايش باقي ماند به اين معنا كه بفهميد چه مي گوييد. بنابراين 
اول قبل از نماز معناي آن را بخوانيد، در كتاب ها و در نثر آن ها دقيق شويد تا معنايش را خوب درك كنيد؛ بعداً وقتي كه نماز مي خوانيد، 
بايد براي خودتان مشخص باشد، دقيقًا بگوييد و بفهميد كه اين نماز را براي اطاعت امر خدا مي خوانيد. با انجام اعمال نماز، خداوند 
مي خواهد به ما اجازة وصول ديدار بدهد يا نه، ما بايد اين اعمال را انجام دهيم. اگر از اول اين نيت را داشته باشيد، خود داشتن همين 
نيت مقدار زيادي توجه مي آورد. نكتة مهم ديگر در نماز داشتن تمركز حواس است كه تمركز حواس هم بر اثر تمرين به وجود مي آيد، 
پس نيت اگر همان نيت قربت باشد، يعني به اصطالح نيت براي اين است كه اطاعت امر خداوند را مي كنيد، اين نيت خودش مورد 

قبول خداوند قرار مي گيرد.«
1376/8/18 *

1. »چرا بر ضد ما شهادت داديد؟« سورة فصلت، آية 21
2. گويند: آن خدايي كه هر چيزي را به سخن مي آورد ما را به سخن آورده است«، همان

3. »و نماز بگزار، كه نماز ادمي را از فحشا و منكر باز مي دارد و ذكر خدا بزرگ تر است و خدا به كارهايي كه مي كنيد آگاه است«. سورة عنكبوت، آية 45.  
4. »اي كساني كه ايمان آورده ايد، آن گاه كه مست هستيد، گرد نماز مگرديد«، سورة نساء، آية 43

5. »تا بدانيد كه چه مي گوييد«، همان
6. همان
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اسم اعظم

»اسم چيست؟ آيا پرستش اسم صحيح است؟ اسم در لغت يعني داغ كردن، نشان گذاشتن. هر چيزي كه نشان دهندة يك مطلب باشد 
به آن اسم مي گويند و به آن مطلب مسمي گفته مي شود. 

اسم و مسمي، به اين اعتبار يعني آن كه اگر ما ديدة واقع بين داشته باشيم و خدا ديدة روشن بين الهي به ما داده باشد، پي مي بريم 
تمام اشيا اسم خداوند است. همة اشيا و همة مخلوقات در واقع اسم خداوند هستند، به اين معنا كه داللت بر وجود خدا مي كنند. حاال 
وقتي بگوييم چاي، اگر دقيق و تيزبين باشيم، همان لحظه فكر مي كنيم كه اين چاي از خودش وجودي ندارد، پس بر وجود خالقي 

داللت مي كند كه او را آفريده، اگر به اين درجه برسيم، همة اشيا اسم خداوند هستند.
پس براي آن هايي كه به اين درجة روشني نرسيده اند كه همه چيز را اسماي الهي بدانند، لغات خاصي براي خداوند ميان مردم وضع 
شده است كه اين لغات خاص داللت مستقيم بر وجود خداوند مي كند. اهلل، رحمان، رحيم، ستار، شكور، غفور، قهار، منان و اسم هايي 
ديگر كه همة اين اسما داللت مستقيم بر خداوند مي كند. در بين اين اسما، اسم هايي را اسماي حسني مي گويند. حسني يعني احسن 

)بهترين( كه حسني مؤنث آن است يعني بهترين اسما.
بهترين اسما، اسم هايي هستند كه داللتش بر شخص بيشتر است. پس در اسما هم اسمي است كه احسن از بقية اسماست؛ بهتر از 
اسم هاي ديگر است، بهتر از چه جهت؟ از اين نظر كه ساده تر داللت مي كند. در بين اسمايي كه براي خداوند هست، اسماي حسنايي 

هم وجود دارد. ائمه فرمودند: »نحن اسماء الحسني« ما اسماي حسني هستيم. 
بنابراين اسم هر موجودي مي تواند اسم خدا باشد، پس به طريق اولي يك انسان هم مي تواند اسم خداوند باشد، براي آن كه وقتي 
انساني را مي بينيم، يادمان مي آيد كه اين انسان را كسي خلق كرده است؛ از وجود ائمه فهميده مي شود خداوندي هست، خداوندي كه 
آن ها را خلق كرده است. »نحن اسماء اهلل« يا »نحن اسماء الحسني«. جز اسماي حسني مسألة اسم اعظم هم داراي اهميت است. 
اسم اعظم آن اسمي است كه بيشتر از همة اسما داللت بر وجود خدا مي كند، از لحاظ ظاهري مي گويند اهلل اسم اعظم است، بله از 
لحاظ لغوي لغت اهلل را اسم اعظم مي گويند؛ چون اسم اعظم اسمي است كه جامع و جميع صفات خداوند باشد، ولي در معنا مي گوييم 
اهلل و رحمان در نظر مردم هر دو به نوعي داللت بر وجود خداوند مي كند. اين است كه عرفا مي گويند اسم اعظم، براي هر كسي 
همان اسمي است كه به او تلقين كرده اند. براي او آن اسم، اسم اعظم است. مطالبي هم وجود دارد كه راجع به ارزش هاي اسم اعظم 
و تعبير عرفاني آن گفته اند. مي گويند اسم اعظم را مثل نردبان بگير و به آسمان برو، منظور از نردبان نه اين نردبان چوبي است و نه 

اين آسمان، آن آسمان است، بله اسم اعظم را اگر بگيريد به آسمان مي رويد.
پرستش اسم و پرستيدن اسم اصاًل غلط است. اسم را به آن اندازه اي بايد بپرستيم كه در هر پرستشي ياد مسمي كنيم. اگر مسمي را 
ياد نكنيم، اصاًل كافر و يا شايد هم مشرك باشيم. ما بايد به ذكر و فكرمان هم به اين معنا توجه كنيم كه اين ذكر، اين اسم اعظمي 
كه به ما تلقين شده است، نشان دهندة يك وجود عظيمي است. وجودي كه داراي تمام آن صفاتي است كه ما گفتيم و ما آن صفات را 
مي گوييم. در هنگام نماز كلماتي كه ادا مي كنيم همه نشان دهندة اين است كه ما در اين اسما، در اين حرف هايي كه مي زنيم به مسمي 

نظر داريم، اگر به اسما نظر داشته باشيم، لقلقة زبان است. پرستش اسم كاري بيهوده است و هميشه بايد به مسمي توجه داشت.«

پاكي دل

»ذكر را در ايامي هم كه نمي شود نماز خواند، بايد گفت؛ براي اين كه ذكر شكر نعمت تنفس است. نعمت حيات، تنفس موجب حيات 
است و انسان هميشه حيات دارد. زن ها و مرد ها هميشه حيات دارند. در مورد قرآن آمده است: »اّل َيَمُسُه إاّل الُمَطّهرُون« )1( قرآن را 
مسح نمي كنند مگر پاكان. اين پاكي گاهي ظاهري است. مسلم است نبايد دست به خط قرآن زد و گاهي هم پاكي دل است. آن هايي 
كه دل شان پاك نيست با قرآن تماس پيدا نمي كنند يعني به معناي قرآن پي نمي برند. براي اطاعت كامل از اين آيه، دست زدن به 

قرآن و آيات آن صحيح نيست. بنابراين ذكر را دائم بايد گفت.«
1376/10/12 *

1. »جز پاكيزگان به آن دسترس ندارند«، سورة واقعه، آية 79



رساهل ی مجذوهیب
 مخلص فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر
 نور علی تابنده  )مجذوب علیشاه( در مورد

ذکر و فکر

تمامیحقوقایننشریهالکترونیکمتعلقبهسایت»مجذوباننور«پایگاهخبریدراویشگنابادیمیباشد
کپیبرداریازتمامیویابخشیازمطالبایننشریهباذکرمنبعبالمانعاست

www.Majzooban.org

10

شوق وصل

»ذكر و فكر اختياري، يعني وقتي خود به خود انجام شود و محبت و شوق به وجود آيد؛ در واقع ارتباط آن ها با هم بايد مورد توجه 
قرار گيرد. انسان در زندگي معمولي، در راه هاي دنيايي، هر مسيري كه مي رود، هدفي را در نظر مي گيرد، پس بايد در زندگي معنوي 
هم هدفي داشته باشد. اول كسي كه مشرف مي شود با يك استداللي چيزهايي فهميده، راه مي افتد، شايد زياد خبر ندارد كه اين راه 
خوب است يا بد، راه مي افتد تا به هدف برسد، يك محبتي دارد، براي اين كه برسد، راه مي افتد و وارد مي شود؛ همين قدر كه مشرف 
شد، مثل اين است كه در ماشين نشسته و مي خواهد راه بيفتد. بعد همين كه چشمه اي را ديد، پا را روي گاز مي گذارد تا ماشين تندتر 
برود. اين شوق است، همان ذكر و فكر اختياري است. اين موضوع كه ذكر و فكر اختياري دوزخ است، يعني آن اول كه با تازيانة شوق 
براي ديدن و رسيدن به آن هدف اشتياق دارد، اين ذكر و فكر به منزلة گاز دادن اتومبيل در اول است، بعد به طور تدريجي مسلط 
مي شود، به طوري كه كاماًل احساس مي كند ماشين بايد همين طور برود. اين حالت زماني است كه ذكر و فكر در او روان شده است، 
يعني با چشم مي بيند، با زبان مي گويد، با دست مي نويسد، اين تازيانة شوق است، يعني اشتياق براي رسيدن به هدف؛ اما اگر رسيد 
ديگر هدف راكد مي شود. اين هدف در سيروسلوك تا دم مرگ است: »َو اعُبد َربََّك َحّتي َيأتَيَِك الَيِقيُن« )1( خدا را بپرست تا وقتي كه 
براي تو يقين حاصل شد، البته اين جا بعضي غلط معني مي كنند و مخالفان تصوف به تصوف نسبت مي دهند و مي گويند اگر براي ما 
يقين حاصل شد، يعني واصل شده ايم و ديگر محتاج به عبادت نيستيم؛ اما يقين به معناي مرگ است. در آية ديگري در قرآن يقين 

را به معناي مرگ آورده است: »حتي أتينا اليقين« )2( .
در آية »َحّتي َيأتَيَِك الَيِقيُن« آن قدر بپرست تا اين كه به يقين برسي. البته اگر اين آيه را هم به اين معنا بگيريم، باز مي شود گفت براي 
ما امكان حصول آن نيست. زيرا حضرت علي )ع( بيان فرموده است، البته آن ها همه رسيده اند؛ »لو كشف الغطا مازلعروت يقينا« )3( 
اگر اين پرده ها برداشته شود ـ پردة جسم ـ اين دنيا ـ بر يقين من اضافه نمي شود. يعني ايشان به آخرين مرحلة يقين رسيده است، اما 

براي ما اين يقين تا دم مرگ است. براي ما آن معنا وقتي است كه مرگ برسد.
ذكر و فكر از يك طرف به منزلة گاز اتومبيل است، به عبارت ساده تر يكي خودش دارد مي رود، يكي هم از پشت سر او را ُهل مي دهد. 
ممكن است كمي برايش خستگي داشته باشد، ناراحتي داشته باشد، ولي زودتر به هدف مي رسد. يك قدم، دو قدم جلوتر مي رود. 
ذكر و فكر اختياري هم كه گفته اند همين است، يعني با زحمت و با توجه خاص از ذكر و فكر خود مراقبت كند، مثل اين كه او را ُهل 
مي دهند؛ به تدريج كه او را ُهل دادند، كم كم قدم هايش سريع تر مي شود. آن وقت است كه ذكر و فكر بر وجود او مسلط است، يعني 
تمام وجودش، اعضايش و تمام فكرش در اين ذكر محو مي شود. در مورد وصال هم بايد گفت كه وصال يعني رسيدن به مقصد. 
رسيدن به معبود. اين وصال در زندگي ما حاصل نمي شود. مگر در آخر عمر، ولي براي خيلي از عرفا در همين زندگي حاصل مي شود. 
»موتوا قبل أن تموتوا« )4( قبل از اين كه به مرگ طبيعي بميريد، بميريد. يعني محو شويد. كساني كه بتوانند به اين دستور عمل كنند، 

خودش ديگر مرگ است، به اين وصال رسيده اند و در همان وصال طي طريق مي كنند. 
مي توان از اين ذكر و فكر تعبيرهاي مختلفي كرد. مي توان تازيانة شوق گفت، يعني اگر خود انسان دارد راه مي رود به او تازيانه بزنند 
كه زودتر برو، تندتر برو كه به گاز اتومبيل تشبيه شد يا او را بايد ُهل بدهند. منظور اين است كه ذكر و فكر انسان را به سوي هدف 
مي راند. هدف هم انسان را جذب مي كند. از يك طرف او را ُهل مي دهد، از يك طرف هدف را احساس مي كند، جذب مي شود. هر چه 
به هدف نزديك تر مي شود، هر چه جلوتر برود، جلوة ديدار، ديدن آن مناظر، شوق و محبت او را بيشتر مي كند. اين كه گفته اند، آن هم 
از چيزهايي است كه درجات دارد، از اول كسي كه در راه سلوك قدم مي گذارد، يك محبتي دارد كه مي آيد وگرنه نمي آمد، پي كار و 
زندگي خودش مي رفت، پس محبتي احساس مي كند كه مي آيد. همان محبت با تازيانة شوق كه همان ذكر و فكر باشد، زياد مي شود.«

1376/12/10 *
1. »و پروردگارت را بپرست، تا لحظة مرگت فرا رسد«، سورة فجر، آية 99

2. »تا مرگ ما فرا رسيد«، سورة مدثر، آية 47
3. نهج البالغه

4. »بميريد پيش از آن كه بميريد«
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همواره به ياد خداوند

»در مورد ذكر و فكر بايد گفت كه توجه به آن و توجه به ساير مسايل كه در مسير امر خدا باشد و به نيت اطاعت امر خدا باشد، آن 
هم عبادت است. در مورد غذا خوردن در صورتي كه به ياد خدا باشيد و نيت اطاعت از خدا باشد، خودش عبادت است، اگر هيچ كاري 
هم نكنيد، يعني فقط بنشينيد و هميشه ياد خدا كنيد، اين هم خودش عبادت است. در برخي اخبار گفته اند: »تفكر ساعتي خيراً  من 
عبادي«، يك لحظه تفكر، البته تفكري كه مفيد باشد، نه تفكر منفي، يك ساعت تفكر واقعي به عبادت هايي كه بدون تفكر است، صد 
بار مي ارزد؛ يعني به ياد خدا باشيد، چون وجود ما را خداوند آفريده و در روز الست هم خداوند از تمام وجود ما تعهد گرفت و تلقين كرد 
و فرمود: »اَلَسُت بَِربُِّكم قالُوا بَلي« )1( آيا من خداي شما نيستم، همة وجود گفتند بله. بنابراين هر لحظه اي كه به ياد هيچ امر ديگري 
نباشيد، خود به خود به ياد خدا مي افتيد. هنگامي كه خداوند آدم را آفريد، قبل از اين كه دستور سجده بدهد، به فرشتگان گفت بياييد 
برويد در وجود او تماشا كنيد. فرشتگان تمام رگ و پيوندهاي آدم را كه ديدند تعظيم كردند، اما شيطان به دل كه رسيد، خواست آن را 
ببيند، درش قفل بود. خداوند فرمود: اين جا، جاي تو نيست، جاي من است؛ بنابراين وقتي اين در را قفل مي كنيم، خأل كه باشد خود به 
خود به ياد خدا مي افتيم. اين هدف اصلي است. ذكر و فكر را نگفته اند كه به جاي نماز و روزه است، بلكه ذكر و فكر دائم و هميشگي 

است: »الَِّذيَن ُهَم َعلَي َصالتِِهم َدايِمُوَن« )2( اين از آن نمازهاي دائمي است كه بايد هميشه به فكرش بود.
حضرت صادق )ع( مي فرمايد: پدرم هميشه ذكر خدا را مي گفت، راه مي رفت ذكر مي گفت؛ غذا مي خورد ذكر مي گفت، يعني همواره به 
ياد خدا بود. حضرت جعفر صادق )ع( فرزند حضرت باقر و جانشينان او كه محرم راز بودند، مي ديدند و احساس مي كردند و با چشم دل 
مشاهده مي كردند كه حضرت باقر )ع( ذكر مي گويند. شايد براي بسياري خيلي مشكل باشد كه هميشه دلش ذكرگو باشد، ولي تدريجًا 
عادت مي كند، اول مشكل است، چرا كه شرايط روزمره و مقتضيات آن نمي گذارد حواسش بجا باشد، ولي به تدريج تمام وجودش ياد 
روز اَلَست مي افتد. يادش مي آيد كه به خداوند گفته بَلي بنابراين گفتن ذكر برايش آسان مي شود. گاهي اوقات آدم وقت پيدا نمي كند و 
نمي تواند همه اش به ياد خدا باشد، حواسش پرت مي شود، يعني شيطان را خدا آفريده كه گاهي ما را غافل گير كند، منتها بايد مواظب 
باشيم كه وقتي مي آيد بگوييم خدا روزي تو را به جاي ديگري حواله كرده است، شايد در ابتدا مشكل باشد، اما نگران نباشيد، يعني 
مأيوس نشويد، همان اندازه كه مي توانيد، خداوند همان اندازه به شما عطا مي كند، هر چه بيشتر پيش برويد و جلوتر برويد، خداوند به 

شما بيشتر مي دهد.«
1377/6/25 *

1. »و پرسيد: آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: آري«، سورة اعراف، آية 172
2. »آنان كه به نماز مداومت مي ورزند«، سورة معارج، آية 23

سالح باطني

ُكْم...«  ٍة َو ِمْن ِرباِط الَخيِل ُترِهبُوَن بِه َعُدّو اهللِ َو َعُدوَّ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتم ِمْن ُقوَّ »در قرآن خطاب به مسلمين آيه اي وجود دارد:»َو اَِعدُّ
)1(. هر اسلحه اي كه ديگران دارند، حاال دشمن هستند يا نيستند، باالخره هر اسلحه اي كه دارند، شما هم آن اسلحه را پيدا كنيد. هر 
نيرويي كه دارند سعي كنيد شما هم آن نيرو را داشته باشيد تا در نتيجه دشمنان شما و دشمنان خدا از شما بترسند، از شما واهمه داشته 
باشند. اسلحه ها چند نوع هستند. اسلحة واقعي ما فقرا آن ذكر و فكري است كه داريم، آن يك اسلحه است، سعي كنيد اين اسلحه 
را هميشه تيز و بّرا نگه داريد و برعكس اسلحه هاي ظاهري كه از كار كردن كهنه مي شود، اين اسلحه از كار كردن تيزتر مي شود.«

1377/12/2 *
1. »و در برابر آن ها تا مي توانيد نيرو و اسبان سواري آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خودـ  و جز آن ها كه شما نمي شناسيد و خدا مي شناسدـ  را بترسانيد.«، 

سورة انفال، آية 60 
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نماز خواندن

»واجبات را كه گفته اند، بايد انجام داد. نماز روزانه را اگر ايستاده نمي توانيد بخوانيد، نشسته بخوانيد، خوابيده بخوانيد، خوابيده اگر 
حواس تان جمع نيست، براي هر ركعتي يك اهلل اكبر بگوييد؛ باز اگر نمي توانيد براي هر نماز فقط يك اهلل اكبر بخوانيد. بنا بر آن مثل 

مشهور كه مي گويد: »بمير و بدم« يعني كار را ـ واجبات را ـ بايد انجام داد. 
حتمًا اين ضرب المثل را شنيده ايد كه رويگري شاگردي داشت كه در دم مي دميد. دم بايد در دهان باشد. آمد به رويگر گفت: من 
خسته مي شوم، اجازه مي دهي با دست چپم بدمم؟ گفت: بَِدْم. بعد آمد گفت: دست چپم گاهي خسته مي شود. با دست راستم بَِدَمم؟ 
گفت: بَِدْم. بعد گفت: ايستاده خسته مي شوم، بنشينم بَِدَمم؟ گفت: بَِدْم. بعد گفت كه نشسته هم خسته مي شوم، اجازه مي دهي كه دراز 
بكشم و بَِدَمم؟ رويگر گفت: »بمير و بَِدْم«. حاال آن چه دستور داده اند، بمير و بدم است! حال اضافه بر آن، چرا به دنبال اين هستيد 
كه براي خودتان ايجاد زحمت كنيد؟ هر وقت دل تان خواست همان ساعت هايي كه توجه به ذكر و فكرتان كنيد، خودش نماز است. 
لوة تَْنهي َعِن الَْفحشآِء َو الُْمْنَكِر« )1( نماز از فحشا و منكر مانع  اگر صالت و شطي مي گويند ـ نه صالت اكبر ـ مي فرمايد: »اِن الصَّ
مي شود. »َو لَِذْكُر اهللِ اَْكَبُر« )2( ذكر و ياد خداوند از اين هم باالتر است، اگر بفهميد! اين يك قاعدة كلي است. خيلي مواقع دستورات 
صريح و مشخص براي مؤمن خاّصي گذاشته نمي شود. يك اصول و كلّياتي گفته مي شود. خود شما بايد آن ها را با هم جمع كنيد و از 
اين جمع بندي نتيجه گيري و بعد تصميم بگيريد. اين يك اصل است، اگر درك كنيد. چون مثال آن روشن است: »بمير و بَِدم است.«

1377/6/5 *
1. سورة عنكبوت، آية 45

2. همان

بينايي معنوي

»انسان بايد كوشش كند تا در هر ذره اي خدا را ببيند، حضرت علي )ع( فرموده اند: »من به شئ اي نگاه نكردم، مگر آن كه قبلش، 
همراهش و بعدش خدا را ديدم«. اين به معناي آن است كه آن حضرت براي هيچ چيز وجود مستقلي در گذشته، حال و آينده قائل 

نبوده و همه را ناشي از ارادة الهي مي دانستند. در اين رابطه است كه گفته اند: 
گرچه وصالش نه به كوشش دهند       در طلبش هر چه تواني بكوش

در طلب اين حالت، در طلب بينايي، تا مي تواني بايد بكوشي و اين كوشش از طريق همان دستوراتي كه به ما داده اند، ميسر مي شود. 
براي كساني كه اهل مطالعه و كثرت هستند، گوش فرادادن به صحبت ها و خواندن كتاب ها آمادگي ذهني اي را فراهم مي آورد كه بر 
اساس آن، تمركز فكر به روي ذكر مأخوذ كنند. اسم اعظم همان ذكر است، براي هر كسي ذكر مأخوذه همان اسم اعظم است. گفته اند 
اسم اعظم مانند اسم شب است كه در قديم مرسوم بوده و حكم گشاينده را داشته است. دارندة اسم اعظم نيز به توسط آن مي تواند 
به باالي آسمان ها برود. منظور از آسمان ها، همين آسماني نيست كه به چشم مي آيد، منظور، آسمان هاي معنوي است. به قول شاعر: 

آسمان هاست در واليت جان          كارفرماي آسمان و جهان
در واقع، آسمان هاي معنوي اين آسمان ها را مي گردانند. حال، اگر ما به ذكرمان توجه كنيم، همين ذكر يا اسم اعظم، ما را به سوي 
آسمان ها باال مي برد، البته همه چيز تدريجي است، لذا به توالي آسمان اول، دوم، سوم و به همين ترتيب ما را باال مي برد و به هر اندازه 

كه باال برويم بينايي ما بيشتر مي شود و اين بينايي با چشم ظاهر ميسر نيست. 
ديده اي خواهم كه باشد شه شناس          تا شناسد شاه را در هر لباس 

اين ديدة ظاهري نمي تواند باشد، بلكه ديدة معنوي است. بنابراين كوششي كه در آن جا فرموده اند، براي ما عبارت از سعي در انجام 
همة دستورات است و يكي از اركان انجام اين دستورات، گفتن ذكر مأخوذه و يا ادعيه است و از شروط نافذ بودن آن تمركز حواس 
است، يعني به هنگام اداي آن ها همة مطالب ديگر را فراموش كنيم و فقط به معناي آنچه مي گوييم، متمركز شويم. موضوع ديگر كه 
بايد به آن توجه داشت، خلوص نيت است، يعني همه چيز را خالصًا مخلصًا انجام دهيم. مشكل ترين كارها، همين خلوص نيت است 
كه شما را باال مي برد، به طوري كه در هر ذره او را ببينيد و اين همان فرمايش حضرت علي )ع( است كه فرمودند: »نديدم چيزي را 
مگر آن كه قبل، بعد و همراه با آن خدا را ديدم«. خلوص نيت هم درجاتي دارد كه باالترين درجة خلوص نيت، مخصوص پيامبران 

است كه آن ها هم خود درجه بندي دارند، اگر چه از نظر ما همة آن ها پيامبر هستند.«
1378/8/9 *



رساهل ی مجذوهیب
 مخلص فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر
 نور علی تابنده  )مجذوب علیشاه( در مورد

ذکر و فکر

تمامیحقوقایننشریهالکترونیکمتعلقبهسایت»مجذوباننور«پایگاهخبریدراویشگنابادیمیباشد
کپیبرداریازتمامیویابخشیازمطالبایننشریهباذکرمنبعبالمانعاست

www.Majzooban.org

۱۳

ياد هميشگي خداوند

»در مورد ذكر و فكر و توجه به ساير مسايل اواًل اين را توجه داشته باشيد كه هر امر حاللي كه به جاي خود و هر امر مباحي نيز به 
جاي خود و به طريق اولي هر كاري كه در مسير امر خدا باشد، اگر به نيت اطاعت امر خدا باشد، همان عبادت است. مثاًل غذا مي خوريد، 
اشتها داريد، از اين غذا لذت مي بريد؛ لذتي است كه خداوند مجاز كرده است. اگر همين لذت را براي اطاعت امر خدا ببريد، يعني نيت 
شما اين باشد كه من غذا مي خورم، براي اين كه زنده باشم، موّظف هستم زنده باشم، زيرا در همة شرايع گفته اند كه خودكشي ُجرم 
است. پس موظف هستيم كه زنده باشيم، يعني حيات خود را حفظ كنيم. موظفيم زنده باشيم و مجال داشته باشيم كه هم عبادت 
شخصي را انجام دهيم و هم به مردم خدمت كنيم، اگر غذا نخوريم، از بين مي رويم. اين غذا خوردن خود عبادت است، آيا مي شود 
غذا بخوريد و اصاًل يادي از خدا نكنيد، صاحبخانة اصلي خداست و همة ما بر خوان خداوند ميهمانيم. آيا جايز است كه غذا بخوريد، 
صاحب خانه دور و بر باشد و نگاه كند و شما اصاًل به او اعتنا نكنيد! ما غذا مي خوريم، ميهمان اين صاحب خانه هستيم، او ايستاده و 
نگاه مي كند. وقتي اين صاحب خانه عادي باشد، اگر گاهي نگاهش كنيد، لبخندي مي زند، يا شما به او لبخند مي زنيد، چقدر خوشحال 
مي شود كه با اين غذاي خوب از شما پذيرايي كرده است، البته اين يك چيز عادي است. خداوند اين نعمت را براي زندگي به ما داده 
است. همين وضع در مورد غذا خوردن شما مصداق دارد، در صورتي كه با ياد خدا باشيد و اگر به نيت اطاعت امر خدا باشد، ياد خدا 
خودش عبادت است؛ اما مسأله اين است كه به ياد خدا باشيد. ياد خدا خودش عبادت است، اين است كه در بعضي اخبار آمده است: 
»تفكر ساعٍة خير من عبادت سبعين سنه« )1( يك لحظه تفكر، البته تفكري كه در مسير امر الهي باشد، نه تفكري كه اين باشد، 
چگونه فالن كس را بيچاره كنم! يا چيزهاي ديگري در اين زمينه!. نه، تفكر در راه خدا، يك ساعت تفكر، تفكر واقعي، به صد سال 
از اين عبادت هايي مي ارزد! كه ما مي كنيم، اين يعني به ياد خدا باشيم، چون تمام وجود ما را خداوند آفريده است. در روز اَلَست هم 
خداوند از تمام وجود ما تعهد گرفت و تلقين كرد و گفت: »اَلَْسُت بَِربُّكم قالُوا بَلي« )2( من خداي شما نيستم؟ همة وجود ما گفتند: بله. 
بنابراين هر لحظه اي كه به ياد هيچ امر ديگري نباشيد، خود به خود ياد خدا مي آيد، يعني نمي گذارد خأل باشد و اين به دل مربوط 
مي شود. در اخبار آمده )البته همة داستان ها سمبوليك يعني نشانه اي است( وقتي خداوند آدم را آفريد، گويا قبل از اين كه دستور سجده 
بدهد، به فرشتگان گفت بياييد و برويد در وجود اين آدم و تماشا كنيد! فرشتگان آمدند و وارد رگ و پي او شدند، مانند فيلم هاي تخيلي 
كه انسان ها كوچك مي شوند، به اندازه اي كه در ُسرنگ جاي مي گيرند و وارد خون مي شوند و داخل بدن مي روند! اين گونه داستان ها 
را تخيلي مي گوييم، ولي داستان هاي الهي سمبوليك و نشانه اي است. همة فرشتگان آمدند و در وجود آدم شروع به گردش كردند. 
شيطان از همه فضول تر بود و مي خواست همه جا را ببيند. شايد خبر داشت كه پس فردا چه باليي به سر خودش و ما مي آورد! به هر 
حال به دل كه رسيد، خواست برود، ديد كه در آن قفل است. گفت: مي خواهم اين جا بروم. خداوند گفت: اين جا، جاي تو نيست. اين جا 
ـ دل ـ جاي من است. بنابراين وقتي به او راه ندهيد، در دل را قفل كنيد، نمي آيد. خأل كه باشد، خود به خود ياد خدا مي آيد. اين هدف 
از ذكر و فكر است. بنابراين ذكر و فكر را نگفته اند به جاي نماز و روزه و... است. ذكر و فكر هميشگي است: »اَلَّذيَن ُهم َعلي َصالتِِهْم 
دائِمُوَن« )3( . اين از آن نمازهاي دائمي است كه بايد هميشه آن را انجام دهيم. حضرت صادق )ع( مي گويند: »پدرم ذكر خدا مي گفت، 
راه مي رفت، ذكر مي گفت؛ غذا مي خورد، ذكر مي گفت؛ صحبت مي كرد، ذكر مي گفت، يعني به ياد خدا بودند. حضرت جعفر صادق )ع( 
فرزند حضرت باقر )ع( و بعد نيز جانشين ايشان محرم راز بودند. مي ديدند. احساس مي كردند، با چشم دل مي ديدند كه ايشان ذكر 
مي گويند. بنابراين اگر محصلي، دانش آموزي، دانشجويي به اين نيت درس بخواند كه اواًل علم و دانش بياموزد. چون گفته اند علم و 
دانش بياموزيد. خداوند دستور داده كه »َطلَُب الِعلُْم َفريَضه« واجب است، بعد از آن هم به اين نيت اگر كسي علم و دانش بياموزد تا 
پدر و مادرش را خوشحال كند؛ چون اين هم از آن ثواب هاي خيلي ارزشمند است، يعني اين كه پدر و مادرش را شاد كند، پس باارزش 
است. مي گويد: هر كسي سروري در دل مؤمن ايجاد كند، خدا به او چه چيزها كه مي دهد، حتي اگر به اين نيت درس بخواند كه به 
موقعيتي برسد و بتواند بهتر كار كند و بهتر به مردم خدمت كند، نه اين كه موقعيت را براي اين بخواهد كه به ديگران ُپز بدهد! موقعيت 
را براي اين مي خواهد كه بتواند به ديگران بهتر كمك كند؛ اين كه مي گويند پل صراط باريك تر از مو و تيزتر از شمشير است يعني اين 
طرف جهنم! يا آن طرف جهنم! اگر اين را براي خودخواهي كند، از اين طرف در جهنم افتاده و اگر براي سركوب رقبا بزند، نه دشمنان 

دين؛ از آن طرف در جهنم مي افتد. اين قدر هم دقيق است كه اگر يك خرده فكرش تغيير كند، در جهنم مي افتد. 
نگه داشتن اين اعتدال از اين كه روي تيغ راه برود يا روي شمشير تيز، مشكل تر است كه بگويد نيت من اين است كه مثاًل استاد دانشگاه 
شوم و بنا به امر الهي آن علمي كه به من منتقل شده، به ديگران منتقل كنم تا اين كه استاد دانشگاه شوم كه به من احترام بگذارند. 
اين نيت درون فكرش است، اين تفاوت فكرش است؛ هيچ كس از بيرون نمي بيند. اين ها همه عبادت است، پس محصلي كه به اين 
نيت درس مي خواند، همان وقت مشغول عبادت است؛ بنابراين اگر هنوز به آن درجه و لحظه اي نرسيده كه هميشه دلش ذكرگو باشد، 
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همين قدر از او قبول است كه كار كرده؛ نه اين كه ديگر همين جا بايستد. بايد سعي كند بعداً بتواند كاري كند كه در همان لحظه ياد 
خدا باشد. ذكر بگويد. اين كار در آغاز شايد براي خيلي ها مشكل باشد كه دلشان ذكرگو باشد ـ هميشه ياد خدا باشد، ولي تدريجًا عادت 
مي كند. اول كه مشكل به نظر مي رسد براي اين است كه در اين دنيا و در مقتضيات اين دنيا زندگي مي كند. حواسش نمي تواند دو 
جا باشد، نمي تواند ذكر بگويد؛ ولي تدريجًا كه برايش آسان مي شود، تمام وجودش ياد آن روز اَلَست مي افتد؛ يادش مي آيد كه به خدا 
گفته است: »بلي«. اين است كه براي او آسان مي شود، بنابراين از اين جهت نگران نباشيد، گاهي آدم نمي رسد؛ نمي تواند، حواسش 
پرت مي شود. اگر ما هميشه بتوانيم به ياد خدا باشيم، پس شيطان چه كاره است؟ خداوند شيطان را هم آفريده است، او هم بايد كاري 
بكند! منتها بايد مواظب باشيم، وقتي مي آيد بگوييد: خدا روزي ات را جاي ديگري حواله كند! ولي او از وظيفه اش تا روز قيامت دور 
نمي شود، اين است كه نگران نباشيد، از اين نظر كه مأيوس شويد و بگوييد كه من نمي توانم! نه خير. مي توانيد، به همان اندازه كه 

مي توانيد، به همان اندازه خداوند قسمت تان مي كند، بيشتر جلو برويد؛ بيشتر قسمت تان مي كند.«
1378/11/27 *

1. »يك ساعت تفكر از هفتاد سال عبادت بهتر است« 
2. سورة عنكبوت، آية 45

3. سورة معارج، آية 23

چشم دل

»در درويشي و تصوف ما مي گوييم آن ذكري كه صاحب امر و صاحب اجازه به انسان بدهد، آن ذكر دريچة ارتباط انسان با عوالم 
باالست. ما كه مي دانيم اين ذكر را چه كسي داده است، باز هم، خود آن فردي كه اين ذكر را داده، مهم نيست؛ آن منصبي كه دارد، 
مالك است. وقتي ذكر را فرد توجه مي كند و مدتي آن را تكرار كند كه اين ذكر در قلبش هميشگي باشد، خود به خود قلبش به ياد 
اين مي افتد كه ذكر را چه كسي داده است، اين موضوع ناخودآگاه است؛ بنابراين كاماًل بديهي و عادي است كسي كه مدتي به اين 
ذكر توجه كرد، خود به خود نقش آن كسي كه اين ذكر را به او داده در ذهنش آشكار مي شود. در حافظه اش و در مغزش پيدا مي شود، 
چگونه پيدا مي شود، به چشم كه نمي بيند، اگر خوب توجه كنيد، ما وقتي چيزي را مي بينيم يا زماني كه چيزي را مي شنويم، از راه حس 
مطلبي به مغزمان و به مركز اعصاب منتقل مي شود و در آن جا ما درك مي كنيم كه اين چشم نيست كه مي بيند، چشم دوربين عكاسي 
است، يك عكسي برمي دارد، آن عكس را مي فرستد به خزانه يعني محلي كه همة تصويرها در آن جاست. آن جا مي بيند. ديدن مال 
آن جاست. زماني كه ما شئ را مي بينيم يا صدايي را مي شنويم بايد قباًل توسط يكي از حواس ما درك شده باشد. حاال اگر كسي بدون 
اين حواس و از همان اول خود مغز را درك كند، آن هم يك نحوة ديدن است مثل خواب، در خواب چشم هاي تان بسته است، ولي 
مي بينيد. خوب بعضي ها در بيداري اين چيزها را مي بينند، به اصطالح يك صدا يا صداهايي را مي شنوند، البته گاهي اوقات ممكن 
است شيطاني هم باشد. بنابراين كسي كه اين ذكر را مي گويد، ياد آن كسي مي افتد كه اين ذكر را به او داده است و قطعًا به او نيز 
عالقه مند هم هست. عالقه مندي از او به ذكر و از ذكر به او منتقل مي شود يا به جانشينان او انتقال مي يابد، پس خود به خود وقتي 
ذكر در دل مستقر شد و به جلو رفت و نيز از همان اول در ذهن مستقر شد، اين نقش صورت ملكوتي امام است. صورت ملكوتي يعني 
آنچه كه به حواس پنجگانة ما نيازي ندارد. اين صورت ملكوتي از امام در دل مان هست. حاال هر چه جلوتر برويم اين صورت قادرتر 
مي شود و چه بسا از اين صورت حرف بشنود، ولي اين توقع را نداشته باشيد كه اين طفل يك شبه ره صد ساله برود. اين است كه 
نسبت به بعضي اشخاص و بعضي ازمنه استثنائًا براي اين كه به اصطالح تقويت شود، بنابر تشخيص خودشان ممكن است به كسي 
بگويند خودت سعي كن صورت را در نظر بگيري و اين براي آن است كه آن فرد زودتر جلو برود، ولي اين مسأله بسيار نادر است 
و تقريبًا وجود ندارد. در كتاب هايي كه رّديه بر تصوف و عرفان نوشته اند، به اين مسأله انتقاد كرده اند و اگر درويشي روي كرة زمين 
اشتباهي كرده، آن را به عنوان درويشي مي گيرند يا هر دستور خاصي كه به يك نفر داده شده، ديگري حق ندارد آن را عمل كند. مثاًل 
به عنوان انتقاد از درويشي مي گويند كه چرا درويش ها بايد گدايي كنند، يك بار در طي تاريخ جنيد به شبلي گفت: برو گدايي كن، آيا 
درويش ها بايد از كار دنيا كناره بگيرند؛ البته درويش ها نبايد اين كار را كنند. به درويشي گفتند: برو چهل روز چله نشيني كن، به يك 
درويش گفته شده است يا به درويشي مي گويند صورت امام يا صورت مرشدشان را بايد در نظر بگيرد، يك درويش نه درويشان؛ پس 
به استثنا در وضع خاص دستوري مي دهند. اين است كه دستورات درويشي، همان طور كه در مورد خود ذكر هم آمده، اختصاصي است. 
پس اصِل دستور است كه به كسي مي دهند. البته اگر كسي آن قدر جلو رفت تا صورت ملكوتي پير در نظرش آمد بدون اين كه چشم 
ببيند، چشمش بسته است، ولي مي بيند، از آن جا اندكي به جلو مي رود. هر چه باالتر مي رود، انحراف هم بيشتر مي شود؛ به هر اندازه كه 
دست تان را گرفتند شكر كنيد. البته نمي گويم بايستيد، بايد هميشه از خدا بيشتر بخواهيد، ولي بگوييد خدايا خودت دست ما را بگير.«

1378/12/2 *
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تداعي معاني

»در روان شناسي بحثي به نام »تداعي معاني« وجود دارد، البته اين قاعده از قديم بوده، ولي با گذشت زمان اسم ها تغيير مي كند، 
فصل بندي تغيير مي كند وگرنه مطلب همان است؛ زيرا روان شناسي رواِن انسان از اول همين طور بوده، حاال هم همان است. تداعي 
معاني يعني مطلبي، مطلب ديگر را مي خواند و صدايش مي زند، مثاًل اگر عيد نوروز به گوش شما رسيد، مسايل نزديك به آن را به 
ياد مي آوريد، مانند تبريك، فروردين، تعطيالت عيد؛ يا با شنيدن كلمة يادگاري يادمان مي آيد كه معمواًل يادگاري را نگه مي دارند، 
حتي اگر يك چيز معمولي باشد، مثاًل مي گويند اين يادگار پدر يا مرحوم مادرم است، مثل يك تسبيح يا انگشتر و يا هر چيز ديگري 
مثل اين ها. تسبيح و انگشتر كه مثل همة تسبيح ها و همة انگشترهاست. پس چگونه به آن يادگاري مي گويند؟ يادگار يعني چون اين 
تسبيح يا اين انگشتر مدت ها با پدرم كه من او را دوست داشتم همجوار بوده، همسايه بوده، اين دوستي به اين هم سرايت كرده است، 
بنابراين من اين تسبيح را به اين دليل دوست دارم، به اين مسأله تداعي معاني مي گويند، يعني از يك نفر كه چيزي گرفته شد، خود 
به خود صاحب اولية اين شئ اي كه با آن مجاور بوده، به يادش مي آيد. تداعي معاني قواعد مفصلي دارد، يكي قاعدة نزديكي )ِقرابت( 
زماني يا مكاني، يكي قاعدة مشابهت دو چيز مشابه و قاعدة تضاد، مانند اين كه وقتي در زمستان مي لرزيد يادتان مي آيد كه تابستان 

عرق مي كنيد، پس خود به خود تداعي مي شود؛ بنابراين قاعدة مجاورت يا مشابهت آن مورد نظر ماست.
در درويشي و تصوف ما مي گوييم آن ذكري كه صاحب امر، صاحب اجازه به انسان بدهد، آن ذكر دريچة ارتباطي انسان با عوالم غيبي 
و با خداوند است. ما كه مي دانيم اين ذكري را كه مي گوييم چه كسي داده است. باز از نظر ما اين شخص كه به ما ذكر داده )شخص 
او( مالك نيست، منصب او مالك است. وقتي كسي به ذكر خود توجه مي كند، اگر مدتي اين ذكر را بگويد و در قلبش هميشگي باشد، 
خود به خود قلبش به ياد مي آورد كه اين ذكر را چه كسي به او داده است؛ اين به طور ناخودآگاه است، بنابراين كاماًل بديهي است، 
كاماًل عادي است كه اگر كسي مدتي به اين ذكر توجه كرد، خود به خود نقش آن كسي كه اين ذكر را به او داده، در ذهنش آشكار 
مي شود، در حافظه و در مغزش پيدا مي شود، به چشم كه نمي بيند، اگر خوب توجه كنيد، وقتي ما چيزي را مي بينيم يا مي شنويم، از راه 
حس، به مغز و به مركز اعصاب و درك ما منتقل مي شود. در آن جا ما درك مي كنيم، اين خود چشم نيست كه مي بيند. اين خود چشم 
نيست كه مي بيند. چشم دوربين عكاسي است. عكسي برمي دارد و آن را به خزانه، آرشيو يعني محلي مي فرستد كه همة تصاوير در 
آن جا وجود دارد. آن جا مي بينند، ديدن مال آن جاست، اين كه چگونه مي بينيم و مي شنويم، اين ديدن و شنيدن بايد قباًل توسط حواس 
ما درك شده باشد، ولي اگر ديدن كسي بدون اين حواس باشد و از همان اول خود مغز آن را درك كند، اين هم يك نحوة ديدن است، 
مثل خواب. در خواب چشمان شما بسته است، ولي مي بينيد. بعضي ها در بيداري صدايي يا صداهايي مي شنوند، البته گاهي اوقات اين 
صداها شيطاني است. بنابراين كسي كه اين ذكر را مي گويد، ذكر موجب مي شود كه خود به خود ياد كسي مي افتد كه اين ذكر را به او 
داده است و قطعًا به او عالقه مند هم هست. عالقه مندي از او به ذكر منتقل مي شود و باز از ذكر به او و يا جانشينان او منتقل مي شود، 
اين يك نحوة انتقال است؛ بنابراين مسلمًا خود به خود وقتي ذكر در ذهن مستقر شد، يعني كسي جلو رفت ـ نه از همان اول ـ )اين 
نقش صورت ملكوتي امام يعني آنچه كه محتاج به حواس نيست، ملكوت يعني آن چيزهايي كه به حواس خمسة )حواس پنجگانه( ما 
نيازي ندارد( صورت ملكوتي كه از امام در دل مان وجود دارد، ظاهر مي شود؛ هر چه جلوتر برويم، اين صورت قادرتر مي شود و چه بسا 
از اين صورت، حرف بشنود؛ ولي اين توقع را نبايد داشت، مگر كساني كه طفل يك شبه هستند و ره صدساله مي روند. اين استثناست، 
در بعضي نسبت به بعضي اشخاص، در بعضي ازمنه استثنائًا براي اين كه تقويت شوند. ممكن است بنا به تشخيص وضعيت شان گفته 
باشند خودت سعي كن صورت را در نظر بگيري، براي اين كه زودتر جلو برود. اين بسته به موقعيت آن شخص بوده و بسيار نادر است 

يا تقريبًا بايد گفت كه نيست.«
1378/12/8 *

بينايي معنوي

»كليد همة مشكالت ياد خداست، البته غير درويش ها هم نه اين كه ياد خدا نمي كنند، همه به ياد خدا هستند؛ منتها ما چون ذكر 
خاصي داريم، به نحو خاصي گوشه اي از ريسمان الهي را به دست گرفته ايم و به همان توجه مي كنيم و ادامه مي دهيم؛ پس خود به 
خود خيلي از مشكالت براي انسان حل مي شود. هنگامي كه كسي هدف برايش خيلي قوي بود و منحصر به فرد بود، مسايلش حل 

مي شود، ولو در خواب باشد، خيلي خواب ها مشكل انسان را حل مي كند.«
1379/7/1 *
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اكبرالصالت

»هنگام مشكالت بايد توجه كرد و مواظب بود كه آن قلمرو اعتقادات و فقر و درويشي را از اين هواي دودآلودي كه ايجاد مي شود، 
حفظ كرد؛ به اين منظور در ساعت هاي خاصي، براي اين كه يادتان نرود، حتي اگر پنج دقيقه باشد، البته اگر سحر باشد، بهتر است؛ 
به تنهايي بنشينيد و به ياد خدا باشيد و ذكرتان را هم بگوييد. حواس تان چنان متوجه ذكر باشد كه هيچ چيز ديگري در شما اثر نكند. 

چراغ روشن شود، خاموش شود، هر چه باشد، اين حالت به تدريج ايجاد مي شود. 
اگر بخواهيد و در راه او قدم بزنيد، تدريجًا حاصل مي شود. چرا به اين ذكر، ذكر قلبي مي گويند؟ و ذكر لساني چيست؟ ذكر لساني براي 
اين است كه فقط زبان مي گويد، گاهي اگر فرد حوصله داشته باشد، گوش هم مي شنود، ولي در ذكر قلبي تمام وجود ذكر مي گويند؛ 
براي اين كه ذكر قلبي همة حواس را جمع مي كند به سمت خودش، يك تمركزي ايجاد مي كند كه در آن تمركز هيچ غريبه اي را راه 
نمي دهد. فقط آن نام، آن ذكري كه به او داده شده، فقط آن را راه مي دهد. اين است كه تمام وجودش متوجه ذكر مي شود. اگر در 
اين حاالت پيشرفت كند، هيچ چيز ديگري به او اثر نخواهد كرد؛ يعني همة گرفتاري هاي دنيا برايش بي اثر مي شود. اصاًل حواس او به 
آن ها نيست، چون اگر انسان بتواند حواسش را از بعضي مشكالت منحرف كند و متوجه مطلب ديگري شود، به خصوص متوجه ذكر 
بكند، فكر هم آماده تر مي شود كه راه حل پيدا كند. همه غالبًا مي گويند كه ما وقتي نماز مي خوانيم چيزي را كه گم كرده ايم يا مطلبي 
را كه فراموش كرده ايم، به خاطر مي آوريم، يادمان مي آيد اين به واسطة آن تمركز است، چون آن مطلب و اشتغال ذهني را كه اين 
چيز را فراموش كرده ام و يا كجا گذاشته ام، از فكر و خاطرشان مي رود، اين جا يادشان مي آيد. حاال در فكر هم در دقايقي كه متوجه 
ذكرتان هستيد، اگر بتوانيد به نحوي كه گفته اند ذكرتان، ذكر اهلل واقعًا بشود، كه اين ذكر اكبرالصالت است، باالتر از نماز است. اگر 
بتوانيد اين كار را بكنيد، ذهن تان از همة گرفتاري هاي دنيا خالص مي شود، چون گرفتاري ها چيز خارجي نيست، از درون شماست. 
اگر گرفتاري شما اين است كه مثاًل ظهر چه بخوريد و چيزي نداريد، اگر اين مطلب را فراموش كنيد، راه حل به خاطرتان مي آيد؛ ولي 

اگر مدام متوجه اين مسأله باشيد، راه آن هم به خاطرتان نمي آيد.«
1380/2/2 *

حل مشكالت

»اگر به آن تقسيم بندي اي كه از وظايف، كارها، گرفتاري ها و اشتغاالت انسان كرده اند، توجه كنيد و در ذهن شما متمركز گردد، 
بسياري از مشكالت را خودتان حل خواهيد كرد. مشكالت را خداوند آفريده تا شما آن را حل كنيد. گروهي از مشكالت به شرايط 
اجتماعي و اقتصادي جوامع بستگي دارد كه در حال حاضر تقريبًا چه در ايران و چه در جاهاي ديگر دنيا به آن گرفتار هستند. رفع اين 
مشكالت از دست يك يا دو نفر ساخته نيست. خداوند نيز در قرآن در بسياري از موارد به جمع خطاب كرده و مي گويد: اگر متوجه ياد 
خدا نباشيد و غافل باشيد، خداوند بالهايي از آسمان مي فرستد كه همة شما را شامل مي شود، نه تنها گناهكاران، بلكه همة جامعه را 
در برمي گيرد. بالهايي كه امروزه نه تنها ما، بلكه بيشتر ملت ها دچار آن هستند. مشكالت شخص خودتان با فكر حل مي شود، البته 

نه فكر خودتان تنها.«
1380/2/2 *

جذبة ذكر

»اصرار بر گناه يعني كسي كه گناهي را هيچ مي شمرد، اين خودش گناه است، ولي كسي كه مثاًل گناه مي كند تشخيص مي دهد و 
مي گويد گناه كردم و عذرخواهي مي كند، به خاطر اين كه مرتكب گناه شده گناهكار است، ولي فرد بي توجه خطايش بيشتر است. در 
اين ارتباط بايد انسان به تذكر و يادآوري توجه كند. تذكر از ذكر مي آيد، يعني وقتي به ذكر متوجه مي شود، ذكر آن حالتي است كه 
يادش بيايد و يادي بكند. توجه يعني اين كه حواس خود را تمامًا متوجه آن ذكر كند و چيز ديگري در آن نيايد، وقتي با حال توجه 
متذكر خداوند شد و ذكر را گفت، اين اشتغال آن قدر براي او جذاب مي شود و او را جذب مي كند كه متوجه ارتكاب كار نادرست، ديگري 
نمي شود و از اين نظر توصية فراواني كه راجع به ذكر شده، از اين جهت است كه توجه به ذكر فكر انسان را از توجه به هر مطلب 

ديگري بازمي دارد.«
1380/5/14  *
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اعتماد به خداوند

»بايد گفت ايمان به هر چه كه باشد از بي ايماني بهتر است، گفته اند اگر به سنگي ايمان داشته باشيد بهتر از آن است كه بي ايمان 
باشيد، پس مسألة ايمان از هر مسألة ديگري مهم تر است. بايد توجه داشت و مراقب بود كه قلمرو و محوطة اعتقادات و فقر و درويشي 
را از هواي دودآلود كه زندگي روزمره ايجاد مي كند، حفظ كرد، به اين منظور بايد ساعت هاي خاصي را براي ذكر اختصاص بدهيد، 
حتي اگر پنج دقيقه باشد، اگر اين وقت در سحر باشد، بهتر است كه به تنهايي بنشينيد و به ياد خدا باشيد و ذكرتان را هم بگوييد، 
يعني حواس تان چنان متوجه ذكر باشد كه هيچ چيز ديگري در شما اثر نكند، اگر چراغ روشن شود يا خاموش شود. هر چه باشد، تدريجًا 
حاصل مي شود؛ پس اگر بخواهيد در راه او قدم برداريد، تدريجاً حاصل مي شود كه به اين ذكر، ذكر قلبي مي گويند. چرا ذكر قلبي گفته 
مي شود و فرق آن با ذكر لساني چيست؟ ذكر لساني براي آن است كه فقط زبان مي گويد و گاهي اگر فرد حوصله داشته باشد، گوش 
هم مي شنود، اما در ذكر قلبي تمام وجود ذكر مي گويند، چون كه ذكر قلبي همة حواس را به سمت خودش جمع مي كند، تمركزي ايجاد 
مي كند كه در آن تمركز غريبه اي را راه نمي دهد، فقط آن نام و آن ذكري كه به او داده شده، در وجودش راه پيدا مي كند و به اين دليل 
تمام وجودش متوجه ذكر مي شود. اگر در اين حاالت پيشرفت كند، هيچ چيز ديگري در او اثر نخواهد كرد، يعني همة گرفتاري هاي دنيا 
برايش بي اثر مي شود و اصاًل حواسش به مشكالت نيست، چون اگر انسان بتواند حواسش را از برخي مشكالت منحرف كند و متوجه 

مطلب ديگري كند، يعني به خصوص متوجه ذكر كند، فكر هم آماده تر مي شود كه راه حل پيدا كند. 
برخي مي گويند ما چيزي را كه گم كرده ايم، هنگامي كه نماز مي خوانيم يادمان مي آيد يا مطلبي را كه فراموش كرده ايم وقت نماز 
يادمان مي آيد، اين مسأله به واسطة آن تمركزي است كه به وجود مي آيد و آن مطلب و آن اشتغال را فراموش كرده و از خاطرشان 

مي رود و يادشان مي آيد كه چيزي را فراموش كرده اند.
بنابراين اگر در فكر هم در دقايقي كه متوجه ذكر هستيد، بتوانيد به نحوي كه گفته اند يعني ذكرتان واقعًا ذكر اهلل شود كه اكبر الصالت 
است، باالتر از نماز هم مي تواند باشد، اگر بتوانيد اين كار را كنيد، ذهن تان از همة گرفتاري هاي دنيا خالص مي شود، چون گرفتاري ها 
چيز خارجي نيست، از درون شماست، اگر گرفتاري داريد كه حتي مثاًل به اين درجه شديد باشد كه ناهار چه بخوريد چون چيزي 
نداريد، اگر اين مطلب را فراموش كنيد پاسخ به خاطرتان مي آيد. اگر پيوسته متوجه اين مسأله باشيد، راه آن هم به خاطرتان نمي آيد. 
در كتاب تذكرةاالولياء داستان هاي بسياري در مورد توكل به خدا وجود دارد. در جايي مي گويد: خدا مرا آفريده، پس مرا روزي خواهد 

داد، روزي امروز ظهر من هم به دست خودش است، هر وقت خواست روزي مرا مي فرستد، نخواست گرسنه مي مانم.
هنگامي كه جايي ميهمان مي شويد، اگر صاحبخانه از شما بپرسد كه چه وقت غذا مي خوريد كه براي شما ناهار بياورند، شما پاسخ 
مي دهيد، ولي اگر نپرسد شما هيچ چيز نمي گوييد، تا وقتي كه براي شما غذا بياورند. در اين دنيا ما ميهمان صاحبخانه اي هستيم كه 

همه چيز را مي داند، محتاج به گفتن ما نيست، پس اگر به خدا توكل كنيد، مسلمًا از هر جا كه باشد، براي تان مي فرستد. 
روزي يكي از علما كه مرد وارسته و عارفي بود مي گفت: در راه زنجان كه بوديم، در مكاني با صفا، همراه خانواده زير درختي نشستيم 
و سفره آورديم كه غذايي بخوريم، درويش قلندري زير درختي نشست و حالتي شبيه خلسه داشت. در اين هنگام ماشين ديگري 
رسيد، عده اي پياده شدند، آن ها هم ناهاري آوردند، بعد يكي از آن ها غذا در بشقابي گذاشت و براي او برد، درويش پرسيد كه اين غذا 
چيست؟ گفت مثاًل پلو و مرغ، درويش گفت نه برو من امروز به قيمه ميهمان هستم. ما تعجب كرديم، در اين زمان ماشين ديگري 
توقف كرد، آن ها هم غذا آوردند و يكي براي درويش غذا برد و به او داد. درويش گفت اين چيست؟ گفت قيمه است. گفت بدهيد به 
من. بله، بايد تا اين درجه به خدا اعتماد داشته باشيد. اگر تا اين اندازه مطمئن باشيد، خدا هم اميدتان را نااميد نمي كند. در مورد رجا 
يعني اميد بايد گفت كه در قيامت همه را مي آورند تا به حساب آن ها برسند، يكي را آوردند، به حساب او رسيدند. گفتند كه گناهان او 
بسيار است و به قدر مسلم جهنمي است، به فرشته هايي كه مأمور بودند اشاره كردند كه او را به جهنم ببرند. او را بردند، همان طور كه 
مي رفت، دو سه قدم كه برمي داشت، سرش را برگرداند، نگاه كرد، چند بار كه اين كار را كرد. خداوند فرمود: او را نگه داريد. او را نگه 
داشتند، از او پرسيدند: چرا به عقب نگاه مي كني؟ گفت: من شرمنده ام، من گناهكارم، ولي به كرم تو اميدوارم، هر قدم كه مي روم نگاه 
مي كنم شايد عفو تو شامل حالم شود. خداوند فرمود: او را برگردانيد. پاداش اميدواري به خدا با خود اوست. خودش پاداش آن است، 

براي اين كه اين اميدواري يك قوت قلبي مي دهد كه در آن آرامش وجود دارد، پس هميشه اميد را در قلب خودتان داشته باشيد.«
1380/2/2 *
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تكرار ذكر

»منظور از حكمت تكرار ادعيه يا تكرار ذكر چيست؟ اگر كسي كه مي خواهد از محققين و مستشرقين باشد، كافي است يك بار در كتابي 
بخواند كه ذكر چيست؛ براي اين كه او بيشتر نمي خواهد، ولي ما مي خواهيم تمام وجودمان پر از نام خدا باشد. 

نيست بر لوح دلم جز الف قامت يار          چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم
در نتيجه اگر الاقل دفعات اوليه با توجه به معنا ذكر گفته شود، بعدها معنا خودش خود به خود به ذهن مي آيد، اين است كه دستور 
تكرار داده اند، اما چرا تكرار گفته اند و چرا نگفته اند كه مثاًل امروز اين را بگوييد و فردا چيز ديگر بگوييد، پس فردا يك چيز ديگر 
بگوييد، براي اين كه تكرار سبب مي شود كه نقش روشن و واضح تر شود. در قرآن هم اين طور گفته اند كه قرآن را هر روز بخوانيد، 
َر ِمَن الُقراِن« )1( بخوانيد از قرآن به هر اندازه كه براي تان  حتي اگر يك آيه يا يك صفحه باشد، هر چه توانستيد: »... َفاَقرؤ اما تََيسَّ
ممكن باشد. اين براي آن است كه تمام معاني، تمام به اصطالح افكار و اعتقادات معنوي كه بايد داشته باشيد از برابر شما عبور كند 
و همه را ببينيد. بعد ممكن است يكي از اين آيات يا يكي از اين اسما را به صورت تكرار به شما مي دهند. وقتي شما قرآن خوانديد، 
كتاب خوانديد، دعا خوانديد و صفات خدا را فهميديد، با درك و با تعقل، بعد هر وقت يك بار اين را گفتيد تمام آن عقايد، تمام آن 
افكار، بدون اين كه خودتان بخواهيد در ذهن شما زنده مي شود، اين مسأله براي من خيلي اتفاق مي افتد. فكر مي كنم كه براي همه 
همين طور است. شما يك مرتبه، يك مطلبي به خاطرتان مي رسد كه نمي دانيد از كجاست، چه بسا فكر كنيد كه چرا ناگهان به ذهن 
شما رسيده است، در صورتي كه ممكن است اين را سال ها پيش در كتابي يا روزنامه اي يا در جايي ديگر خوانده باشيد و در گوشة ذهن 
شما مانده باشد، آن وقت به اصطالح روان كاوان، ناخودآگاه شما، آن ذهن شما كمك مي كند به شما و مطلبي به خاطرتان مي آيد. پس 
هيچ چيزي از خاطر انسان محو نمي شود، منتها براي اين كه ما بر اين فكر مسلط باشيم گفته اند تكرار كنيد، تكرار براي اين است كه 

در وجود ما هيچ فكري نماند، هيچ يادي جز ياد اهلل نماند. مي گويد: 
چنان پر شد فضاي سينه از دوست         كه نقش خويش گم شد از ضميرم

اگر خودتان را هم در اين مسير فراموش كنيد، چيزي گم نشده براي اين كه اواًل دو مرتبه آن را مي يابيد، ثانيًا با وزن بيشتري مي يابيد، 
به اين جهت از تكرار ذكر خيلي اثرها حاصل مي شود، حتي اگر به معناي آن توجه نشود.«

 .1380/2/7 *
1. سورة مزمل، آية 20 

عقل معاد

»در قرآن آيات فراواني وجود دارد كه مي فرمايد: »لََعلُّكَم تَْعِقلُون« )1( يا »لَِقوٍم َيْعِقلُون« )2( و كلمة عقل و تعقل را به كار مي برد. 
منظور در قرآن عقل معاد است و به اصطالح بين عقل معاد و عقل معاش تفاوت وجود دارد. گاهي در مكالمة سالك و مجذوب مي آيد: 

آزمودم عقل دورانديش را           بعد از اين ديوانه سازم خويش را
ولي نه، آن عقل معاد و نه آن عقل علوي را بايد داشت، اين عقل آزمودني نيست، آن وقت اعتدال بين اين ها يعني بين عاقل و مجنون 
بودن با توجه به ذكر و فكر است. البته ذكر تا زماني كه عادت كنيم خيلي مشكل گفته مي شود، مگر آن كه حالت جذبي باشد، و ااّل 
مشكل به نظر مي رسد؛ اما تدريجًا راحت مي شود، آرام مي شود، براي همين هم اگر كسي در اول زياد نتوانست مراقب باشد، خيلي 

نگران نشود، بايد ادامه بدهد تا وقتي كه بتواند.«
1380/5/21 *

1. »باشد كه به عقل دريابيد«، سورة بقره، آيه هاي 73 و 242؛ سورة يوسف، آية 2؛ سورة نور، آية 61؛ سورة انعام، آية 151؛ سورة غافر، آية 67؛ سورة زخرف، 
آية 3؛ سورة حديد، آية 17 

2. »براي خردمنداني كه درمي يابند«، سورة بقره، آية 164؛ سورة رعد، آية 4؛ سورة نحل، آيه هاي 12 و 67؛ سورة عنكبوت، آية 35؛ سورة روم، آيه ها 24 و 
28؛ سورة جاشيه، آية 5
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تداوم ذكر

»ذكر دوام و فكر مدام چيست؟ و يعني چه؟ ذكر عدد بردار است، يعني يك ذكر، دو ذكر، كما اين كه در اوراد گفته مي شود هفتاد 
مرتبه يك ذكر را بگوييد يا بخوانيد. ذكر دوام يعني مرتبًا ذكر گفته شود، پس ذكر عدد بردار است، اما فكر عدد بردار نيست؛ فكر 
معمولي هم كه مي كنيد يعني در مورد موضوعي فكر مي كنيد، وسط آن نمي توانيد بگوييد كه دو تا فكر كرده ايد يا ده تا فكر كرده ايد. 
مي توانيد به هر موضوعي كه فكر مي كنيد، باز به موضوع ديگري فكر كنيد و نيز به ساير موضوع ها هم مي توانيد فكر كنيد؛ اما خود 

فكر تقسيم بندي ندارد. 
ذكر انواع و اقسام دارد: ذكر قلبي، ذكر جلي، ذكر خفي كه همة اين ها براي يادآوري است. به عنوان مثال مي گويند فيلش ياد هندوستان 
كرده، يعني فيل را از هندوستان به مكان ديگري مي برند، ولي او هميشه به فكر هندوستان است و به سرش چكش مي زنند كه 
فكر هندوستان را نكند. اين ضرب المثل فارسي در مورد ذكر مفهومش آن است كه ذكر به منزلة آن چكش است كه به مغز خودمان 
مي زنيم، يعني عكس فيل كه مي خواهند ياد هندوستان نكند، ما مي خواهيم يادمان نرود، چون فيل يادش نمي رود، اما انسان به محض 

اين كه به دنيا مي آيد، يادش مي رود كه 
ما عدم هاييم هستي ها نما         تو وجود مطلق و هستي ما 

پس بايد يادمان بيايد، منظور ضربه اي است كه تك تك مي زنيم براي اين كه هميشه در ياد باشيم، مانند انواع موسيقي كه برخي 
مقطع و برخي يكنواخت است، بنابراين ذكر مقطع است، قطعه قطعه است، اما فكر به صورت دوام است، چون فكر دوام براي كمتر 
كسي ممكن مي شود، بلكه تا حدي هم مي توان گفت گاه اصاًل نمي شود، اين است كه به جبران آن ذكر بايد گفته شود كه ياد انسان 
بيايد. انسان در هر جا كه باشد، به ياد وطن اصلي اش مي افتد، هميشه وطنش را دوست دارد و خودش را موظف مي داند كه براي اين 
وطن كار كند. زماني كه اين روحيه در شخص وجود داشت، حب وطن اصلي اش هم در او وجود دارد. پيغمبر فرمود: »حب  الوطن من 

االيمان« كه مي گويند: 
اين وطن مصر و عراق و شام نيست        اين وطن جايي است كان را نام نيست

اين وطني كه وقتي حب الوطن به صورت ظاهر آن در انسان بود، در معنا هم انسان آن وطن اصلي را دوست دارد. 
ما ز باالييم و باال مي رويم        ما ز درياييم و دريا مي رويم

يا 
من ملك بودم و فردوس برين جايم بود         آدم آورد در اين دير خراب آبادم

اگر حضرت آدم )ع( جد ما اشتباه نمي كرد، ما اآلن اين جا نبوديم، من ملك بودم و فردوس برين جايم بود، ولي حاال به جاي آن كه از 
تجربة پدران مان درس بگيريم، در اين دنيا به عكس شده ايم، اين جا كه آمده ايم، مي گوييم پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت، 
به اين دليل است كه مي گويند آن گياهي كه خداوند منع كرده بود، گندم بود، آن گندم ماديت دارد و مربوط به جسم است، اين كه تا 

خورد، ديگر بهشت جاي او نبود. 
پدرم روضة رضوان به دو گندم بفروخت         ناخلف باشم اگر من به جويي نفروشم

او با دو گندم فروخت و ما به جويي.«
1380/4/1 *

اسم اعظم

»بايد گفت مناجات با خدا زبان نمي خواهد و منظور تكرارش روي لفظ است. اسم اعظم چيست؟ در »اهلل ال اله اال هو« اسم اعظم 
وجود دارد، بعضي مي گويند اسم اعظم در آيةالكرسي است. اسم اعظم اگر قدر آن را بدانيد، در دل شماست. اسم اصاًل يعني داللت 
بر مسمي كند، مسمي يعني آن چيزي كه اسم براي او آفريده شده است. مثاًل »ليوان« لغت ليوان اسم يك شئ است و مسمي اين 
شئ است. اسم اعظم آن است كه به بهترين وجهي داللت بر مسمي كند. خداوند هم اسماي مختلفي دارد، رحيم، رحمان، كريم، قهار، 
ذوانتقام، اين ها همه اسم هاي خداست. اسم اعظم يعني اسمي كه بر تمام جهات داللت كند. اسم اعظم هم بر همة صفات خداوند 
داللت مي كند. در لغت عربي »اهلل« اين خاصيت را دارد، يعني وقتي مي گويند »اهلل« هم رحمان، هم رحيم، هم كريم، هم قهار، هم 
رزاق و همة اين ها را در بر دارد، ولي به هر جهت اهلل اسم اعظم است، اما اگر مسمي نزد شما نباشد، گفتن اسم هيچ فايده اي ندارد. 
اسم اعظم را به مس بخوانيد، طال مي شود. اين طال در درون خود ماست، البته لغت »اهلل« يا ذكري كه داريم به منزلة شخم زدن 

زميني است كه در آن بذر بكاريم.« 
1380/7/13 *
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نماز دائم

»در لغت »صالت و صلوة« يعني نماز، دعا، تسبيح به هر دعايي هم صالت مي گويند، در خود قرآن هم لغت صالت و مشتقات 
صالت به معاني ديگر دعا هم گفته مي شود، ولي بيشتر متبادر است به همين نماز كه با اين شكل خاص مقرر شده است. وقتي 
مي گويند صالت منظور نماز است، ولي در صالت به اين معنا درجات مختلفي وجود دارد، يك درجة آن اين است: »اِنَّ الّصلوَة تََنهي 
َعِن الَفحَشاِء َو الُمنَكِر« )1( كه صالت نهي مي كند از فحشا و منكر، در همين آيه كه صالت از فحشا و منكر منع مي كند، دنبالة آيه 
مي گويد: »َولَِذكُر اهللِ أكَبُر« )2( كه ذكر خدا و ياد خدا از اين هم باالتر است، يعني نماز را به آن اندازه اي كه واجب است، انجام دهيد. 
بعضي مستحبات آن را هم به عنوان ذكر خدا مي توان انجام داد. در آية ديگري آمده است: »الَِّذيَن ُهم َعلَي َصالتِِهم دائِمُون« )3( 

آن هايي كه دائم در نماز هستند. 
باباطاهر مي گويد: 

خوشا آنان كه دائم در نمازند        كه حمد و قل هو اهلل كارشان بي
خوشا آنان كه هر از بر ندانند        بهشت جاودان بازارشان بي

بنابراين اگر دائم در نماز باشيم، پس به ذكر اهلل نمي رسيم، براي اين كه خدا مي گويد: »َو لَِذكُر اهللِ أكَبُر« پس به ذكر خدا نمي رسيم، 
از اين نكته متوجه مي شويم كه خداوند به ما مي گويد كه ذكر خدا باالتر از نماز است، پس چرا به ما مي گويد هميشه در نماز باشيد، 
منظور از هميشه در نماز باشيد، همان ذكر خداست كه اكبر است، يعني ميزاني كه نماز بر هر فرد واجب است. هر فرد بايد واجبات 
نماز پنجگانه را حتمًا انجام دهد، مابقي را به ياد خدا باشد. پس ما براي تقرب به درگاه خدا دو كار بايد انجام دهيم يكي ياد خدا كه 
»لذكر اهلل اكبر« و ديگري نمازهاي پنجگانه كه هفده ركعت است. نماز را به همان شكلي كه دستور داده شد، بايد انجام داد، شايد 
به اين دليل كه ما عادت كنيم در ضمن حركت و به اصطالح شكل ها و فرم هاي مختلف حركت بتوانيم به ياد خدا باشيم؛ يعني وقتي 
ايستاده ايد بتوانيد به ياد خدا باشيد، وقتي در حال ركوع هستيد، به ياد خدا باشيد، در حال سجود و هميشه به ياد او باشيد، اين تمريني 

است كه براي ذكر هم مفيد است. 
زماني كه نماز مي خوانيم، اگر چه ممكن است حواس مان هزار جاي ديگر هم باشد، ولي آن نمازي كه مي خوانيم، خودمان احساس 
مي كنيم كه در بارگاه حضرت دوست هستيم. هم دوست، هم محبوب و هم خالق همة جهان. بايد در نماز به خود بقبوالنيم كه در 
بيست و چهار ساعت، مي خواهيم يك ساعت به گونه اي فكر كنيم كه خالق ما و خالق فكر ما از ما خواسته است. خداوند در شبانه روز، 
يك ساعت به ما موضوعي را گفته كه بايد به همان شكلي خوانده شود كه مقرر شده، اين است كه نماز را جز به اين شكل نمي توان 
خواند. در خواندن نماز هيچ گونه شك و ترديد نكنيد، هيچ چيز جاي نماز را نمي گيرد. مگر آب جاي نان را مي گيرد و يا نان جاي آب 

را مي گيرد و يا هيچ كدام از اين ها جاي هوا را مي گيرند، هر كدام از اين عناصر جاي خود را دارند: 
جهان چون خط و خال و چشم و ابروست        كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست

پس هم در خلقت و هم در خصوصيات معنوي زندگي مانند نماز و امثال آن هر چيزي جاي خود را دارد و در جاي خود نيكوست.«
1380/5/26 *

1. »و نماز بگزار، كه نماز آدمي را از فحشا و منكر بازمي دارد«، سورة عنكبوت، آية 45
2. »و ذكر خدا بزرگ تر است«، همان 

3. »آنان كه به نماز مداومت مي ورزند«، سورة معارج، آية 23 

اهميت مادر بودن

»در قرآن راجع به وظايف مادر و نقش او بيشتر از پدر سخن به ميان آمده است. مادر هم حقي دارد و هم يك وظيفة مهم بر عهده 
دارد، از وظايف او اين است كه از همان ابتداي حمل مراقب خودش هم باشد. بزرگان مي گويند: هميشه متوجه خداوند باشيد، متوجه 
ذكرتان هم باشيد، اين نكته را به مادر هم مي گويند؛ براي اين كه وقتي مادر به ياد خدا بود و متوجه بود، تمام اعضاي بدن او به ياد 
خدا هستند، رگ و پوست و خون او هم به ياد خداوند و در حال تعظيم خداوند هستند؛ بنابراين فرزند هم از همين خون تغذيه مي كند 
و در همين دستگاه بزرگ مي شود. اگر دستگاهي كه بچه را نگاه مي دارد، خراب يا آلوده شود، نتيجة آن چه مي شود؟ خرابي يعني 
اين كه مادر به ياد خدا نباشد. هر بشري در دوران زندگي ممكن است خطاها يا اشتباهاتي كند، اما اگر مادر دچار خطا شود هم به 
خودش مربوط مي شود و هم روي بچه تأثير مي گذارد، يعني او را مسموم مي كند، اين است كه مي گويند مادر اهميت بيشتري دارد، 
چون زحمت بيشتري مي كشد، به اين دليل گفته اند در ايام بارداري مادر بايد خيلي بيشتر به ياد خدا باشد، بعد هم كه شير مي دهد، 

بايد به ياد خدا باشد.«
1380/10/21 *
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اجازة ذكر

»ذكر در لغت يعني »ياد«، در زبان فارسي هم بسيار به كار برده مي شود و مي گويند ذكر خير شما بود كه خيلي متداول است و مرتب 
استفاده مي شود. ذكر يعني »ياد«، بنابراين به هر نحوي كه نام خدا را ببريد، مي شود به آن ذكر گفت؛ اما از نظر درويشي و عرفان 
لغت »ذكر« براي آن است كه ياد خدا در ذهن مستقر شود، يعني مثل نقشي كه در سنگ كنده مي شود، برجسته مي شود و به همين 
صورت در ذهن مستقر مي شود. براي رسيدن به اين موضوع ممكن است، هر مسيري كه به اين كار كمك كند، خوب باشد. بنابراين 
وقتي قرآن مي خوانيم، بايد به معناي آن هم توجه كنيم، زيرا هر آية قرآن به يك نحوي ياد خدا مي كند. هر كدام از آيه هاي قرآن بشر 
را به ياد خدا مي اندازد يعني بشر از وقتي بشر شد و مستقل شد وگرنه قبل از اين كه بشر شود و پيش از آن كه نفخة الهي در او دميده 
شود: »... َو نََفخُت ِفيِه ِمن رُّوحِي« )1( از روح خدا بود. پس هر آيه اي از آن يك جنبه اي را به ياد او مي آورد. وقتي مي خواند: »َواهلُل 
نُوَب َجِميعًا« )3( يادتان مي آيد از خوش رويي  َعِزُيُز ُذو انتَِقام« )2( از غضب خدا يادتان مي آيد. هنگامي كه مي خوانيد: »... إِنَّ اهلَل َيغِفُر الذُّ
خدا كه مي گويد هر كار بدي كه كردي برگرد بيا، قبول دارم تو را، هر آيه اي كه بخوانيد به نوعي ياد خداوند مي كنيد. اين »ياد« است؛ 
البته اين يك نحوة ياد است كه بسيار خوب است، براي اين كه از جنبه هاي مختلفي ياد محبوب مي كند. ذكري هم كه در درويشي 

مي گويند بر حسب روحيات افراد تعداد آن فرق مي كند، خود ذكر آن فرق مي كند و متناسب با روحية فرد است. 
ذكر همان طور كه گفته اند اختصاصي است، به تنهايي مال خود شخص است و خود شخص بايد توجه كند، اگر بگويد و آشكار كند، 
اثرش از بين مي رود، بعضي ها ندانسته آشكار كرده اند با برخي روي اجبار گفته اند كه آن اثر از ذكر مي رود؛ چون بياني كه آن ذكر را 
گفته، همان بيان هم گفتة شخصي است كه اگر فرد آن را رعايت نكند، اثري كه آن فرد گفته است، از بين مي رود. بنابراين ممكن 
است آن لغت را اشخاص غيردرويش هم بگويند يا بخوانند، ولي آن اثر را ندارد. آن اثر از گفتار است، از گفتار آن كسي است كه اين 
دستور را داده است. هنگامي كه گفتار او را رعايت نكنيد، اين اثر از گفتار او هم مي رود و به يك ذكر عادي تبديل مي شود، به همين 
دليل در گفتار شخصي كه اين ذكر را مقرر مي كند، خداوند اثري گذاشته است. پس به عنوان ذكر هيچ كس حق ندارد به فردي ذكر 
بدهد، آن ذكر اثري ندارد، چرا كه ذكر تلقيني دارد و نه شخص مجاز است كه ذكر به ديگري دهد، حتي او هم مسؤول است، زيرا به 
خود اجازه داده است كه كسي را به يك لغت دربند كند. زيرا اين ذكر اثري هم ندارد، براي خود او هم اثري ندارد و بسياري از اوقات 
تاريكي مي آورد. سياهي دل مي آورد. سياهي دل يكي از عدم توجه به ذكر مأخوذ است و ديگري از توجه به چيزي است كه به خيال 
خودش جايگزين آن مي شود. برخي مي گويند كه لغات ذكر در قرآن وجود دارد، پس من قرآن مي خوانم، بله در قرآن هست، ولي قرآن 
شما را از دريچه اي وارد مي كند، از دريچة بسيار كوچكي و با يك راه طوالني، اما ذكر از راه توجه و تمركز شما به يك معنا و راه 
كوتاه تر و راه صحيح تر شما را به ياد خدا مي اندازد. در مورد ذكر درويشي نمي گويند كه يك بار ذكر بگوييد، دو بار ذكر بگوييد،  بلكه  
مي گويند هميشه بگوييد؛ براي اين كه مرتبًا به معناي اين ذكر نگاه كرده باشيد، به دستورات درويشي و دستورات عرفاني توجه كنيد 

و از خود به كسي چيزي نگوييد و اگر كسي هم گفت، محترمانه گوش كنيد، ولي آن را نشنويد.«
1380/9/21 *

1. »و از روح خود در آن دميدم«، سورة حجر، آية 29 
2. »و خدا پيروزمند و انتقام گيرنده است«، سورة آل عمران، آية 4 

3. »از رحمت خدا مأيوس مشويد. زيرا خدا همة گناهان را مي آمرزد«، سورة زمر، آية 53. 

سالح الهي

»هنگامي كه خداوند شيطان را خلق كرد، او را از خيل مالئكه بيرون كرد، چون اطاعت امر نكرد، به شيطان مجال داد تا روز قيامت 
و به شياطين سالح داد، اما به انسان ياد خودش را به عنوان سالح داد. خداوند شيطان را مسلح كرد و به او فرمود كه به اين ها حمله 
كن! با سواره نظام و پياده  نظام خود از هر طرف راست، چپ، جلو، عقب، پايين به آن ها حمله كن. شيطان گفت: آن وقت خواهي ديد 
كه يك نفر از آن ها دور و بر تو نمي آيند. خداوند فرمود: بسيار خوب، اما هرگز به بندگان مخلَص من دست نخواهي يافت، بندگان 
مخلَص، مخلِص هم اگر البته در اخالص خود ادامه دهد مخلَص مي شود. بنابراين خداوند فقط به انسان يك اسلحه داد و آن هم ياد 
خودش بود، در ضمن ياد خدا، يك بشارت هم به او داد و گفت كه هر وقت فهميدي كه خطا كردي، توبه كردي و برگشتي به سمت 
خدا، همة خطاهايت را مي بخشم، كه اين سالح به همة اسلحه هاي شيطان برتري دارد. اين اسلحه اي كه ما داريم، ما را ]جز اين[ 
مسلح نكرده است. بنابراين خداوند در برابر قدرت هايي كه به شيطان داده، به بشر گفت: ياد من كن و نمونة نويدي هم كه به ما داده 
و فرموده رجوع كنيم داستان حر بن يزيد رياحي است، براي اين كه در آن قلمرويي و در آن دنيايي كه خداوند اين نويد را داده، زمان 

معني ندارد كه يك روز، دو روز، سه روز، گاهي يك لحظه ممكن است همه چيز تغيير كند.« 
1380/11/5 *
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تنگي معيشت

»به نقل از حضرت صالح عليشاه در كتاب يادنامة صالح با اشاره به آية 124 سورة طه )1( آمده است: »كسي كه از ياد ما اعراض كند، 
معيشت او تنگ مي شود«. نمي گويد فراموش كند، فراموشي را خدا مي بخشد، زماني كه فراموش كردي، هر لحظه كه به ياد آوردي 
دوباره متوجه باش. مي فرمايد: »َو َمْن أَعَرَض َعن ذكري« )2( يعني كسي كه از ياد من اعراض كرد، معيشت او تنگ مي شود، تنگي 
معيشت به اين معني نيست كه چيزي نداشته باشد بخورد، بلكه به اين معني است كه هر چه دارد نتواند با آسايش بخورد. بايد بتوانيم 
از نيازهاي جديد در زندگي جلوگيري كنيم و ميانه روي در مصرف داشته باشيم. هر اندازه براي ما امكانات به وجود آمد، نيازهاي خود 
را با آن تنظيم كنيم، نه اين كه به دنبال نيازي برويم كه نمي توانيم آن را فراهم كنيم؛ البته ساده زندگي كردن به هيچ وجه نبايد از 

فعاليت هاي اجتماعي انسان بكاهد.«
1380/11/7 *

1. »َو مْن اَعَرَض َعن ِذكري َفإنَّ لَه َمعيَشًة َضنكًا« »و هر كس كه از ياد من اِعراض كند، زندگي اش تنگ شود«، سورة طه، آية 124
2. همان 

اطمينان قلب

»خداوند به شيطان هر چه خواست، داد، ولي به انسان ها فقط ياد خودش را داد، فرمود: »اَلَّذيَن اَمنُوا َو تَطَمئِنُّ ُقلُوبُُهم بِِذكِر اهللِ ااَل 
بِِذكِر اهلل تَطَمئِنُّ الُقُلُوب« )1( به ذكر خدا قلب ها تسلي پيدا مي كند، به استناد اين آيه مسلمانان در جنگ اُُحد خطاب به دشمنان گفتند: 
»اهلل موالنا و ال موالنكم« اهلل موالي ماست، شما موال نداريد. پس انسان فقط همين اسلحه را دارد، بنابراين ما بايد خيلي مراقب اين 

اسلحه باشيم، نگذاريم زنگ بزند و گرد و خاك بگيرد؛ اين وظيفه به عهدة ماست.«
1381/3/12 *

1. »آنان كه ايمان آورده اند و دل هاي شان به ياد خدا آرامش مي يابد. آگاه باشيد كه دل ها به ياد خدا آرامش مي يابد.« سورة رعد، آية 28

معناي نماز و دعا

كوة« )1( و چه جاهاي ديگر، چه به صورت مصلين  لوَة َو اَتُو الزَّ »راجع به لغت صالت در قرآن مكرر اسم برده شده مانند: »اَقامُوا الصَّ
كه يعني نمازگزاران صالت هميشه به معني نماز نيست، به معني هرگونه دعايي تلقي مي شود. بنابراين مي شود در ترجمة آن گفت 
كه هم نماز، هم دعا را شامل مي شود. در فارسي ما چنين لغتي نداريم، مثاًل اگر بگوييم نيايش، به هر جهت تا حدي هر دو معني را 
مي دهد، ولي صالت به معني مشخص نماز كه الف و الم بر سر آن مي آيد همين نمازي است كه به اين صورت مي خوانيم؛ الف و 
الم وقتي بر سر كلمه اي مي آيد، در عربي معناي آن اين طور است. اگر صالت بگويند هم معني نماز مي دهد، هم معني دعا مي دهد، 
الف و الم تعريف اگر سر آن بيايد، يعني همان صالتي است كه مورد نظر ماست و به اين لغت عموميت مي دهد و يا يك معنايي را 
كه قباًل در ذهن وجود دارد، مشخص مي كند؛ حي علي الصالة كه در اذان و اقامه مي گوييم به معني اين است كه بشتابيد به سوي 
نماز، براي صالت اين جا يعني نماز در جاهاي ديگر به معني دعا هم مي آيد. مصلين هم يا ساير اشتقاقات صالت هم اين معاني را 
دارد. در سورة انعام آمده است: »َو ُهم َعلي َصالتِِهْم ُيحاِفظُون« )2( كساني كه از نماز خود محافظت مي كنند، يعني مراقب نمازهاي 
خويش اند يا در آية »اَلَّذيَن ُهم َعلي َصالتِِهْم دائِمُوَن« )3( آنان كه به نماز مداومت مي ورزند، كساني كه دائم در نماز هستند و باباطاهر 

در مورد آن ها مي گويد: 
خوشا آنان كه دائم در نمازند        كه حمد و قل هو اهلل كارشان بي

خوشا آنان كه هر از بر ندانند         بهشت جاودان بازارشان بي
هر از بر ندانند يعني درس نخوانده باشند، اما دائم در نماز هستند.

1381/8/1 *
1. »نماز مي گزارند و زكات مي دهند«، سورة حج، آية 41

2. سورة انعام، آية 92 
3. سورة معارج، آية 23 
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اعتماد به نفس

»هنگامي كه احساس كرديد، امر خدا را اطاعت مي كنيد، هم به نظر خود كاري كرده ايد كه به شما آرامش مي دهد و همان طور كه خود 
وجود به ارث مي رسد؛ آرامش هم به شما ارث مي رسد و اين آرامش دل انسان موهبت عظيمي است كه البته سكينه فرموده شده و به 
همة اين ها اطالق مي شود. آرامش را خدا در درجات مختلف مي فرستد و آرامش معنوي همان چيزي است كه عرفا به آن سكينة قلبيه 
مي گويند: »ااَل بِِذكِراهللِ تَطَمئُِن الُقلُوُب« )1( به ياد خدا قلب آرام مي شود. بنابراين همان طور كه ياد درجاتي دارد، آرامش هم درجاتي 
دارد. خداوند مي فرمايد: »ُثمَّ اَنَْزَل اهلُل َسكينَ ه َعلي َرسُولَِه َو َعلَي الُمؤِمنيَن« )2( خداوند سكينة خود يعني آرامش را از طرف خود بر 
پيغمبر و بر مؤمنين نازل مي كند، منظور آن است كه اين آرامش روحي از بسياري از روزي هاي دنيايي اهميت بيشتري دارد. اآلن درد 
همة جامعة ما همين نبود آرامش است، توجه كنيد كه آرامش اين نيست كه در خانه آرام بگيريم و قرص آرام بخش بخوريم و بخوابيم! 
نه، آرامش يعني با اعتماد كامل به خداوند يعني آنچه كه امروز به آن اعتماد به نفس مي گويند، كار كنيم، از هيچ چيز نترسيم، ناراحت 

نباشيم، به كرم خداوند اميدوار باشيم و دنبال راه حل مشكالت برويم.«
1381/8/10 *

1. »آگاه باشيد كه دل ها به ياد خدا آرامش مي يابد«، سورة رعد، آية 28
2. »آن گاه خدا آرامش خويش را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد«، سورة توبه، آية 26 

قرآن و ذكر

»در مورد آية ».... َربَّنا اَْفِرْغ َعلَْينا َصْبراً َو ثَّبْت اَْقداَمنا َو اَنُْصرنا َعلي الَْقْوِم الكاِفريَن« )1( بسيار سؤال شده است، من اين دعا را خيلي 
اوقات در قنوت مي خوانم؛ براي اين كه همة مسلمين اآلن و نيز همة ما در حال همين جنگ هستيم و در واقع جالوتي برابر خود 
مي بينيم. حاال جنگ آن طور جنگ مثل سابق نيست، همين است كه حاال مي بينيم، همه در جنگ هستيم؛ چه فقرا چه ما مسلمين در 

واقع در جنگ هستيم. براي همين اين دعا را حاال هم مي توانيم بخوانيم. نترسيد، هيچ نترسيد، هيچ كاري ندارد. 
كَر َو اِنّا لَه لَحاِفظُون« )2( خداوند گفته است كه ما قرآن و ذكر را فرستاديم و خودمان هم حافظ او هستيم و  لنا الذِّ در آية »اِنّا نَْحُن نَزَّ
خود اين ذكر به اصطالح وجود جداگانه اي نيست، ان شاء اهلل در وجود ما تجسم دارد و تا اين تجسم را ما داريم، خداوند توسط ما اين كار 
را خواهد كرد. هر كاري خدا بخواهد بكند، انجام مي دهد، ولي توسط يك بنده اي يا اين كه عده اي از بندگان خود را مأمور مي كند كه 
شما برويد اين كار را بكنيد. آن را خداوند مي كند. اين است كه ما هم ان شاء اهلل با توجه به معنويت خودمان مصداق اين امر باشيم كه 

خداوند دين خود را، مكتب خود را، كتاب خود را، كه مي خواهد حفظ كند، توسط ما اين كار را كرده باشد.«
1381/8/22 *

1. »... اي پروردگار ما، بر ما شكيبايي ببار و ما را ثابت قدم گردان و بر كافران پيروز ساز«، سورة بقره، آية 250
2. »ما قرآن را خود نازل كرده ايم و خود نگهبانش هستيم«، سورة حجر، آية 9

امر خداوند

ْكر َو إِنَّا لَُه لََحِفظُون« )1( ما قرآن و ذكر را فرستاديم و خودمان هم حافظ او هستيم و  لَْنا الذِّ »خداوند در قرآن مي فرمايد: »إِنَّا نَْحُن نَزَّ
خود اين ذكر به اصطالح وجود جداگانه اي نيست، ان شاءاهلل در وجود ما تجسم دارد و تا اين تجسم را ما داريم، خداوند به وسيلة ما 
اين كار را خواهد كرد. خداوند هر كاري كه بخواهد مي كند، ولي بنده اي يا عده اي از بندگان خود را مأمور مي كند كه شما برويد اين كار 
را بكنيد، يعني اين امر را خداوند مي كند. اين است كه ما هم ان شاءاهلل با توجه به معنويت خودمان مصداق اين امر باشيم كه خداوند 

دين خود را و مكتب خود را و كتاب خود را كه مي خواهد حفظ كند، به وسيلة ما اين كار را كرده باشد.«
1381/8/22 *

1. »ما قرآن را خود نازل كرده ايم و خود نگهبانش هستيم«، سورة حجر، آية 9
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ذكر خفي

»ذكر با زبان دل است يعني ما فرض مي كنيم كه دل، البته براي اين كه مجسم كنيم مي گوييم اين دل و ااّل اين دل، نه آن دلي كه 
خدا در آن جا مي شود. خدا در اين دل يعني جاي به اين كوچكي كه جا نمي شود. آن دلي كه خدا در آن جا مي شود، زبان و چشم دارد 
و فكر دارد كه با زبان خود ذكر مي گويد، با استدالل و توجه خود فكر دارد و با چشم نيز نگاه مي كند. ذكر عبارت است از اين كه يكي 
از نام هاي خدا را مكرر بر زبان بياوريم، بدون اين زبان ظاهري، براي اين كه اگر توجه كرده ايد كه يك مطلبي را كه فكر مي كنيد، 
فرض كنيد در معناي فالن دعا فكر مي كنيد، قباًل آن را خوانده ايد و داريد فكر مي كنيد، بعد همان دعا را بلند به زبان بخوانيد، ديگر در 
مورد آن نمي توانيد فكر كنيد، حواس شما به زبان مي رود. در مورد ذكر خفي و ذكر قلبي يكي از فوايد آن اين است كه به زبان گفته 
نمي شود، حواس به سمت او مي رود. اگر مدتي ذكر گفته شد، به طوري كه خود به خود ذكر آمد، آن وقت براي اين كه صفت الهي 
ديگر يا جنبة ديگري از وجود الهي بر ما مسلط شود، ذكر را تغيير مي دهند، البته اين تغيير ذكر درجاتي دارد و هميشه نيز به اختيار شيخ 
راه است كه ذكر تغيير مي كند. وقتي مي گويند اهلل چيست؟ ما مي گوييم اهلل نام موجودي است كه خالق همه است، رحمان و رحيم 
است، ذواالنتقام است، جبار است، عادل است و همة اين صفات با گفتن اهلل در ذهن ما تداعي مي شود. بنابراين وقتي بگوييم اهلل خود 
به خود تمام آن صفحات در مغز ما زنده مي شود، يعني ما كه نمي توانيم هزار و يك اسم را بگوييم، فرصتي براي اين كار نيست، يك 
اهلل كه مي گوييم خود به خود همة اين معاني و صفات در ذهن ما زنده مي شود. تغيير ذكر هم از اين قبيل است، پس براي بعضي افراد 

ممكن است چندين ذكر داشته باشد. اين ذكر بايد زبان انسان و گوياي نام و صفات الهي باشد. 
فكر چيست؟ فكر هم درجاتي دارد، اولين درجه آن كه براي تمرين است، آن است كه در مورد معناي همان ذكري كه مي گوييم 
تفكر كنيم، يعني در واقع آن اثري را كه ذكر بايد داشته باشد به اين طريق تقويت كنيم. مثاًل وقتي همة صفات خدا را به نام اهلل 
جمع كرديم، ناخودآگاه وقتي اهلل را بخوانيم يا در نماز يا قرآن به زبان آوريم، ناخودآگاه همة آن صفات به ذهن ما مي آيد، حاال فكر 
مي خواهد كه غير از ناخودآگاه به صورت آگاه هم بيايد، يعني در مورد او فكر كنيم؛ بنابراين درجات ديگري هم دارد، درجه اي كه با 
چشم بيشتر كار مي كند، ديدن است كه جزو چيزهايي است كه به هر كس هر وقت، وقت آن باشد مي گويند. همان جايي كه سعدي 

در آن حالت مي گويد: 
ديده را فايده آن است كه دلبر بيند        ور نبيند چه بود فايده بينايي را

يا جاي ديگر 
ور نبيند چه بود فايده چشم بصير

در مورد فكر كه گفته اند صورت معنوي شيخ يا امام در ذهن ظاهر مي شود، اين خود به خود ظاهر مي شود، شما مثاًل سفري به مشهد 
رفتيد، به جايي كه لذت بيشتري دارد و غير از زيارت مقبرة شيخ بهايي را هم ديده ايد، براي او فاتحه اي خوانده ايد، پس هر وقت عكس 
مقبرة شيخ بهايي را مي بينيد، ياد سفر مشهد مي افتيد، اين در روان شناسي يك بحث خاصي به نام تداعي معاني دارد، يعني يك معنا 
كه در خاطر شما ظاهر شد، يك معناي ديگر را به خود مي كشد، چون زمان و سلسله افكار ما منقطع نيست و به هم وصل است، 
ثانيه ها از هم جدا نيست، بلكه به هم وصل اند، اين تقسيم بندي را ما خودمان كرده ايم كه گفتيم اين جا را مي گوييم ساعت دوازده و 
اين جا را ساعت يك و ااّل زمان كه همه به هم وصل است. افكار و مكان هم به هم وصل است، پس مشهد خود به خود يادتان است. 
حاال وقتي كه ذكر مي گوييد به خصوص چه با تفكر در معناي همان و چه با فكر اصطالحي، خود به خود يادتان مي آيد كه اين ذكر 
را چه كسي به شما داده است. از كجا گرفته ايد، به هر اندازه بيشتر به اين ذكر عالقه مند باشيد، بيشتر و قوي تر يادتان مي آيد و به هر 
اندازه به آن كس كه ذكر را به شما داده بيشتر عالقه مند باشيد، ذكر را قوي تر مي توانيد بگوييد، اين ها به هم متصل اند، اين است كه 
خود به خود اين هايي كه توجه به ذكر دارند، البته نه هميشه، گاهي ممكن است بي اختيار صورت شيخ آن ها در نظر مجسم شود يا 
شيخ اصطالحي يا قطب وقت. براي كساني كه در مقامات باالتر بروند، خود به خود گاهي اين صورت ظاهر مي شود كه اصطالحًا آن 
را فكر مي گويند، سكينه هم گفته مي شود. سكينه شايد درجات باالتر اين صورت فكريه است، براي اين كه سكينة قلبي خيلي مهم 
است، سكينة قلبي بر پيغمبر و بر مؤمنين نازل مي شود، آن هم به صورت الهام الهي و وحي نازل مي شود. مانند زماني كه پيغمبر و 
ابوبكر در غار بودند و دنبال آن ها آمدند كه ديدند در غار تار  عنكبوت تنيده شده است و پيغمبر به ابوبكر فرمود كه نترس كه در سورة 
توبه آية 40 شرح آن آمده است. )1( بعضي مي گويند اين سكينه را به ابوبكر فرستاد و بعضي مي گويند كه نه براي پيغمبر فرستاد، فرقي 
نمي كند، زيرا در قرآن در آية ديگر آمده است كه خداوند سكينه را براي همة مؤمنان فرستاد. مؤمنين آن واقعه ممكن است ابوبكر هم 
باشد زيرا خداوند در سورة توبه آية 26 )2( مي فرمايد كه سكينه اش را بر پيغمبر و بر همة مؤمنين فرستاد. اين درجة اعال و قوي آن 

صورت فكريه اي است كه عرفا مي گويند.«
1383/11/13 *

1. »ااِّل تَنُصرُوُه َفَقْد نََصرُه اهلُل اِذ اَْخَرَجُه الَّذيَن َكَفرُوا ثانَي اثَنْيِن اِْذ ُهما ِفي الغاِر 
اِْذ َيقُوُل لِصاِحبِه ال تَْحَزْن اِنَّ اهلَل َمَعنا َفَانَْزَل  اهلُل َسكيَنَته َعلَْيِه َو اَّيَده بُِجنُوٍد لَْم 
ْفلي َو َكلَِمُة اهللِ ِهَي الُعليا َو اهلُل َعزيُز َحكيُم« تََرْوها َو َجَعَل َكلَِمَة الَّذيَن َكَفرُوا السُّ

»اگر شما ياريش نكنيد، آن گاه كه كافران بيرونش كردند، خدا ياريش كرد. 
اندوهگين  رفيقش مي گفت،  به  بودند  غار  در  كه  به هنگامي  دو  آن  از  يكي 
مباش، خدا با ماست. خدا به دلش آرامش بخشيد و با لشكرهايي كه شما آن را 

نمي ديديد تأييدش كرد. و كالم كافران را پست گردانيد، زيرا كالم خدا باالست 
و خدا پيروزمند و حكيم است.«

2. »ُثمَّ انَْزَل اهلُل َسكيَنَته َعلي َرسُولِه َو َعلَي الُمؤِمنيَن َو اَنَْزَل ُجنُوداً لَْم تََرْوها َو 
يَن َكَفرُوا َو ذلَِك َجزاُء الكاِفريَن« َب الذَّ َعذَّ

»آن گاه خدا آرامش خويش را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد و لشكرياني 
كه آن ها را نمي ديدند فرو فرستاد و كافران را عذاب كرد، و اين است كيفر 

كافران.«
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دوري از ياد خدا

»خدا مي فرمايد: »َو َمْن اَْعَرَض َعْن ِذْكري َفاِنَّ لَه َمعيشَ ًة َضْنكا...« )1( كسي كه از ياد من اعراض كند، دوري كند؛ نه اين كه فراموش 
كند، جاي ديگري از قرآن دارد كه ياد خدا بكن، اگر يادت رفت و فراموش كردي فوراً متوجه شو برگرد؛ بنابراين فراموشي، البته 
فراموشي عمدي، خودش مي شود اعراض؛ اعراض روي گردانيدن عمدي يعني كاري كه بايد انجام دهد، نكند. كسي كه اعراض كند از 
ياد خدا، خداوند زندگي سختي بر او مي گيرد، حاال روز قيامت چه مي كند كه آن جداگانه است و مي گويد در قيامت كور خلق مي شود. 
پس اعراض از ياد خدا معيشت سختي دارد. حاال همان طور كه يك فرد از ياد خدا اعراض كند، در نتيجه معيشت و زندگي اش تنگ 
مي شود، يك جامعه هم مثل يك فرد ممكن است اين كار را بكند. جوامع بشري فعلي متأسفانه يك مقدار زيادي از ياد خدا اعراض 
كرده اند، در خود اين جوامع بشري، جوامع كوچكي وجود دارد، انجمن فالن، گروه فالن؛ خود اين جمع هم ممكن است، اين كار را 
بكند و بالنتيجه زندگي آن ها سخت مي شود. سختي معيشت و سختي زندگي فقط در امر مادي نيست، بله، امر مادي هم يكي از 
مسايلي است كه در زندگي دخالت دارد؛ ولي همه اش امر مادي نيست. چه بسا افرادي كه خيلي زندگي مرفهي دارند از همه جهت، 
ولي آرامش ندارند. زندگي براي آن ها تنگ گرفته است. بسيار كساني هستند كه زندگي ساده اي دارند، ولي زندگي برايشان تنگ نيست. 
نمونه اش در خود زندگي ما فراوان است، در تاريخ هم خيلي ديده ايم كه حيات و زندگي ما فقط به غذا و ويتامين و اين ها بستگي 
ندارد. در تاريخ از پهلواني هاي علي )ع( خيلي شنيده ايم، مگر علي )ع( چه مي خورد؟ نان و نمك، نان و سركه، نان و شير؛ نان خشك 
را مي زد در شير و نيرو هم داشت، چون قوت جبرييل از مطبخ نبود. قوت انسان هم از ياد خداست. قديم در ساختمان ها، در منزل ها، 
حوضچة كوچكي مي ساختند و كمي بيشتر آب نمي گرفت، ولي مثاًل وصل بود به دريا و يا وصل بود به يك منبع بزرگ كه مي گويند 
در عالي قاپوي اصفهان هست كه به كوه وصل است، از راه زيرزميني، به يك منبع طبيعي وصل است و از آن جا آب مي آيد. هر وقت 
اين لوله را ببندند، اين يك آب كوچكي است كه از نظر شرعي هم ممكن است كر نباشد و طاهر نباشد، ولي همان قدر كه شير را باز 
كردند پاك است و وصل به آب كر است؛ از لحاظ شرعي به قولي او هم درياست. وقتي خداوند بشر را از روح خود آفريد، بنابراين منبع 
قدرت انسان همان منشأيي است كه از آن جا آمده است. اگر شير لوله را ببندد، يعني اعراض كند از منبعي كه داشت زندگي سخت و 

آلوده اي دارد، ولي وقتي كه در ارتباط با منبع قدرت خودش باشد مثل آب تميزي است كه همة قدرت ها را دارد.
ياد خدا كه مي گويد: »اَْعَرَض َعْن ِذْكري« ذكر اين نيست كه فقط تسبيح دست بگيرد، بلكه ياد خدا ممكن است آن شعر باشد كه 
»خاموش اند و ناله هاي زارشان / مي رسد تا پاي عرش يارشان«. اين ياد خداست يعني يك لحظه. آيا شما هيچ وقت خودتان را فراموش 
كرده ايد؟ نه هميشه خودتان خودتان هستيد ديگر، خودتان را فراموش نكرده ايد، هويت تان بر شما مشخص است. اين هويتي كه بر 
ْيُته َو نََفْخُت فيِه ِمْن رُوحي...« )2( خدا گفت: وقتي از روح خودم در او دميدم. پس  شما مشخص است، از كجا آمده است؟ »َفاِذا َسوَّ
اين هويت همان ياد خداست و همان طوري كه يادتان نمي رود كه خودتان هستيد، خدا هم نبايد يادتان برود، اصاًل يك لحظه بدون 

اين ياد نباشيد: 
اي بي خبران غافل از آن شاه نباشيد          شايد كه نگاهي كند آگاه نباشيد

اين اعراض همين است كه آدم خود را فراموش كند، يكي از بيماري هاي رواني كه امروز مي گويند، اين است كه كسي هويت خود را 
فراموش كند، از قديم هم بوده؛ اما خيلي كم، حاال زياد است. در شرح كارها و به اصطالح بزرگي و كرامات ابوعلي سينا خيلي از اين 
قبيل مي نويسند، در مورد بوعلي سينا مي نويسند كه اگر كمك مي كرد دوا نمي داد؛ همه اش دوا نبود، ارتباط روحي و معنوي بود كه بين 
طبيب و مريض برقرار مي شد، يعني او را وصل مي كرد به منبعي كه از آن جا آمده تا هويت او به او برگردد، يكي از كسالت هايي كه 
خيلي ها دارند، حساسيت زياد راجع به مطلبي است، يك مقدارش حساسيت است و بايد به دكتر مراجعه كند و داروهاي تقويتي بگيرد؛ 
اين به جاي خود. ولي اصل اين است كه چنين حساسيتي عكس العمل اعراضي است كه از ياد خدا كرده است. خدا يك مجازات سختي 
كه براي اين اعراض قرار داده آن است كه امكان يادآوري براي او نمي گذارد، يعني وقتي نماز مي خواند ـ البته اين فكر را نكنيد، كه 
در نماز خواهيد توانست تمام مدت متوجه باشيد، نه، خيلي كم پيش مي آيد كه ـ اگر مي خواهد يك لحظه در نماز متوجه باشد، خدا 
نمي گذارد و حواس او پرت مي شود؛ ولي بايد كوشش كند و بگويد در درگاه خدا كه يك بار نگذاشتي اين دفعه به من راه بده، الزم 
نيست به زبان بگويد، بايد به دل بگويد و ادامه دهد؛ از ياد خدا به هيچ وجه اعراض نكنيد، اصاًل خود اعراض از ياد خدا بيماري است 

و خودش مجازات است و الزم نيست مجازات جداگانه اي داشته باشد.« 
1383/1/7 *

1. »و هر كس كه از ياد من اعراض كند، زندگي اش تنگ شود«، سورة طه، آية 124
2. همان، آية 72
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صورت فكريه

»صورت فكريه چيست يا فكر چيست؟ در روان شناسي قاعده اي وجود دارد كه بين همة انسان از يك فكري و يا تصويري به فكر و يا 
تصوير ديگري متوجه بشود. در عرفان و درويشي تداعي معاني به اين صورت ظاهر مي شود، كسي كه مشرف مي شود قباًل ديداري يا 
مالقاتي با بزرگي داشته و به او عالقه مند شده و نزد اين بزرگ مشرف مي شود و اين بزرگ ذكري به او مي دهد كه با اين ذكر هميشه 
به ياد خدا باشيم، اما متأسفانه برخي اهميت چنداني به اين مسأله نمي دهند و ذكرشان را فراموش مي كنند؛ اين دو تا با هم اند و اگر آن 
بزرگ ديدارش ميسر شود، با ديدن او ذكر هم قوي مي شود و ااّل هم ذكر و هم آن بزرگ با هم فراموش مي شوند؛ به همين دليل هم 
هر چه ذكر قوي تر باشد، خاطرة آن بزرگ هم قوي تر مي شود. اگر واقعًا ذكر براي او لذت آور شد و در ضمن ذكر واقعًا ديد و احساس 
كرد كه ياد خدا در ذهن او مؤثر است، همين كه او ياد خدا كرده، خدا هم ياد او مي كند. خداوند مي فرمايد: »َفاْذُكُروني اَْذُكْرُكْم« )1( 
ياد من بكنيد من هم ياد شما مي كنم و خداوند نمي گويد كه كدام اينها مقدم و مؤخر است، هر دو با هم است، ياد من بكنيد ياد شما 
مي كنم؛ حاال اگر آن ذكر قوي شد و موجب شد كه واقعًا وقتي درويش به آن ذكر توجه كند، به ياد خدا بيفتد و خدا هم به ياد او مي افتد 
و آن خاطره هم قوي مي شود، يعني خاطرة تشرف آن كسي هم كه خاطره و تصوير كسي كه آن ذكر را به او داده، آن هم در ذهن 
او قوي مي شود. هر وقت ذكر مي گويد بي اختيار ياد او مي آيد، وقتي فردي را در جايي يا مكاني باستاني يا منظره اي ديده ايد، دو مرتبه 
آن مكان يا آن منظره با آن فرد به خاطرتان مي آيد. بنابراين هر چه خاطرة ذكر و اثر ذكر در شما قوي تر باشد، خود به خود ياد آن 
بزرگ كه اين ذكر را به شما داده، يادش و تصويرش در نظر شما قوي تر مي شود، يعني اختياري نيست. يعني نبايد به ياد بياوريد، يك 
درجة بااليي است در قوت ذكر كه وقتي ذكر قوي شد، خود به خود آن تصوير به ذهن مي آيد يعني آن صورت شيخ را كه گفته اند يا 
نوشته اند. در نظر گرفتن صورت شيخ اگر كسي خود او را در نظر بگيرد، كفر است كه نه شرك است، از كفر هم باالتر است، ولي خود 
به خود اگر آدم يادش بيايد مثل اين كه خود به خود چيزهايي كه در خاطر انسان هست، ولو گناه باشد، در خاطر انسان گاهي خاطرة 
آن مي آيد و گناه تلقي نمي شود، چون بي اراده آمده، گناه اراده بر كاري است، بنابراين توجه به آن كه حتمًا بايد يك صورت ظاهر شود، 
در فكر نيست، نه؛ فقط بايد آن ذكر قوي شود و چنان محو در آن ذكر باشد و چنان اعتقاد او و عالقه مندي او به ذكر زياد باشد كه 
خود به خود وقتي آن ذكر را مي گويد، ياد خدا باشد. اين صورت فكريه است كه در درويشي مي گويند. بنابراين كوشش اين كه صورت 
كسي را در نظر بگيريد گناه است و شرك است، ولي خود به خود هر چه به خاطر شما آمد، همان است. در قرآن مي فرمايد: »َو هلِلِ 
ااَلْسماُء الُحسني« )2( براي خداوند اسم هاي زيبايي است، اسم كه زيبايي و غيرزيبايي ندارد؛ اسم اگر به معناي لغت باشد، ما مي گوييم 
خدا، اهلل، آن يكي مي گويد God آن يكي مي گويد Deiv و هر كسي يك چيزي مي گويد كه هيچ كدام زشت نيست و هيچ كدام هم 
قشنگ نيست. پس اين كه مي گويند اسم زيبا و اسم خوب مال خداست، نه اين كه لغت اسم زيباست، آن داللتي كه اسم بر مسما 
دارد، زيباست. اسم چيست؟ يعني چه؟ حسن و حسين و نبات و ميز و گل و اين ها كه اسم اشياست يعني چه؟ وقتي ما مي گوييم گل يا 
مي شنويم كسي مي گويد گل خود به خود در ذهن ما اين گل مجسم مي شود، يعني اصوات كه به گوش ما خورد، خود به خود در ذهن 
ما اين شكل را ايجاد مي كند، اين داللت اسم بر مسما از مواردي است مثل تداعي معاني، كما اين كه به يك غير فارسي بگوييد گل 
نمي فهمد چه مي گوييد، ولي با يك ايراني تا صحبت كنيد و بگوييد »گل« فوراً متوجه مي شود كه گل چيست. براي او تداعي معاني 
ايجاد مي شود، براي اين كه معني گل به اين شكل در ذهن او بوده است. خداوند هم فرموده است: »َو هلِلِ ااَلْسماُء الُحسني« خيلي 
اسم هاست كه به صراحت و به خوبي خدا را مجسم مي كند، خدا كه قابل جسم نيست، در ذهن ما مجسم مي شود اين اسماءالحسني 
است. ائمه كه فرموده اند: »نَْحُن ااَلْسماُء الُحسني« يعني ما اسماي الهي هستيم، يعني هر كه ما را به آن معنويت و به آن نورانيت ببيند، 
نه اين كه جلوي او بنشيند و با چشم ببيند؛ او خود به خود به ياد خدا مي افتد، براي اين كه مشاهده مي كند يك شخص معمولي اين 
همه قدرت و حيثيت و شخصيت را خدا به او داده است. خداوند خود به خود ياد او مي آيد. بنابراين »َو هلِلِ ااَلْسماُء الُحسني« و »نَْحُن 

ااَلْسماُء الُحسني« به طريقي بر صورت فكريه در درويشي و تداعي معاني كه روان شناسان مي گويند، داللت مي كند.« 
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