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شاید فردا خیلی دیر باشد
امام محمد غزالی میگوید :شهوات دنیا با زنجیرهایش مرا
میکشید و منادی ایمان ،میگفت ،کوچ ،کوچ که چیزی از عمر
باقی نیست و سفر طوالنی در انتظار است و هرچه از علم داری
ریا و تخیل است اگر اکنون برای آخرت آماده نشوی کی آماده
خواهی شد؟ اگر در حال حاضر از این وابستگیها دور نشوی،
پس کی قطع امید خواهی کرد؟
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به نام خداوند بخشنده و مهربان

پیشگفتار
اکثر افراد بر اساس تجارب شخصی ،اعتقادات و فلسفه خاصی برای زندگی
خوددارند ،حتی اصغر قاتل که از جنايتکاران بزرگ تاريخ بوده نيز اعتقاداتی
برای خود داشته و درزمانی که میخواستند وی را اعدام کنند چهار رأس
گوسفند نذر کرد که خداوند او را از اعدام نجات دهد .فردی که چند سال پيش
در مشهد تعداد زيادی زنان روسپی را کشت فکر میکرد که دارد به خدا و
بشريت خدمت میکند .اينهمه بمبگذاری انتحاری که باعث کشته شدن صدها
نفر آدم بیگناه میشود نيز توسط افرادی انجام میشود که فکر میکنند پس از
انفجار بمب به بهشت موعود خداوند وارد خواهند شد.
در قرآن کريم آمده است که "اگر اکثر مردمی که در کره زمين زندگی
میکنند را پيروی کنی تو را از راه خدا دور میکنند .آنها جز از ظن و گمان
خودشان پيروی نمیکنند و چيزی جز انديشه باطل و دروغ در دست ندارند".
(سوره انعام آيه )111
بنابراين يکسری فلسفههای مندرآوردی را سر هم کردن و به منيت ها و
خودخواهیها جامه الهی پوشاندن ،انسان را به راه راست هدايت نمیکند .بهقصد
ارضای خودخواهیها و بزرگنمايی خود ،به ديگران کمک کردن و صبح تا شب
دنبال هدفهای کاذب دويدن و کار خود را الهی و در جهت اهداف عاليه بشر
وانمود کردن ،انسان را به حقيقت نمیرساند ،اگر اينطور بود اآلن هامان معمار
فرعون ظالم و دانشمند سازنده بمب اتمی هيروشيما در اعلیعليين بودند.
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همانند خيلیهای ديگر من نيز در جوانی از اعتقادات مذهبی خاصی برخوردار
نبودم .نزديک شدن من به خدا از حدود  52سال پيش شروع شد که در آمريکا
مشغول تحصيل دوره دکترا درزمينه مهندسی دريايی بودم .به ياد دارم که برای
يک پروژه تحقيقاتی در مورد انتقال رسوبات دريايی با نوعی ميکروسکوپ
الکترونی بنام  Scanning Electron Microscopeکه به SEM
معروف است کار میکردم .اين نوع ميکروسکوپ دارای قابليت بزرگنمائی زيادی
در حدود  1به  07هزار بود ،يعنی شما اگر جسمی به بزرگی  1ميلیمتر را در
زير آن قرار میداديد تصوير آن به بزرگی 07متر درمیآمد .من گاهی ذرات
مرجانها و موجودات دريايی را در زير ميکروسکوپ قرار میدادم و مالحظه
میکردم که يکذره که دهها برابر کوچکتر از نوك يک سوزن است دارای چنان
نظم و ترتيب و پيچيدگی خاصی است که انسان را متحير میکند .هرروز مدتها
در مورد اينکه چه چيزی اين خلقت را به وجود آورده است فکر میکردم و
ايدههای مختلف در مورد خلقت تصادفی و بدون منشأ موجودات برايم به يک
شوخی شبيه بود و کامالً مسخره مینمود .پس از مدتی عادت کردم که به نکات
ريز در طبيعت دقت کنم ،مثالً با ديدن يک پشه فکر میکردم که چطور اين
موجود در هر ثانيه دهها بار بالهايش را به هم میزند؟ اگر مفصلی دارد چطور
مفصل بال او در اين سرعت زياد کنده نمیشود و قلب او چگونه خون را پمپ
میکند و يا دريچههای قلبش چطور کار میکند؟ اين نوع نگرش ،من را کمکم به
اين واقعيت رساند که اينهمه پيچيدگی فنی و تکنولوژيکی در خلقت جز به
نيروی يک منشأ بسيار باشعور ( )intellgentکه من در آن موقع بر مبنای
اعتقادات کالسيک نام خدا را بر آن گذاشتم ،عملی نيست.
بهعنوان کسی که مدتها درزمينه علم و تکنولوژی تحصيلکرده بود
احترام زيادی برای اين خالق بزرگ در خود حس میکردم ،همانطور که يک
مهندس الکترونيک برای مخترع ميکروپروسسور کمپانی موتوروال و يا يک
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دانشجوی رشته فيزيک برای يک برنده جايزه نوبل فيزيک ارزش قائل میشود.
يک روز به يکی از دوستانم که در کار روباتيک بود و اصالً به خدا اعتقاد نداشت
گفتم که فالن کمپانی يک روبات ساخته که از سطوح عمودی باال میرود .او با
حيرت زيادی گفت « :غيرممکن است» .گفتم« :اگر چنين طراح بزرگی در آن
شرکت باشد تو حاضری دست او را ببوسی؟» گفت« :دست را که نمیبوسم ،ولی
مطمئناً برای او احترام زيادی قائل میشوم ».گفتم « :اگر آن روبات بهاندازه 57
ميلیمتر باشد حاضری دست او را ببوسی؟» پاسخ داد« :حاضرم پای او را نيز
ببوسم ».گفتم« :من يک سازنده میشناسم که روباتی به طول  3ميلیمتر بنام
پشه ساخته که نهتنها روی سطح عمودی راه میرود بلکه پرواز نيز میکند و تو
حتی حاضر نيستی راجع به او فکر کنی».
در گفتگو با خيلی از افراد که از اصول و مبانی علم و تکنولوژی اطالع
زيادی ندارند ،متوجه شدم که پيشرفتهای فنی و تکنولوژيکی بعضیها را
هيجانزده نموده و احساس میکنند بشر بهزودی جای خدا را گرفته و به خالق
بزرگ هستی تبديل میشود.
يک روز شخصی با هيجان برای من در مورد اينکه «بهزودی انسان را در
لولهآزمايش میسازند» و اينکه «اعتقاد به خدا پوچ است» صحبت میکرد و من
هر چه برايش شرح میدادم بیتأثير بود که بفهمد «باغبانی که بذر يک گياه را
در گلخانه و يا باغچه میکارد هنری ندارد ،شعور و تکنولوژی در ساختمان بذر
است که خودبهخود مواد غذايی را جذب کرده ،رشد و نمو میکند .کسی که آن
دانه را درست کرده خالق واقعی است نه آنکسی که آن را کاشته است».
به عقيده من پيشرفت علم نهتنها به سؤاالت مطرحشده در رابطه با خلقت
پاسخ نمیدهد بلکه هرروز تعداد سؤاالت را بيشتر میکند .در قديم يک سنگ را
بهعنوان جامد میشناختند و لذا تنها يک موضوع ناشناخته در مورد ساختمان
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آن مطرح بود ولی امروزه بااطالع از ساختمان کريستالی و ساختمان اتمی و
مولکولی و اوربيتالها و غيره ،دهها سؤال ناشناخته جديد اضافهشده است.
نمیخواهم از بحث اصلی فاصله بگيرم ،خالصه بگويم ارتباط من و خدا
بهعنوان يک تحسينکننده و يک خالق بزرگ علمی و تکنولوژيکی تا سالها باقی
ماند و با تحقيق و تدبر در مسائل و نگرش دقيق به موجودات و اشياء هرروز
تقويت میشد بهنحویکه گاهی دقيقهها روی يک موجود کوچک مانند عنکبوت
و يا گلکوچک تمرکز کرده و خداوند را به خاطر خلقت آن مورد تحسين قرار
میدادم ،که اين امر شروع عبادت من بود.
از ايام قديم نماز را به ما ياد داده بودند ولی کاربرد زيادی نداشت؛
نمازخواندن من با روش خاصی بود يعنی اينکه وقت معينی نداشت و هر وقت
احساس میکردم عالقه به اين کاردارم نماز میخواندم .با ساير شعائر مذهبی تا
حدی آشنا بودم ولی عالقهای به حفظ آنها نداشتم ،چون در زندگی يک جوان
که در خارج از کشور زندگی میکرد و دوستانش نيز همه خارجی بودند و در
مهمانیها و پارتیهای مختلف حضور میيافت ،اين مسائل جايگاه چندانی
نداشتند .پس از اتمام تحصيالت عليرغم موقعيت خوب کاری با توجه به اينکه
سالها بهعنوان دستيار تحقيقاتی بر روی پروژههای مختلف کارکرده بودم و
معدلم نيز  4يعنی معادل  57بود به ايران بازگشتم زمان بازگشتم به ايران
مصادف بود با اوج موشکباران تهران توسط حکومت بعثی عراق بود .اولين دليل
بازگشت من به ايران عالقه شديدم به وطن و فرهنگ تاريخی خودم بود زيرا در
کشور آمريکا نشان زيادی از تاريخ و تمدن قديم وجود نداشت و دليل ديگرم
عالقه به شعر و عرفان و مسائل ماوراءالطبيعه بود که آنهم در فرهنگ غربی
ضعيف بود و اگر مثالً به يک غربی میگفتی بيا باهم چند کلمه حرف دل بزنيم
طرف خيال میکرد که منظورت جگر و دل و قلوه گوسفند است .مورد سوم
اينکه در خارج يک ايرانی هرچقدر هم که ازلحاظ مادی و فرهنگی و اجتماعی در
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سطح باال باشد ،از ديد بعضی از آمريکائیها يک آدم درجه سوم و چهارم
بهحساب میآيد .از ديد آنها سفيد آمريکائی ،انسان درجه  1است و سياه
آمريکائی که در برخی از ايالتها حتی موردتنفر نيز است ،انسان درجه  5و
چيکانو و آمريکای جنوبی و غيره درجه  3و  ...و در درجه آخر خاورميانهای و
غيره قرار دارد .البته الزم به ذکر است که در آمريکا نيز افراد زيادی هستند که
خارج از هرگونه تعصب به خارجيان نگاه میکنند .يکی از دوستانم که روزی
دوستان آمريکائی بچهاش به لهجهاش خنديده بودند عصبی و ناراحت شده و
میگفت« :حس میکنم حتی فرزندم مرا بهعنوان يک خارجی نگاه میکند».
بههرحال با بازگشتم به ايران جستجوی خود را در رابطه با يافتن حقيقت
زندگی و مرگ و واقعيتهای هستی و مواردی که مورد سؤالم بود ادامه دادم.
چندين کتاب خوب در شناخت من نسبت به مسائل ماوراءالطبيعه مهم بودند.
يکی از کتابها کتاب «انسان روح است نه جسد» نوشته دکتر رئوف عبيد ترجمه
دکتر زينالعابدين خلخالی بود .اين کتاب دهها عکس از جلسات احضار روح و
روحهای مختلف را نشان داده و خواننده را با روح و جهان پس از مرگ آشنا
میکرد .
اگر کسی اين کتاب را بخواند به روح وزندگی بعد از مرگ اعتقاد پيداکرده
و متوجه میشود که خيلی از علما و دانشمندان بزرگ جهان مانند ويليام
کروکس که مخترع راديو متر بوده و يا ماری کوری و پيير کوری و فالماريون
علمای علم الروح بودهاند.
چندين کتاب در مورد قرآن و معجزات آن خواندم که يکی از آنها شبکه
رياضی قرآن چاپ انتشارات طه بود .با خواندن اين کتابها بهعنوان کسی که
سالها در مورد علم و رياضی مطالعه کرده بودم مطمئن شدم که قرآن بدون
شک يک معجزه رياضی و نوشته کسی در ماورای دانش بشری است .کتاب مغز
متفکر جهان شيعه چاپ انتشارات جاويدان که توسط مرکز مطالعات اسالمی
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استراسبورگ جمعآوریشده و گفتهها و نوشتههای امام جعفر صادق (ع)
(بهعنوان يک متفکر که دانشمندان بزرگی چون جابر بن حيان کاشف
اسيدسولفوريک افتخار شاگردی وی را داشتهاند) را تشريح میکند نيز برای من
کمک خوبی در درك حقيقت بود.
کتاب خوب ديگر با عنوان «تصوف» که توسط محمدصادق کاله قوچی در
سنندج چاپشده ديدگان من را به عرفان باز کرد .اين کتاب با تصاويری از
صوفيان قادری کسنزانی نشان میدهد که با بهرهگيری از عرفان ،انسان میتواند
به يک موجود خارقالعاده تبديل شود بهنحویکه گزيدن مارسمی او را نمیکشد،
جريان برق به وی آسيبی نمیرساند و همانند حضرت ابراهيم میتواند داخل
آتش بشود بدون آنکه بدنش بسوزد .من هم يک روز مانند شما از شنيدن اين
مطالب تعجب میکردم ولی تحقيق و تفحص ،برخی از حقايق امر را برايم
مشخص نمود .چيزی که بيش از همه درحرکت به سمت حقيقت به من کمک
کرد خواندن کتاب آسمانی قرآن بود .درراه تحقيقات خود سفرهايی به برخی از
شهرها و روستاهای دورافتاده کشور نموده و با برخی اوليا که در عالم عرفان به
درجات باالئی رسيدهاند مالقات کردم و متوجه شدم که در دنيای هستی بهغيراز
انسان ،موجودات ديگری نيز وجود دارند که من قبالً در مورد آنها کمترين
اطالعی نداشته و حتی اعتقاد به آنان را خرافی میپنداشتم .در اين کتاب من در
رابطه با اين موارد مطلبی ندارم ولی در جلد دوم اين کتاب ،در مورد عالم عرفان
و فيزيک ماوراء (متافيزيک) برايتان صحبت خواهم کرد.
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مقدمه
دوست عزيز من ،شما هم مانند خيلی از افراد ديگر ممکن است به آخرت
وزندگی بعد از مرگ اعتقاد نداشته باشيد و فکر کنيد که حيات از يکسری
فعلوانفعاالت شيميايی به وجود آمده و تکامل پيداکرده و ما پس از گذراندن يک
زندگی بيولوژيکی از بين رفته و نابود میشويم.
برخالف ايده فوق ،در اين صفحات در رابطه با اثبات اين حقيقت بحث
میشود که حيات با اهداف کامالً مشخص ايجادشده و انسان میتواند با استفاده
از فرصت حياتی که در زندگی مادی به او دادهشده به اهداف روحی و مادی
بزرگی دست پيدا کند.
ممکن است فکر کنيد که اين هم يک موعظه ديگر است و دليلی ندارد که
شما وقت عزيزتان را صرف خواندن اين مطالب کنيد .من به شما اطمينان
میدهم که اگر مدت کوتاهی از وقت خود ،که بخش زيادی از آن را صرف ديدن
فيلم و حل جدول و سرگرمیهای ديگر میکنيد را به موضوع فوق اختصاص
دهيد حقايقی برايتان مشخص میشود که در نگرش شما به زندگی مؤثر خواهد
بود .برای وارد شدن به بحث ،طی کردن چند پله مقدماتی الزم است .پله اول از
بين بردن الگوهای ذهنی قبلی شما است .از شما استدعا دارم الگوهای ذهنی
قبلی که ممکن است براثر تلقين و تبليغات و توجيهات هدفدار در مغز شما
ايجادشده باشد را کنار بگذاريد .منظور من اين است که ديگر فکر نکنيد که
زمين مرکز عالم است چون بطلميوس به آن معتقد بوده و يا اسالم دين افراد
مهجور است ،چون در کانال ماهواره يک نفر از آمريکا چنين گفته و يا قرآن
کتاب آسمانی نيست چون در آن نوشته که زنها را کتک بزنيد .پله دوم آزاده
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بودن و آزاد فکر کردن است .برای وارد شدن به راه حقيقت الزم است که آزاده
باشيد .يعنی اگر با داليل عقلی و منطقی برايتان مشخص شد که بايد روش فکر
کردن ،کار کردن وزندگی کردن خودتان را تغيير دهيد از انجام آن خودداری
نکنيد .خيلی از افراد يکعمر در يکراه نادرست جلو رفته و به زندگی فالکتبار
خود ادامه میدهند و توجيه آنها اين است که برايشان مشکل است که از اين
راه خارج شوند .افراد معتادی هستند که با بیآبرويی در يک خانواده به زندگی
قارچی خودشان ادامه میدهند و توجيه آنها اين است که نمیتوانند و يا
شهامت آن را ندارند از دوستانشان ،که آنها را به اين راه دوزخی کشاندهاند ،جدا
شوند .انسان حقيقتطلب بايد آزاده باشد و اگر حقانيت راهی برايش مشخص شد
شهامت پذيرش و حرکت در آن راه را داشته باشد.
قبل از وارد شدن به بحث اصلی من فرضيه خود را تشريح نموده و سپس با
داليل و مدارك آن را ثابت میکنم .فرضيه مطرحشده شايد برای شما تازگی
نداشته باشد و حتی در حال حاضر به بخشی و يا تمام آن معتقد باشيد ولی
استداللهای مطرحشده در رابطه با اثبات آن ،و ايجاد اطمينان قلبی در رابطه با
آن ،ممکن است برايتان جديد باشد .فرضيه مطرحشده ممکن است در الگوهای
ذهنی قبلی شما وجود داشته باشد ولی طبق قراری که اول بحث باهم گذاشتيم،
شما بايد بدون هيچگونه پيشداوری و الگوی ذهنی به اين بحث وارد شويد.
فرضيه اين است که کائنات و بشر توسط وجودی بنام خداوند آفريدهشده
است .خدا در ابتدا وجود داشته و هستی را برای هدف خاصی ايجاد کرده است.
انسان از مخلوقات خاص خداوند بوده و دارای ارزش بااليی ازلحاظ قابليتهای
ذهنی و روحی است ،بهنحویکه خداوند پس از آفرينش انسان به خود تبريک
گفته است .ازلحاظ فکری انسان برای هدايت و باال بردن قابليتهای خود نياز به
راهنما و مربی دارد .ازآنجاکه خداوند عالقه خاصی به اين مخلوق خاص خود
دارد ،توسط افرادی از نوع خود او اقدام به هدايت وی کرده است که اين افراد به
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پيامبران معروفاند .همانطور که يک کامپيوتر با پيشرفت تکنولوژی نياز به
سيستمعامل جديد دارد ،بشر نيز در سير تکاملی نياز به الگوهای جديدی برای
هدايت داشته است .به همين دليل با پيشرفت زمان ،خداوند پيامبران جديدی را
برای هدايت بشر فرستاده است .با توجه به اينکه ازلحاظ فکری انسان قابليت
برقراری ارتباط و تکامل را دارد ،باگذشت زمان نوع هدايت بشر تفاوت يافته و لذا
پس از برانگيخته شدن تعدادی ،نيازی به فرستادن پيامبران بعدی وجود نداشته
است .هر پيامبر در زمان خود با داليل و استدالل ،ديدگاههای خداوند را برای
هدايت بشر اعالم کرده است .بعضی از پيامبران دارای دستورالعملهای مدون
بهصورت کتاب بوده و اکثراً قابليت اجرای امور خارقالعاده بنام معجزات را دارا
بودهاند .اديان آسمانی معروف دارای کتاب مدونی بوده ولی بهمرورزمان به علت
آنکه هر دين جديد جايگزين دين قبلی شده ،مطالب اين کتابها دستخوش
تغيير و تحريف گرديده و در مقطع فعلی هيچيک از اين کتابها با کتاب اصلی
مطابقت ندارد بهجز کتاب آخرين پيامبر بنام قرآن که در اين صفحات با داليل
رياضی اثبات میشود که اين کتاب در طول زمان دستنخورده و بدون تحريف
باقيمانده و لذا تنها کتابی است که کالم وحی و نوشته خالق بزرگ هستی است.

هدف از این صحبتها چیست ؟
شايد بگوئيد که برفرض اگر اين حرفها درست باشد ،چه نفعی به حال ما
دارد .اين صفحات در رابطه با اثبات اين حقيقت است که انسان واالترين مخلوق
هستی بوده و برای هدفهای بزرگی آفريدهشده است .خالق ما در هرلحظه از
زندگی ناظر بر کارهای ما بوده و خواهان تعالی و پيشرفت ما بهسوی خود است.
اگر از وی درخواست نماييم کارهای نادرست و يا گناهانی که تابهحال انجام
دادهايم را میبخشد .او راه نزديک شدن و رسيدن به خود را به ما نشان داده و
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لذا ما میتوانيم باکمی تالش و مجاهدت به وی تقرّب پيدا کنيم .نزديک شدن به
خدا باعث ايجاد سرمستی روحی و عشق و عالقه و گرمی در زندگی میشود.
مانند يک جوان عاشق در سنين نوجوانی شما نيز میتوانيد هرروز از عشق خدا
در لذت و سرمستی بسر ببريد .ديگر مصائب و ناراحتیهای زندگی شمارا ناراحت
نمیکند .ناراحتی روحی ،تشويش و نگرانی و ترس ،از زندگی شما خارج میشود.
شما هم میتوانيد با ماوراءالطبيعه و عالم غيب ارتباط داشته باشيد .شما هم
میتوانيد مانند پيامبران و امامان با امور خارقالعاده مرتبط باشيد و خود منشأ
انجام اينگونه اعمال باشيد .شما هم میتوانيد برای خدا عزيز بشويد بهنحویکه
از قبول خواسته شما امتناع نکند و يا به قولی شما هم میتوانيد صاحب کرامات
شويد.
اگر به خالف اين راه برويم زندگی برای ما مانند خيلیهای ديگر به زندانی
زجرآور تبديل میشود .مشابه يک سيستم جوجهکشی ،ما هم مانند ميليونها
جوجه ديگر مرحله رشد در داخل مرغداری را طی کرده و پس از خوردن و رشد
کردن ،نيستی و فنا را تجربه خواهيم کرد .با افزايش سن ،هرروز با ديدن
چروكهای صورت و ضعف جسمانی ،نزديک شدن به آخر خط را بيشتر احساس
کرده و لذتهايی که زمانی ما را سرخوش میکردند برايمان وجود نخواهد داشت.
پس از چند سال ،ديگر مثل دوران جوانی از خوردن لذت نمیبريم چون معده ما
را همراهی نمیکند ،لذتهای جنسی نيز بهزودی به سر میآيد .ديگر مثل
گذشته نهتنها محبوب ديگران نيستيم ،بلکه ممکن است به يک موجود سربار که
وجودش آزاردهنده است ،تبديل شويم .پس از چندی از رفتن به مجلس ختم و
مراسم عزاداری اکراه پيدا میکنيم چون ما را به ياد رفتن از دنيا و پايان هستی
خود میاندازد .واقعيت تلخ است! ما نيز بايستی مثل يکی از چند ميليارد جوجه
ديگر به زير چاقوی سالخی برويم .يعنی همه آرزوها ،همه برنامهريزیها ،همه
ترسها و همه نگرانیها برای همين بوده است؟ در پشت اين ديوار يک حيوان
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درنده مشغول کشيدن پنجه به ديوار است .اين حيوان بهزودی ديوار را میشکند
و وارد اتاق میشود .يک ساعت ،يک روز ،يک سال ،ده سال ،سی سال .........
ديگر ،اين حيوان ديوار را میشکند و ما و شمارا از بين میبرد .چگونه میتوانيم
با شنيدن صدای وی در پشت ديوار اينقدر بیخيال باشيم؟ هيوالی مرگ دير يا
زود اين ديوار را میشکند و تمام آرزوهای ما را ناتمام باقی میگذارد.
اگر به راه حقيقت برويم ،اتاق محقر زندگی برای ما به قصر نور و شادی
تبديل میشود وزندگی پر از روزمرگی و يکنواختی ما به يک فعاليت هدفمند و
پرنشاط برای پيشرفت و تعالی تبديل میگردد .نور و گرمای ايمان ،زندگی سرد و
بیروح ما را گرمی بخشيده و شادی ،سرخوشی ،انبساط و يکی شدن با حقيقت
هستی را برايمان به ارمغان خواهد آورد .ترس و اندوه از قلبهايمان زدوده شده و
چشمههای حکمت و حقيقت بر روی آن گشوده میشود.
پس از جدا شدن از اين زندگی کوتاه به حياتهای بزرگتر و شکوهمندتر
واردشده و در زندگی ابدی در عشق و سرخوشی بيشتر به هستی جاودانه خويش
ادامه خواهيم داد.
جويــنـده عـشـق بیعدد خواهد بود
عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود
هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود
فـردا که قـيـامــت آشـکارا گــردد
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قرآن معجزه بزرگ
يکی از موارد مهم در رابطه با بحثهای مطرحشده در اينجا استناد به
مطالب قرآن است .بنابراين الزم است که استحکام مبانی و معجزات آن مورد
تشريح قرار گيرد .در اين بخش استدالل میشود که قرآن کالم خداوند بوده و
نمیتواند نوشته دست بشر باشد .اثبات موضوع مطرحشده بر مبنای مسائلی
همچون زيبايی کالمی و يا مسائل مختلف علمی همچون حرکت کوهها که در
آيه  88سوره نَمْل (مورچه) به آن اشارهشده و به  Continental Driftمعروف
است (از تئوریهای جديد در علم زمينشناسی) و يا آفريده شدن زمين و آسمان
از يک شئ واحد بههمپيوسته (در سوره انبيا آيه  37به آن اشارهشده) که از
تئوریهای جديد ايجاد کهکشانها است و يا دهها مورد علمی ديگر که قابل
ارتباط به آخرين دستاوردهای علمی روز است ،نيست بلکه بر مبنای عدد و رقم و
به نحوی است که اگر يک نفر قابليت شمارش و درك اعداد را داشته باشد
میتواند بهسادگی به اعجاز آن پی ببرد.

آیا چنین معجزاتی در کتابهای آسمانی دیگر نیز وجود دارد؟
زمانی که من با معجزات رياضی قرآن مواجه شدم فکر کردم ممکن است
ديگر کتابهای آسمانی نيز دارای چنين معجزاتی باشند .باکمی بررسی به اين
نتيجه رسيدم که قرآن با کتابهای اديان ديگر قابلمقايسه نيست .به عبارتی
قرآن تنها کتابی است که بهصورت اصيل باقيمانده است .انجيلهای موجود
نوشته حضرت عيسی (ع) نمیباشند .هر يک از چهار انجيل به نام شخصی است
که در تاريخ انجيل معروف شده و اين چهار نفر مؤلف انجيل نيستند  .بدين
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معنی که متون نسبت دادهشده به يوحنا و مَتّی و مُرقَس و لوقا به قلم خود اين
چهار نفر نوشتهنشده و اين متون فقط جنبه نقل و روايت دارند که صدور آنها به
اين چهار نفر نسبت دادهشده است .کتابهای اديان ديگر وضعی بدتر از انجيل
دارند!
يکی از محققين به نام بارت ارمن ( )Bart Ehrmanدر کتاب خود
تحت عنوان " :نقلقولهای غلط از مسيح ،داستان پشت پرده تحريفات انجيل"
که در سال  5772توسط انتشارات هارپر به چاپ رسيده چنين میگويد:
"ما چطور میتوانيم به خودمان بقبوالنيم که انجيل کلمات تحريفنشده
خداوند است درصورتیکه متن اصلی که خداوند نازل نموده موجود نيست و ما
تنها متونی را در دست داريم که توسط برخی افراد دستنويس شده و قوياً
محتمل است که تحريفشده باشند .آيا صحيح است که بگوييم اين
کپیبرداریها از طرف خداوند کنترلشدهاند؟ ما چطور میتوانيم بگوييم که اين
متونی که در دست هستند با متن اصلی کتاب مطابقت دارند درصورتیکه اينها
تنها کپیهايی هستند که با متون اصلی قرنها فاصله داشته و به هزاران دليل از
متن اصلی فاصله گرفته و تحريفشدهاند".
قرآن تنها کتاب آسمانی است که بيش از هزاران نفر در جهان حافظ آن
هستند .حافظان قرآن از سنين  4سالگی تا يکصد و چندسالگی وجود دارند،
درصورتیکه حتی يک نفر مسيحی و يهودی وجود ندارد که حافظ کتابهای
خود باشد.
راستی چطور بچهای که تازه زبانباز کرده میتواند حافظ يک کتاب 177
صفحهای بشود؟ جز اين است که خداوند آن کتاب را به ژنهای آن بچه تلقين
کرده است؟ يک فيلم از يک بچه  2ساله تانزانيايی بنام شيخ شريف ديدم که در
سن  4سالگی حافظ قرآن بوده است .چنين مواردی کم نيستند و در ايران نيز
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چنين افرادی وجود دارند .از آن جمله میتوان به دکتر طباطبائی که به خاطر
حفظ و تفسير قرآن در سنين خردسالی موفق به اخذ درجه دکترای افتخاری از
يکی از دانشگاههای اروپا شده بود اشاره کرد.
دليل اينکه قرآن دستنخورده و بدون تغيير باقيمانده مشخص است .زيرا
قرآن آخرين کتابی است که خداوند وحی کرده و بقولی آخرين کالم تنزيل يافته
خداوند است .خداوند همانند يک کمپانی ماشينسازی که با آمدن مدل جديد
مدلهای قديمی را از بازار خارج میکند ،کتابهای قديم را از دور خارج کرده
است .در مورد قرآن خداوند صراحتاً اعالم میکند که اسالم آخرين دينی است
که میآيد و به اين دليل اعالم میکند که قرآن را بدون تغيير حفظ خواهد کرد.
خداوند در آيه  9سوره حجر میفرمايد" :بهدرستی که ما قرآن را فرو فرستاديم و
بیترديد خود نگهبان آن هستيم".
خداوند در مورد اينکه هيچکس در طول تاريخ موفق نخواهد شد که نظير
قرآن را بياورد بهطور قاطعانه اعالم کرده و در آيه  88از سوره بنیاسرائيل
میفرمايد " :بگو اگر گروه جن و گروه انسانها همگی گرد همآيند تا مانند اين
قرآن را بياورند هرگز مانند آن را نخواهند آورد اگرچه در اين کار يار و پشتيبان
يکديگر باشند".
در آيات  53و  54سوره بقره آمده است "اگر شما شکی داريد بر آن قرانی
که بر بندهی خودمان (پيامبر) فرستاديم ،پس يک سوره مثل آن بياوريد و
گواهان خود (غير از خدا) را بخوانيد ،اگر راست میگوييد ( )53اگر چنين نکنيد
که هرگز هم نمیتوانيد بکنيد ،پس از آتشی بترسيد که هيزم آن مردم (گناهکار)
و سنگها (بتها) هستند ،همان عذابی که برای کافران است ( .")54در اين
آيات قرآن با آغوش گشوده همه جهان را در همه اعصار به رقابت دعوت نموده و
اعالم میکند که هيچکس نمیتواند يک سوره مشابه آن بياورد ،حتی سورهای به
کوچکی سوره اخالص که از دو سه سطر بيشتر نيست .اگر به تاريخ مراجعه کنيد
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متوجه خواهيد شد که برای رد کردن اين ادعا کافران ثروتمند در زمانهای
مختلف با گماردن دانشمندان و افراد اهل ادب تالشهای زيادی را در رابطه با
نوشتن حتی يک سوره کوچک مشابه قرآن نمودند که برخی از نوشتههای آنها
موجود است .در مقايسه با کالم قران اين سورهها بهقدری سبک و حقير هستند
که هيچکدام از آنها قابلطرح نمیباشند.
در اينجا شايد اين سؤال به ذهن شما خطور کند که اگر اين موضوع
درست باشد و قرآن کالم خدا است ،پس مواردی که در شبکه ايرانی ماهواره در
آمريکا میگويند چيست و چرا اين صحبتها اصالً مطرح میشود؟ با خراب کردن
بنيان اعتقادی يک گروه چه چيزی نصيب اين افراد میشود؟ چرا انتشارات
صهيونيستی پنگوئن چند ميليون دالر به شخصی بنام سلمان رشدی میدهد تا
با مطرح کردن يک سری ايدههای ماليخوليايی بنيان اعتقادی مسلمانان را نابود
کند .نمیخواهم وارد اين بحث بشوم ولی قضيه کمی مشکوك به نظر میآيد.
انتقاداتی که از قرآن میشود بر زمينههای فکری سوئی استوار بوده و ديدگاههای
خاصی را مطرح میکنند که بعداً به آن خواهيم پرداخت.
مطمئناً هر موضوعی را اگر از يک بُعد کوچک و بدون در نظر گرفتن وجوه
اصلی آن موردبررسی قرار دهيم جای انتقاد ايجاد میشود .اين بهمثابه آن است
که در موضوع تشريح يک درخت ،بجای اينکه ريشه و ساقه و برگها و سرسبزی
و مکانيم فتوسنتز و رشد و نمو و زيبايی ظاهری آن را تشريح نماييم ،يک برگ
زرد را برداريم و بدون در نظر گرفتن ارتباط برگ زرد با درخت ،شروع به انتقاد از
زردی برگ و غيره بنماييم .انتقاداتی که از قرآن توسط افرادی که منافع خاصی
را دنبال میکنند مطرح میشود ،نيز دقيقاً مشابه همين امر است .يک روز به
مطالبی که از يکی از کانالهای ماهواره پخش میشد گوش میدادم .اکثر مواردی
که راجع به ترجمه آيات قرآن میگفت کامالً دروغ و کذب محض بود .با خود
گفتم ایکاش مردمی که اين مطالب را میشنوند اآلن قلم و کاغذ همراه داشتند
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و اين دروغپردازیها را يادداشت کرده و با ترجمه آيات قرآن مطابقت میدادند.
به نظر من بهترين کار آن است که خودتان قرآن را بخوانيد.
قبل از مطرح کردن معجزات عددی قرآن  ،شايد برايتان جالب باشد که
بدانيد
 واژه شهر (ماه) در قرآن  15بار بهکاررفته و تعداد ماههای سال نيز  15ماه
است.
 واژه يوم به معنای روز (بهصورت مفرد) در قرآن  312بار بهکاررفته و روزهای
شمسی نيز  312روز است.
 واژه سجده در قرآن  34بار بهکاررفته و نمازهای يوميه نيز  34سجده دارد.
 واژه ابليس در قرآن  11بار آمده و استعاذه يعنی پناه بردن به خدا از ابليس
نيز  11بار آمده است.
 واژه مالئکه در قرآن  88بار آمده و واژه شياطين نيز  88بار آمده که دقيقاً
مضرب ابليس يعنی  8x11است .در قرآن ابليس فقط به عزازيل (رئيس
شيطانها) اطالق شده ولی شيطان به شياطين جن و انس اطالق گرديده
است .به گفته پيامبر اسالم (ص) شياطين انس انسانهايی هستند که درراه
شيطان بوده و اهداف او را ترويج میکنند.
 واژه دنيا در قرآن  112بار آمده و واژه آخرت نيز  112بار آمده است
 واژه صلوات که در زبان عربی به معنی نماز است (جمع صاله)  2بار آمده که
برابر دفعات نمازهای يوميه است.
 " سَماواتِ السَّبْع " که به معنی هفتآسمان است در قرآن  0بار آمده است.
آیا چیدن و جاسازی کردن و یا میزان کردن اینهمه عدد در یک
کتاب  633صفحهای که در زمان وحی هنوز جمعآوری نشده و روی چرم و
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استخوان بوده و بعد از مرگ پیغمبر (ص) جمعآوریشده ،توسط یک نفر
عرب سواد نیاموخته در 8033سال پیش کمی غیرعادی به نظر نمیآید؟
آنهم درزمانی که مردم فكر میکردند ستارگان میخهایی هستند که در
آسمان کوبیدهاند و یا زمانی که مردم شمارش اعداد را با انگشتانشان
انجام میدادند .نمیدانم؛ خودتان بیطرفانه بیندیشید ولی سعی کنید
همانطور که در اول بحث قول دادید آزاده باشید و نگذارید زمینههای
فكری قبلی ،ذهن شمارا منحرف کند.
روزی يک نفر میگفت :امروزه گناه زياد شده و برکت مردم هرروز کمتر
میشود (در جلد دوم اين کتاب راجع به برکت و قوانين آن صحبت خواهم کرد)
و بهزودی شيطان دنيا را فتح خواهد کرد .به عقيده من امروز عصرِ علم و
اطالعات است و ديگر مثل قديم نمیتوان مردم را در جهالت و گمراهی نگه
داشت .اگر حقيقتی وجود داشته باشد بهزودی بر همه آشکار خواهد شد .امروزه
پيشرفت علم حقايق را هر چه بيشتر آشکار میکند و تابش نورِ حقيقت به
ظلمات جهل و خرافهپرستی پايان خواهد داد .بهزودی بشريت به سمت
يکتاپرستی و شناخت راه صحيح حقيقت حرکت کرده و اسالم واقعی که بر کتاب
قرآن ،يگانه کتاب الهی موجود ،استوار است دنيا را تسخير خواهد کرد؛ اين
موضوع در قرآن نيز بهطور ضمنی آمده است" .و ما بعد از تورات در زبور (کتاب
حضرت داود) نوشتيم "بندگان شايستهام ،وارث (حکومت) زمين خواهند شد"
(سوره انبيا آيه .)172
قديمها که کتاب نبود و کامپيوتر و ماشينحساب و اينترنت و غيره وجود
نداشت درك حقايق بسيار مشکل بود و ما امروز سعادتمند و مورد لطف خداوند
هستيم که از جديدترين امکانات در شناخت حقيقت برخوردار میباشيم.
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امروز برای اينکه عظمت خداوند را درك کرده و از حيرت فرياد کشيده و
بیهوش شويم ،يک ماشينحساب ساده برايمان کفايت میکند.
همينقدر که گناه و فساد زياد میشود ،خداوند نيز داليل هدايت بيشتری
را جهت افراد آزاده و جستجوگر ارائه میدهد .اخيراً در تهران آقای کورش جم
نژاد با يک ماشينحساب ساده معجزهای رياضی در قرآن کشف کرده که برای
حيران کردن افراد اهل تفکر کافی است .اين معجزه بهسادگی قابل يادگرفتن
است و من از وقتی آن را فهميدم به افراد زيادی توضيح دادم .شما نيز میتوانيد
اين کار را بکنيد .يک کاغذ بگيريد و  4ستون برای آن در نظر بگيريد .يک ستون
از  1تا  114شماره رديفها را بنويسيد که هر شماره مربوط به يک سوره قرآن
است .در جلوی هر سوره تعداد آيات آن سوره را بنويسيد .مثالً سوره شماره 1
سوره حمد است که تعداد آيات آن  0است .سوره شماره  5بقره است که تعداد
آيات آن  581است ،سوره شماره  3سوره آلعمران است که تعداد آيات آن 577
است و الیآخر .حال شماره سوره را با تعداد آيات آن جمع کنيد .اگر اين جمع
يک عدد فرد شد آن را در ستون سوم بنويسيد و اگر يک عدد زوج شد در ستون
چهارم بنويسيد .اين کار خيلی ساده است ،در مورد سوره حمد ،شماره سوره ()1
را با تعداد آيات ( )0جمع میکنيم و نتيجه آن ( )8را در ستون  4مینويسيم .در
مورد سوره بقره ،شماره سوره ( )5را با تعداد آيات ( )581جمع میکنيم و نتيجه
آن ( )588را در ستون  4مینويسيم .در مورد سوره آلعمران ،شماره سوره ( )3را
با تعداد آيات ( )577جمع میکنيم و نتيجه آن ( )573را در ستون  3مینويسيم
و الیآخر ،و درنهايت مالحظه میشود که تعداد عناصر رديف سوم با رديف چهارم
مساوی است .يعنی  20عدد از کل  114سوره تشکيل عدد زوج و  20عدد ديگر
تشکيل عدد فرد میدهد که اين خود يک پديده خارقالعاده است .حال کل
عناصر ستون اول را باهم جمع میکنيم عدد  1222را تشکيل میدهد .عناصر
رديف  5را باهم جمع میکنيم جمع آن میشود  .1531عناصر رديف  3را باهم
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جمع میکنيم ،میشود  .1222عناصر رديف  4را باهم جمع میکنيم ،میشود
 .1531در جدول زير اين چهارستون و جمع آنها نمايش دادهشده است.
جمع(زوج)
8
588

جمع(فرد)
...
...
573
...
152
...
...
...
...

جمع
زوجها
1531

جمع
جمع
آيهها
فردها
1531
1222
 = 20تعداد فردها = تعداد زوجها

187
...
...
118
157

تعداد آيه
0
581
577
101
157
...
...
2
1

+
+
+
+
+

+
+

شماره سوره
1
5
3
4
2
...
...
113
114
جمع
سورهها
1222

قرآن مابين اعداد زوج و فرد تفاوت قائل شده و برای اثبات حقانيت خود از
اين اعداد به ترتيب خاصی بهرهگيری میکند .در آيه  3سوره فجر آمده است
" والشفع والوتر" که معنی آن اين است" قسم به زوج و فرد" .به نظر میرسد
يکی از مصاديق شفع (زوج) و وتر (فرد) که خداوند به آن قسمخورده همين
معجزات عددی در مورد اعداد زوج و فرد است .محل قرار گرفتن سورههای قرآن
نيز همگی مشخص بوده و شگفتیهای عددی خاصی بر آن مترتب است (در
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مبحث معجزات رياضی قرآن که توسط دکتر رشاد خليفه کشفشده در مورد
محل قرارگيری سوره علق که سوره نوزدهم از آخر قرآن است صحبت خواهد
شد) .در آيه  0سوره قيامت آمده است "اِنّ عَلينا جمعَهُ و قُرآنه" خداوند در اين
آيه میفرمايد که جمعکردن قرآن به عهده اوست.
نکته جالب ديگر که در مورد معجزه عددی توضيح دادهشده آن است که
اگر رقمهای دو عدد کليدی  1222و  1531که خواص آنها توضيح داده شد را
جمع نماييم عدد  38به دست میآيد که مضرب  19است که اين نيز با معجزات
رياضی ،کشفشده توسط دکتر رشاد خليفه هماهنگی دارد.
بنا بر روابط نشان دادهشده ،اگر يک آيه از چند هزار آيه قرآن کم و يا زياد
بشود و يا يک سوره از ستونهای زوج و فرد با يکديگر جابهجا شود ترتيب
رياضی توضيح دادهشده به هم میخورد.
شايد به اين فکر افتاده باشيد که اگر بحث ماوراءالطبيعه و آفرينش حيات
توسط خدا درست است پس اينهمه بهاصطالح متفکرينی که راجع به پيدايش
حيات از ترکيب اسيدهای آمينه و پديدههای اتفاقی که به حيات منجر شده
کتاب مینويسند چه میگويند؟ به عقيده من اينگونه افراد اگر با علم و
تکنولوژی از نزديک ارتباط داشتند ،منظور من از تماس نزديک اين است که اگر
خودشان طراح و سازنده يک هواپيما بودند و يا درزمينه ساخت پليمرها در
صنعت شيميائی فعاليت اجرايی میکردند و يا درزمينه آفرينش و اختراع ،کاری
انجام داده بودند ،چنين عقيدهای ابراز نمیکردند.
اين افراد اکثراً کسانی هستند که واژه هواپيما و موشک و اتم و ستاره را به
نحوی ساده بيان میکنند که انگار اگر  3ساعت وقت عزيزشان را تخصيص بدهند
میتوانند يکی از آنها را بسازند .يک مهندس متخصص در رشته هواپيماسازی
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وقتی صحبت هواپيمای اف  11را میکند با احترام خاصی حرف میزند چون
میداند که پيچيدگیهای طراحی و ساخت اين هواپيما چيست؟ ولی فيلسوفی
که فقط لغت اف  11را در کتاب خوانده ،از همين هواپيما با لحن ديگری صحبت
میکند .بهعبارتديگر ،کسانی که اين فرضيهها را میدهند افرادی هستند که با
علم و تکنولوژی و خلقت و آفرينش از روی ظاهر آشنا هستند و خودشان دستی
بر آتش نداشتهاند .چند وقت پيش در تلويزيون يک برنامه ديدم که يک استاد
دانشگاه ژاپنی درصدد ساخت يک نوع ميکرو روبات بود يعنی روباتهای خيلی
کوچکی که بتوان آنها را برای امور پزشکی مورداستفاده قرارداد .وی برای
ساخت چنين روباتی مدلهای طبيعی را بررسی کرد و به اين نتيجه رسيد که
انسان ،به علت پيچيدگی خارج از تصور ،نمیتواند بهعنوان مدل مورداستفاده قرار
گيرد .لذا سوسک که ازلحاظ تعداد سلولهای مغزی از سادهترين مخلوقات است
را بهعنوان مدل انتخاب کرد .وی ابتدا پاهای سوسک را قطع کرد و توسط
جراحی ميکروسکوپی سيمهايی را به عضالت وی متصل کرد و با ارسال سيگنال
توسط کامپيوتر پاها را به حرکت درآورد و سپس يک مکانيسم بسيار پيچيده با
استفاده از کامپيوتر طراحی کرد که حرکات بسيار سادهای را انجام میداد .اين
دانشمند زمانی که از خلقت سوسک صحبت میکرد با چنان احترامی حرف
میزد که من فکر کردم کمتر عالم مذهبی که سالها خدا را عبادت میکند يافت
میشود که بهاندازه اين دانشمند رشته روباتيک باعظمت کار خدا آشنا باشد.
يک دانشمند ايروناتيک درك میکند که يک پشه با سيستم کنترل پرواز و
بالهايی به وزن چند هزارم گرم و قابليت مانور و حسگرهای ارتفاع و شتاب و
باالنس زاويهای چه عظمتی دارد و يا يک شيمیدان آشنا با ماده شيميائی کوالر
)، (Kevlarکه ازنظر استحکام با فوالد برابری میکند و ثمره  8سال تحقيق
شرکت آمريکائی  Duponاست و در راکتورهای عظيم شيميائی ساخته
میشود ،وقتی مالحظه میکند که يک عنکبوت با جثهای بهاندازه نوك سوزن
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تاری را میتند که ازلحاظ استحکام از کوالر ) (Kevlarباالتر است ،قدرت خالق
آن عنکبوت را درك میکند.
صحبت از عنکبوت شد ،شايد برايتان جالب باشد که بدانيد به نام
موجوداتی که ازنظر خلقت دارای پيچيدگی و اهميت خاص هستند ،در قرآن
سوره آمده است .عنکبوت يکی از اين موجودات است .مورچه و زنبورعسل نيز از
موجودات ديگر هستند که در دهههای اخير کتابهای معروفی به نام اين
موجودات نوشتهشده که برخی از ويژگیهای خلقت آنها را تشريح میکند .البته
درزمانی که قرآن نازلشده بشر ازنظر علمی از پديدههای خلقت اين موجودات
مطلع نبوده است .
راجع به علم و تکنولوژی زياد صحبت کرديم .منظور من از گفتن اين
مطالب آن است که تکنولوژی خلقت و شعور موجودات ،حتی سادهترين
تکسلولیها نيز در ماورای تفکرات بشر بوده و کسانی که فکر میکنند با ريختن
يک سری مواد شيميائی در لولهآزمايش میتوان  Intelligenceو شعور ايجاد
کرد هنوز مفهوم اين لغات را درك نکردهاند.

13
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معجزات ریاضی قرآن
در سال  1901دکتر رشاد خليفه استاد مصری رشته بيوشيمی دانشگاه
کاليفرنيا ،با استفاده از کامپيوتر يک شبکه رياضی پيچيده و خارقالعاده در قرآن
کشف کرد.
متأسفانه در اثر مداحیهای اطرافيان ،امر بر دکتر رشاد خليفه مشتبه شد و
وی پس از چندی ادعا کرد که رسول ميثاق است و ادعا کرد که دو آيه آخر
سوره توبه به قرآن اضافهشده است .البته معجزات رياضی قرآن که در اينجا
ذکرشده ارتباطی به اين ادعا ندارد .همانطور که خداوند در قرآن میفرمايد "ما
قرآن را نازل کرديم و خودمان حافظ آن هستيم"  ،غلط بودن اين ادعا نيز با
معجزه رياضی در مورد تعداد آيات سورههای قرآن که در صفحات قبل تشريح
شد اثبات گرديده و آقای کوروش جم نژاد با يک ماشينحساب ساده ثابت کرد
که اگر حتی يک آيه از هر سوره قرآن کم و يا زياد شود ترتيب رياضی عنوانشده
در صفحات قبل به هم میخورد.
کشفيات دکتر رشاد خليفه که در سال  1997در آمريکا کشته شد
جاذبهای برای مؤسسات انتشاراتی بزرگ جهان مانند انتشارات صهيونيستی
پنگوئن که ميليونها دالر پول به سلمان رشدی بابت خراب کردن وجهه اسالم
در جهان میدهد نداشت و لذا با چندين چاپ محدود ،افراد زيادی از اين
کشفيات مطلع نشدند و به علت غربزدگی و فقر فرهنگی کشورهای مسلمان ،در
اين کشورها نيز آنطور که بايدوشايد به اين کتاب پرداخته نشد .امروزه
امپراتوری قدرت و فساد و زر و زور و تزوير منافع خود را در ضايع کردن چهره
اسالم در جهان میبيند و همانطور که مالحظه میکنيد مؤسسات خبری و
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تبليغاتی جهان که در اختيار اين امپراتوری هستند سعی در نشان دادن چهرهای
عقبافتاده ،تروريست ،فقير ،مهجور و فناتيک از اسالم به جهان دارند .متأسفانه
سادهلوحی و فقر فرهنگی کشورهای مسلمان نيز باعث کمک به اين امر شده و
مردم خودباختهای که فکر میکنند هر چه از آنطرف مرزها روی آنتن ماهواره
بيايد وحی منزل است ،مانند مزدوران بدون جيره و مواجب درراه استکبار
سينهچاك میدهند .بهعنوانمثال میتوان به فيلمهای جشنوارهای که اين روزها
بازارش داغ است اشاره کرد .آيا در فيلمهای جشنوارهای يعنی فيلمهايی که
توسط مؤسسات تبليغاتی و فرهنگی بزرگ دنيا به همهجا فرستاده میشود و
ميليونها نفر به خاطر اينکه اين فيلمها برگزيده هستند آنها را میبينند
يکچيز مشترك ديدهايد؟ اگر دقت کنيد مالحظه میکنيد که در تمام اين
فيلمها عقبافتادگی ،بدبختی و مصيبتزدگی ايران را که بهعنوان يک کشور
اسالمی در دنيا شناختهشده مورد تأکيد است .برای ساخت يک فيلم که در
جشنواره کان توسط داوران وابسته به بنگاههای فيلمسازی صهيونيستی بهعنوان
بهترين انتخاب میشود ،چندين صحنه از روستاهای پرتوپال و کوچههای خاکی
و بچههای در خاكوخل لوليده و چند صحنه از پيرمرد رمال و پيرزن عجوزه
کفايت میکند .يکی از روزنامهها چند وقت پيش مقالهای از يک دانشجوی رشته
دکترا دريکی از دانشگاههای هلند چاپ کرده بود .اين دانشجو نوشته بود که من
هميشه باافتخار با دوستان هلنديم در مورد فرهنگ تاريخی و شعور اجتماعی
کشورمان صحبت میکردم و لذا بهمحض اينکه شنيدم يکی از فيلمهای
کشورمان که در جشنواره انتخابشده به اکران درآمده است برای همه دوستان
هلنديم بليت خريده و آنها را با خودم به تماشای فيلم بردم .چشمتان روز بد
نبيند که بهمحض شروع فيلم عرق خجالت از من سرازير شد و در آخر فيلم
چيزی که بيشتر از همه مرا خشمگين میکرد نگاه ترحمبار و عاقل اندر سفيه
دوستانم به من فالکتزده بود.
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راستی چرا برنامههايی که عليه اسالم جريان دارد باشکوه و جالل و
تبليغات گسترده به اجرا درمیآيد ولی چيزهايی که به نفع اسالم است هميشه
سرکوبشده و مورد هجوم قرار میگيرد .آيا اينکه در دنيا امپراتوری زر و زور و
قدرت و فساد عليه اسالم فعاليت میکند خود دليل حقانيت اسالم نيست؟ آيا
حمايت حقوقبگيران شرکتهای استکباری که تمام قمارخانهها و
فاحشهخانههای دارای مجوز در السوگاس و رينو در آمريکا زير نظر آنها فعاليت
میکنند و اربابان مافياهايی که ساالنه هزاران تن هروئين و کوکائين و قرصهای
مخدر را به کام بشريت ريخته و اين موجود برتر از فرشته را به منجالب تباهی
میکشند ،از فيلمهايی که چهره عقبافتادهای از اسالم نشان میدهد خود مؤيد
صحيح بودن راه اسالم نيست؟
يکی از مسائلی که به هر چيز لطمه میزند دفاع و تبليغ غلط از آن است.
شاعر میگويد « :گر تو قرآن بدين نمط خوانی ببری رونق مسلمانی» .تبليغاتی
که در دنيا برای مسيحيت و يا برخی اديان ديگر در جريان است با رعايت کامل
اصول روانشناسی و بهطور علمی انجامشده ولی متأسفانه تبليغات اسالمی بسيار
تکبعدی و بعضاً زيانآور است .اخيراً شنيدهشده که عالقهمندی جوانان در ايران
به مسيحيت زياد شده است .برخی مسيحی شدن را دليل پيشرفته بودن دانسته
و بعضی از جوانان اقدام به آويزان کردن صليب به گردن و غيره مینمايند .وقتی
فيلم زندگی حضرت مريم (س) با موزيکهای اپرايی و با نشان دادن صحنههای
عطوفت و مهربانی و زيبايیهايی که قلب يک جوان طالب آن است را در
صداوسيما به نمايش درآورده ولی زندگی ائمه (ع) را با پادگانهای سياهی لشگر
که در فيلم مشغول بکش ،بکش هستند به اکران درمیآورند و زمانی که بيننده
فيلم امام علی (ع) بويی از مهربانی و عطوفت علی که وقتی خليفه بزرگترين
امپراتوری روی زمين بود ،کيسه آرد به دوش میکشيد و برای همدردی با
فقيران لباس وصلهدار به تن میکرد را در فيلم حس نمیکند ،آيا عالقهمندی
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جوانان به مسيحيت عجيب است؟ آيا سوء رفتار برخی از افراد که بهعنوان
مدافعان اسالم به مردم شناسانده شدهاند باعث دلزدگی جوانان از اسالم
نمیشود؟ اين امر از قديمااليام رايج بوده و باعث صدمه زدن فراوان به وجهه اين
دين ناب الهی شده است .حکيم سنايی غزنوی میگويد:
مسلـمانـان مسلـمانـان مسلـمانــی مسلـمانــی
از اين آيين بیدينان ،پشيمانی پشيمانـی
مسلمانی کنون اسمی است بر عرفـی و عاداتـی
دريغا کو مسلمانــی دريغا کو مسلمانــی
يکی خوان است پرنعمت قرآن اين غذای جان
وليکن چون تو بيماری نيابی طعم مهمانی
شهيد مطهری در کتاب آشنايی با قرآن میگويد " :وقتی میبينيم راه خدا
دشواری دارد میآييم به خيال خودمان يکراه ديگری خلق میکنيم .بعد اگر آن
راه را به خودمان نسبت بدهيم کسی از ما قبول نمیکند .آن را به امام حسين
نسبت میدهيم .میگوييم راه خدا يکراه سختی است ولی راه امام حسين از راه
خدا آسانتر است .ما بهجای اينکه راه خدا را برويم راه امام حسين را میرويم! و
بنابراين بهجای اينکه تکليفهای خدا را انجام بدهيم ،يک سينه سه ضربه
میزنيم و همه کارها را درست میکنيم .غافل از اينکه امام حسين که راهی غير
از راه خدا ندارد! "
صحبت از مسيحيت شد يک موضوع يادم آمد که شايد ذکر آن خالی از
لطف نباشد.
چند وقت پيش مشغول خواندن کتاب « هفت منزل خداوند» تأليف چوپرا
بودم که مطلبی توجهم را جلب کرد .چوپرا اخيراً با نوشتههای خود باعث
شناساندن فرهنگهای فکری شرقی به غربيان شده و در هاليوود و در بين

17

بسوی روشنایی 8

کارگردانان و هنرمندان آنجا نيز طرفدارانی پيداکرده است .غربیها اکثراً با عرفان
و فرهنگهای فکری شرقی ناآشنا هستند و اخيراً همچون تشنهای که به آب
رسيده باشد ،مشغول استفاده از اين ذخاير بزرگ تمدن بشری ،که عمدتاً بر
اصول ماوراءالطبيعه استوارند ،میباشند.
در اين کتاب نوشته بود" :هنگامیکه مريم باکره به سال  1910در نزديکی
فاطيما در پرتغال ظاهر شد ،انبوه عظيمی ،حدود هفت هزار نفر ،برای مشاهده
اين منظره که قول آن به سه کودك روستايی دادهشده بود گرد آمدند .کسانی
که به اين سه کودك نزديکتر بودند گزارش کردند که خورشيد در آسمان
چرخيد و با پرتو رنگينکمان بهسوی زمين آمد ولی آنها که دورتر بودند فقط
نور روشنی را ديدند و در فاصلهای دورتر ابداً چيزی ديده نمیشد .آن سه کودك
زانو زدند و با مريم سخن گفتند".
بهيکباره يادم آمد که چند سال پيش تلويزيون ايران نيز فيلمی درباره
معبد فاطمه در پرتغال نمايش داده بود ولی نام فاطمه چه ارتباطی با حضرت
مريم (س) دارد؟ برای درك موضوع از طريق اينترنت برای لغت "فاطيما"
جستجو کردم و متوجه شدم که چوپرا درباره موضوع درست نوشته ولی تعداد
افرادی که اين معجزه را مشاهده کردهاند را اشتباه ذکر کرده است .تعداد افراد
بهجای هفت هزار نفر ،هفتاد هزار نفر بودهاند .روزنامههای محلی در پرتغال نيز
در آن تاريخ اين معجزه و به قولی اتفاق خارقالعاده را گزارش کردهاند .اشتباه
ديگر چوپرا اين بود که معجزه اتفاق افتاده ارتباطی به حضرت مريم (س) نداشته
و به حضرت فاطمه زهرا (س) دختر گرامی پيامبر اسالم مربوط میباشد .نام
فاطيما نيز همان فاطمه است .اين معبد عظيم که ساالنه صدها هزار نفر برای
زيارت آن میروند ،در حال حاضر يکی از بزرگترين زيارتگاههای مسيحيان
جهان میباشد.
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دليل بروز چنين معجزهای در آن زمان در پرتغال کامالً قابل توجيه
است .در زمان بروز اين اتفاق ،نهضت کمونيسم که کالً مخالف دين و خداپرستی
بود ،از طريق پرتغال قصد نفوذ به اروپا را داشت و مسلماً با تسخير اروپا ،کل دنيا
به زير سلطه اين جنبش مخوف و ضد خدا میرفت .بروز اين معجزه در پرتغال
باعث شد که بهطور مقطعی گرايش مذهبی در پرتغال و اروپا بهشدت افزايش
پيداکرده و بهصورت سدی جلوی نفوذ کمونيسم و نظامهای ضد الهی در جهان
را بگيرد.
ساخت عمده تأسيسات معبد فاطيما ،در زمان يکی از پاپها انجام شد .از
قرار اين پاپ توسط بانوی اين معبد از سوءقصدی مرگآور نجات پيداکرده بود.
همانطور که در سايت فاطيما نوشتهشده ،اين پاپ در هنگام يکی از
بازديدهايش ناگهان خانمی را میبيند که در ذهنش بانوی معبد فاطيما را تداعی
میکند .برای ديدن اين خانم او سرش را میچرخاند که ناگهان تيری از بغل
گوشش عبور کرده و به سر او اصابت نمیکند .از زمان وقوع اين حادثه ،اين پاپ
هرساله تا روزی که زنده بوده ،برای زيارت معبد فاطيما به پرتغال سفر میکرد.
آيا اين ضعف اطالعرسانی ما مسلمانان نيست که چوپرا در هنگام ذکر
معجزه اخير مسيحيت ،که شايد تنها معجزه آشکار قابلذکر فعلی جهان باشد،
معجزه حضرت فاطمه زهرا (س) را به حضرت مريم (س) نسبت میدهد؟
برای اطمينان از مطالبی که عنوان کردم خودتان از طريق اينترنت برای
لغت  Fatimaجستجو کنيد تا حقيقت برايتان آشکار شود .در جستجو برايتان
مشخص میشود که عليرغم آنکه مسيحيان قصد دارند اين معجزه بزرگ را به
حضرت مريم (س) نسبت دهند ولی عباراتی چون " بانوی تسبيح به دست"
) (Lady of the Rosaryو يا "بانوی معبد فاطمه"  ،که توسط افرادی که
اين معجزه را ديدهاند عنوانشده ،ردپای بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه زهرا
(س) را در شهری که به نام خودش نامگذاری شده ،بهطور آشکار نشان میدهد.
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عزيزانی که برای پيشرفته شدن ،از دين اسالم مأيوس شدهاند بدانند که
تجمالت و زرقوبرق و مصرفگرايی که متأسفانه اين روزها در جهان رايج شده
باعث خوشبختی انسانها نمیشود .خوشبختی تنها با تأمين شادی در دل انسان
ميسر است و ايجاد وسايل راحتی باعث خوشبختی و آسايش روحی نمیشود .اگر
شما تمام وسايل راحتی از قبيل ماشين لباسشويی و ظرفشويی و يخچال
سايدبایسايد و غيره را برای يک خانم خانه تهيه کنيد ،اگر آن خانم اميدی به
آينده در دل نداشته باشد زندگی برايش کمترين لطفی نخواهد داشت .به همين
دليل است که زيباترين ،پولدارترين و مشهورترين افراد بشر در بسياری از اوقات
بدبختترين آنها هستند .پس چه چيزی انسان را خوشبخت میکند؟ انشاءاهلل
در اين کتاب راجع به آن صحبت میکنيم .من خود پس از سالها زندگی در
غرب ،عليرغم فراهم بودن بهترين موقعيت کاری و معيشتی ،به علت اينکه
زندگی غربی بسيار سطحی بوده و در آن کمترين بهايی به پارامترهای معنوی و
روحی انسان ،که به عقيده من اصول خوشبختی را تأمين میکند ،داده نمیشود
به ايران آمدم و امروز خدا را به خاطر اين تصميمی که گرفتم شاکر هستم.
عدم بها دادن به مسائل اخالقی و معنوی باعث سقوط شديد اجتماع غرب
به فساد و تباهی شده است .بعضیها شايد بگويند بابا اآلن در جامعه ايران هم
کلی فساد وجود دارد .ممکن است اين حرف درست باشد ولی فسادی که من از
آن صحبت میکنم را تا خودتان نبينيد باور نمیکنيد .زمانی در دانشگاه کاليفرنيا
در برکلی مشغول تحصيل بودم ،برکلی و سانفرانسيسکو دو شهر نزديک به هم
میباشند ،يک روز يکی از آمريکايیها گفت که فردا در سانفرانسيسکو روز بزرگی
است و  Gay paradeاست (لغت  Gayبه معنی همجنسباز است) .من از او
سؤال کردم که گی پريد چيست؟ گفت  :در اين روز شخصی که شهردار
سانفرانسيسکو و مدافع حقوق جماعت همجنسباز بوده به قتل رسيده و لذا
همجنسبازان شهر سانفرانسيسکو در اين روز تظاهرات میکنند .الزم به ذکر
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است که در آن موقع که اين موضوع مطرح بود نزديک به  07درصد از مردان و
کمی کمتر از آن از زنان شهر چند ميليون نفری سانفرانسيسکو همجنسباز
بودند .برای کنجکاوی روز بعد به سانفرانسيسکو رفتم .چشمتان روز بد نبيند با
صحنههايی مواجه شدم که هنوز هم بعد از نزديک به  37سال از يادم نمیرود.
چندين هزار نفر آدم در خيابانها بودند .مردان وزنان بعضاً بهصورت نيمه برهنه
در خيابان مشغول بوسيدن و دستمالی کردن يکديگر بودند .برخی مردان با
سبيلهايی از بناگوش دررفته مشغول لب گرفتن از يکديگر بودند .بعضی از آنها
يک يا دو بچه خردسال ،که از قرار بچههای متولدشده آنان قبل از همجنسباز
شدن بودند را نيز به همراه داشتند .چيزی که فراموشم نمیشود نگاه معصومانه
آن بچهها بود .با خودم گفتم اگر دموکراسی اين است که اين بچهها را به دست
چنين والدينی بدهند و چنين زندگی جهنمی ی را برايشان فراهم کنند ،صد
رحمت به هر چه ديکتاتوری است! افرادی که در آنجا ديدم سعی میکردند
بهظاهر شاد باشند ولی به نظر میآمد در دلشان اصالً انسان نيستند .کسانی
بودند که به نظر میآمد خودشان را فراموش کردهاند .آيه  19سوره حشر اينگونه
افراد را خوب توضيح میدهد« :و مانند آنان نباشيد که خدا را فراموش کردند
درنتيجه خداوند نيز خودشان را از يادشان برد .اينانند که بدکاراناند».
آن روزها در سانفرانسيسکو محلهايی بنام  Gay Bathوجود داشت که
حمام عمومی افراد همجنسباز بود .بعد از شيوع بيماری ايدز به علت آنکه طبق
آمار رسمی منتشره از طرف شهرداری سانفرانسيسکو هر نفر که وارد اينگونه
حمامها میشد بهطور متوسط با  17نفر مختلف آميزش میکرد ،شهرداری
سانفرانسيسکو اقدام به تعطيل کردن اين حمامها نمود!
از ديگر مـسائـلی که در آن زمــان جـامـعـه آمريکـا را مـشـغـول کرده
بود ( )Sexual Harassmentسکچوال هرسمنت ،يعنی تهديد جنسی بود.
طبق آماری که منتشرشده بود میگفتند که حدود  07درصد زنانی که شاغل
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هستند ازنظر جنسی مورد تهديد مديران و همکاران میباشند .اين امر توسط
آمارهای مخفيانه از زنان شاغل گرفتهشده بود .يعنی اينگونه زنان در محيطهای
کاری به خاطر مسائل کاری از قبيل اضافهحقوق و ترفيع و توبيخ و غيره مجبور
بودند به اميال جنسی مديران و سرپرستان تن دردهند .درصدی که اعالم کردم
بدون در نظر گرفتن مجرد و يا متأهل بودن اينگونه زنان بوده است .بعدها
شنيدم که دولت آمريکا درصدد وضع قوانين خاصی برای کاهش نرخ اين امر
برآمده است .از ديگر مسائلی که در آن دوره در آمريکا رايج بود و مطمئناً اآلن
خيلی رايجتر شده کلوپهايی بنام  Swinging Clubبود .در اين کلوپها
فقط زوجهايی که متأهل هستند حق عضويت دارند و زوجها طی مالقاتهايی با
زوجهای ديگر آشنا شده و اقدام به تعويض موقتی زن و يا شوهر میکنند .يک
روز دريکی از راديوها يکی از طرفداران اين کلوپها با چنان حرارتی مشغول دفاع
از اعتقادات خود بود که هر کس که نمیدانست فکر میکرد صحبت از
خداپسندانهترين و مشروعترين امور دنيا را میکند .در اين دوره ،امپراتوری
شيطان درصدد تغيير ماهيت روحی بشر است و کانالهای ماهوارهای متعدد که
شب و روز تصاوير آميزش جنسی حيوانی يک نفر با چند نفر و يا افراد همجنس
را با يکديگر را بهطور مجانی برای کشورهای بدبخت جهان سوم نمايش میدهند
و بنيان فکری آنها را از کار و فعاليت به فساد و تباهی سوق میدهند ،کم
نيستند.
برخی از مطالبی که در اينجا عنوان شد شايد بدبينانه و ناراحتکننده و
غيرقابلباور بيايد ولی اثبات صحت آنها با يک جستجو از طريق اينترنت ميسر
است .حال با اجازه شما مجدداً به بحث اصلی برمیگرديم و در مورد معجزات
رياضی قرآن صحبت میکنيم.

بسوی روشنایی 8

87

همانطور که گفتم دکتر رشاد خليفه به کمک کامپيوتر يک شبکه رياضی
در قرآن کشف کرد .اين شبکه بر مبنای عدد  19است .يعنی برای اثبات حقانيت
و اينکه قرآن نوشته دست بشر نيست ،خداوند عدد  19را بهصورت مناسبی در
اين کتاب آسمانی جاسازی کرده است  .بهعبارتديگر قرآن توسط شبکه و يا
رشتههای محکمی که از رابطه بين تعداد حروف و کلمات و آيات ،با عدد 19
ايجادشده ،بهطور پيچيده و معجزهآسايی غيرقابل نفوذ و يا غيرقابل تغيير گرديده
است.
در مورد قرآن ،شايد بدانيد که در زمان حيات پيامبر اسالم (ص) قرآن بر
ايشان وحی میشد ،يعنی بدون صحبت قبلی و يا مشورت و بدون مقدمه ،وی
اقدام به گفتن آيههای قرآن مینمود و اين آيات توسط برخی از ياران ايشان بر
روی صفحاتی از پوست و چوب و استخوان نوشته میشد.
برخی از آيات قرآن به نحوی است که مؤمنان از نزول آنها حيرت نموده و
کافران خوشحال میشدهاند چون انجام ادعای عنوانشده در آيه را غيرممکن
میديدهاند .مثالً در سوره اعلی که مانند يک شعر قافيهدار و زيبا و بسيار پرمعنی
است و همه آيات و آهنگ آن قلب انسان را ماساژ میدهد و همه  19آيه آن به
حرف "ی" ختم میشود  ،در آيه  1آمده است "سنُقرِئُکَ فال تنسی" که معنی
آن اين است "ما بهزودی (قرآن) را بر تو میخوانيم که هرگز فراموشش نکنی".
با نزول اين سوره که هشتمين سوره نازلشده به پيغمبر (ص) در شروع کار
اسالم بود ،کافران خوشحال شدند چون مطمئن بودند با فراموش کردن يکی از
آيات نازلشده ،کل ادعای پيغمبر اسالم بر باد میرود .ولی اين امر هيچگاه انجام
نشد و به لطف خداوند ،قابليت خاصی در قرآن تعبيه گرديد که نهتنها پيغمبر
اسالم (ص)  ،بلکه تعداد زيادی از افرادی که در نزد ايشان بودند نيز قرآن را
فراموش نکردند .بر اساس همين خاصيت است که يک بچه  2ساله نيز قادر به
حفظ کردن قرآن است و در حال حاضر نيز هزاران نفر در جهان حافظ قرآن
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میباشند ،درصورتیکه بين مسيحيان و يهودیها ،حتی يک نفر نيز کتاب
آسمانی خود را از حفظ ندارد!
پس از وفات پيغمبر (ص) ،جنگی پيش آمد که در آن هفتاد نفر از کسانی
که قرآن را از حفظ میدانستند به شهادت رسيدند .اين حادثه مسلمانان را به اين
فکر انداخت تا آيات و سورهها را يکجا جمع کنند و قرآن را بهصورت يک کتاب
درآورند .اين کار در زمان خليفه اول بانظم و نظارت دقيق انجام شد .پس از
مدتی در زمان خليفه سوم نسخههايی از روی نسخه اصلی بر روی پوست آهو
نوشتند و هر نسخه را همراه با يک نفر که متخصص قرائت قرآن بود به يکی از
شهرهای بزرگ و مهم عالم اسالم فرستادند ،که برخی از اين نسخهها اکنون
موجود است ،و بدين ترتيب قرآن را در طول تاريخ از دستبرد و تحريف و تغيير
حفظ کردند.
قرآن  114سوره دارد که بعضی از آنها کوتاه است و تنها چند آيه دارد و
يکی دو سطر بيشتر نيست و بعضی ديگر طوالنی است و نزديک به دويست يا
سيصد آيه دارد.
در آيه 30سوره يونس آمده است که " روا نيست که بر اين قرآن افترا
بندند و آن را از غير خدا بدانند .بلکه تصديق کتابهای آسمانی گذشته و بيان
گستردهتری از اين کتاب الهی است .در آن هيچ شکی نيست که از جانب
پروردگار عالميان است .آيا میگويند که آن را پيامبر خود ساخته و به خدا نسبت
داده است .بگو پس سورهای مانند آن بياورند و جز خدا هرکه را میتوانند به
همکاری دعوت کنند اگر راست میگويند"  .در اينجا قرآن بهسادگی تمام کسانی
که به حقانيت آن شک دارند را با آوردن يک سوره مشابه به مبارزه میطلبد.
افرادی که با عربی آشنا هستند میدانند که در طول تاريخ عليرغم تالشهای
زياد مخالفان ،هيچگونه کالمی حتی نزديک به کالم قرآن نيز گفته نشده است.
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بعضیها میگويند آخر چرا همه پيغمبران از خاورميانه آمدهاند مگر بقيه
مردم کره زمين بنده خدا نبودهاند؟ در جواب اينان بايد گفت که پيامبران الهی
در همه جای کره زمين بودهاند و در همهجا مردم به نحوی وسايل هدايت
برايشان مهيا بوده است .خداوند در آيه  12سوره اسرا میفرمايد " :هر کس
هدايت يافت به نفع خوديافت و هرکه به گمراهی شتافت به شقاوت خود شتافته
و هيچکس بار ديگری را به دوش نگيرد و ما تا رسول نفرستيم عذاب نخواهيم
کرد ".در قرآن داستان پيغمبرانی آمده که مربوط به همان حدود جغرافيايی
بودهاند .در آيه  114نساء میفرمايد« :و رسوالنی فرستاديم که پيشازاين داستان
آنان را بر تو بازگفتيم و رسوالنی که حکايت آنان را بر تو بازنگفتهايم» .
در آيهای که خداوند در سوره يونس اعالم میکند که اين کتاب
تصديقکننده کتابهای آسمانی گذشته است بايستی در نظر داشت که اين
سخن بدين معنی نيست که قرآن تحريفات واردشده در کتابهای آسمانی
پيشين را نيز تصديق میکند .در رابطه با اين موضوع حکايتی است که شايد
جالب باشد:
در قرآن در آيه  34سوره کهف آمده است که اصحاب کهف در غارشان
سيصد و نه سال توقف کردند .يکی از علمای بنیاسرائيل از حضرت علی (ع)
میپرسد چرا قرآن مدت توقف اصحاب کهف را  379سال گفته و حالآنکه در
حاشيه تورات ما اين مدت  377سال ذکرشده است .حضرت در پاسخ فرمودند که
سالهای شما شمسی است و سالهای ما قمری!
يکی از دانشمندان مسلمان طی محاسباتی صحت اين گفته حضرت علی
(ع) را ثابت کرده است .بر اساس تحقيقات وی ،سال شمسی يهود  312روز تمام
بوده و سال قمری  324روز و  8ساعت و  48دقيقه است .بنابراين  377سال
شمسی يهود برابر  179277روز و دقيقاً برابر  379سال قمری میباشد .روش
محاسبه بدين ترتيب است که  324روز و  8ساعت و  48دقيقه معادل  324روز
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و  11/37روز است 379 .سال قمری را اگر در  324و  11/37ضرب کنيم
میشود  179277روز که دقيقاً معادل همان  377سال شمسی است.
اين مطلب شگفتانگيز درزمانی در قرآن آورده شده که تا صدها سال
بعدازآن نيز هنوز شبانهروز به  54ساعت و هر ساعت به  17دقيقه و الیآخر
تقسيمنشده و حتی ساعت هنوز اختراع نشده بوده است.
يکی از مواردی که در مورد قرآن قابلذکر است عدم تناقض در آيات است.
اين کتاب که در طول مدت  53سال بر يک پيامبر امی يعنی درس نخوانده
نازلشده است باوجود تنوع و گستردگی ،در مطالب آن هرگز تناقض و اختالف
وجود ندارد و خود قرآن در آيه  85سوره نساء عنوان میکند که" :آيا در قرآن
تدبر نمیکنند ؟ اگر قرآن از جانب غير خدا بود در آن اختالف بسياری
میيافتند".
مورد ديگر در مورد عظمت قرآن اين است که با يکبار نوشته شدن
هيچگونه عيب و تناقضی در گفتارش وجود ندارد .درصورتیکه تولستوی کتاب
جنگ و صلح را  57بار بازنويسی کرد تا به يک متن مناسبی رسيد.
دقت کلمات در قرآن به نحوی است که هوش را از سر به درمیکند مثالً
حتی در تقدم و تأخر دو لغت نيز دقت شده است بهعنوانمثال در مورد سرقت
در قرآن بهصورت "والسارقُ و السارِقِه" (مائده  )38آمده است ولی در مورد زنا
بهصورت "الزّانِيَهُ و الزّانی" (نور )5آمده است .يعنی در مورد سرقت که عامليت
آن بيشتر با مردان است تقدم لغت را به سارق مرد داده ولی در مورد زنا که
عامليت آن بيشتر با زنان است ،تقدم لغت به زناکار زن دادهشده است.
يکی ديگر از نکات قابلذکر در مورد قرآن آهنگ مخصوص لغات و کلمات
قرآن است که در نوع خود معجزهآسا بوده و سبکی مخصوص به خود دارد که
نه میتوان آن را نثر ناميد و نه میتوان گفت شعر است ولی اين کالم الهی
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سر
بهگونهای است که تمام شاعران و نثر گويان و تمام مدعيان در مقابل آن
تعظيم فرود میآورند .يک روز يکی از اشخاص در مورد شعر هاری راما و کريشنا
و غيره داد سخن داده بود .در دلم گفتم ایکاش اين فرد که اينقدر تشنه
حقيقت است که برای جستجو به مکاتب هندی و بودائی و غيره متوسل شده ،به
فکر شناخت کتاب آسمانی خودش نيز میبود.
اگر با دقت به تالوت چند آيه از قرآن گوش کنيد متوجه آهنگ کالم قرآن
میشويد.
برای اينکه از مطلب دور نشويم مجدداً به بحث شبکه رياضی قرآن
برمیگرديم .بر طبق تحقيقات دکتر رشاد خليفه ،شبکه رياضی قرآن بر مبنای
عدد  19و يا مضارب آن است يعنی  5 *19و يا  3 * 19و غيره .عدد  19چه
خاصيتی دارد و در ابجد به چه معنی است و غيره ،بماند ولی دکتر رشاد خليفه
عنوان میکند که عدد  19يک عدد است که يک رقم آن کمترين رقم يعنی  1و
يک رقم آن بزرگترين رقم يعنی  9است و ازلحاظ رياضی عدد اول است يعنی بر
هيچ عددی جز خودش و عدد يک بخشپذير نيست.

دلیل وجود اینهمه معجزات در قرآن چیست ؟
با يک بررسی مختصر متوجه میشويم که کتابهای آسمانی موجود اص ً
ال
قابل مطرحشدن بهعنوان يک کتاب الهی در مقايسه با قرآن نمیباشند .به عبارتی
میتوان فرض کرد که کتابهای آسمانی ديگر با آمدن قرآن منسوخشدهاند.
خداوند در قرآن دين اسالم را دين آخر و تمامکننده و کاملکننده معرفی میکند
که بر تمام اديان ديگر برتری دارد .اين موضوع در آيه  58سوره فتح به اين نحو
بيان میشود که میفرمايد" :خداوند کسی است که رسولش را با هدايت و دين
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حق فرستاده است تا بر همه اديان برتری دهد و اين بر وجود خدا شاهدی
شايسته و بايسته است".
يک مورد ديگر که قبل از طرح موارد رياضی قرآن الزم است بر آن تأکيد
شود امی بودن پيغمبر اسالم است که قرآن خود بر اين موضوع تأکيد میکند و
در آيه  48از سوره عنکبوت میفرمايد" :و تو ای محمد پيشازاين هيچ کتابی را
نمیخواندی و با دست خود آن را نمینوشتی وگرنه بيهوده انديشان به شک
میافتادند".
اگر محمد (ص) فردی دانشآموخته بود ،اگر قادر بود بخواند يا بنويسد
آنگاه هرزهگويان و عوام ممکن بود دستکم دليلی برای شک خود نسبت به اين
مطلب داشته باشند که قرآن گفتههای خداوند است.
اولين وحی که به پيغمبر اسالم رسيد در ماه رمضان بود که ايشان چهل
سال داشته و طبق عادت هميشگی برای فرورفتن در دريای ژرف انديشهها به
محيطی آرام و تفکر انگيز ،به غاری بنام حرا واقع در کوه نور در سه مايلی شمال
شهر مکه رفته بودند .محمد (ص) منظره خيرهکنندهای را به چشم ديدند که در
آن فرشته خدا جبرئيل ايشان را به زبان مادریاش طرف خطاب قرارداد و با ذکر
بسماهلل الرحمن الرحيم گفت  « :بخوان به نام پروردگارت که آفريد » و  2آيه از
سوره علق را به پيغمبر وحی نمود.
«بسماهلل الرحمن الرحيم» که شروع سوره است  19حرف دارد 2 .آيهای که
به پيغمبر وحیشده  19کلمه دارد .آن  19کلمه دقيقاً مرکب از  01حرف هست
که مضرب  19يعنی  4*19است .سوره علق  19آيه دارد و همچنين اين سوره
نوزدهمين سوره از آخر قرآن است .خود قرآن نيز  114سوره دارد که 1*19
يعنی بازهم مضرب  19است.
اين اولين معجزه در مورد عدد  19است که دکتر رشاد خليفه ذکر میکند.
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سوره نصر که آخرين سوره وحیشده بر پيامبر اکرم (ص) است نيز دارای
 19کلمه میباشد و اولين آيه اين سوره ( اذا جاء نصراهلل و الفتح ) نيز شامل 19
حرف است.
راستی قبل از اينکه در مورد عدد  19ادامه بدهم الزم است که بگويم در
قرآن به عدد  19در سوره مدثر اشارهشده است که خداوند میفرمايد " :التبقی و
ال تذر" يعنی نه باقی میگذارد و نه رها میکند و سپس میگويد" :عليها تسعه
عشر" يعنی بر آن است نوزده که در کتاب شبکه رياضی قرآن تفسير کرده است
که" نه باقی میگذارد و نه رها میکند" میتواند اشاره به اين باشد که در
محاسباتی که توضيح داده خواهد شد موارد مختلف در قرآن مضرب  19است
يعنی خارجقسمت آنها به  19دقيق است و حتی يک عدد باقيمانده و يا کاسته
ندارد.
«بسماهلل الرحمن الرحيم» در قرآن چند بار آمده است؟ اين جمله که
بهعنوان هدر و يا عالمت شروع سورههای قرآن است در اول هر سوره نيامده
است .با توجه به اينکه اعالم کرديم تعداد سورههای قرآن  114عدد يعنی 19*1
است و اينکه در اول سوره توبه با توجه به اينکه اين سوره درواقع اولتيماتوم و يا
ضرباالجلی است که به مشرکان اعالم میگردد (مشرکانی که بهتازگی پيمانی را
که بهطور رسمی با مسلمانان منعقد کرده بودند شکستند) خداوند سرآغاز سوره
را با لغات دلگرمکننده و محبتآميز رحمت خداوند شروع نمیکند و لذا اين
سوره با بسماهلل الرحمن الرحيم شروع نمیشود .بنابراين اگر کسی بهطور کامل از
قرآن اطالع نداشته باشد تصور میکند که تعداد بسماهلل الرحمن الرحيم که
مهمترين جمله در قرآن است  113عدد بوده و لذا مضرب  19نيست .ولی اين
مطلب را خداوند با گذاشتن يک بسماهلل الرحمن الرحيم اضافی در سوره نمل
جبران میکند و درجايی که در اين سوره خداوند به شيوهای زيبا و مؤثر داستان
سليمان حکيم و بلقيس ،ملکه سبا را شرح میدهد ،درجايی که ملکه سبا بزرگان

39

بسوی روشنایی 8

کشور خود را گردآورده و نامهای که سليمان برای وی فرستاده است را میخواند
اين مورد را میآورد .در آيه  59سوره نمل چنين خطاب میکند« :ای سرکردگان
برای من نامهای آمده است انديشمند و حکيمانه .اين نامه از سوی سليمان است
و پيام آن چنين است :بسماهلل الرحمن الرحيم بر من تکبر نورزيد و در برابرم از
در تسليم درآييد».
بنابراين در اين سوره خداوند با زبردستی بیهمتا يک بسماهلل الرحمن
الرحيم اضافی را گنجانده و تعداد کل بسماهلل الرحمن الرحيم های قرآن را به
 114عدد افزايش داده که  19*1يعنی مضرب  19است.
از ديگر موارد خارقالعاده که دکتر رشاد خليفه در رابطه با قرآن کشف
کرده ,حروف مقطعه قرآن است .قرآن تنها کتاب تاريخ بشر است که در سرآغاز
تعداد معينی از فصول آن حروف اختصاری يا حروف رمزی معينی آمده است که
در عربی به آنها «مقطعات» میگويند .اين حروف رمزی اختصاری ،در ظاهر
مفهوم قابلدرکی ندارند و درواقع بیمعنی مینمايند.
از  58حرف الفبای عربی ،دقيقاً  14حرف در اين اختصارات قرآنی بکار
رفته است و اين  14حرف در  14حالت مختلف با يکديگر ترکيب يافتهاند !
سوره قلم دارای حرف مقطعه «ن» است که میگويد «ن والقلم و
مايسطرون» يعنی قسم به قلم و آنچه مینويسند .يک پيغمبر امی اگر خودش
بخواهد چيزی بگويد مطمئناً به قلم قسم نمیخورد .در اين سوره اگر حروف ن را
بشماريد که خودتان نيز بهسادگی میتوانيد انجام دهيد مالحظه میکنيد که
 133میباشد که  19*0است .در قرآن حرف مقطعه ن تنها در سوره قلم
بهکاررفته و در هيچ سوره ديگر هيچگونه حروف مقطعهای وجود ندارد که حرف
ن جزئی از آن باشد.
در مورد حرف ق ،اين حرف در سوره ق بهصورت تکی با عنوان «ق و
القرآن المجيد» يعنی ق ،قسم به قرآن شکوهمند و در سوره شورا با عنوان حم
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( )1عسق ( )5بکار رفته است و در هيچيک از سورههای ديگر در حروف مقطعه
آنها حرف ق وجود ندارد.
در سوره ق اگر خودتان نيز بشماريد تعداد ق را  20عدد يعنی  19*3و در
سوره شورا تعداد ق مجدداً برابر  20يعنی  19*3است ،بنابراين در کل سورههای
ق دار قرآن ،تعداد ق  20 +20 =114میباشد که برابر تعداد سورههای قرآن
است که در سوره ق به آن اشاره میشود و خداوند میفرمايد " :ق والقرآن
مجيد" يعنی برای قرآن ق فرستاده است که به ازای هر سوره يک ق وجود دارد.
قبل از آنکه به بقيه مسائل رياضی قرآن بپردازيم الزم به ذکر است که،
پيغمبر اسالم زمانی که آيات به ايشان وحی میشد و کاتبان خود را برای ديکته
کردن هر قسمت از قرآن فرامیخواندند ،خواندن آيات را چنان آسان و روان انجام
میدادند که گويی از روی يک کتاب آنها را ديکته میکنند و مانند آن بود که
اين آيات را از برشده باشند .بنابراين اگر يک نفر امروزه استاد کامپيوتر بوده و
مجهز به اين ابزار نيز باشد ،احتمال اينکه بتواند يک نوشته شعر مانند را
بااينهمه ترکيب رياضی درست کند و در مدت کوتاهی حفظ کند و آن نوشته در
نزديک به  177صفحه هيچگونه تناقضی باهم نداشته باشد ،غيرممکن است.
بنابراين حتی امروزه نيز اين عمل قابل انجام نيست چه برسد به  1477سال
پيش و آنهم توسط يک آدم امی در صحرای بیآبوعلف عربستان .
در مورد جور کردن تعداد ق ها دکتر رشاد خليفه توضيح میدهد که
چگونه در سوره ق خداوند تعداد ق ها را مضرب  19میکند .خداوند در اين سوره
 15مرتبه مردم لوط را به نام « قوم لوط » خوانده است ولی در يکجا يعنی آيه
شماره  13ديگر قوم لوط نمیخواند و به آنها « اخوان لوط » اطالق میکند و
اگر اينيک استثنا را قائل نمیشد کل ترتيب ق های قرآن به هم میخورد .در
قرآن قوم لوط بهعنوان مردم زشتکاری که به کيفر روش غيرطبيعی که برای
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ارضای ميل جنسی خود بر آن اصرار داشتند و به دست خداوند به هالکت
رسيدند معرفیشده است ،يعنی همجنسباز بودهاند.
در مورد حرف مقطعه ص ،اين حرف در  3سوره بکار رفته است .در سوره
اعراف بهصورت الف ـ الم ـ ميم ـ صاد (المص) در سوره مريم بهصورت کا ـ ها ـ
يا ـ عين ـ صاد (کهيعص) و در سوره ص بهصورت صاد .اگر حروف مقطعه سوره
اعراف که المص است را بشماريم ،تعداد الفها  5205عدد ،تعداد ل ها 1253
عدد و تعداد م  1112عدد و تعداد ص ها  98تاست که مجموع اين ارقام برابر
 2328يعنی  19*585است .در سوره مريم که باکهيعص شروع میشود تعداد
ك ها برابر  ،130تعداد ه ها برابر  ،118تعداد ی ها  ،342تعداد ع ها  155و
تعداد ص ها  51است که مجموع اين ارقام  098يعنی  19*45میباشد .جمع
کل تعداد ص هايی که سه سوره قرآن که حرف صاد در حروف مقطعهدارند يعنی
سورههای اعراف و مريم و صاد برابر 125است که آن نيز  19*8يعنی مضرب 19
میباشد.
در مورد جور کردن تعداد ص ها نيز توضيحات جالبی توسط دکتر رشاد
خليفه ارائهشده که مربوط به امالی کلمه " بَصْطَةً " است .اگر به آيه  19سوره
اعراف توجه فرماييد ،اين کلمه که به معنی بسط و يا گسترش دادن است و با س
نوشته میشود ،بهعمد با امالی غلط ص نوشتهشده ولی بر روی آنيک س قرار
دادهشده است .اگر اين لغت با امالی صحيح نوشته میشد ،ترتيب پيچيده ص
های قرآن به هم میخورد .نکتهای که به ذهن میرسد اين است که شايد در آن
زمان کاتبان وحی که آيات قرآن را به دستور پيامبر اسالم مینوشتند ،در مورد
امالی صحيح اين لغت اشکال داشتهاند .اين مورد صحت ندارد و مطمئناً کاتبان
بنا بر دستوری که به ايشان دادهشده امالی اين لغت را تعمداً با ص نوشتهاند
چون همين کاتبان در آيه  540سوره بقره همين لغت را با امالی صحيح و با س
نوشتهاند.
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در مورد جور کردن ديگر حروف نيز کلماتی از قرآن بهطور عمد تغيير
دادهشدهاند تا ترتيب معادالت رياضی قرآن به هم نخورد .بهعنوانمثال در رابطه
بالغت "مکه"  ،اگرچه اين لغت در قرآن در آيه  54سوره فتح درست ديکته شده
است ،در آيه  91سوره آلعمران ،بهصورت "بکه" نوشتهشده است و اين ديکته
عجيب قرنها مسئله طالب مسلمان بوده است .اگر "مکه" در سوره آلعمران
صحيح ديکته شده بود ،شمارش حرف "م" با کد رياضی قرآن مغايرت
پيدا میکرد.
بعضیها میگويند آيا خداوند متعال راه ديگری را نمیتوانست پيدا کند که
ترتيب کلمات به هم نخورد و اين اشتباه در امال نيز پيش نيايد؟ مطمئناً
میتوانست! ولی اين لغت بهعمد با امالی غلط نوشتهشده که به اهل تفکر نشان
داده شود که در جور کردن تعداد ص های قرآن تعمدی در کار بوده است.
برای اينکه ارتباطات و معادالت ذکرشده بين اعداد و حروف حفظشده و
نظم حروف به هم نخورد ،درجاهايی از قرآن با استثناهايی مواجه میشويم ،
بهعنوانمثال در سوره طه نظم و آهنگ بسيار زيبايی در انتهای آيات به چشم
میخورد  .اکثر اين آيات با " ی " و يا " ا " ختم میشود اما در آيه  08اين
سوره بهيکباره آهنگ آيات بههمريخته و بهجای کلمه " غشی " کلمه " غشيهم
" آمده است که اين به دليل حفظ نظم عددی حرف " ه " است.
پيش از آنکه مبحث شبکه رياضی و يا اعجاز رياضی قرآن را به پايان ببريم
حرف مقطعه الم را که پرمصرفترين حرف مقطعه قرآن است و در  8سوره بقره،
آلعمران ،اعراف ،رعد ،عنکبوت ،روم ،لقمان ،و سجده بکار رفته است را
موردبحث قرار میدهيم .اگر سه حرف الف ـ الم و ميم را که حروف
تشکيلدهنده الم میباشند را در  8سوره بشماريم ،تعداد آنها عدد شگفتانگيز
 51101میشود که  19*1474میباشد که مضرب  19است .
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در پايان موارد عددی قرآن ،الزم به ذکر است که تعداد کل حروف قرآن،
 337033و تعداد کلمه اهلل در قرآن  5198است که هر دو اين حروف نيز مضرب
 19میباشند.
افراد زيادی بااطالع از معجزات رياضی قرآن بر مبنای عدد  19بهيقين
رسيدهاند ولی متأسفانه برخی افراد با ذکر اينکه خداوند چرا عدد  19را انتخاب
کرد و مثالً عدد  57را انتخاب نکرد آن را مورد سؤال قرار دادهاند .خداوند در
سوره مدثر بهطور جالبی اين موضوع را توضيح میدهد .در آيه  37خداوند تعداد
نگهبانان جهنم را  19عدد عنوان میکند و بعد برای اينکه گردنکلفتها احساس
نکنند که بابا  19تا نگهبان که عددی نيست و ما با دست چپ حريف آنها
میشويم در آيه  31اعالم میکند که "ما مأموران دوزخ را فقط از فرشتهها
قرارداديم" يعنی اينکه اينها مالئکه هستند و صاحب قدرت و امکانات خاص
هستند و شما فکر نکنيد که آنها مانند ما آدمها بدون اقتدار میباشند و سپس
در همين آيه میفرمايد" :و تعدادشان را جز برای آزمايش کافران (نوزده) قرار
نداديم ،تا اهل کتاب يقين پيدا کنند و برايمان مؤمنان بيفزايد! و اهل کتاب و
مؤمنان در دل خود نسبت به اسالم ،هيچ ترديدی راه ندهند ،و بيماردالن و
کافران بگويند" :خدا از اين مَثَل (که تعداد فرشتهها را نوزده معين کرده است)
چه منظوری دارد؟ اينگونه خداوند هرکسی را بخواهد گمراه میسازد و هرکسی
را بخواهد هدايت مینمايد".
مطمئناً قبل از کشف معجزات رياضی قرآن بر مبنای عدد  19اين عبارات
برای مردم وهمانگيز و حتی نامربوط میآمده و آنها نمیفهميدهاند که مثالً
انتخاب عدد  19چه ارتباطی به افزايش ايمان مؤمنان و يا يقين پيدا کردن اهل
کتاب دارد .در اين قرن پس از نزديک به  1477سال پرده از روی اين راز
برداشتهشده است .در قرآن موارد مشابه اين زياد است که در زمان خودش کالم
قرآن مفهومش نامشخص بوده ولی پس از سالها اسرار آن مشخص گرديده
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است .در آيه  152سوره انعام آمده است" :هرکسی را که خدا بخواهد هدايت
کند ،سينهاش را برای (قبول) اسالم گشاده میسازد و هر کس را که بخواهد
گمراه کند ،سينهاش را طوری تنگ میسازد که گويی در آسمان باال میرود"
برای قرنها همه در حيرت بودند که عبارت "کانما يصعد فی السماء" که به
معنی گويی در آسمان باال میرود ارتباطش با "يجعل صدره ضيقاً" که به معنی
سينهاش را تنگ میکند چيست .حتی هنگامیکه هواپيماهای اوليه نيز ساخته
شد اين ارتباط نامربوط و نامشخص میآمد .با پيشرفت صنايع هواپيماسازی و
ساختهشدن جتها که در سطح باال پرواز میکنند ،ديده شد که خلبانان حتماً
بايد از ماسک اکسيژن استفاده کنند ،چون در ارتفاعات باال هوا رقيق است و لذا
سينه انسان تنگ میشود و احساس خفگی به انسان دست میدهد .بنابراين بعد
از صدها سال ارتباط تنگ شدن سينه يا باال رفتن در آسمان مشخص شد!
سوره انعام مشتمل بر  112آيه است و از سورههايی است که کل آن بهطور
يکمرتبه بر پيغمبر (ص) نازلشده است.
در آيه  1سوره قيامت آمده است" :ال اُقسَم بيوم القيامه" يعنی قسم
نمیخورم بهروز قيامت که يعنی قسم میخورم ،مثالً شما میگوييد به جان بابام
قسم نمیخورم يعنی در اصل به جان بابام قسم میخورم .و سپس آمده "و ال
اُقسم بالنفس اللّوامه" يعنی قسم به نفس مالمت کننده و حساب کش ،اين سوره
مانند يک شعر با قافيه و زيبا مانند ديگر سورههای قرآن مطالب بسيار پرمحتوايی
را بيان میکند ،يعنی قسم بهروز حساب کشی (قيامت) و قسم به نفس حساب
کش ،سپس میگويد" :آيا انسان فکر میکند که استخوانهای او را جمع
نخواهيم کرد؟ ( )3آری ما حتی قدرت داريم که (خطوط سر) انگشتان او را هم
منظم کنيم(")4
يکی از کافران يک روز يک استخوان پوسيده از قبرستان درآورد و خدمت
حضرت رسول (ص) رفت و آن را با دست پودر کرد و گفت آيا خداوند اين را
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میتواند جمع کند؟! که در جواب اين آيه آمد .همانطور که میدانيد قرنها
طول کشيده تا بشر به اهميت اثرات نقش انگشتان و غيره پی برده و در زمان
پيغمبر (ص) نزول چنين آيهای بسيار غريب مینموده است.
قرآن اگرچه توسط يک پيغمبر امی و درس نخوانده نازلشده ولی در آن
بيشترين تأکيد به علم و تفکر و تعقل شده و در آن خداوند از مردم میخواهد که
در مورد مثالهای آورده شده تفکر نمايند مثالً در آيه  43سوره عنکبوت
میفرمايد" :اين مثالها را برای مردم میآوريم اما جز دانايان کسی به آن
نمیانديشد" .پيغمبر (ص) میفرمايند "نَومٌ علیِ علمٍ خَيرٌ مِن صَالةٍ عَلی جَهلٍ"
يعنی خواب با علم بهتر از نماز با جهل است .خداوند از مردم میخواهد که بدون
هيچگونه تعصب جاهالنه قفلها را از قلب بازنموده و در رابطه با قرآن تفکر و
تدبر نمايند .در آيه  54سوره محمد میفرمايد" :آيا آنان در قرآن تفکر نمیکنند
و يا اينکه بر دلهايشان قفلزده شده است" .خداوند از کسانی که دانشآموخته
هستند و به کتاب و علم دسترسی دارند انتظار بيشتری دارد و در آيه  2سوره
جمعه میفرمايد "مثال کسانی که تورات را حمل میکنند ولی به آن عمل
نمیکنند مانند االغی است که کتاب را حمل میکند" .اين اشاره به
دانشآموختگانی است که علم به قلب آنها وارد نشده است و فقط توسط آنها
حمل میشود .در آيه  1سوره جاثيه آمده است " :اينها ،آيات خداوند است که
ما بهحق بر تو تالوت میکنيم .پس اگر آنان به اين آيات ايمان نياورند ،با کدام
دليل و برهانی ايمان میآورند؟! ".
در آيه  37سوره انبياء آمده است" :آيا کافران نديدند که آسمانها و زمين
بسته بود و ما آنها را بشکافتيم و از آب هر چيز زندهای را آفريديم؟".
در زمان پيغمبر (ص) کافران میگفتند که اين چه عبارت عجيب و
بیمعنايی است که اين شاعر مجنون میگويد .معنی اين عبارت زمانی مشخص
شد که دانشمندان به مکانيسم  Big Bangو چگونگی انجام آن پی بردند.
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بر طبق اين تئوری کل کائنات در ابتدا يک جرم بههمپيوسته بوده و سپس
با انفجاری سهمگين ،تودهای غبار مانند کل کائنات را پرکرده و کرات آسمانی از
يکديگر جداشدهاند .در رابطه با اين توده غبارآلود يا دود مانند نيز در آيه 11
سوره فصلت که در رابطه با خلقت زمين و آسمان توضيح داده شد ،آمده است:
"ثُمَّ استَوی اِلیَ السَماءِ و هِیَ دُخان" ،يعنی سپس به آفرينش آسمان مشغول شد
درحالیکه (آسمان) به شکل دود بود" .حساب کنيد مردم  1477سال پيش
عربستان چه حالی شدهاند وقتی کسی به آنان گفته است که آسمانها و زمين
بههمپيوسته بوده و ما آنها را بشکافتيم و آسمان به شکل دود بود.
عبارت "و از آب هر چيز زندهای را آفريديم" که در آيه  37سوره انبياء
آمده است .نيز کالمی شگفتانگيز است .درجاهای ديگر قرآن نيز در رابطه با
آفرينش حيات از آب سخن گفتهشده است؛ مثالً در آيه  42سوره نور میفرمايد:
"و خداوند هر جنبندهای را از آب آفريد".
امروزه پس از  1477سال دانشمندان با اختراع دستگاههای اسپکترومتر و
با ابداع روشهای مختلف شيمی تجزيه و غيره متوجه شدهاند که حيات بدون
آب کامالً غيرممکن بوده و حتی اگر در کرات آسمانی در جستجوی حيات
میباشند بايستی به دنبال طيف هيدروژن و اکسيژن و عنصر آب بگردند.
در رابطه با چرخش زمين و ماه و خورشيد نيز در قرآن عباراتی آمده است.
بهعنوانمثال در آيه  2سوره زمر میفرمايد "شب را بر روز و روز را بر شب
میپيچد و خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرارداد ،تا هرکدام (بر مدار
خود) در وقت معين گردش کنند" .عبارت "در وقت معين گردش کنند" اشاره
به حرکت نوسانی (پريوديک) ماه و خورشيد دارد.
در رابطه با گردش ماه در آيات  39و  47سوره يس آمده است:
وَالقَمَرَ قَدَّرناهُ مَنازِلَ حَتّی عادَ کَالعُرجُونِ القَديِم ( )39لَاالشَّمسُ يَنبَغی لَها
اَن تُدرِكَ القَمَرَ وَ لَاالَّليلُ سابِقُ النَّهارِ وَ کُلٌّ فی فَلَکٍ يَسبَحُونَ )47(.........
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که معنی آن چنين است :
"و همچنين برای ماه منزلهای مشخص قرارداديم( .هنگامیکه ماه اين
منزلها را میپيمايد) به شکل شاخه خشکيده خرما درمیآيد ( )39خورشيد
نمیتواند به ماه برسد ،و شب نمیتواند بر روز سبقت بگيرد ،زيرا هرکدام بر مدار
معين خويش شناورند")47( .
تصوير حرکت ماه به دور زمين در شکل زير نمايش دادهشده است.
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در اين دو آيه نکات عجيبی تشريح شده است که يکی حرکت ماه و
خورشيد در مدارات خاص و معين خويش میباشد و ديگری منازل و يا موقعيت
حرکت ماه به شکل شاخه خشکيده خرما است که کامالً با واقعيتهای علمی روز
هماهنگ بوده و توسط دانشمندان نجوم به حرکت  Sشکل ماه موسوم میباشد.
در هنگامیکه ماه به دور زمين میگردد .حرکت آن به نحوی است که
برخی مواقع در جلو و برخی مواقع در عقب زمين قرارگرفته و لذا منازل حرکت
آن به شکل شاخه خشکيده خرما و به شکل حرف التين  Sدرمیآيد .در تصاوير
پيوست شاخههای خشکيده خرما که کامالً به شکل حرف  Sبوده و اثبات صحت
آيات ذکرشده است نشان دادهشدهاند.

نام هامان ،نشانهای دیگر بر اعجاز قرآن
در آيه  38سوره قصص آمده است "وَ قالَ فِرعَونُ يا اَيُّهَا المَلَاُما عَلمتُ لَکُم
مِن اِلهٍ غَيری فَاَوقِدلی يا هامانُ عَلَی الطّيِن فَاجعَل لی صَرحاً لَعَلّی اَطَّلِعُ اِلی اِلهِ
مُوسی وَ اِنّی لَاَظُنُّهُ مِنَ الکاذِبينَ" که معنی آن اين است" :و فرعون [به
اطرافيانش] گفت :ای بزرگان! من هيچکسی غير از خودم را خدای شما نمیدانم
[بعد به هامان گفت ]:ای هامان! خشتهايی را در آتش پخته و برايم برجی بلند
بساز تا [از برج باال بروم و] از خدای موسی خبری بياورم ،هرچند که او را از
دروغگويان میدانم!"
شرق شناسان سالهای طوالنی بهعنوان يک شبهه قوی ضد قرآنی تکرار
میکردند که آوردن اسم هامان بهعنوان يکی از مقربان فرعون در دوران موسی
يک خطای تاريخی است و تورات هنگامیکه از قصه موسی میگويد نامی از
هامان نمیبرد .عالوه بر آن هيچکدام از متون تاريخی که از مصر باستان حکايت
میکنند و همچنين هيچيک از مورخين يونانی نيز اسم هامان را ذکر نکردهاند.
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اين اسم تنها در تورات در سِفْر "اِستير" (سِفْر  :جزئی از اجزای تورات ) ،
بهعنوان نام وزير پادشاهی به نام اَحشُويروش يا اَخشيروش (نام خشايار شاه
پادشاه هخامنشی به زبان عبری) آمده که حدود هزار سال بعد از فرعون بوده و با
يهوديانی که در بابل بودهاند بدرفتاری میکرده است .خط مردم مصر باستان در
زمان حضرت موسی (ع) خط هيروگليف ( )Hiroglifبوده است .آخرين متنی که
به اين زبان وجود دارد مربوط به سال  394ميالدی است و لذا اين زبان صدها
سال قبل از نزول قرآن محوشده و هيچکس نمیتوانسته به آن سخن بگويد و
طرز خواندن آن را بداند.
انتقاد به استفاده از لغت هامان در قرآن تا سال  1855ادامه داشته است.
در اين سال يکی از دانشمندان فرانسوی به نام " فرانسوا شامبِليون" موفق
میشود که با استفاده از يک سنگنوشته مصر باستان ،از خط هيروگليف
رمزگشايی کند .در اين سنگنوشته که در سال  1099در زمان حمله فرانسه به
مصر در قريه رشيد استان بُحَيْرَه کشفشده است فرعون مصر و پيروزیهايش با
سه زبان هيروگليف ،دِموتيک (زبان عاميانه مصر باستان) و يونانی موردستايش
قرارگرفته است .پس از رمزگشايی از زبان هيروگليف باستان شناسان موفق
میشوند نوشتههای موجود بر آثار سنگی بازمانده از مصر باستان را بخوانند که
در اين نوشتهها به وجود شخصی مقرب به فرعون به نام "هامان" که مسئول
ساختوساز بناها بوده اشارهشده است.
مواردی که در اينجا توضيح دادهشده بخش کوچکی از عجايب قرآن در
رابطه با موارد علمی است ،معجزات کالمی قرآن خود نياز به کتاب مجزا دارد
بهعنوانمثال در آيه  47سوره اعراف آمده است" کسانی که آيات ما را تکذيب
کردند و در برابر آن تکبر ورزيدند ،هرگز درهای آسمانی به روی آنان گشوده
نخواهد شد و داخل بهشت نمیشوند ،مگر اينکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد".
اين نوع مثال زدن زيبا و بامعنی تنها منحصر به کالم خداوند است.
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عليرغم وجود اينهمه نشانهها در قرآن ،خداوند بهصراحت اعالم میکند که
افرادی هستند که بههيچعنوان ايمان نمیآورند .در آيات  15-12سوره حجر
آمده است" .ما اينگونه قرآن را در دروندل مجرمان راه میدهيم ( )15اما آنان
ايمان به آن نمیآورند .البته روش اقوام پيشين نيز چنين بود ( )31و اگر ما بر
آن کافران دری از آسمان بگشاييم و آنان پيوسته از آن باال بروند ( )14بازهم
خواهند گفت :ما را چشمبندی کردهاند و در ما سحر و جادو بهکاربردهاند (")12
فرعون منفيتا ( )Minfitahکه در زمان حضرت موسی (ع) بود نيز
نشانههای خداوند که به وی عرضهشده بود را انکار نموده و برای رقابت با آن از
بهترين شعبدهبازهای زمان خويش بهرهگيری کرد .زمانی که شعبدهبازها مارهايی
که در آنها از جيوه استفادهشده بود و حرکت میکرد را رها کردند ،حضرت
موسی (ع) نيز عصای خود را به زمين انداخت و اژدهای الهی مارهای ساختگی را
بلعيد .در اين هنگام اولين کسانی که به وی ايمان آوردند شعبدهبازان اهلفن
بودند ،چون آنان میدانستند که اين کار چه عظمتی دارد .فرعون منفيتا که
خودخواهی و مال و قدرتش بر ديده بصيرتش حجاب انداخته بود ،اين آيات را
تکذيب کرد تا هنگامیکه در دريا در حال غرق شدن بود که ايمان آورد ولی
خداوند ايمان وی را نپذيرفت .در آيات  97-95سوره يونس در اين مورد آمده
است "(فرعون) در آستانهی غرق شدن گفت :ايمان آوردم که هيچ معبودی جز
کسی که بنیاسرائيل به او ايمان آورده است وجود ندارد و من هم از مسلمانان
هستم (( )97اما به او گفته شد ) :اکنون ايمان آوردی؟! درحالیکه بيش از اين
عمری را به نافرمانی گذرانده و از فاسدان بودی ( )91پس امروز (تو را غرق
میکنيم؛ اما) بدن تو را به ساحل نجات میرسانيم تا عبرتی برای آيندگان باشی"
جمله آخر اين آيه که "فاليوم ننجيک ببدنک لِتکُونَ لِمَن خلفک آيه" است،
مانند ديگر کالم قرآن حق مطلق است و امروز بدن فرعون منفيتا موجود است و
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اميدوارم که عبرتی برای مردمان بدکار باشد .تصوير موميايی اين فرعون در اينجا
نشان دادهشده است.

در اينترنت خواندم که صورت اين موميايی نسبت به ديگر موميايیهای
فرعونها دارای صدمات زيادی است که نشان از جراحات شديد قبل از مرگ
دارد ،که ممکن است حکايت از برخورد با شاخه و سنگ و اشيای مختلف در آب
داشته باشد.
الزم است بگويم مطالبی که در اينجا گفته شد حتی بخش کاملی از
معجزات رياضی قرآن نيست و يک جدول زوج و فرد که اعجاز عددی بيشتری را
اثبات میکند و مربوط به تعداد آيات و سورههای قرآن است و بسياری موارد
ديگر در کتاب اعجاز قرآن نوشته دکتر سيد رضا مؤدب به رشته تحرير درآمده
است .دليل تأکيد من بر استفاده از مطالب دکتر رشاد خليفه در مورد شبکه
رياضی قرآن اين است که فرد خواننده ضرورتی ندارد که به زبان قرآن يعنی
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عربی تسلط داشته باشد و تنها ابزار درك اعجاز عددی قرآن يک جفت چشم
برای ديدن و توانايی شمردن حداقل از  1تا  19است وگرنه اعجاز کالمی قرآن
بهمراتب از اعجاز عددی آن باالتر است .زمانی يک دوست کويتی داشتم که
دانشجوی دکترای شيالت بود .او میگفت فقط عربزبانان میتوانند معجزه
کالمی قرآن را درك کنند .اين موضوع در آن موقع برايم قابلدرك نبود ولی حاال
حداقل کمی بهتر اين مسئله را متوجه میشوم .درك ما از کالم قرآن مشابه
درك انگليسیزبانان از اشعار موالنا و يا حافظ است.

قرآن و کتابهای دیگر
خوب در اينجا شايد شما به اين باور رسيده باشيد که قرآن حق است و
کالم خداوند است و از قديم تابهحال نيز کوچکترين تحريفی در آن به عمل
نيامده ،بهغيراز قرآن کتابهای آسمانی ديگر نيز برای هدايت بشر آمده بودند و
اگر خداوند آنها را مانند قرآن حفظ میکرد با متون تحريفشده فعلی متفاوت
بودند .خداوند در آيه  44سوره مائده میفرمايد" :ما تورات را که هدايت و نور در
خود دارد ،نازل کرديم ".
من خواندن قرآن را به پيروان اديان ديگر توصيه میکنم و معتقدم که
جواب خيلی از سؤاالت خود را در آن پيدا خواهند کرد .قرآن دين مسيحيت را
دين بر حق الهی میداند و حضرت مسيح (ع) را پيغمبر قبل از حضرت محمد
(ص) معرفی میکند .در اين کتاب حضرت مريم (س) نيز دارای قدر و منزلتی
بزرگ در نزد خداوند معرفیشده ،و اين ارزش به حدی است که سورهای از قرآن
به نام حضرت مريم (س) ناميده شده است .قرآن حامله شدن حضرت مريم را
بدون شوهر میداند و در آيه  29سوره آلعمران خلقت حضرت مسيح (ع) را
اينگونه تشريح میکند" :همانا مَثَل خلقت عيسی به امر خدا ،مَثَل (خلقت) آدم
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است که او را از خاك آفريد .سپس به آن خاك گفت "باش" آن خاك فوری
موجود شد" .در اين آيه خداوند میفرمايد که آفريدن حضرت عيسی (ع) مشابه
آفريدن حضرت آدم (ع) است و لذا هر دو بدون پدر آفريدهشدهاند و بنابراين اگر
برای حضرت مسيح مقام الهی قائل شويم بايستی برای حضرت آدم نيز چنين
مقامی قائل شويم که کالً نادرست است .همانطور که در تفسير الميزان آمده
است ،انجيل کلمه يونانی ـ يا لفظی است که در اصل فارسی بوده ـ و درهرحال
به معنی مژده است .قرآن شريف در سراسر بياناتش هر جا کتاب عيسی بن مريم
(ع) را نام برده ،با لفظ انجيل يعنی به صيغه مفرد تذکر داده ،و آن را هم
نازلشده از طرف خداوند میداند ،اين دو صفت (مفرد و نازلشده از طرف خدا)
میرساند که اناجيل کثيری که در بين مسيحيان متداول بوده حتی معروفترين
آنها يعنی انجيلهای چهارگانهای که تأليفشان را به لوقا ،متی ،مرقس ،و يوحنا
نسبت میدهند ،هيچيک از آنها انجيل واقعی نيست .در مورد اعتقاد به اينکه
حضرت مسيح (ع) پسر خدا است که با عقل نيز جور درنمیآيد ،قرآن صراحتاً
اين حرف را رد میکند .و در آيه  105میفرمايد" :مسيح ابايی از آن ندارد که
بنده خدا باشد" .در آيه  02سوره مائده میفرمايد" :مسيح پسر مريم ،پيغمبری
بيش نبود که پيش از او نيز پيغمبرانی آمدهاند و مادرش نيز زنی راستگو و
باايمان بود و هر دو بهحکم بشريت غذا تناول میکردند .بنگر چگونه ما آيات خود
را روشنبيان میکنيم؟ آنگاه بنگر که آنان چگونه به خدا دروغ میبندند" .در
عبارت "هر دو بهحکم بشريت غذا تناول میکردند" ،قرآن بسيار مؤدبانه اشاره به
اين مطلب دارد که کسی که غذا تناول میکند مجبور است که در ميان بوتهها و
غيره بنشيند و غذای حاجت کند و چنين امری برای خدا و يا فرزند خدا که
خالق زمين و آسمان و کائنات است کمی ناجور! میباشد.
در آيه  117سوره مائده آمده است " :ای پيغمبر مردم را متذکر گردان که
خدا عيسی بن مريم را گفت به خاطر آر نعمتی را که به تو و مادرت عطا کرديم
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آنگاهکه تو را به تائيد روح قدسی توانا ساختيم که در گهواره با مردم سخن گفتی
و آنگاه تو را تعليم کتاب و حکمت کردم و به تو علم تورات و انجيل آموختم و
هنگامیکه از گل شکل مرغی به امر من ساخته و در آن دميدی تا به امر من
مرغی گردد و آنگاهکه کور مادرزاد و پيسی را به امر من شفا دادی و مردگان را
به امر من از قبر بيرون آوردی و آنگاهکه دست ستم بنیاسرائيل را از سر تو کوتاه
کردم وقتیکه تو با معجزات روشن به هدايت آنها آمدی و کافران بنیاسرائيل
بازگفتند اين معجزات عجيب او جز سحری آشکار نخواهد بود".
قرآن برخی از مطالبی که در تورات و انجيلهای تحريفشده زمان خود (و
امروز) نوشتهشده را تصحيح کرده است .اين مطالب در کتاب عجايبی از قرآن
تأليف آقای بهمن نيکبين توضيح دادهشده و در اينجا چند مثال از آنها ذکر
میشود.
 -1در سِفر خروج باب سی و دوم تورات نوشتهشده است که هارون
گوساله طاليی را ساخته است .اين سؤال به ذهن میرسد که هارون
که خدا او را واسطه بين موسی و فرعون قرار داده چرا بايد گوسالهای
بسازد که بنیاسرائيل آن را بپرستند و خداوند از اين عمل به خشم
آيد و موسی نيز خشمناك شود؟
جواب -در قرآن حقيقت گفتهشده است و در آيات  82و  92و 91
سوره طه مشخصشده که گوساله طاليی را هارون نساخته بلکه
سامری ساخته است.
 -5در سفر خروج باب سی و دوم  19نوشتهشده که موسی وقتی از کوه
پائين میآيد و مشاهده مینمايد که قومش گوسالهپرست شدهاند
خشمگين میشود و دو لوحی را که کالم خدا بر روی آنها بوده
میافکند و زير کوه میشکند .حال اين سؤال مطرح میشود که چرا
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لوحها را میشکند؟ و چرا ناراحتیاش را بر سر لوحها که کالم خدا در
آن به وی وحیشده خالی میکند؟
جواب -در قرآن اثری از شکستن لوحها وجود ندارد بلکه در آيه
يکصد و پنجاه سوره اعراف فرموده است که " ...والقی االلواح و اخذ
براس اخيه" ...
يعنی... :موسی الواح را افکند و موی سر برادرش را گرفت...
و در آيه  124سوره اعراف میفرمايد" :و لما سکت عن موسی الغضب
اخذ االلواح و فی نسختها هدی و رحمة"...
يعنی :و چون خشم موسی از ميان رفت الواح را برداشت و در آن الواح
هدايت و رحمت بود"...
و اين نشان میدهد که الواح شکسته نشده بودند و يا به عبارتی موسی
(ع) الواح را نشکسته بوده است.
 -3در سفر خروج باب سی و دوم  57نوشتهشده است " :و گوساله را که
ساخته بودند گرفته به آتش سوزانيد و آن را خورد کرده نرم ساخت و
بر روی آب پاشيده بنیاسرائيل را نوشانيد".
حال اين سؤال مطرح میشود که گوساله طاليی را که به آتش
سوزانيده و آن را خورد کرده و بر روی آب پاشيده ،چرا بنیاسرائيل را
از آن آب نوشانيده است؟ مگر آن گوساله بت نشده بوده است پس چرا
آن را به خورد بنیاسرائيل داده است؟
جواب -در آيه  90سوره طه گفتهشده که موسی بعد از سوزاندن
گوساله و نرم کردن آن ،خاکسترش را در دريا ريخته و اثری از
نوشاندن آن به بنیاسرائيل وجود ندارد.
 -4در تورات فعلی از داوود و سليمان و نوح به بدی يادشده درصورتیکه
اين سؤال مطرح میشود که مگر پيغمبر خدا هم میشود بد باشد؟
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در آيه  175سوره بقره قرآن مشاهده مینماييم درباره سليمان آمده
است" ...و ما کفر سليمان و لکن الشياطين کفروا"...
يعنی " ...سليمان کافر نشد وليکن شياطين کفر ورزيدند"...
در آيات  09و  87و  81سوره صافات درباره نوح میفرمايد "سالم علی
نوح فی العالمين* انا کذلک نجزی المحسنين * انه من عبادنا
المومنين*" يعنی :درود بر نوح در ميان جهانيان* ما اينگونه
نيکوکاران را پاداش میدهيم* همانا او از بندگان مؤمن ما بود*
در آيه  10سوره ص درباره داود آمده است" :اصبر علی ما يقولون و
اذکر عبدنا داود ذا األ يد انه اواب".
يعنی ":بر آنچه میگويند شکيبا باش و ياد کن بنده ما داود را که هم
توانمند بود و هم بازگشت کننده".
خالصه اينکه تمام پيامبرانی که در تورات نامشان است و در قرآن
آمده ،قرآن از آنها بهخوبی ياد نموده است و از نسبتهای زنا و
شرابخواری و کفر که در کتاب مقدس به برخی از آنها دادهشده در
قرآن اثری نيست بلکه از آنان تعريف و تمجيد شده است.
 -2در سرشماری که در سال دوم از خروج بنیاسرائيل از مصر انجامشده و
در سِفر اعداد باب اول و دوم و سوم نوشتهشده است تعداد کسانی که
همراه موسی از دريا گذشتند تقريباً سه ميليون نفر بوده است و اين
سؤال مطرح میشود که اين سه ميليون در مدت کوتاه چگونه
توانستند از دريا عبور کنند و فرعون به آخرين نفرشان هم نرسد؟
جواب -اين تعداد تقريباً سه ميليون که در سِفر اعداد نوشتهشده است
صحيح نيست و قابل نقد است و قرآن حقيقت را بيان نموده است .آيه
 83سوره يونس که میفرمايد":فما آمن لموسی اال ذريه من قومه علی
خوف من فرعون و مأليهم"...
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يعنی ":ايمان نياوردند به موسی مگر فرزندانی از قومش آنهم با ترس
از فرعون و فرعونيان"...
از اين آيه به دست میآيد که ايمان آوردگان به موسی و مهاجرت
کنندگان با او تعدادشان آنقدر هم زياد نبوده است.
و همچنين از آيه  24سوره شعرا که در آن از قول فرعون نقل میکند
"ان هوالء لشر ذمه قليلون" .يعنی" :اينها گروهی اندك شمارند ".به
دست میآيد که در هنگام خروج بنیاسرائيل از مصر تعدادشان زياد
نبوده است .ببينيد قرآن چگونه حقايق را بيان میدارد و به
انتقادکنندگان از تورات موجود پاسخ میدهد.
 -1از داستان نوح که در باب ششم سِفر پيدايش است به دست میآيد که
طوفان نوح همه زمين را فراگرفته است و تمام موجودات روی زمين را
بهاستثنای آنکسانی که نوح در کشتی قرار داده نابود نموده است .اين
سؤال مطرح میشود که مگر کشتی نوح چقدر ظرفيت داشته که يک
زوج از همه موجودات در آن قرار داده شود؟ ديگر اينکه مگر چقدر
باران باريده که سطح آب روی کره زمين بهاندازه قله آرارات و يا به
تعبير قرآن کوه جودی باالآمده است؟
جواب -قرآن به اين اشکال و سؤال نيز پاسخ گفته و از آيات قرآن به
دست میآيد که طوفان نوح در منطقهای معين پديد آمده و همه کره
زمين را فرانگرفته است.
اگر در آياتی که سخن از داستان نوح است دقت کنيم مشاهده
مینماييم که کلمه "قوم" در آن بکار رفته است و اين میرساند که
رسالت نوح محدود به قوم خودش بوده و رسالتی جهانی برای همه
ساکنان روی زمين نداشته است .مثالً در آيه  1سوره نوح آمده است
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"انا ارسلنا نوحاً الی قومه  "...يعنی ":ما نوح را بهسوی قومش
فرستاديم"...
و اين آيه و ديگر آيات در اين زمينه میرساند که رسالت نوح (ع)
بهسوی قومش بوده و رسالت جهانی نداشته و چهبسا انسانهايی در
کره زمين و يا در مناطقی در زمان نوح وجود داشتهاند که از نوح و
تعاليم الهی او خبر نداشتهاند.
در داستان لوط مشاهده مینماييم که قبل از وقوع عذاب و باريده
شدن سنگهای عذاب لوط و خانوادهاش از شهر خارج میشوند و اين
میرساند که باران سنگ بر تمام کره زمين در زمان لوط نباريده است
بلکه بر سر قوم لوط که لواط کار بودند و پيامبرشان آنان را انذار کرده
باريده است ،و همچنين در مورد ديگر پيامبران و قومشان ،اين
میرساند که در زمان نوح باران در منطقهای که نوح وجود داشته
باريده و طوفان به وجود آمده است ،نه درروی تمام کره زمين .مضاف
بر اينکه در همين آيه  1سوره نوح مشاهده مینماييم که فرموده است:
"انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان يأتيهم عذاب
اليم" .يعنی "همانا نوح را بسوی قومش فرستاديم که انذار کن قومت
را قبل از آنکه به آنان عذاب دردناك برسد".
و اين نيز میرساند که آمدن عذاب بر قوم نوح بوده نه بر تمام اهالی
کره زمين و در محدودهای بوده که نوح و قومش زندگی میکردهاند.
عالوه بر آن در آيه  12سوره اسراء میفرمايد ...":و ما عذاب نمیکرديم
تا اينکه در ميانشان رسولی برانگيزانيم" و اين آيه میرساند که در
زمان نوح به کسانی که نوح برای هدايت آنها فرستاده نشده بوده و در
قسمت ديگر از محدوده نوح بودهاند عذاب نرسيده است.
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 -0در انجيل متّی باب پنجم  18از قول عيسی نقل شده است" :گمان
مبريد که آمدهام تا تورات يا صحف انبياء را باطل سازم نيامدهام تا
باطلنمايم بلکه تا تمام کنم".
و اين سؤال مطرح میشود با اين وصف چرا در باب دوازدهم  ،1قانون
سبت يهوديان را باطل میسازد؟ مگر کار کردن در روز سبت در تورات
حرام نشده بود؟
جواب -قرآن اين مطلب را تصحيح کرده است .در قرآن آمده است که
عيسی (ع) چيز ديگری گفته است .در آيه  27سوره آلعمران از قول
عيسی میفرمايد ..." :و ال حل لکم بعض الذی حرم عليکم."...
يعنی(" :من آمدهام) ...تا بعضی از چيزهايی را که بر شما حرام شده
است را حالل گردانم"...
و ما میدانيم يکی از چيزهايی که بر بنیاسرائيل حرام شده بوده است،
کار کردن در روز سبت (شنبه) بوده است و میتواند جزو چيزهايی
قرار گيرد که عيسی حالل نموده است و عيسی (ع) حق داشته
بهفرمان خدا در حاللها و حرامهای بنیاسرائيل تغييراتی ايجاد کند.
ببينيد قرآن چگونه به تصحيح انجيل موجود میپردازد و حقايق را
بيان میدارد و به پرسشها پاسخ میدهد؟
 -8در تعاليم انبياء شرك و خرافات وجود ندارد ولی متأسفانه مشاهده
مینماييم که در تورات و انجيل فعلی موارد بسياری از خرافات و شرك
راه يافته است .و يکی از رسالتهای قرآن مبارزه با شرك و خرافاتی
است که در تورات و انجيل فعلی وجود دارد.
مثالً در انجيل متی باب هشتم  59مشاهده میکنيم نوشتهشده است:
"در ساعات فرياد کرده گفتند يا عيسی ابن اهلل ما را با تو چه کار است
مگر در اينجا آمدهای تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟"
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اين سؤال مطرح میشود که مگر خدا پسر هم دارد که در اينجا به وی
اشارهشده و عيسی را ابن اهلل (پسر خدا) نام نهاده است؟
جواب -دهها آيه در قرآن وجود دارد که با اين عقيده غلط مخالفت
نموده است منجمله در آيه  101سوره نساء دراينباره آمده است" :يا
اهل الکتاب ال تغلوا فی دينکم و ال تقولوا علی اهلل اال الحق انما المسيح
عيسی ابن مريم رسول اهلل و کلمته القاها الی مريم و روح منه فامنوا
باهلل و رسله و ال تقولوا ثالثه انتهوا خيرا لکم انما اهلل اله واحد سبحانه
ان يکون له ولد له ما فی السموات و ما فی االرض و کفی باهلل وکيالً".
يعنی" :ای اهل کتاب در دينتان غلو نکنيد و جز حق درباره خدا
نگوييد همانا مسيح عيسی پسر مريم فرستاده خداست و کلمهای است
که خدا آن را به مريم القا نموده است و روحی است از جانب او پس
ايمان بياوريد به خدا و فرستادگانش و نگوييد سه تاست از اين گفته
بازايستيد اين به نفع شماست همانا اهلل ،خدای واحدی است منزه است
از اينکه برای او فرزندی باشد برای اوست آنچه در آسمانها و آنچه در
زمين است و خداوند بس کارساز است".
در رابطه با بحث معروف سه شاهد (يوحنا فصل  1جمله  )2که مبنای
عقيده تثليث است ،همانطور که در کتاب محمد و قرآن نوشته جان
ديون پورت آمده است ،درنتيجه مساعی نيوتن و گيبون و پورسن
ثابتشده است که اين عقيده الحاقی است و کامت اعتراف دارد که اين
جمله در هيچيک از نسخههای انجيل قديم ديده نشده است .حضرت
عيسی (ع) عقيده به خدای يگانه را تعليم داد ولی يوحنا که يک نفر از
شاگردان مکتب افالطونی بوده ديانت مسيح را از يگانهپرستی منحرف
نمود و تثليث نامفهوم افالطونی يا «ترياد» شرق را نشر داد .همچنين
او بود که دو صفت خدائی که عبارت از "روح مقدسش" و "بصيرت
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ملکوتیاش" که افالطون بنام منطق (کلمه) ناميده بود را به اين
صورت به حضرت مسيح (ع) نسبت داد.

کوروش کبیر در قرآن
در سوره کهف آيات  83تا  98به نام و بعضی اعمال شخصی موسوم به
ذوالقرنين اشارهشده است .به قول اکثر محققين ،منظور از ذوالقرنين در قرآن
کريم ،کورش کبير پادشاه هخامنشی میباشد .در آيه  84آمده است":ما به او
درروی زمين ،قدرت و حکومت داديم و رشتههای امور را به دست او داديم" .در
قرآن از ذوالقرنين به نيکی يادشده و همانطور که در قرآن توصيفشده وی
فردی خداشناس و مؤمن بوده است .در قرآن درباره سد ذوالقرنين صحبت
میشود که برای جلوگيری از نفوذ اقوام وحشی ساختهشده که اين با رفتن
کوروش به سمت شمال و کوههای قفقاز و نبرد با اقوام وحشی سکا که به يک
تعبير همان يأجوج و مأجوج هستند ،انطباق دارد .در اينجا کوروش اقوام وحشی
را عقب راند و در معبر داريال که تنها معبر آنان بوده است که از آن به اقوام
مجاور تعدی و تجاوز میکردند ،سدی با آهن و مس میسازد و احتمال قوی
است که اين ديوار همان سدی است که کورش بنانهاده است .زيرا اوصافی که
قرآن درباره سد ذوالقرنين بيان کرده کامالً بر آن منطبق است .در آثار باستانی
ارامنه اين ديوار بهاگ گورايی ناميده شده که معنی اين کلمه تنگه کوروش يا
معبر کوروش است .جزئيات اين امر در کتاب قصههای قرآنی ترجمه استاد
مصطفی زمانی (ره) تشريح گرديده است.
ذکر خاطره کوروش در قرآن کريم مطمئناً به خاطر شفقت و مهربانی،
آزادیخواهی و دادگستری وی بوده است .در ذيل گزيدهای از منشور کوروش
کبير که تا انتهای تاريخ اسباب افتخار ايران و ايرانی خواهد بود ذکرشده است:
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"آنگاهکه بدون جنگ و پيکار وارد بابل شدم ،همه مردم گامهای مرا با
شادمانی پذيرفتند .در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهرياری نشستم .مردوك
خدای بزرگ دلهای پاك مردم بابل را متوجه من کرد  ...زيرا من او را ارجمند و
گرامی داشتم.
ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد .نگذاشتم رنج و آزاری به
مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد .وضع داخلی بابل و جايگاههای مقدسش
قلب مرا تکان داد ...من برای صلح کوشيدم.
من بردهداری را برانداختم ،به بدبختی آنان پايان بخشيدم .فرمان دادم که
همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نيازارند .فرمان دادم که
هيچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
مردوك خدای بزرگ از کردار من خشنود شد  ...او برکت و مهربانیاش را
ارزانی داشت .ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستوديم" ...

مغز متفكر جهان اسالم
افراد زيادی با بهرهگيری از قرآن و دستورات آن به علوم ناشناخته زمان
خودشان دست پيداکردهاند که از آن جمله میتوان به امام جعفر صادق (ع)
اشاره کرد .کتاب مغز متفکر شيعه که توسط مرکز مطالعات اسالمی استراسبورگ
تدوينشده و توسط انتشارات جاويدان به چاپ رسيده حاوی انديشههای ايشان
است که من خواندن آن را توصيه میکنم .صحبت درباره اين کتاب خارج از
موضوع جاری است و خودش میتواند موضوع يک بحث کامل باشد .در اينجا من
فقط چند نکته کوچک از اين کتاب را شرح میدهم.
امام جعفر صادق (ع) گفتهاند که هرچه در خاك هست در بدن آدمی
وجود دارد که البته اين حرف نبوغ آميز نيست چون در آن زمان همه به اين امر
اعتقاد داشتند .چيزی که نبوغ آميز است اين است که ايشان میگويند ازآنچه در
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خاك هست و در بدن انسان هم يافت میشود چهار قسمت زياد است و هشت
قسمت کمتر از آن چهار قسمت و هشت قسمت ديگر خيلی کمتر از هشت
قسمت اول که امروزه آن چهار قسمت که در بدن زياد است اکسيژن ـ کربن ـ
هيدروژن و ازت و هشتقسمتی که کمتر از آن است منيزيم ـ سديم ـ پتاسيم ـ
کلسيم ـ فسفر ـ کلر ـ گوگرد و آهن و هشتقسمتی که خيلی کمتر از آن است
را موليبدن ـ سيلسيوم ـ فلوئور ـ کبالت ـ منگنز ـ يد ـ مس و روی شناختهاند
که اين شناخت تا قبل از اختراع اسپکترومتر قابلتشخيص دقيق نبوده است.
يکی ديگر از گفتار شگفتانگيز امام جعفر صادق (ع) که نبوغ علمی ايشان
را به اثبات میرساند نظريهای است که راجع به انتقال بيماری بهوسيله بعضی از
نورها داده است .وی میفرمايد « :روشنايیهايی هست که اگر از يک بيمار بر
شخص سالم بتابد ممکن است که آن شخص سالم را بيمار کند  ».بايد توجه کرد
که صحبت از هوا يا انتقال ميکروب نيست بلکه صحبت از روشنايی است آنهم
نه تمام روشنايیها بلکه بعضی از انوار! مسئله انتقال بيماریها توسط تشعشع
سلولهای بيمار در قرن بيستم در مرکز تحقيقاتی پزشکی و شيميايی نوو
سيبريسک ( )Novosibriskدر شوروی به اثبات رسيد و اين امر در ماورای
انتقال بيماری از طريق ميکروب است.
از ديگر نظريههای جالبتوجه امام جعفر صادق (ع) حرکت اشيا است.
ايشان میفرمايد :هرچه هست حرکت دارد و حتی جمادات دارای حرکت هستند
و گرچه چشم ما حرکات آنها را نمیبيند ولی نمیتوان چيزی را يافت که
حرکت نداشته باشد!
بايد توجه داشت که قبل از کشف اتم و الکترون و غيره اگر کسی میگفت
که جمادات دارای حرکت هستند همه به عقل وی شک میکردند.
در مورد نور ستارگان ايشان میگويد که در بين ستارگانی که شب در
آسمان میبينيم ستارگانی هستند که آنقدر نورانی میباشند که خورشيد در
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قبال آنها تقريباً بینور است .امروز با کشف ستارگانی موسوم به کوآزِر که توسط
راديوتلسکوپهای عظيم پيداشدهاند متوجه شدهاند که روشنايی بعضی از
ستارگان ده هزار ميليارد برابر نور خورشيد است و لذا خورشيد در قبال آنها
تقريباً بینور است.
از ديگر شگفتیهای امام جعفر صادق(ع) عقيده ايشان راجع به هوا است.
وی هزار و يکصد سال قبل از علمای قرن هجدهم ميالدی اروپا که اجزای هوا را
کشف و از هم جدا کردند گفت که باد يا هوا يک عنصر نيست بلکه از چند عنصر
به وجود آمده است .او در محضر درس خود گفت که آنچه در هوا کمک به
سوزاندن اجسام مینمايد اگر از هوا جدا شود و بهطور خالص به دست بيايد
طوری ازلحاظ سوزاندن اجسام نافذ است که با آن میتوان حديد (آهن) را
سوزاند .بنابراين هزار سال قبل از پريستلی که اکسيژن را کشف کرد و الوازيه که
خاصيت سوزانندگی اکسيژن را کشف کرد ،امام جعفر صادق(ع) بهخوبی اکسيژن
را وصف کرده است .بههرحال اينگونه مطالب در کتاب مغز متفکر شيعه زياد
است که خودتان میتوانيد از آن استفاده کنيد.
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کاربرد قرآن چیست ؟
خداوند در آيه  45سوره فصلت میفرمايد ( " :قرآن کتابی است که )
هيچگونه باطلی ،نه از پيش رو و نه از پشت سر ( ،اکنون يا آينده ) به سراغ آن
نمیآيد ( و حکمش تا قيامت باقی است ) چراکه از سوی خداوند حکيم ستوده
فرو فرستادهشده است".
قرآن بر اين حقيقت تأکيد دارد که اين کتاب تنها برای تالوت نيست بلکه
هدف نهائی از آن ذکر و تدبر است .آيه  59سوره ص میفرمايد  " :اين کتابی که
بر تو نازل کردهايم کتاب مبارکی است تا مؤمنان در آياتش تدبر کنند" .
و در آيه اول سوره ابراهيم میفرمايد" :اين کتابی است که بر تو نازل
کرديم تا مردم را بهوسيله آن از تاريکیها بهسوی نور خارج نمايی" .بنابراين اگر
میخواهيد در زندگی از تاريکی به روشنايی و نور برسيد به قرآن و دستورات آن
متوسل شويد .قرآن همگان را به تفکر در آيات خود فراخوانده است و در روايات
بسياری تصريحشده که در قرائت قرآن بدون تفکر خيری نيست .تالوت و تفکر در
آيات قرآن مقدمه عمل و پياده نمودن آن در تمام عرصههای زندگی است .از
اصحاب گرامی پيامبر اسالم نقلشده که پيامبر (ص) تعدادی از آيات قرآن را به
ما میآموخت ،تا به آنها عمل نمیکرديم آيات ديگری به ما ياد نمیداد !
آری ،قرآن کتابی است که برای عمل نازلشده است نه برای تشريفات و نه
برای تمرين صوت يا نکته انديشی و سخن فرسايی .قرآن کتابی برای زندگان
است ،نه برای قرائت در مجالس عزای مردگان.
با توجه به مباحثی که مطرح شد میتوان جمعبندی کرد که قرآن کتاب
آسمانی است که توسط خداوند برای هدايت بشر به آخرين پيغمبرش وحی
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گرديده است .حال که چنين منبع مهمی جهت اطالع از عقايد و شناخت خالق
کل هستی يعنی خالق تمام سلولها و موجودات و سيارات و کائنات داريم آيا
بهتر نيست که کمی در مورد آن مطالعه کنيم؟ ما که جهت شناخت يک
نويسنده جزء به خود زحمت میدهيم و يک کتاب را با کلی زحمت مطالعه
میکنيم و يا برای باخبر شدن از عقيده يک شخصيت بیاهميت سياسی يک
صفحه روزنامه را میخوانيم آيا نبايد برای شناخت خالق هستیها و برای باخبر
شدن از عقيده وی يک کتاب  177صفحهای را بخوانيم؟ نمیدانم ،خودتان به اين
سؤال جواب بدهيد .البته برای خواندن قرآن نبايد به گزيده خوانی يعنی خواندن
برخی از سطور و آنهم ترجمه فارسی تنها اقدام کرد .برای استفاده مناسب از
قرآن میتوان به کتابهای تفسير قرآن نيز مراجعه نمود .عدهای از مفسرين سعی
کردهاند مضامين قرآن را بر معلومات خود در رشتهای که در آن تخصص
داشتهاند تطبيق کنند .لذا میبينيم بعضی از کتب تفسير عمالً بهصورت يک
کتاب فلسفه و يا علوم طبيعی درآمدهاند .بهترين راه برای تفسير قرآن ،استفاده
از کالم خود قرآن است که اين مورد در تفسير الميزان نوشته مرحوم عالمه
طباطبائی مدنظر قرارگرفته است .تعداد کتابهای تفسير الميزان  57جلد است و
شايد تهيه آنها برای عموم ميسر نباشد ولی اخيراً اين کتابها بر روی  CDنيز
عرضهشده است .سه جلد کتاب بنام مفتاح الميزان چاپ مرکز نشر فرهنگی رجاء
نيز وجود دارد که فهرست و يا کليدهای  57جلد کتاب تفسير الميزان است و هر
لغتی و يا هر اصطالحی از قرآن را که بخواهيد میتوانيد شماره صفحه آن را از
روی اين سه جلد کتاب پيدا کنيد .برای تفسير قرآن از خود قرآن ،اگر مثالً در
يکجا صحبت از قوم بنیاسرائيل شده ،بهجاهای ديگر قرآن که همين صحبت
مطرحشده رجوع گرديده و سپس با جمعبندی مطالب ،موضوع مطرحشده تفسير
میگردد 57.جلد کتاب تفسير الميزان تأکيد بر اين میکند که در مطالب قرآن
کوچکترين تناقضی وجود ندارد و اين خود از معجزات اين کتاب الهی است.
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قرآن دارای شگفتیهای زيادی است که يکی از آنها مکانيزم هدايت است يعنی
کسی را که آن را به نيت هدايت شدن بخواند هدايت میکند.
در آيه  9سوره اسراء آمده است" :اين قرآن ،به راهی که استوارترين
راههاست ،هدايت میکند و به مؤمنانی که نيکوکار باشند ،پاداش بزرگی را مژده
میدهد".
قديمیها میگفتند « :اگر سواد هم نداريد قرآن را بازکنيد و ورق بزنيد و
به سطور نگاه کنيد و سوره اخالص (قل هو اهلل احد) را بخوانيد ».افرادی که در
عرفان پيشرفته هستند میگويند « :سطور قرآن دارای نور است و با نوشتههای
عادی متفاوت میباشد ».بههرحال در اين مرحله نمیخواهم وارد اين مبحث
بشوم که برايتان خرافی جلوه کند.
حضرت علی (ع) در خطبه  148نهجالبالغه میفرمايند " :سپس گروهی
صيقل داده میشوند و مانند پيکان در دست آهنگر تيز و برّان میگردند ،بهوسيله
قرآن پرده از ديدههايشان برداشته میشود و تفسير و توضيح معانی قرآن در
گوشهای آنان القا میگردد ،جامهای پياپی حکمت و معرفت را هر صبح و شام
مینوشند و سرخوش باده معرفت میگردند" .حال بياييد باهم از نظريات خالق
بزرگ جهان استفاده کنيم .اگر اين نظريات نتواند ما را به خوشبختی برساند
بايستی به همهچيزهای عقالنی و اعتقادی شک کرد .برای به نتيجه رسيدن در
رابطه با اثبات حقانيت قرآن و عالم غيب بايستی از يک نتيجهگيری قدمبهقدم
بهره جست يعنی در هر مرحله با تفکر در مورد مسائل مختلف به نتيجهگيری
رسيده و اين نتيجهگيری را اساس پيشرفت مرحله بعدی قرارداد .برای مواردی
که در اينجا تشريح گرديد ،اگر نسبت به صحت آنان شک داريد خودتان از طريق
رفرنسهايی که معرفی کردم به تحقيق بپردازيد ولی زمانی که صحت موارد
مسجل شد نبايستی با شک بیمورد جلوی تجلی حقيقت را گرفت .نفس انسان
برای اينکه آزاد باشد ،انسان را به هر کار ناپسندی وا میدارد و با تصميم عقل و

بسوی روشنایی 8

61

شعور مخالفت میکند و عليرغم گواهی قلب مبنی بر حقانيت راه ،با طرح مسائلی
مانند "بايد بيشتر تحقيق کرد" و يا اينکه "شايد راههای بهتری هم باشد" و يا
اينکه "اين راه آدم را محدود میکند و جلوی تفريح و خوشی آدم را میگيرد"،
انسان را از رسيدن به حقيقت بازمیدارد .افرادی که از نفس تبعيت میکنند در
قرآن «ظالم» ناميده میشوند و خداوند صراحتاً اعالم میکند که اينگونه افراد
راه هدايت را نخواهند ديد و میفرمايد  ":اهلل ال يهدی قوم الظالمين " ،يعنی
خداوند افراد ظالم را هدايت نمیکند.

قرآن ـ نور هدایت و داروی قلب
قرآن يک کتاب نيست بلکه يکراه نگرش به زندگی و يک نور برای هدايت
است .خداوند در آيه  104سوره نساء میفرمايد" :ای مردم بهراستی برايتان از
(جانب) پروردگارتان برهانی آمد و نوری آشکار بهسوی شما نازل کرديم".
يکی از ويژگیهای قرآن جاذبه شگفتانگيز آن است بهطوریکه بسياری از
افراد با شنيدن آن جذب آن میشوند .پيغمبر اکرم (ص) در ابتدای نبوتشان در
حجر اسماعيل کنار خانه کعبه به تالوت قرآن میپرداختند و افرادی که عبور
میکردند ،باألخص جوانها که دارای قلب پاكتر بودند ،با شنيدن آن لرزه بر
اندامشان افتاده و جذب آن میشدند .مشرکان میگفتند که اين افراد عاشق
شدهاند .برای همين هم رهبران مشرکين به افراد خود اجازه نمیدادند که قرآن
را بشنوند ،زيرا به تأثير آن بهخوبی آگاه بودند و میترسيدند که مبادا نفوذ
معجزهآسای قرآن دلهای آنان را تسخير کند .ابن هاشم میگويد :شدت عالقه و
جاذبه قرآن به حدی بود که بسياری از کفار قريش ،شبانه بهطور ناشناس کنار
خانه خدا جمع شده و تا سپيده صبح میماندند تا صدای تالوت قرآن را بشنوند و
اين وضع بهطور متوالی تکرار میشد.
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خداوند در آيه  51سوره فصلت میفرمايد"و کافران گفتند :گوش به اين
قرآن ندهيد ،و هنگام تالوت آن جنجال کنيد ،شايد پيروز شويد!"
برای افرادی که در قلبشان عشق و محبت جايی ندارد و دچار تنگی قلب و
ياس و افسردگی هستند قرآن بهترين دارو است .همانطور که در باال گفتيم،
درزمان پيغمبر (ص) کسانی که جذب اسالم میشدند را عاشق میناميدند.
مکانيسمی که قلب را نرم میکند و نور عشق را به دل وارد میکند از معجزات
قرآن است .خداوند در آيه  20سوره يونس میفرمايد" :ای مردم! (اين قرآن)
اندرزی است که از سوی پروردگارتان برای شما آمده است ،و درمان قلبها و
هدايت و رحمتی است برای مؤمنان"  .عبارت "شفاءٌ لِمّا فی الصدور" که به
معنی "شفای قلب" است ،اشاره به مکانيسم ذکرشده دارد.
نوری که از خواندن قرآن و نزديکی به خدا به دست میآوريد هم در اين
دنيا به دردتان میخورد و هم در دنيای ابدی پس از مرگ .قرآن در آيه  13سوره
حديد میفرمايد" :روزی که مردان وزنان منافق به مؤمنان گويند « :به ما بنگريد
تا از نورتان بهرهای برگيريم  ».گفته شود  « :به پشت سرتان (دنيا) برگرديد (در
آنجا) نور بجوييد" ».
قرآن افرادی که در اين دنيا نور به دست آوردند را به افراد بينا و افراد با
قلب تاريک و بدون نور را به کور تشبيه میکند و صريحاً اعالم میکند که اگر
کسی در اين دنيا نوری به دست نياورد ،در آخرت نيز کور خواهد بود .آيه 05
سوره اسراء میفرمايد" :اما هرکسی در اين دنيا کور بوده است ،در آخرت نيز
نابينا و گمراهتر خواهد بود".
برای برقراری ارتباط بهتر با قرآن ،پاك کردن دل از گناه و آلودگی و
دوری جستن از مادیگرايی توصيه میشود .نظامی میفرمايد:
عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد،که دارا الملک ايمان را مجرد بينداز غوغا
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رسول اکرم (ص) میفرمايند" :حبُ الدنيا و حُبُ اهللِ ال يَجتَمِعانِ فی قلبٍ ابداً"
يعنی دوستی دنيا و دوستی خدا هرگز در يک دل گرد نمیآيند.
قرآن نشانههای روشنی را برای هدايت معرفی میکند ولی کسانی که اين
نشانهها را ظالمانه رد میکنند به تعبير قرآن کافرند و خداوند اعالم میکند که
اينگونه افراد را به راهی میفرستد که در گمراهی خود غرقتر شوند .در سوره
بقره داستان قوم بنیاسرائيل آمده است که عليرغم معجزاتی که از حضرت موسی
(ع) ديدند ،بهمحض اينکه حضرت موسی به باالی کوه رفت ،معجزات اتفاق افتاده
را فراموش کردند و گوسالهای را به پرستش گرفتند .خداوند در آيه  93اين سوره
میفرمايد که به سبب کفر اين گروه و اينکه از نشانههای روشن سرپيچی کردند
مهر گوساله را در دلشان رسوخ داده و آنها را از راه خودش منحرف نموده است.
کسانی که حقيقت را ظالمانه تکذيب میکنند هيچگاه روی آرامش و
روشنی و صفای دل را نخواهند ديد .آيه  00سوره توبه میفرمايد  " :آنهايی که
تکذيب میکنند ،خداوند دل آنها را ظلمتکده نفاق میکند".
برخی افراد انسان را به خاطر برای حرکت درراه خدا مسخره میکنند و يا
اُمُل و فناتيک معرفی میکنند .خداوند در آيه  155سوره هود به اين افراد
اينگونه پاسخ میدهد " :به آنان که ايمان نمیآورند بگو که شما هر چه به
معصيت خدا بپردازيد ما هم به طاعت مشغول خواهيم بود و شما منتظر باشيد و
ما هم منتظريم" .همچنين در آيه  14سوره توبه میفرمايد " :ای رسول بگو
اکنون تمسخر کنيد و خدا ازآنچه میترسيد به سر شما خواهد آورد" .خداوند در
آيه  174سوره مائده میفرمايد  " :و چون به آنان گفته شود بهسوی آنچه
خداوند فرستاده است و بهسوی رسول (خدا) بياييد ،گويند« :آنچه نياکانمان را
بر آن يافتهايم برای ما بس است( ».آيا چنين میگويند) هرچند که پدرانشان
چيزی نمیدانستند ،و (هيچ راهی) نمیيافتند؟ "
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اسالم را دوباره بشناسیم
اسالم راه رسيدن به تعالی روحی است و حقيقت را با آخرين متد آموزش
میدهد .سؤالی که ممکن است مطرح شود اين است که اگر اسالم راه حقيقت را
نشان میدهد پس چرا مسلمانان و کشورهای مسلمان اينقدر در عقبافتادگی و
بدبختی هستند؟ البته تعالی روحی و حقيقتطلبی با تعالی مادی و شهوت طلبی
متفاوت است .از داليل عمده عقبافتادگی مسلمانان ،دور افتادن آنها از قرآن و
تعاليم آن میباشد .دليل ديگر سوءاستفاده برخی از زمامداران کشورهای اسالمی
از اعتماد مردم نسبت به خدا و ائمه و سودجويی آنها از اعتقاد مردم است.
در مورد ارتباط پيشرفت مادی با بدکاری در قرآن داليل مشخصی ارائهشده
است اين کتاب پيشرفت مادی در زندگی دنيوی را نشانه تقرب و يا عزيز بودن
شخص در نزد خداوند نمیداند .در اين کتاب اعالمشده که خداوند برای مجازات
برخی افراد از فراهم کردن ماديات برای آنان بهرهگيری میکند .آيه  44سوره
انعام میفرمايد" :پس چون آنچه را به ايشان تذکر داده شد فراموش کردند ,ما
نيز درهای همهچيز (انواع نعمتها) را روی آنان گشوديم تا شاد و مغرور شوند
(اما) ناگهان آنان را گرفتار ساختيم .و آن هنگام ،همگی نااميد شدند" .آيه 108
سوره آلعمران میفرمايد" :کسانی که به راه کفر رفتند گمان نکنند که اگر به
آنان مهلتی میدهيم به سودشان است ،بلکه به آنان مهلت میدهيم تا بر گناه و
سرکشی خود بيفزايند و برای آنان عذابی خوارکننده است ".توجيه اينکه
خداوند برای چه منظوری افراد گناهکار را درگير لذات و ماديات زندگی میکند
مشخص و معلوم است .بهعنوانمثال ،جنايتکاری مانند آل کاپون را در نظر
بگيريد ،او در جوانی در شيکاگو با باجگيری و آدم کشی گناهان زيادی را
مرتکب شده بود ولی مانند خيلی افراد از اين قماش ،در فقر و تنهايی و بيچارگی
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زندگی میکرد .وی به خاطر سختیهای تجربه کرده پوستکلفت شده و
ناراحتیهای زندگی ،او را چندان آزار نمیداد .اگر به او میگفتند که اين کار را
نکن فقير میشوی ،میگفت من فقير هستم! اگر به او میگفتند اين کار را نکن
کشته میشوی ،میگفت اين زندگی زجرآور برای من ارزشی ندارد! و به بدکاری
خود ادامه میداد .خداوند برای مجازات چنين شخص پوستکلفتی چهکار
میکند؟ وی را در زندگی پيشرفت میدهد ،بهترين کاخها و اتومبيلها و
زيباترين نامزدها و غيره را برايش فراهم میکند و وقتیکه آنها مانند درختی در
قلبش ريشه دواندند ،يکباره همه آنها را از وی گرفته و او را به يأس و نااميدی
به جهنم میبرد .البته در مورد آل کاپون وضع از اين هم بدتر بود ،چون او ابتدا
به بيماری زجرآور سفليس مبتال شد ،سپس تمام اموالش مصادره و خودش نيز
دستگير گرديد و به يکی از مخوفترين زندانهای امريکا به نام سينگ سينگ
انداخته شد .پسازآن ،در اوج بدبختی و زجر و ناراحتی ناشی از بيماری سفليس،
توسط همسلولیهايش در زندان خفه گرديد و به قتل رسيد.
بنابراين اگر از اين به بعد يک فرد گناهکار و بدکار را مالحظه کرديد که
غرق در ثروت و خوشی است و به ريش همه میخندد ،ناراحت نشويد .بنا بر
تضمين خداوند ،او نيز مانند آل کاپون در حال گذراندن دوران قبل از سقوط و
عذاب خود است .البته برای اين افراد ،بعد از عذاب دنيوی ،عذاب اخروی نيز
درراه است که ابدی بوده و ازلحاظ شدت و وحشتناکی ،قابلمقايسه با عذاب
دنيوی نيست.
بعضیها فکر میکنند پيشرفتهای علمی و تکنولوژيکی باعث ضعيف شدن
اسالم در جهان خواهد شد .برعکس ،عليرغم تبليغات فراوان قدرتهای
امپرياليستی و صهيونيستی در جهان ،گرايش مردم به اين دين مترقی هرروز
بيشتر میشود .به علت پيشرفت وسايل ارتباطی ،امروزه فلسفه اسالمی به
دورترين نقاط راهيافته و غربیها خسته از ماديگری مانند تشنهای به دنبال
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حقايق روحی و مسائل ماوراءالطبيعه هستند .عالوه بر آن ،پيشرفت علمی باعث
درك بهتر عظمت خلقت شده که مثال دانشمند ژاپنی که بر روی ميکرو روبات
کار میکرد را برايتان تشريح کردم .اگر ماشينحساب و کامپيوتر نبود اينهمه
معجزات عددی قرآن به ما اثبات نمیشد .بنابراين بياييد جدا از خودباختگی و
جو زدگی بر مبنای تحقيقات علمی يکبار ديگر اين دين آسمانی که
پيشرفتهترين اديان است و اين کتاب آسمانی که تنها کتاب موجود نازلشده
توسط خداوند است را درك نماييم.
يکی از داليل عمده دلزدگی مردم باألخص جوانان از اسالم ،بیتدبيری
مسئولين در اعمال قوانين اسالمی در جامعه است.
همانطور که در ورزش نمیتوان يک بدن گرم نشده را به تحرك درآورد،
در اجتماع نيز نمیتوان با اعمال قوانين سخت ،در مردم تغيير ايجاد نمود .اسالم
دين رأفت و مهربانی و سياست است و کليه دستوراتی که در زمان پيغمبر (ص)
در جامعه پيادهسازی شد از طريق ايجاد زمينه اجتماعی مناسب بود.
بهعنوانمثال در رابطه با حکم تحريم تدريجی شراب.
در زمان جاهليت شرابخواری فوقالعاده رواج داشت و بهصورت يک عادت
عمومی درآمده بود .حتّی بعد از تحريم شراب مسئله ممنوعيت آن برای بعضی از
مسلمانان فوقالعاده سنگين بود.
يکی از موانع تحريم شراب زمينه اقتصادی آن است زيرا کشت انگور
يکی از ارکان اقتصاد مدينه بود و قبل از منع شراب بايد جايش را به موارد ديگر
میداد.
اگر اسالم میخواست بدون رعايت اصول روانی و اجتماعی با اين بالی
بزرگ اجتماعی به مبارزه برخيزد ،ممکن نبود؛ لذا از روش تحريم تدريجی و
آماده ساختن افکار عمومی برای ريشهکن کردن ميگساری که بهصورت يک
عادت در بين آنها نفوذ کرده بود ،استفاده کرد .بهاينترتيب که نخست در بعضی
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از سورههای مکی اشاراتی به زشتی اين کارکرد .چنانکه در آيه  10سوره نحل
آمده است:
" وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَاألَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِی ذَلِکَ
آليَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "
" و از ميوه درختان خرما و انگور باده مستی بخش و خوراکى نيکو براى
خود میگيريد قطعاً در اين[ها] براى مردمى که تعقل مىکنند نشانهاى است"
دومين دستور درزمينه منع شراب خوری بهصورت قاطعتری نازل گشت تا
افکار عمومی را برای تحريم نهايی آمادهتر سازد .آيه  519سوره بقره
میفرمايد:
"يَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ کَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ
أَکْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا "
" ای پيامبر درباره شراب و قمار از تو سؤال میکنند ،بگو :در آنها گناه
بزرگی است و منافعی برای مردم در بردارد؛ ولی گناه آن دو از سود آنها بيشتر
است".
در اين آيه ضمن اشاره به منافع اقتصادی مشروبات الکلی برای بعضی از
جوامع همانند جامعه جاهليت ،زيانهای بزرگ آن را که بهمراتب از منافع
اقتصادی آن بيشتر است نيز يادآوری میشود.
و به دنبال آن در مرحله سوم در آيه  43سوره نساء از مسلمانان
خواسته میشود که در حال مستی نماز نخوانند:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَقْرَبُواْ الصَّالَةَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ "
اى کسانى که ايمان آوردهايد در حال مستى به نماز نزديک نشويد تا زمانى
که بدانيد چه مىگوييد".
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و سرانجام در آيه  97سوره مائده حکم نهايی تحريم شراب نازل گرديد:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاألَنصَابُ وَاألَزْالَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ "
" اى کسانى که ايمان آوردهايد شراب و قمار و بتها و تيرهای قرعه (نوعی
بختآزمايی بوده) پليدند و از عمل شيطاناند پس از آنها دوریکنيد باشد که
رستگار شويد".
برخی از مردم ناآگاه در ايران نسبت به زبان عربی حساسيت دارند چون
فکر میکنند عربها تمدن قديم ايران را از بين بردهاند .دوستان عزيز ! اسالم
ضد هنر و علم و تمدن نيست .آيا اگر عدهای آدم قشری مثل طالبان ،مردم را در
افغانستان به صُلّابه بکِشند و هنر و تمدن را نابود کنند بايستی بهحساب اسالم
گذاشت؟ پس اگر اينجور باشد که میتوان باکمی تبليغات هرکسی را ضايع کرد.
آمريکايیها بد هستند چون در ويتنام دهکده مردم بينوا را آتش میزدند،
آلمانها بد هستند چون در جنگ دوم ميليونها نفر را کشتهاند ،مسيحيت بد
است چون در قانون کليسا ،ارتباط جنسی مطلقاً ولو با زن شرعی يک کار پليد
است و لهذا افراد مقدس و پاك و منزه (افرادی که شايستگی دارند به مقامات
عالی روحانی برسند) ،کسانی هستند که در همه عمر زنی را لمس نکردهاند!
بياييد اسير تبليغات نشويم و درست قضاوت کنيم .امروزه برخی
قدرتهای سلطهجو از علم و تکنولوژی و روانشناسی استفادههای اهريمنی
میکنند و مردم سادهلوح را بهسادگی فريب میدهند .هر موقع که بخواهند
يکطرف موهای ما را قرمز و طرف ديگر را آبی میکنند .يک روز شلوار پاچه
راه
تنگ که نمیتوانيم با آن راه برويم و يک روز پاچه گشادی که مزاحم
رفتن ما است به تن ما میکنند .يک روز ده دامن رویهم به تن زنان میکنند و
روزی که بخواهند ،آنها را بهصورت نيمهلخت به خيابان میفرستند.
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متأسفانه مبارزه ما با چنين دشمنانی که صهيونيسم بينالملل علمدار آن
است ،سادهلوحانه و غيرعلمی است و به همين دليل اسالم بهعنوان دين افراد
تروريست و عقبافتاده و مهجور و ضد تمدن و فرهنگ به جهانيان معرفیشده
است .اسالمی که پيغمبر آن میگويد " :از گهواره تا گور به دنبال دانش برويد" و
امام آن ،حضرت علی (ع) میفرمايند" :دو کس پشت مرا شکستند ،عالم
بیبندوبار و جاهل عبادت کار ،آن با پردهدری به اعتقادات مردم لطمه میزند و
اين با عبادت ابلهانه مردم را میفريبد" .
به خاطر همين جهالتهای مسلمانان و تبليغات غيرواقعی در مورد اسالم
است که در اين زمان در فرانسه  ،اگر يک خانم نيمه عريان به خيابان بيايد کسی
معترض وی نمیشود ولی يک دختربچه را به خاطر اينکه يک دستمال به سرش
بسته و نام مسلمان به خود نهاده است ،به مدرسه راه نمیدهند!! آيا اينها جای
تأسف ندارد ؟
داستان کتاب سوزی کتابخانه اسکندريه توسط مسلمانان حتماً به گوش
شما هم خورده است .اگر يک قومی را بخواهند به عقبافتادگی و حماقت متهم
کنند چه چيزی بهتر از سوزاندن کتاب است که بیاختيار هر متفکری نيز با آنان
دشمن میشود؟ آيا میدانيد که کالً اين داستان کذب محض است و توسط
يهوديان عليه مسلمين جعلشده است؟ ويل دورانت و برخی مورخين ديگر ثابت
کردهاند که قبل از اينکه مسلمانان ،اسکندريه را فتح کنند کتابخانه اسکندريه
در چند نوبت آتشگرفته و وقتی آنها به آنجا رسيدند ،کتابخانهای وجود نداشت
که بسوزانند!
مورخين يهودی نوشتهاند :وقتیکه عمروعاص به اسکندريه آمد ،يک
کتابخانه بسيار عظيمی را در آنجا ديد ،به خليفه نامه نوشت که تکليف ما با اين
کتابخانه چيست؟ خليفه نوشت که يا آنچه در اين کتابهاست موافق قرآن است
يا مخالف قرآن .اگر مخالف قرآن است که بايد نابود شود و اگر موافق قرآن است،
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قرآن ما را بس است همه را آتش بزن! متأسفانه اين داستان کذب توسط
نويسندگان مسلمان نيز ناآگاهانه نقلقول شده تا اينکه امروز بهصورت يک
حقيقت مطلق درآمده است .
صحبت از شايعهسازی صهيونيسم عليه اسالم کردم ،متأسفانه امروز تمام
وسايل خبری و بنگاههای اقتصادی عمده جهان در اختيار اين گروه است .در
آمريکا اگر يک سياستمدار موافقت آژانس يهود و گروههای صهيونيستی را جلب
نکند با سرمايهگذاریهايی که روی رقيب انتخاباتی وی میشود شانس انتخابش
به صفر میرسد .تمام بزرگان و افراد پشت پرده شبکههای عمده تلويزيونی و
راديويی پولداران صهيونيست هستند و مردم بیگناه آمريکا مانند بره بیآزار در
خدمت اين افرادند .زمانی که من در آمريکا بودم هر وقت قرار بود يک کمک
چندميلياردی بالعوض به دولت اسرائيل بشود ،تلويزيونها از چند هفته پيش
شروع به نمايش فيلمهايی میکردند که مثالً آلمانیهای بیرحم ،با شقاوت تمام
يک خانواده دوستداشتنی يهودی را مورد ستم و تجاوز قرار میدادند .اين قضيه
به حدی تکراری شده بود که ديگر هر وقت اينطور فيلمها را نمايش میدادند ما
میدانستيم که قرار است بهزودی يک کمک چاقوچله بالعوض ديگر تقديم
اسراييل شود.
امروزه بزرگترين دشمن مسلمانان ،صهيونيستها میباشند و اين گروه با
بهرهگيری از علم و تبليغات و روانشناسی و تکنولوژی ،باالترين ضربهها را به
پيکره اسالم در جهان وارد میسازند .ما اسالم را از روی مزخرفات و دروغهای
ساخته صهيونيسم نمیتوانيم بشناسيم .برای شناخت اسالم بايستی قرآن را به
کمک کامپيوتر بشناسيم .بايستی پيغمبر اسالم (ص) را بشناسيم که وقتی زنی
يهودی که هرروز آشغال روی سر مبارکش میريخت مريض شد و اين کار را
انجام نداد ،به عيادت وی رفت .بايد علی (ع) را بشناسيم که هرچه غنائم داشت
به فقيران میبخشيد و برای مخارج ضروری ،زره خود را گرو میگذاشت .بايد
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امام حسين (ع) را بشناسيم که برای آگاه کردن مردم و دعوت آنان به راه حق،
شجاعانه خون پاك خود ويارانش را نثار راه خدا کرد .بههرحال نمیخواهم وارد
بحثهای فرعی شوم ولی در قرآن بارها آمده است که " :لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُون " يعنی:
باشد که شما انديشه کنيد.
فکر میکنم غيرمسلمانان بيشتر از ما مسلمانها درباره پيامبر و دين ما
انديشه کردهاند .توماس کاراليل يکی از متفکرين بزرگ غرب ،تحسين خود
درباره پيامبر اسالم را بدين گونه بيان میکند:
" سخن مردی اينچنين ،صدايی است که بیواسطه از ژرفای فطرت و سرشت
بشر برمیآيد ".المارتين تاريخشناس فرانسوی نيز ستايش آميخته به اعجاب خود
نسبت به حضرت محمد (ص) را در چنين عباراتی خالصه میکند:
" فيلسوف ،خطيب ،پيامبر ،قانونگذار ،جنگاور ،فاتح انديشهها ،احياء کننده و
مصلح باورهای عقالنی".

اسالم ،دین نهائی
مطمئناً افراد زيادی در جنگلهای آمازون و صحراهای آفريقا و شهرهای
مختلف در اقصی نقاط جهان هستند که اطالعاتی در مورد دين اسالم ،اين
آخرين دين الهی ندارند و با قلبهای پاك به روش خود ،خداوند را نيايش
میکنند .خداوند در قرآن در آيه  0سوره رعد میفرمايد" :همانا تو اندرز دهنده
هستی و برای هر قومی راهنمايی است" و در آيه  12سوره اسراء میفرمايد" :و
ما تا رسولی را نفرستيم هرگز کسی را عذاب نمیکنيم" .بنابراين خداوند هر کس
را بهوسيله ای هدايت میکند ولی اين وسيله هدايت برای هر شخص يک پيامبر
اختصاصی با کتاب ويژه نيست .وسيله هدايت برای يک نفر میتواند يک کتاب،
يک سخنرانی ،يک پديده فيزيکی و يا يک حادثه باشد ،چيزی که قلب انسان
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گواهی به صحت آن میدهد ولی نفس انسان به خاطر جلوگيری از محدود شدن
و مقيد شدن ،آن را رد میکند .بنابراين هر کس در طول زندگیاش به نحوی راه
هدايت برايش مشخص میشود .اوليای بزرگی درجاهايی مانند آفريقا نيز زندگی
میکنند که يک روز تلويزيون ،کرامات آنها را در رابطه باکارهای خارقالعاده
پزشکی نشان میداد.
راههای به سمت خدا بسيار زياد است ،ولی مقايسه آنها با اسالم که
آخرين روش رسيدن به خدا را با معجزهای بنام قرآن نشان میدهد مانند
کورهراههای پر سنگالخی در مقايسه با يک اتوبان چهار بانده است .مطمئناً از
جاده سنگالخی نيز میتوان به مقصد رسيد ولی اکثر ماشينهايی که در جاده
سنگالخی پر از پرتگاه حرکت میکنند ،دير به مقصد رسيده و يا بعضاً درراه
خرابشده و يا سقوط میکنند.
دينهای مختلف تکنيکهای مختلفی را برای تعالی بشر معرفی مینمايند.
با پيشرفت ژنتيکی بشر در طول هزاران سال ،هرروز روشهای پيشرفتهتری ارائه
گرديده است .اگر اديان مختلف را به تکنيکهای شنا تشبيه نماييم ،برخی افراد
هستند که از يک تکنيک شنای قديمی و بعضاً نادرست استفاده میکنند ولی به
خاطر تمرين و ممارست سرعت نسبتاً خوبی دارند ولی بعضیها اصول يک
تکنيک صحيح را میدانند ولی به علت عدم تمرين سرعتشان پائين است .برای
مقايسه دو تکنيک شنا بايستی پيشرفت شناگر را تحت تالش مساوی ارزيابی
نمود .بنابراين اگر يک نفر در آفريقا و يا هند به درجه اوليايی برسد دليل بر اين
نيست که دستورات دينی مناسبتری را تبعيت میکند .من خود در دين اسالم
مردان بزرگی را مالقات کردهام که کراماتشان انسان را متحير میسازد.
دين اسالم آخرين و پيشرفتهترين دين الهی است و خداوند رسالت پيغمبر
اسالم را رحمت و برکتی برای کل بشر اعالم نموده و در آيه  170سوره انبياء
میفرمايد" :نفرستاديم تو را مگر به جهت رحمتی برای جهانيان " و در آيه 97
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سوره انعام میفرمايد" :حقايقی که در اين کتاب آمده است برای همه جهانيان
است ".اسالمی که امروز ادعايش را داريم ،آن اسالم واقعی نيست زيرا ريشه و
بنيان آن را تخريب کرده و با اشتباهات و اغراض و خودخواهیها آلوده کردهاند
که نه به نفع انسانيت است و نه اسالم ،و پايه خواست خود را بر استعمار و برده
گردانيدن ديگران نهادهاند .اگر اسالم حقيقی پديدار شود همه جباران و سرکشان
زمانه در برابر عظمت و هيبت و اصالتش زانو خواهند زد و تنها در پرتو چنان
آئينی ،نظم و قوانين انسانيت پياده خواهند شد .اسالم در اصل و بنيادش ،دين
آزادگی و برادری و دوستی است .بين سياهوسفيد و عرب و عجم فرقی نمیگذارد.
از هر نوع تفرقه و تعصب و فرد پرستی (يا جمع پرستی) به دور است .انسان را
ازآنجهت که انسان است در نظر دارد ،دور از هرگونه نژاد و رنگ و مليت .خدمت
به هم نوع و عمل درست و نقوی را پايه و اساس سعادت میداند ،نه چيز ديگر.
قرآن در آيه  13سوره حجرات میفرمايد" :ان اکرمکم عنداهلل اتقيکم" يعنی:
بزرگوارترين شما در نزد خداوند پرهيزگارترين شماست.
اسالم دين حقيقت و علم و مخالف با هرگونه تعصب و خرافه گرايی است.
دينی است که پيغمبر آن میگويد" :اطلبوا العِلمَ مِنْ المَهْدِ الَی اللَّحد" يعنی" :
زگهواره تا گور دانش بجوييد" و میفرمايد " :طلب علم برای هر مرد و زن
مسلمان واجب است" و بازمیگويد" :هر که علم برای رضای خدا جويد نزد خدا
از مجاهد فی سبيل اهلل بهتر است".
متأسفانه اخيراً با بزرگ جلوه دادن برخی رفتارهای غير اسالمی مدعيان
اسالم ،مکاتب ديگر سعی در ضايع کردن اين دين الهی نموده و با ادعای عشق و
دوستی و مساوات و برابری که از خصيصههای اسالم واقعی است ،مسلمانان را به
خود جذب مینمايند.
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مسلمانان مسلمانان مسلمانی زسر گيريد
که کفر از شرم يار من مسلمان وار میآيد
خداوند از مسلمانان که مورد لطف خاص خداوند قرارگرفته و به بهترين
وسيله هدايت مشرف شدهاند میخواهد که از قلبهايشان قفلها را بازنموده و
بهدوراز تعصب در قرآن تدبر نمايند .در آيه  54سوره محمد میفرمايد" :آيا آنان
در آيات قرآن تفکر نمیکنند ،يا بر دلهايشان قفلزده شده است؟!".
به علت اطمينان از اينکه اگر مسلمانان در دين خود تحقيق و تدبر نمايند
به حقانيت آن پی خواهند برد ،خداوند دين ديگری را از آنان قبول ننموده و در
آيه  82سوره آلعمران میفرمايد" :و هر کس غير از اسالم دينی اختيار کند،
هرگز از او پذيرفته نيست ،و او در آخرت از زيانکاران است" .اين آيه خطاب به
مسلمانان و افراد آشنا به اسالم است چون برای ديگران که از اسالم و قرآن
اطالعی ندارد اين آيه بیارتباط خواهد بود.
اخيراً به علت تبليغات منفی که عليه اسالم جريان دارد افرادی بدون
تحقيق و تدبر از اين دين الهی جداشده و به مکاتب ديگر پيوستهاند .اين تبليغات
که عمدتاً توسط صهيونيستها برنامهريزی میشود جنبههايی از خشونت،
بیرحمی ،تروريسم و غيره را بزرگنمايی میکند .فيلمی چند وقت پيش بهطور
گسترده توسط اينترنت نمايش داده شد که در آن سر يک فرد را با گفتن ال اله
اال اهلل میبريدند که هر کس که آن را میديد بیاختيار نسبت به اسالم احساس
انزجار میکرد .مطمئناً اگر در فيلم بجای گفتن "ال اله اال اهلل" میگفت "هاله
لويا" همين احساس در ذهن بيننده نسبت به مسيحيت القا میشد.
اين روزها به خاطر تبليغات چند کشيش که خودشان مسلمان بوده و
مسيحی شدهاند ،در لسآنجلس آمريکا بازار مسيحيت خيلی داغ شده است .خانم
يکی از بستگان ما که از آمريکا آمده بود بدون هيچگونه مطالعهای در مورد اسالم
و مسيحيت صرفاً با ذکر اينکه کشيش ما خودش مسلمان بوده و دکترای
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مهندسی دارد از مسيحيت دفاع میکرد .از روی کنجکاوی به برنامه کشيش
مذکور که از ماهواره پخش میشد گوش دادم .ايشان استداللهايی ارائه مینمود
که انسان واقعاً به دانش ايشان و خيلی چيزهای ديگر شک میکرد .اميدوارم اين
آقای کشيش که عمری را صرف آموزش علم مهندسی کرده است اين کتاب را
بخواند و سپس استداللهای خود را درباره خدا بودن حضرت مسيح (ع) با
اثباتهای رياضی و علمی قرآن مقايسه نمايد.

بیایید دست از سر اسالم برداریم
اکنونکه با علم رياضی و دليل و مدرك حقانيت قرآن و اسالم ,اين دين
ناب الهی بر ما مشخص گرديده ،وظيفه ما بهعنوان مخلوق برتر اين خالق پاك و
زيبا و بخشنده و مهربان مشکلتر گرديده است .امروزه افراد شيطانی و بيماردل
به کمک علم و تکنولوژی و وسايل ارتباطجمعی که در دسترس دارند ،گروهگروه
جوانان پاك و معصوم را به خود جذب نموده و قلبهايی که در ذات و فطرت
پاك و نورانی میباشند را با فيلمهای پورنو ،مواد مخدر و افکار تروريستی مسموم
میسازند .برخی مدعيان اسالم و سردمداران مسلمين در کشورهای مختلف نيز
بهجای چارهانديشی ،در کاخهای تودرتو بهدوراز دسترس مردم ،در اتومبيلهای
ضدگلوله و در ميان گاردهای تادندانمسلح ،در ميان دالالن و کارچاقکنهای
فاسد ،با شکمهای فربه و صورتهای سياه و بدون نور در فکر تجارت و کسب
درآمد بيشتر ،با چماق تکفير در حال کوبيدن بر سر جوانانی هستند که به
ادعاهای آنان با ديده شک و ترديد مینگرند .در ايران کم نيستند جوانانی که
اگرچه از اسالم واقعی اطالعی ندارند ولی با شنيدن صدای سنج و طبل در عزای
ساالر شهيدان قلبهای پاکشان به لرزه افتاده و رطوبت چشمان و صورت شفاف
آنان ندای " هَل مِن ناصر يَنصُرنی " را در گوش هر مؤمن آزادهای تکرار میکند.
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بياييد ما نيز به ندای " هَل مِن ناصر يَنصُرنی " حسين جواب بدهيم .جواب ما
آن نيست که از عشق مردم به خدا و رسول خدا استفاده نموده و خود را
جانشينان آنان معرفی نماييم و با سوء رفتار آنها را از خدا و رسول خدا منزجر
نماييم.
جواب ما آن نيست که صدها ميليون تومان خرج انتخابات کنيم که بهعنوان
نماينده مسلمانان انتخاب شويم .جواب ما آن نيست که با سوء تدبير افرادی که
به ما و اسالمپناه آوردهاند را فقيرتر نموده و اطرافيان و فرزندان خود را پولدارتر
نماييم .جواب ما آن نيست که چون چند کالس درس دين خواندهايم و در جوانی
مدتی درراه خدا بودهايم ،خود را معصوم و نماينده خدا درروی زمين بدانيم .بلعم
باعورا را فراموش نکنيم ،عالمی که دوازده هزار شاگرد داشت و صاحب دعای
مستجاب بود ولی درنتيجه هواپرستی و دنياخواهی از درگاه خدا رانده شد،
بهنحویکه خداوند در قرآن وی را به سگ تشبيه نموده است و يا مانند آن زن
ديوانهای نباشيم که رشتههايش را بعد از ريسيدن پنبه کرد "و ال تکونوا کالّتی
نقضت عزلَهاَ مِن بَعدِ قُوَهٍ انکاثاً" (نحل .)95
میدانيد چرا قرآن ،اين کتابی که عقل و رياضی و علم و فيزيک و نجوم
گواهی به حقانيت آن میدهد اينقدر مظلوم و مطرود باقیمانده است؟ چون
مدافعانی چون ما دارد!
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزوير مکن چون دَگَران قرآن را
(دَگَران پرنده شکاری با صوت خوب است که با صوت خود مرغان را جمع کرده و
سپس شکار میکند).
در آيه  5سوره صف آمده است "يا ايها الذينِ امنوا لِمَ تقولُونَ ما ال تفعلون"
يعنی ای کسانی که ايمان آوردهايد برای چه چيزی را میگوييد که انجام
نمیدهيد؟ ای کسانی که يکشبه داغ مهر بر روی پيشانی میگذاريد فکر
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نمیکنيد که هرکسی که شمارا میشناخته با اين کار شما از دين خدا بيزار
میشود؟
آتش زرق و ريا خرمن دين خواهد سوخت
حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو
بزرگترين لطمه اسالم در طول تاريخ اين بوده که مدافعانی نادرست داشته است.
مدافعانی که علی (ع) که به گفته خود پيغمبر نسبتش به وی بهمنزله هارون به
موسی بوده است را در محراب مسجد کوفه به شمشير ظلم ضربت زدند ،کسانی
که حسين (ع) که به گفته خود پيغمبر (حسينٌ منی) بهمنزله پاره تن او بوده
است را در کربال مظلومانه شهيد کردند ،کسانی که قلبهای جوانان پاك را در
طول تاريخ با تيرهای ظلم و استبداد سوراخ نمودند و مغزهای کنجکاو و
سؤالکننده را با چماق تکفير کوبيدند .بياييد اسالم را رها کنيم ،خود را وابسته
به او و او را وابسته به خود نشان ندهيم .با گذاشتن سنگهای داغ به پيشانی،
خود را زاهدتر از پيغمبر و کاتوليکتر از پاپ ندانيم .اگر میخواهيم به خدا
خدمت کنيم ،خود را پاكکنيم و از شح نفس نجات بدهيم و بدانيم که همانطور
که قرآن گفته است" :و مَن يُوقَ شَحَ نفسِهِ فاولئِکَ هم المُفلحون" (حشر .)9
کسانی که خود را از حرص دنيا نگهدارند از گروه رستگاران هستند .اگر
میخواهيم به خدا خدمت کنيم ،رحم و عطوفت پيغمبر ،عدل و انصاف علی،
عشق و مهربانی فاطمه و ايثار و مجاهدت حسين را نشان دهيم .صفاتی که
نهتنها مسلمان بلکه هر انسان حقيقتجويی در جهان شيفته آن است و به آن
جذب میشود.
خوشبختانه امروزه با پيشرفت علم ،اين چراغ الهی ،انتشار نور حقيقت هرروز
سادهتر و سريعتر میگردد و اين نور بارقههای روشنايی و حقيقت را بر
جويندگان تشنه دل تابانيده و آنان را از فريب و گمراهی نجات خواهد داد و
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هنگامیکه فرشته حق رخ نمايد ،ديو باطل جاذبهای نخواهد داشت" .و قل
جاءالحقُّ وَ زَهَق الباطل اِنَّ الباطِلَ کانَ زهوقا (اسراء ")81
اگرچه با خواندن اين جمالت برخی ديگر چون گورخران رميده" ،کانهم
حُمُر مستنفره (مدثر  ")27برآشفته شده و من را نيز با چماق تکفير مورد لطف
قرار خواهند داد ،ولی اگر حتی يک نفر از شما که شايد هرگز نبينم و نشناسمش
با خواندن اين جمالت دلش به خدا گرمتر شود ،میتوانم هزاران بار ديگر اينها را
بنويسم .منصور حالج میگويد" :در عشق دو رکعت باشد که وضوی آن درست
نيايد اال به خون" ،در خاتمه با کالمی از کتاب نيايش دکتر علی شريعتی اين
بحث را به پايان میبرم.
و تو ای حسين!
با تو چه بگويم؟ ای کشتی رهايی  ،ای چراغ راه ،ای خونی که از آن نقطه
صحرا جاودان میتپی و میجوشی و در بستر زمان جاری هستی ،و بر همه
نسلها میگذری ،و هر زمين حاصلخيزی را سيرابِ خون میکنی ،و هر بذر
شايسته را ،در زيرخاك ،میشکافی ،و میشکوفانی ،و هر نهال تشنهای را به برگ
و بار حيات و خرمی مینشانی .ای آموزگار بزرگ شهادت! برقی از آن نور را بر
اين شبستان سياه و نوميد ما بيفکن .قطرهای از آن خون را در بستر خشکيده و
نيم مرده ما جاری ساز.
ای که مرگ سرخ را برگزيدی تا عاشقانت را از مرگ سياه برهانی ،تا با هر
قطره خونت ،ملتی را حياتبخشی ،و بدان جوشش و خروش ،زندگی ،عشق و
اميد دهی! ايمان ما ،ملت ما ،تاريخ فردای ما ،کالبد زمان ما ،به تو و خون تو
محتاج است.
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در زندگی چه باید کرد؟
خداوند به هرکسی در طول زندگی راه حقيقت را نشان میدهد و
همانطور که در قرآن آمده است ،خداوند تا برای کسی وسيله هدايت را فراهم
نکند وی را مؤاخذه و عذاب نخواهد کرد .همانطور که قبالً گفتيم منظور از
وسيله هدايت آن نيست که برای هر کس يک پيغمبر اختصاصی با يک کتاب
شخصی نازل شود .وسيله هدايت ممکن است برای يک نفر يک صفحه کتاب،
برای ديگری يک اتفاق ،برای يکی يک سخنرانی و يک مالقات و  ....باشد .وسيله
هدايت چيزی است که قلب انسان به حقانيت آن گواهی میدهد ولی انسان به
خاطر هوای نفس آن را انکار میکند .همانطور که گفتيم چنين افرادی که به
حقيقت پشت میکنند در نزد خداوند کافر میباشند.
در تجلی است يا اولیِ االَبصار (ای صاحبان بصيرت)
يار بیپرده از دروديوار
اکنونکه به نشانههای خداوند آشنا شدهايد وظيفه شما در مقابل خداوند
پرمخاطرهتر شده و اگر از دعوت حق روی بتابانيد خود را با خطر بزرگی مواجه
ساختهايد .به عبارتی تا مادامیکه دختر پادشاه خودش را به شما عيان نشان
نداده بود چندان تعهدی نداشتيد ولی حال که وی برايتان دلبری کرده و خود را
از حجاب خارج کرده اگر روی خود را از وی بچرخانيد ،با خطر بزرگی مواجه
خواهيد شد .عطار میگويد:
هر نقد که داشتم نثارت کـردم
گفتم دلوجان در سر کارت کردم
اين من بودم که بیقرارت کردم
گفتـا تو که باشی که کنی يا نکنی
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خداوند اين خطر بزرگ را در آيه  55سوره سجده توضيح میدهد " :وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّن ذُکِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ " که يعنی:
"چه کسی ستمکارتر از آن است که به نشانههای خداوند تذکرش دادند اما باز رو
گرداند ،البته ما از مجرمان انتقام خواهيم کشيد".
در اين آيه خداوند به اين افراد لقب مجرمين و به آنها قول انتقام داده
است .او در آيه  14سوره فجر میفرمايد " :إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ" که يعنی
پروردگار تو سخت در "مرصاد" و يا کمين کافران است.
اگر يک آدم گردنکلفت بیمقدار در کمين انسان باشد انسان چه حالی
میشود؟ شب و روزش را در دلهره و اضطراب به سر میبرد .اگر خداوند در کمين
انسان باشد انسان چه حالی میشود؟ خدا نصيب نکند!
برای کسانی که به اين جای دوره رسيدهاند يک خبر بد و يک خبر خوب
دارم .خبر بد آن است که آنها ديگر مانند قديم نمیتوانند ادعا کنند که
از حقيقت اطالع نداشته و هر کاری که دلشان میخواسته را انجام دهند.
خبر خوب آن است که با يک مقدار مجاهدت میتوانند درراهی قرار گيرند که
خداوند به هرکسی اجازه دخول به آن را نمیدهد!
يک روز با يک نفر در مورد مسائلی که در اين دوره مطرحشده صحبت
میکردم .هرچقدر که حقايق بيشتر برايش آشکار میشد به نظر ناراحتتر
میآمد .پس از مدتی بحثوجدل که ديگر نزديک بود تيرهای آخر او را از پای
درآورد گفت " :استادم در دانشگاه قلبش خراب بود و سيگار میکشيد .به وی
گفتم چرا دکتر نمیروی؟ گفت اگر دکتر بروم به من میگويد سيگار نکش ".من
که تا آخر موضوع دستگيرم شد ،گفتم خوب استادت اآلن کجا است؟ بعد از
مکث معنیداری گفت مدت  5سال است که فوتشده!
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خيلیها هستند که مانند فرد ذکرشده عليرغم درك حقيقت آن را کتمان
کرده و يا در مقابل آن موضع میگيرند .قرآن تابلو اينگونه موضعگيریها را در
آيه  35سوره انفال مجسم فرموده و میفرمايد:
" وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ
السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "
" و [ياد کن] هنگامى را که گفتند خدايا اگر اين [کتاب] همان حق از
جانب توست پس بر ما از آسمانسنگهايی بباران يا عذابى دردناك بر سر ما
بياور "
بنابراين اين افراد میگويند " :خدايا اگر اين قرآن حق است از جانب تو،
پس سنگی از آسمان بفرست و ما را از بين ببر که طاقت تحملش را نداريم".
يعنی بهجای اينکه بگويند :خدايا اگر اين حق است و از جانب توست توفيق
پذيرش آن را به ما عطا کن ،میگويند :اگر حق است ما را نابود کن! اين است
معنای موضعگيری در مقابل حق .برای اينگونه افراد هشدار دادن هيچگونه
ارزشی ندارد و به اصطالحی اين افراد "مقصرند" نه "قاصر".
بنابراين قرآن برای کسانی که میخواهند به نحوی حقيقت را انکار کنند
وسيله هدايت نيست .در آيه  51سوره بقره آمده است" :يُضِلُّ بِهِ کَثِيرًا وَيَهْدِی بِهِ
کَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفَاسِقِين ".يعنی گروه فراوانی را با آن گمراه میکند و
گروه فراوانی را هدايت ،ولی فقط فاسقان را با آن گمراه میکند.
مولوی میفرمايد:
در نلغـــزی و رســی در منتها
از خدا مـی خواه تا زيـن نکتهها
زين رَسَن قومی درون چه شدند
زان که از قرآن بسی گمـــره شدند
چـون تو را سودای سرباال نبود
مر رَسَن را نيست جـرمـی ای عَنُود
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قرآن به گفته خودش "حبلاهلل" يعنی "ريسمان خدا" و يا "رسن خدا" است.
مولوی میگويد :با اين ريسمان هم میشود داخل چاه شد و هم از چاه بيرون
آمد .در بيت آخر میگويد :رسن و يا ريسمان گناهی ندارد ،چون تو نظرت به
پايين بود با اين ريسمان به داخل چاه رفتی ،اگر نظرت به باال و هدفت تعالی
باشد ،با اين ريسمان از چاه بيرون خواهی آمد.
يک روز من در جای فعلی بعضی از شما بودم .يعنی حقايقی بر مبانی
عقالنی برايم مشخصشده بود که جای انکار نداشت و مالحظه میکردم که ديگر
نمیتوانم هر چيزی را به يک بهانه انکار کنم .راحتترين راه برای انسان انکار
حقيقت است .يعنی اگر يک موضوع علمی شگفتانگيز ديد بگويد :علم من اين را
درك نمیکند و با تکامل علم موضوع کشف میشود .اگر يک معجزه ديد بگويد :
« سحر و شعبدهبازی است » و اگر چيزی مغاير با روش زندگی آبا و اجدادیاش
مالحظه کرد بگويد « :پدران من اينطور زندگی میکردهاند و من درست نيست
که روش زندگی خود را عوض کنم » .برای اينکه انسان به حقيقت برسد بايستی
اهل تفکر و تعقل بوده و آزادگی آن را داشته باشد که روش زندگی خود را عوض
کند .قرآن در اين مورد آيات زيادی دارد .خداوند در آيه  18سوره بقره
میفرمايد " :کران  ،گنگان  ،نابيناياناند  .پس آنان به راه نمیآيند " .آخر آيا
کسانی که چيزهای را که میبينند به مغزشان ارجاع نمیدهند کور نيستند؟ و
کسانی که حرفهای افرادی که از جهان ديگر خبر میدهند را میشنوند و ساده
از آن میگذرند کر نمیباشند و يا کسانی که بادهها معجزه علمی و رياضی به
حقانيت قرآن اعتراف نمیکنند گنگ نمیباشند؟ خداوند در آيه  109سوره
اعراف میفرمايد" :دلهايی دارند که با آن درنمیيابند و چشمهايی دارند که با
آن نمیبينند و گوشهايی دارند که با آن نمیشنوند  ،آنان چون چهارپايانيد ،
بلکه گمراهترند  ،ايشان غافالناند" .
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اگر به شواهدی که در اين بحث آورده شده فکر کنيم مالحظه میکنيم که
داليل کافی برای وجود خدا و حقانيت قرآن و روز جزا و غيره وجود دارد ولی اگر
ما به راه خدا برويم زندگی فعلیمان را چهکار کنيم؟ خود من روزی فکر میکردم
حاال که زندگی آخرت حقيقت دارد ،آيا به نفع من است که زندگی عادی خود را
تغيير دهم تا پس از مردن يک زندگی اخروی خوب داشته باشم؟
حکايتی از پيغمبر (ص) که جزئيات آن يادم نيست به من کمک کرد .از
پيغمبر (ص) میپرسند که نسبت دنيا به آخرت چگونه است؟ حضرت
میفرمايند « :دست خود را در آب دريا کن و با کف دست از آن آببردار .آن آبی
که روی دستتو است دنيا و آب دريا آخرت است ».ازلحاظ عقلی نيز يک دوران
محدود چندساله نسبت به يک زندگی اليتناهی که خارج از ابعاد زمان است
چنين نسبتی دارد .بنابراين عليرغم تقالهای نفس ،يک روز تصميم گرفتم که
معامله باخدا را بپذيرم وزندگی آخرت را انتخاب کنم ،چون هرچقدر فکر
میکردم میديدم اگر بهترين خوشی و لذت زندگی را نيز داشته باشم چند سالی
بيشتر دوام ندارد .برخی افراد پير اطراف خود را نيز میديدم که چندان سودی
در معامله زندگی نکرده بودند و لذا گاهی به خود میگفتم که نمیخواهم مانند
يکی از آنان بشوم .بنابراين پس از باال و پائين کردنهای فراوان ،معامله باخدا را
انتخاب کردم .تصور من از معامله باخدا اين بود که حاال بايستی زندگی خود را
عوض کنم ،شب و روز در عبادتهای زجرآور و در نمازهای چند رکعتی و در
مجالس قرآنخوانی که در آن موقع برايم کسلکننده و به قولی دی پرس کننده
بود درگير شوم؛ از برخی از دوستانم که مجالس عشقوحال با آنها را با يک دنيا
عوض نمیکردم و بعضی مهمانیها که در آن موقع حس میکردم بهتر از اين
عمر انسان نمیتواند صرف شود جدا شوم .خيلی با خودم کلنجار رفتم .نهايتاً به
اين نتيجه رسيدم که عقل حکم نمیکند که بابت حداکثر 47 - 27سال ،يک
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زندگی ابدی را ضايع کنم و خودم را دچار عذاب اليم نمايم .بنابراين يک روز
گفتم :خداوندا معامله را قبول کرده و راه تو را انتخاب میکنم .حافظ میگويد:
تا کيميای عشق بيابی و زر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
برخالف انتظار معامله باخدا زجرآور نبود .در ابتدا برای مدت کوتاهی دچار
فشار شدم .دوستان زنگ میزدند که بيا منتظريم .میگفتم « :نمیآيم ».بعضی
افراد را ديگر به خانهام دعوت نکردم که از من ناراحت شده و نهايتاً کنارهگيری
کردند .شنيدم گفته بودند که فالنی خل شده و يا دی پرس شده و غيره .به
هيچکدام از اين حرفها توجهی نکردم .بارها اتفاقاتی افتاد که نزديک بود از
عقيدهام منصرف شده و مجدداً به راه سابق برگردم .با توجه به اينکه در طی
ساليان سال کار علمی ياد گرفته بودم که برای هر کار از روی شواهد و مدارك
قضاوت کرده و بر مبنای کار سيستماتيک عمل کنم ،هر بار داليل خودم را برای
تصميم گرفتهشده بررسی میکردم و مجدداً ازلحاظ عقلی که کامالً با
خواستههای نفسانی مغاير بود به اين نتيجه میرسيدم که انتخابم صحيح است.
چندين آيه از قرآن منجمله سوره مبارکه عصر کمکم کرد که میفرمايد:
"سوگند به زمان که انسان در زيانکاری است مگر آنان که ايمان آوردهاند و کردار
شايسته کردهاند و همديگر را بهحق سفارش و همديگر را به صبر توصيه
کردهاند" .باکمی صبر و پافشاری در کاری که انجام میدادم ناگهان به طرز
معجزهآسايی همهچيز عوض شد .اآلن اگر يکی از آن موقع از من سؤال کند
میگويم :راه خدا يکراه به شهر نور است که يک کيلومتر اولش دستانداز دارد و
خاکی است ،بعدازآن وارد يک اتوبان چهار بانده میشوی! میگويند :چرا خدا که
اينهمه امکانات دارد يک کيلومتر اول را آسفالت نمیکند؟ میگويم :چون آن
موقع هر گاری شکستهای وارد شهر نور میشود .خدا فقط ماشينهای جيپ که
فنر و جلوبندی درستوحسابی دارند را به شهر نور میپذيرد .لغت نور را بیدليل
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انتخاب نکردم .راه خدا شايد با لغات زيادی قابل توصيف باشد ولی زيباترين آنها
راه نور است .وارد اين راه که میشويد چنان مست از گرمی و نور میشويد که
باورتان نمیشود .اآلن که اين مطالب را مینويسم ساعت  3/23شب است و من
انگار تازه از خواب پا شده و آماده  54ساعت کار هستم .اين گرما و شوق از کجا
میآيد؟ روزگاری اگر يک پروژه چندميليونی مطرح بود حاضر نبودم تا اين وقت
شب چيز بنويسم .خداوند در آيه  32سوره نور میفرمايد" :خداوند نور آسمانها
و زمين است .وصف نور او مانند چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در
حبابی است ،آن حباب گويی ستارهای فروزان درخشان است ".و سپس
میفرمايد" :نورٌ علی نور ،يهدی اهللُ لِنوره من يشاءً" .يعنی نور بر روی نور،
خداوند هر کس را که بخواهد به نور خويش هدايت میکند.
کدامين شاعر و يا نويسنده بهجز خداوند لطيف و زيبا میتواند به اين لطافت،
پديده نور خودش در قلب بنده مؤمنش را تشريح نمايد و نور قلب را چراغ هدايت
و انشعاب يافته از نور خودش بنامد!
موالنا میگويد :
صبحدم گشتم چنان از باده انوار مست
کافتاب آسا فتادم بر دروديوار مست
روزگاری اگر کسی به من میگفت که از باده نور مست هستم میگفتم« :خودت
را به دکتر روانشناس نشان بده ».خيلی از شما شايد از من بيشتر به اين راه آشنا
باشيد و بتوانيد بهتر توضيح بدهيد ،ولی من اگر بخواهم برای کسانی که به اين
راه نيامده و اين عشق را حس نکردهاند توضيح بدهم ،راه خدا را راهی توأم با
شادی توصيف میکنم .شادی به ديد من با لذت متفاوت است .لذت بر مبنای
تحليل و تفکر است .يک مرد لذت میبرد چون پولدارترين فرد شهر است .اين
شخص فقط بر مبنای توجيه لذت میبرد چون پولدار بودن شايد جز گرفتاری
برايش چيزی به همراه نداشته است .يک بچه که يک اسباببازی را میگيرد شاد
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میشود .آن بچه هيچگونه توجيهی درزمينه اينکه چرا بايد از آن اسباببازی
خوشش بيايد ندارد .او فقط میداند که بازی با آن اسباببازی به وی احساس
خوبی میدهد .يک زن و مرد وقتی به هم عالقهمند شده و يا به قولی عاشق
میشوند ،از ديدن يکديگر احساس شادی میکنند .عشقهای جوانی زيبا هستند
ولی خيلی زود کمرنگ شده و در بعضی موارد به نفرت تبديل میشوند.
عشقهای الهی ازلحاظ عظمت در ماورای عشقهای جوانی بوده و با پيشرفت
زمان تشديد میشوند .حافظ میگويد :
باهلل کز آفتاب فلک خوبتر شوی
گر نور عشق حق به دلوجانت اوفتد
اگرچه شادیای که در نزديک شدن به خداوند در انسان ايجاد میشود نياز به
توجيه ندارد و مانند شادی يک بچه در هنگام دريافت يک اسباببازی است،
شروع نزديک شدن به خدا بايستی بر اساس تفکر و تعقل و توجيهات عقلی
صورت بگيرد وگرنه هيچکس بدون فکر ،به چيزی که نمیشناسد نزديک
نمیشود .ديدگاه همه افراد در ارتباط باخدا يکسان نيست .میگويند برخی افراد
مناجاتی و برخی خراباتی هستند .آنان که بيشتر جالل و جبروت و هيبت خدا
آنان را مرعوب میکند مناجاتیاند و آنهايی که مهربانی و رحمت و کرم خدا
آنان را مجذوب میکند خراباتیاند .من از دسته دوم بيشتر خوشم میآيد .عارفان
بزرگ منجمله موالنا و حافظ و غيره به حدی از عشق و عاشقی و شور و مستی
در اشعارشان صحبت میکنند که افراد ناآگاه ،فکر میکنند که صحبت از
مشروبخواری و هوس بازی و اينهاست .موالنا میگويد:
از جمال خويش حيرانت کنم
گر يقين دارم که بر من عاشقی
مـن به يـک تعليم نادانت کنم
گرتو افالطون و لقمانی به علم
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اين شعر ارتباط خدا و بنده را بهخوبی توصيف میکند .خدا فقط جمالش را به
بندگانی عرضه میکند که عاشق وی باشند و در ارتباط باخدا هرچقدر هم که
بنده ،آدمبزرگی حتی در حد افالطون و لقمان باشد ،در اولين مالقات میفهمد
که هيچچيز نمیداند و بیسوادی بيش نيست.
حيران شدن چه مفهومی دارد؟ و خداوند چگونه میتواند بندهاش را حيران
کند؟ فکر میکنم با يک مثال قضيه روشن شود .فرض کنيد که شما به جنگل
آمازون رفته و در آنجا بومیهايی را مالقات میکنيد که ازنظر تمدن در حدود
 177سال از شما عقبتر هستند و دستگاهی به نام تلويزيون را نديدهاند .شما به
جمع آنها وارد میشويد و يک تلويزيون رنگی که با باطری کار میکند را در
جلوی افراد قبيله که به دور شما جمع شده و با تعجب شمارا نگاه میکنند
میگذاريد و آن را بهيکباره روشن کرده و فيلم جنگ ستارگان را پخش
میکنيد .ناگهان از بين افراد حيرتزده صدای جيغ و فرياد بلند شده و چند نفر
غش کرده و چند نفر سکته کرده و میميرند! وقتی ما بهعنوان يک بشر ناقص و
ناتوان میتوانيم کسانی که از ما  177سال ازلحاظ تمدن عقبتر هستند را به
نحوی متحير کنيم که از حيرت بميرند ،خدای خالق هستی ،اگر بخواهد ما را
چطور حيران خواهد کرد؟ نمیدانم ،شايد در اثر حيرت تکتک سلولهای
مغزمان منفجر شود يا بر سرمان چيزی بيايد که بر سر قوم بنیاسرائيل در موقع
رؤيت نور خدا آمد...
در ارتباط با خداوند ،بشر بهمثابه يک المپ چراغقوه ضعيف است که
میخواهد از يک منبع انرژی چند مگاواتی انرژی بگيرد .مطمئناً اگر درراه چندين
ايستگاه کاهش ولتاژ نباشد ،المپ کوچک از شدت گرما منفجر خواهد شد .منبع
انرژی خداوند اليزال است ،ما برای آنکه نور بيشتری بدهيم بايد قابليت جذب
انرژی خودمان را بيشتر کنيم .هرچقدر المپ قويیتری برای خود دستوپا کنيم،
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خداوند در حد توان ما انرژی بيشتری عنايت نموده و درنتيجه ما نور بيشتری
توليد میکنيم .بياييد از اين انرژی مجانی و اليزال کمال استفاده را ببريم.
در جمالت قبل در مورد عشق بنده به خالق صحبت کرديم .برای
نزديک شدن خود به خدا چهکار بايد بکنيم؟ دکتر الهی قمشهای در تلويزيون
صحبت جالبی میکرد که جزئيات را به ياد ندارم و مفهوم آن را بيان میکنم .او
میگفت  " :اگر يک نفر پی دختر پادشاه است نمیتواند برود دم قصر پادشاه و
بگويد خانم شما بياييد و جمالی به ما نشان بدهيد تا ما شمارا انتخاب کنيم".
دختر پادشاه فقط کسانی را قبول میکند که عاشق وی هستند .اگر او به هر
کس که از دم قصر رد میشود روی خوشنشان دهد که ديگر دختر پادشاه
نيست! حال بياييد ببينيم به چه نحو میتوانيم به دختر پادشاه نزديک شويم؟ راه
چندان هم مشکل نيست .برای اينکه نشان بدهيم عاشق وی هستيم بايستی
بهتنهايی و بدون هيچ دلبری به در قصر برويم .ابتدا نگهبانان ما را راه نمیدهند و
میگويند شما آدم بیمقدار که هستی که میخواهی وارد قصر پادشاه بشوی؟
بايستی از رو نرويم و بايستيم!
چند روز طول میکشد ،نبايد دلسرد شد چون دختر پادشاه از پشت پرده پنهانی
مشغول نظاره ما است .بعد از مدتی ،يکی از نگهبانان سراغ ما میآيد و میگويد:
"گفتيد که چهکار داريد؟" مجدداً بايد بگوييم که خاطرخواه دختر پادشاه هستيم
و او را میخواهيم .اين بار ديگر نگهبان ما را مسخره نمیکند .بعد از چند روز
معطلی و ماندن در زير آفتاب و باران ،سرپرست نگهبانان ،و چند روز بعد وزير
دربار آمده و همان سؤال را تکرار میکنند .اگر استقامت کنيم و از رو نرويم،
نهايتاً و برخالف انتظار ،میبينيم که ما هم سر از داخل کاخ پادشاهی درآوردهايم!
برای موفقيت ،موضوعی که گفتم" :بايستی تنها برويم" ،نبايد فراموشمان شود.
چون بعضیها با احتمال اينکه ممکن است دختر پادشاه ايشان را تحويل نگيرد،
يکی از رفيقه هاشان که در محل به بدکاری معروف است را بهعنوان رزرو با خود
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میبرند! اينگونه افراد نهتنها به قصر راه پيدا نمیکنند ،بلکه اولين نگهبان با
پسگردنی از دم در دورشان خواهد کرد.
برای پذيرفته شدن به درگاه خداوند بايستی مجاهدت نموده و خود را
پاك کرد.
حـور خـواهی پاكتر از حور شو
نــور خواهی مستـعد نـــور شـو
سوی مردان از کجا يابی سبيل
تا نگردی پاكدل چون جبرئيل
همانطور که برای مسافرت نزد عزيزان در خارج لباسهای شيک و زيبا تهيه
میکنيم ،برای مالقات با خداوند نيز بايستی تدارك الزم را ببينيم تا جلب نظر
وی را بکند .تا مادامیکه ما با پاکی و دوری از گناه و انجام اعمال نيک ،کششی
در دل خداوند ايجاد نکنيم ،وی اجازه عاشق شدنش را به ما نخواند داد:
کوشش عاشق بيچاره بهجايی نرسد
تا که از جانب معشوق نباشد کششی
مؤمنی که با مجاهدت به عشق الهی میرسد حالی پر از خوفورجا دارد که
میتوان به حال عروسی تشبيه کرد که نگران اولين شب ديدارش با معشوق
است .او نگران است که مبادا بهاندازه کافی خوب نباشد و معشوق را راضی نکند،
ولی از طرفی به لطف و محبت معشوق نيز ايمان دارد .در آيه  17سوره مؤمنون
آمده است:
" وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ "
" کسانی که وظيفه بندگی خويش را بهجا میآورند و قلبهايشان از اينکه به
سمت خدای خود بازمیگردند نگران و مضطرب است".
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پاداش و کیفر الهی از دیدگاه قرآن
خداوند در مورد پاداش و کيفر در سوره عبس آيه  33تا  44میفرمايد:
" آنگاهکه ندای قيامت به گوش خلق رسد ،آن روز هر کس (از شدت هيبت آن)
از برادر خود میگريزد ،بلکه حتی از مادر و پدرش ،و از زن و فرزندانش نيز
میگريزد .در آن روز هرکس چنان گرفتار کار خويش است که به هيچ کار نتواند
پرداخت .آن روز گروهی رخسارشان فروزان و تابان و خندان و شادمان است و
گروهی رخسارشان را گرد اندوه پوشانده و خاك (ذلت و خجلت) بر سيمايشان
نشسته .آنان کافران و بدکاران عالماند ".
در اين جهان پاداش و کيفر هرکس در برابر اعمال خود به دو صورت است:
 1ـ پاداش و کيفر بر اساس يک عده قرارداد اجتماعی مثل اينکه اگر کسی کار
خوبی انجام دهد از طرف رئيس خود تشويق میشود.
 5ـ پاداش و کيفری که محصول طبيعی خود عمل است .مثالً اگر کسی سيگار
بکشد مبتال به مرض قلبی میشود.
مجازات اخروی از نوع قراردادی نيست و از نوع دوم هم نيست بلکه يک
درجه نسبت به آن باالتر است .آنچه در روز قيامت بهعنوان پاداش يا کيفر به
انسان داده میشود عين کيفر اوست .هر عملی که ما در اين دنيا انجام میدهيم
يک جنبه مادی و ظاهری دارد که پس از انجام آن از بين میرود و فانی میشود
و يک ماهيت باطنی دارد که هرگز از بين نمیرود و باقی میماند و از انسان جدا
نمیشود .عملی که ما در زندگی دنيوی انجام میدهيم حقيقت و باطن آن عمل
در جهان آخرت بهصورت زشت و يا زيبا ،لذتبخش و يا دردآور تجسم میيابد و
آدمی خود را ميان اعمال مجسم شده خود میبيند .حضرت رسول اکرم (ص)
میفرمايند « :برای تو بهناچار همنشينی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمیگردد.
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با تو دفن میگردد درحالیکه تو مردهای و او زنده است .همنشين تو اگر شريف
باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر نابکار باشد تو را به دامان حوادث میسپارد.
آنگاه آن همنشين با تو محشور میگردد و در رستاخيز با تو برانگيخته میشود و
تو مسئول آن خواهی بود .پس دقت کن همنشينی که انتخاب میکنی نيک باشد
زيرا اگر او نيک باشد ،مايه انس تو خواهد بود و در غير اين صورت موجب
وحشت تو میگردد .آن همنشين کردار توست".
گرگ برخيزی از اين خواب گران
ای دريــده ،پــوسـتـيـن يــوســـفان
میدرانند از غضب اعضای تو
گشته گرگان يکبهيک خــوهای تـو
زآنچه میکاری همهروزه بنوش
زآنـچـه میبافی همهروزه بـپـوش
قرآن در آيه  37سوره آلعمران میفرمايد " :روزی که هر کس آنچه از کار نيک
يا زشت انجام داده است حاضر میبيند ،آرزو میکند که کاش بين او و کار
زشتش مسافت درازی فاصله میبود" .
برای افرادی که فکر میکنند صفت رحمن و رحيم خداوند يعنی اينکه
خداوند هر کس هر کاری بکند را میبخشد ،بدانند که اين تصور اشتباه است .در
آيه  14سوره حديد آمده است غرَّکُم باهللِ الغَرور"(غَرور به معنی شيطان است)
يعنی شيطان شمارا به خدا غره کرد .برای روشن شدن موضوع ،يک حکايت از
پيغمبر اسالم (ص) ذکر میکنم.
ايشان در روزهای آخر عمر درحالیکه بيمار بودند به مسجد رفتند و
بعدازآنکه به نزديکی رحلت خودشان اشاره کردند و گفتند  « :خداوند بندهای را
مخير کرد بين دنيا و آنچه نزد خداست و آن بنده چيزی را که نزد خداست
برگزيد( ».خداوند در قرآن میفرمايد :چيزی که نزد خداست از خوشی و تفريح و
تجارت باارزشتر است) و سپس با مردم وداع کردند و فرمودند« :آدمی را از مرگ
گريزی نيست اما بعد از مرگ حسابی در کار است که در آن بر هيچکس نخواهند

99

بسوی روشنایی 8

بخشيد .اکنون اگر کسی هست که بر من حقی داشته باشد ،برخيزد قصاص کند
و حق خود را بگيرد ".در اين هنگام شخصی گفت « :ای پيغمبر در فالن روز که
سوار شتر بودی و میخواستی به شتر تازيانه بزنی تازيانهات به پشت من خورد.
میخواهم بهجای آن تازيانهات بزنم ».پيامبر آماده دريافت تازيانه شدند .مرد
تازيانه را به کنار افکند و بر شانه پيغمبر خم شد و درحالیکه اشک میريخت بر
شانه ايشان بوسه زد.
اين اندازه دقت و نگرانی از حساب روز جزا از جانب باال مرتبه ترين پيغمبر
خدا ،درسی است برای افراد ،تا قبل از دست دادن فرصت بهحساب خويش
برسند و از روز جزا بهراسند و آن را سهل نگيرند.
يکی از داليل اثبات روز جزا ،وقايعی است که افرادی که از جهان ديگر
بازگشتهاند تعريف میکنند .در مورد دوزخ و عذاب بعد از مرگ ،يک فيلم بنام
نسيمی از حقيقت در صداوسيما شبکه يک نمايش داده شد که میتواند بهعنوان
راحتترين راه برای اثبات حقايق بعد از مرگ مورداستفاده قرار بگيرد .اين فيلم
مصاحبههای زيادی با افرادی که ازنظر پزشکی مرده و سپس زنده شدهاند را
نشان میداد .اين افراد که اکثراً خارجی بوده و مسلمان هم نبودهاند موارد
مشترکی را مالحظه کردهاند .ران رگان يکی از افرادی است که در اين فيلم
مستند ماجرای رؤيت پس از مرگ خود را بيان میکند .وی که قسمت عمدهای
از جوانیاش را به دزدی و اخاذی گذرانده بود يک روز در يک دعوا با بطری
مجروح شده و در اثر خونريزی در آمبوالنس در شرف مرگ قرار میگيرد .وی
میگويد " :فکر کردم آمبوالنس آتشگرفته ،دود سياه و غليظی را میديدم که
بهطرف يک ابر سياه و متراکمی میرفت .صدای جيغ و فرياد میشنيدم .صدای
عدهای که شيون میکردند و فرياد میزدند .مانند دهانه يک کوه آتشفشان بود و
من میتوانستم درياچه عظيم داخل آن را ببينم منتها درياچهای از آتش شناور.
هرگز چنين چيزی نديدهام! کمکم فهميدم که اين سروصداها از داخل شعله
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میآيد و بعد شبح آدمهايی را ديدم که داشتند میسوختند و داخل آتش فرياد
میزدند .آنها در جهنمی از شعلهها میسوختند و فرياد میزدند .غيرقابلتحمل
بود ولی وحشتناكترين چيز ،درد آنها بود .درد عاطفی و تنهايی و بیکسی
آنها".
در قرآن در مورد رو گرداندن خداوند از اهل دوزخ و تنهايی و بیکسی
آنها صحبت شده است .همچنين در اين کتاب صحنه جهنم مشابه موردی که
اين مرد خارجی ذکر کرده تشريح شده است .سوره هود آيه  171میفرمايد" :و
اما آنان که شقاوت کردند پس در آتشاند .ايشان راست در آن فرياد سخت و ناله
زار" .سوره ملک آيه  2میفرمايد " :و برای آنان که به پروردگارشان کفر ورزيدند
عذاب دوزخ مهيا است و آن بد جايگاهی است .چون در آنجا افکنده شوند از آن
نعرهای میشنوند و آن میجوشد .نزديک است که از خشم پارهپاره شود .هرگاه
گروهی در آن افکنده میشوند نگهبانانشان از آنان میپرسند  « :آيا
هشداردهندهای بهسوی شما نيامد؟ » گويند« :چرا هشداردهندهای به نزد ما آمد،
آنگاه ما دعوت او را دروغ انگاشتيم "» .در مورد سوختن سنگها و آدمها در
آتش دوزخ (مشابه موردی که ران رگان مالحظه کرده بود)  ،خداوند در آيه
54سوره بقره میفرمايد " :از آتشی بپرهيزيد که هيزمش مردم و سنگها
خواهند بود".
يک مورد ديگر در مورد يک خانم خارجی بود که در جوانی مرتکب
خودکشی شده و ازنظر پزشکی مرده و سپس زنده شده بود .وی مالحظه کرد که
اجنه و شياطين او را احاطه کرده و بدنش را سوراخسوراخ نموده و آن را با کثافت
پر میکردند .به محشور شدن انسانهای کافر بعد از مرگ با شياطين نيز در قرآن
اشارهشده است.
فيلم مربوط به موارد فوق در سايت hamidreza-ansari.com
قابلمالحظه است.

101

بسوی روشنایی 8

برخی افراد که کارهای خوب انجام داده بودند نيز در اين فيلم از تجارب
بعد از مرگشان صحبت میکنند که ديدن چيزی مانند باغ بهشت و يا برزخی
بهشت وار ازجمله اين تجارب است .خانمی میگويد « :يکی از چيزهايی که پس
از مردن خيلی برايم ارزشمند بود کاری بود که خودم اصالً به اهميت آن فکر
نمیکردم .در ايام نوجوانی در بيمارستانی کارآموزی میکردم .يک پيرزن بود که
عقل و اراده درستی نداشت و چون موقع غذا خوردن اطرافش را کثيف میکرد
ديگران از غذا دادن به او اکراه داشتند و من داوطلبانه به او غذا میدادم .پس از
مرگ مالحظه کردم که اين امر به علت آنکه بدون هيچ چشمداشتی بود،
باارزشترين کار زندگی من ارزيابی شد ».اين همان کاری است که ما مسلمانان
به آن فی سبيل اهلل يعنی درراه خدا میگوييم .عالوه بر فيلمی که توضيح داده
شد ،در کتاب انسان روح است نه جسد نوشته دکتر رئوف عبيد هم در
مصاحبههايی که با ارواح شده است نکات زيادی از زندگی بعد از مرگ مشخص
میشود که میتوانيد خودتان به اين کتاب رجوع نماييد.

آشنایی با عالم برزخ
يکی از سؤالهايی که در ذهن هر کس وجود دارد مسئله مرگ و عالم پس
از مرگ موسوم به عالم ارواح است .در اين مورد کتابهای زيادی موجود بوده و
در اينجا بهطور خالصه به آن پرداخته میشود .انسان هنگام مرگ وارد جهانی
میشود که حدفاصل بين دنيا و آخرت است و به همين علت آن را عالم برزخ
مینامند .انسان از لحظه مرگ تا قيامت در جهان برزخ به سر میبرد و از
لذتهای آن برخوردار و از رنجها و دردهای آن (درصورتیکه نابکار باشد) متألم
میگردد .خداوند در سوره مؤمنون آيات 177ـ  99میفرمايد " :آنگاهکه مرگ
يکی از (بدکاران) فرامیرسد میگويد « :پروردگارا مرا (به زندگی) بازگردان تا در
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جبران آنچه درگذشته نکردهام ،کار شايستهای انجام دهم ».هرگز! اين صرفاً
سخنی است که او میگويد درحالیکه پيش روی آنها (از هنگام مرگ) تا روزی
که برانگيخته شوند ،برزخ و فاصلهای است".
برخالف نظر بعضیها که صحبت در رابطه با روح را خرافی و غير پيشرفته
میدانند ،دانشمندان زيادی در جهان در اين رابطه کار میکنند و اين موضوع به
يک علم تبديلشده است .علم روحی جديد در سال  1848بنيانگذاری شد .به
دنبال وقوع چند حادثه غيرعادی در قريه هيدسويل از توابع راچستر نيويورك سه
کميسيون تحقيق تشکيل شد و در آن عده زيادی از دانشمندان شرکت نمودند.
نتيجه بحث آنان اين بود که حوادث اتفاق افتاده علت مادی ندارد و به موجودات
نامرئی مربوط میباشند که آن موجودات ارواح مردگان هستند که از اين جهان
به جهان ديگر رفتهاند .بعدازآن با تحقيقات بعدی مشخص شد که عدهای با دارا
بودن قابليت روحی خداداد قابليت ارتباط با ارواح را دارا میباشند که اين افراد
به « مديوم» موسوم میباشند .مديومها انواع مختلف دارند که يکی از آنها
مديوم گفتاری است .در هنگام برقراری ارتباط مديوم گفتاری با ارواح ،سخنانی از
حنجره وی بيرون میآيد که با صدای معمولی او فرق دارد .مثالً مديوم،
فارسیزبان است ولی در هنگام خلسه و اتصال به زبان انگليسی و يا زبان ديگر
تکلم میکند.
از انواع ديگر ،مديومهايی هستند که دارای موهبت نوشتن میباشند و در
هنگام تسلط روح بر آنان شروع به نوشتن مطالبی میکنند و يا حتی کشيدن
شکلهايی مانند نقاشی و يا نوشتن شعر و غيره را انجام میدهند.
نوع ديگر ،مديومهای جالی سمعی و يا بصری میباشند که در آن مديوم
در هنگام تسلط روح بر وی چيزهايی را میشنود و يا میبيند که بازگو میکند .از
مهمترين مديومها با توانايی ظهور روح به حالتی که قابلرؤيت و يا عکس گرفتن
است ،مديومهای اکتوپالسمی میباشند .اين مديومها مادهای به شکل دود غليظ
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از بدن خود خارج میکنند که به نام اکتوپالسـم معـروف است و دارای حـاالت و
رنگها و شکلهای مختلف است و رنگ آن مابين رنگهای سفيد و خاکستری و
سياه میباشد .اين دود با کمک روح از بدن مديوم خارجشده و بهتدريج در خاتمه
عمل احضار روح ،به بدن وی بازمیگردد .درصورتیکه جلسه احضار روح به طريق
غيرعادی قطع شود و مديوم نتواند اکتوپالسم را به بدن برگرداند ضرر جسمانی
زيادی متحمل خواهد شد و حتی گاهی اتفاق افتاده که منجر به مرگ مديوم
شده است .ماده اکتوپالسم معموالً از منافذ جسم مديوم مانند دهان ،بينی ،گوش
و مسامات پوست بيرون میآيد .ماده اکتوپالسم توسط روح شکلگرفته و به فرم
ظاهری که روح میخواهد درمیآيد .تجزيه ماده اکتوپالسم ،ترکيبات آن را عمدتاً
کلريد سديم و فسفات کلسيم نشان داده است.
ارواح در موقع احضار شدن تصاوير مختلفی از خود نشان میدهند .مثالً
يک روح ممکن است در جمع جوانان خود را بهصورت دوران جوانی و در جمع
افراد پير خود را به شکل زمان پيری نشان دهد .چند تصوير از مراحل خروج
اکتوپالسم از بدن مديوم و يک تصوير از روح احضار شده پادشاه بلغارستان در
مقايسه با عکس زمان پيری در صفحه بعد نشان دادهشده است.
عمل احضار روح بدون کمک ارواح ميسر نيست و معموالً هر مديوم يک
روح واسطه جهت برقراری ارتباط دارد .ارواح واسطه معموالً ارواح افرادی هستند
که در زمان حيات خود دارای قابليت روحی خداداد بودهاند .برخالف تصور،
ارواحی که احضار میشوند عمدتاً ارواح مراحل پايين هستند که برخی از آنان
معلومات و شعورشان در حد انسانهای عادی و يا کمتر است و قادر به پاسخ
دادن سؤاالت علمی و يا اسرار نمیباشند .ارواح اوليا در ردههای باال قرار دارند و
جز آنکه خودشان بخواهند که با مراحل پايين ارتباط برقرار نمايند ،احضار آنها
بهصورت عادی ميسر نيست .ارواح در زمان فعلی در برزخ به سر میبرند که يک
نوع حالت انتظار تا موقع حسابرسی است .برخی از ارواح در زندگی برزخی عذاب
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شديدی که ناشی از عوارض کارهای خودشان در زندگی مادی بوده است را
تحمل میکنند که البته اين عذاب با عذاب روز جزا متفاوت میباشد .بعضی ديگر
لذتهای روحی خوبی را تجربه میکنند که افرادی که پس از مرگ زنده شدهاند
آنها را بازگو کردهاند .مصاحبههای جالبی که عمدتاً در انجمنهای روحی پاريس
و بوردو در فرانسه با ارواح مختلف انجامشده در کتاب انسان روح است نه جسد
(جلد دوم) چاپشده است .دريکی از اين مصاحبهها ،روح يک جانی موسوم به
ليمير که در تاريخ  1820/15/31با گيوتين اعدامشده در انجمن روحی
حاضرشده و سؤال و جواب به شرح زير با حضار انجام میدهد:
س ـ از مشاهده ما چه احساسی میکنی ؟
ج ـ شرمندگی.
س ـ آيا تا آخرين لحظه مرگ ،ادراك خود را داشتی ؟
ج ـ بلی داشتم.
س ـ آيا پس از اجرای حکم دادگاه وجود تازه خود را درك کردی ؟
ج ـ مرا يک اضطراب شديدی فراگرفت که حتی بعداً هم از آن نجات نيافتم ،و
رنج بسيار شديدی هم در قلبم احساس کردم .بعداً چيزی را در پايين ديدم که
نمیشناختم و خون از آن میچکيد و با هر خونی که میريخت ،رنج من زيادتر
میشد.
س ـ آيا اين درد جسمانی بود .مانند درد يک زخم شديد و يا درد قطع شدن
عضو ؟
ج ـ خير بلکه درد شرمندگی وجدان بود و رنج جسمانی نبود.
س ـ احساس اين درد از کی شروع شد ؟
ج ـ بهمجرداينکه مرا اعدام کردند و از جسد مادّیام خالص شدم.
س ـ آيا روح و يا جسد ،درد ناشی از اجرای حکم را درك میکند ؟
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ج ـ درد معنوی در روحم بود ولی جسدم هم احساس درد میکرد و بااينکه
روحم از جسدم جدا بود ،ولی درد آن را هم احساس میکردم .
س ـ آيا جسدت را بدون سر ديدی ؟
ج ـ من چيزی را ديدم ولی شکل نداشت و احساس میکردم که از آن جدا
نشدهام ،بااينهمه من خود را کامل و با سر میديدم که ايستادهام و به آن شیءِ
بدون سر نگاه میکنم.
س ـ مشاهده اين منظره چه اثری در تو گذاشت ؟
ج ـ يک رنج بسيار شديدی را احساس کردم که مرا فراگرفت .
س ـ آيا اين موضوع صحيح است که جسد بعد از بريدن سرش چند لحظه زنده
میماند و کسی که کشته میشود شعورش را حفظ میکند ؟
ج ـ روح بهتدريج از جسد بيرون میآيد و جسد مادی هم بهتدريج از روح خالی
میشود.
س ـ گفتهاند که هنگام دار زدن و يا سربريدن شخص محکومبه اعدام ،حرکات
معينی از او سر میزند و گلويش مانند کسی که میخواهد حرف بزند حرکت
میکند ،آيا اين کار نتيجه باز و بسته شدن رگها و عصب است ،يا عملی ارادی
است که محکوم انجام میدهد ؟
ج ـ آن عمل ارادی است زيرا هنوز روح از آن جسد بيرون نيامده است.
س ـ هنگامیکه داخل وجود تازهات شدی يعنی با جسد اثيری خود را زنده
احساس کردی ،نخستين چيزی که درك نمودی چه بود ؟
ج ـ رنج طاقتفرسا و نوعی از شرمندگی وجدان که من علت آن را نمیدانستم.
س ـ آيا با آنکسانی که هنگام اعدام تو اعدام شدند ،برخورد نمودی ؟
ج ـ متأسفانه برخورد ما يک عذاب بود .زيرا هرکدام از ما گناه خود را به ديگران
نسبت میداد.
س ـ آيا آنکسانی را که تو کشته بودی میبينی ؟
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ج ـ من آنها را ديدم ولی آنها خوشبخت بودند آنها با نفرت و حقارت به من
نگاه میکردند ،بهطوریکه به اعماق روحم نفوذ میکردند و من سعی میکردم از
آنها فرار کنم ،ولی نمیتوانستم.
س ـ هنگام ديدن آنها چه احساسی میکنی ؟
ج ـ خواری و ناراحتی وجدان.
س ـ آنها با ديدن تو چه احساسی میکنند ؟
ج ـ آنها با رأفت به من نگاه میکنند .يعنی نگاه تنفر آنها حاکی از تأسف
آنهاست که چرا من اين کار را با آنها کردهام .
س ـ آيا آنها کينه انتقام از تو را ندارند ؟
ج ـ خير! آنها برايم طلب مغفرت میکنند .چون من آنها را با دست خودم
تربيتکرده بودم ،منتها آنها را کشتم .شما نمیتوانيد بفهميد چقدر رنجآور است
که آدم باکسانی که از آنها اکراه دارد باشد.
س ـ آيا برای حيات زمينی خود تأسف میخوری ؟
ج ـ من فقط برای گناهانم متأسف هستم.
س ـ آيا در وجود تو ميل شر بود يا اينکه محيط ترا بهسوی شر کشاند ؟
ج ـ بلی من ميل به شر در وجودم بود .خواستم يکمرتبه قدرت پيدا کنم ،به
چيزهای بيشتری آگاه شدم که طاقت تحمل آنها را نداشتم .خود را قوی
احساس میکردم اين بود که بیرحمی را انتخاب نمودم و خود را تسليم تمايالت
شر کردم.
س ـ آيا تو در حيات زمينی به خداوند ايمان داشتی ؟
ج ـ هرگز.
س ـ بااينهمه گفتهاند که تو در لحظهای قبل از اجرای حکم اعدامت پشيمان
شدی و توبه کردی ؟
ج ـ بلی به خداوند ايمان آوردم ،به خداوند جبار ،و از عدالتش ترسيدم.
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س ـ آيا نتيجه آن اخالصت را میبينی؟
ج ـ متأسفانه من نتيجه جنايتم را میبينم.
س ـ حاال اعتقادت نسبت به خداوند چگونه است ؟
ج ـ من حاال وجود او را درك میکنم ولی نمیفهمم.
س ـ آيا آن مجازاتی که در زمين درباره تو اجرا کردند عادالنه بود ؟
ج ـ بلی.
س ـ آيا اميد به بخشوده شدن گناهانت داری ؟
ج ـ نمیدانم.
س ـ میخواهی چگونه آن گناهانت را جبران کنی ؟
ج ـ با اين رنجهای جديدی که میکشم ،ولی احساس میکنم که اين
رنجهايم جاودانه خواهند شد.
س ـ اکنون تو در کجا هستی ؟
ج ـ در ميان رنجهای خودم.
س ـ ما از تو سؤال میکنيم مکانت کجاست ؟
ج ـ من در کنار مديوم هستم.
س ـ اگر ما بتوانيم ترا ببينيم در چه شکلی برای ما ظاهر میشوی ؟
ج ـ در شکل جسدم که سر ندارد.
س ـ میتوانی برای ما بگويی که از زندان مونتدبيه چگونه فرار کردی ؟
ج ـ نه چيزی نمیدانم چون رنج من خيلی زياد است بهطوریکه حتی گناهانم را
فراموش کردهام! پس برای من دعا کنيد.
س ـ آيا میتوانيم با دعاهايمان رنجهای تو را تخفيف دهيم ؟
ج ـ از خداوند بخواهيد که اين کفاره گناهان را از من قبول کند.
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بهغيراز مطالبی که در کتابها است ،بستگان من نيز تجاربی در مورد روح
و احضار روح داشتهاند .منجمله چند ماه قبل ،پس از فوت عمه من که در حدود
هفتادسال داشت ،پسر وی که در لندن اقامت دارد در انجمن روحی لندن توسط
يک خانم مديوم اقدام به احضار روح وی نمود .مطالبی که مديوم عنوان کرد
مؤيد آن بود که وی در مکانی برزخی تقريباً مشابه باحالت زمينی با ارواح ديگر
منجمله روح شوهرش که چند سال پيش فوت کرده بود و پسرش که در يک
تصادف در آمريکا کشتهشده بود به سر میبرد.
احضار روح ،جنگيری و ارتباطات ماوراءالطبيعه از کارهای بسيار خطرناك
بوده و توصيه میشود که ازاينگونه امور بهشدت اجتناب نماييد .مواردی را سراغ
دارم که افراد در مراحل ابتدايی احضار روح و غيره پيشرفتهايی داشتهاند ولی
پس از مدتی به گرفتاریهای شديدی ناشی از غلبه اجنه دچار شدهاند.
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برای رفتن به سمت خداوند چهکار بایست کرد ؟
قدم اول ؛ توبه
حضرت علی (ع) در نهجالبالغه میفرمايند:
"آيا میدانی استغفار چيست؟ استغفار درجه بلندمرتبگان است و آن را شش
شرط است :نخست پشيمانی برگذشته .دوم ،عزم بر ترك بازگشت بهطور هميشه.
سوم ،اينکه حقوق مردم را ادا کنی تا باخدا عاری از هر گناهی ديدار نمايی.
چهارم ،هر واجبی را که بر عهده تو بوده و انجامش ندادهای ،بهجای آوری .پنجم،
آنکه گوشتی را که گناه بر پيکرت روييده ،در غمها و اندوهان آب کنی تا پوستت
به استخوانت بچسبد و ميانپوست و استخوان گوشت تازه برويد .ششم ،جسم
خود را رنج طاعت بچشانی ،هم چنانکه بر او حالوت چشانده بودی .در اين
هنگام به گوی :استغفراهلل".
برای نزديک شدن به خدا ابتدا بايستی خالصانه توبه کرد .اما توبه فقط
چندين بار «استغفراهلل» گفتن ظاهری نيست و چنين توبهای قابلقبول نيست.
توبه يعنی بازگشت ،يعنی رجوع .وقتی میگويند شخصی توبه کرده است ،يعنی
از گناهان و لغزشها و اشتباهاتی که مرتکب شده پشيمان شده ،از آنها دست
کشيده و بهسوی خدا بازگشت نموده است.
نگران نباشيد و توبه کنيد .با کلی گناه هم میتوان به بهشت رفت .زمانی که
حافظ درگذشت ،برخی به علت افکار عارفانهاش وی را کافر خوانده و از
نمازخواندن بر جنازه وی خودداری کردند .عدهای خالف اين عقيده را داشتند.
باالخره قرار شد در ارتباط با اين امر بر کتاب وی تفألی بزنند .شعر زير آمد:
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قــدم دريــغ مــدار از جــنـازه حـافـظ،
که گر چه غرق گناه است میرود به بهشت
برای توبه چند شرط الزم است تا آن توبه قبول گردد:
 ) 1بايد حتماً توبهکننده از گناهانی که مرتکب شده نادم و پشيمان باشد.
 ) 5حتی فکر بازگشت و رجوع به آن گناهان را نيز از ذهن خود خارج
نمايد و به قولی بازگشت به گناهان برای وی همچون رفتن داخل آتش باشد.
 ) 3از گناهان دوری کند و تصميم بگيرد که هيچگاه بهسوی آنان برنگردد.
 ) 4به کارهای نيک مشغول شود تا اثرات منفی گناهان خود را جبران
نمايد.
بنابراين اولين گام ،توبه است تا با اين عمل پرونده جديدی بدون سياهی
برای ما باز شود .چراکه خداوند فرموده است" :هر آنکس که خالصانه توبه کند و
بر گناه بازنگردد گناهانش را محو میکنيم و تمام بدیهايش را به نيکی مبدل
میسازيم ".بعضیها میگويند« :يعنی اگر بدی بيشتری داشته باشيم نيکی
بيشتری نيز خواهيم داشت؟ " به عقيده من افرادی که کارهای ناشايست انجام
دادهاند اگر آن کارها را کنار بگذارند ارزش زيادی در نزد خداوند خواهند داشت
ولی برای اينگونه افراد توبه کردن سختتر از افراد عادی است .مثالً اگر يک نفر
معتاد به مواد مخدر توبه کند و مواد را کنار بگذارد ،اين عمل ارزش زيادتری
نسبت به عمل کسی دارد که معتاد نيست .خيلی از افراد گناهکار و توبهکار در
تقرب به خدا به درجات باال و حتی اوليايی رسيدهاند .بنابراين افراد گناهکار
نبايستی کارهای گذشته را فاکتوری منفی برای جلوگيری از نزديک شدن به خدا
ببينند ،چون خداوند توبه پذير است.
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در حديث قدسی آمده است "لَو عَلِمَ المُد بِرونَ کَيفَ اشتياقِهِم لَما توا
شوقاً" يعنی اگر بندگانی که از من رو گردانيدهاند بدانند چه اندازه آنها را
دوست دارم ،از شوق میمردند.
مرتضی مطهری در کتاب آشنايی با قرآن حکايت زير را آورده است :
معاذ بن جبل از اصحاب پيغمبر نزد ايشان آمد و گفت :يا رسولاهلل ! جوانی
پشت در گريه میکند و گريه امانش نمیدهد و هر چه به او میگوييم ،میگويد
من گناهکارم .فرمود :او را بياوريد .آمد .گريه امانش نمیداد .فرمود  :چيست؟
گفت :من گناهکارم .فرمود :گناهت را بگو .گفت :يا رسولاهلل گفتنی نيست و خدا
مرا نخواهد آمرزيد .فرمود :گناه تو بزرگتر است يا درياها؟ گناه من .گناه تو
بزرگتر است يا ريگهای بيابان؟ گناه من .گناه تو بزرگتر است يا قطرات باران؟
گناه من .گناه تو بزرگتر است يا رحمت حق؟ گفت :البته رحمت حق .فرمود:
گناهت را بگو .گناه بسيار زشتی را گفت که پيغمبر او را از پيش خودش راند.
البته راند برای اينکه آتش توبه او را تيزتر کند .و بعد از مدتها که او رفته بود در
يک کوهی مجاور شده بود و شب و روز میگفت :خدايا پيغمبرت هم مرا از پيش
خود راند ،فقط به درگاه تو آمدهام ،آيه قرآن به پيغمبر نازل شد ،خدا توبهاش را
قبول کرد.
چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شبــان
کز گنبد هفتآسمان در گوش تو آيد صدا
بانگ شعيب و نالهاش و آن اشک همچون ژالهاش
چون شد ز حد از آسمان ،آمد سحرگاهش ندا
گر مجرمی بخشيدمت و ز جرم آمرزيدمت
فردوس خواهی دادمت ،خامش! رها کن اين دعا
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وقتی صحبت از توبه میشود بعضی افراد میگويند « :بابا ما که کاری نکردهايم
که توبه بکنيم ».بقول من آنقدر منيت بر اينگونه افراد مستولی است که
نفسشان به آنها حتی اجازه ارزيابی خودشان را نيز نمیدهد و يا به عبارتی به
مصداق ضربالمثل معروف ،نمیدانند که نمیدانند و لذا در جهل مرکب
میباشند .اينگونه افراد تصور میکنند که انسان حتماً بايستی قتل کرده و يا
غارتی انجام داده باشد که نيازمند توبه باشد .همينکه خداوند را آن طوری که
میبايست نشناختهايم نياز به توبه دارد .فيض کاشانی میگويد:
ز بـــــود مستعار استغفراهلل
زهــر چه غير يـــار استغفــــراهلل
از آن دم بیشمار استغفراهلل
دمی کان بگذرد بـی يـــاد رويش
ز شرش الحــذار استغفراهلل
زبان کـان تر به ذکــر دوست نبود
نگشتم هوشيـــار استغفراهلل
سرآمد عمـر و يک ساعت ز غفلت
نکردم هيچ کـــار استغفراهلل
جوانی رفت و پيری هم سرآمد
حتی پيغمبر خدا (ص) که معصوم بوده و خداوند بهشت را به ايشان وعده داده
بود ،در روز بارها به درگاه خدا توبه کرده درخواست مغفرت مینموده است.
برتراند راسل ،فيلسوف معروف زمان ما که يک آدم المذهب و ضد کليسا
بود گفته جالبی دارد .میگويد کليسا به مردم میگويد ،شما مجبوريد از ميان دو
بدبختی يکی را انتخاب کنيد .يا بايد بدبختی دنيا را انتخاب کنيد تا در آخرت
خوشبخت باشيد .يا اگر بدبختی دنيا را انتخاب نمیکنيد و میخواهيد در دنيا
خوشبخت باشيد پس بدبختی بزرگتر را در آخرت تحملکنيد .بعد میگويد من
چنين خدايی را قبول ندارم که برای بشر تحمل يکی از دو بدبختی را فرض کرده
باشد .شايد منطق خيلی از مردم هم همين باشد .درصورتیکه اين ضد تعليمات
انبياست .حضرت علی (ع) در نهجالبالغه میفرمايند :متقين هم سعادت دنيا را
میخواهند و هم سعادت آخرت را.
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بعضی از ما خيال میکنيم گناه به دليل اينکه سعادت دنياست گناه است.
درصورتیکه گناه فقط به دليل اينکه عامل بدبختی است گناه است .عياشی و
دزدی و زنا و فسق و فجور عامل بدبختی است و کسی نيست که با انجام آنها به
خوشبختی رسيده باشد .غيبت گناه است چون تخم کينه در مردم و اجتماع
میپاشد .جامعه اگر غيبتکن باشد و همه دشمن يکديگر باشند به فرد هم ديگر
خوش نمیگذرد .قرآن میگويد " :اگر ايمان داشته باشيد خدا ثروت و قدرت هم
به شما میدهد( " .آلعمران  . )139و همچنين میفرمايد " :اگر مردم تقوا را
پيش بگيرند برکتها را از باال و پايين بر اينها فرومیريزيم ،درهای برکتها را از
آسمان و زمين به روی آنها میگشاييم( ".اعراف )91
افراد گناهکاری هستند که به حقيقت گناه آگاه شدهاند ولی منتظرند که از
گناه خود نهايت استفاده را ببرند و سپس توبه نمايند .مثالً رباخواری که به
زشتی کار خود آگاه شده ولی میخواهد که از اين راه پولدار شده (اگر بشود
چون اکثر رباخواران مالباخته میشوند) و سپس توبه نمايد .يا جوانی که
میخواهد در سنينی که معدهاش اجازه میدهد مشروبخواری نموده و يا به امور
جنسی نامشروع مبادرت کند و وقتیکه پير و ازکارافتاده شد توبه نمايد .به
عقيده من اين افراد جرمشان از افراد گناهکار معمولی بهمراتب بيشتر است چون
اينان در فکر حيله زدن به خداوند میباشند .خداوند برای اينگونه افراد در آيه
 24سوره آلعمران میفرمايد" :و مکروا و مکراهلل واهلل خيرالماکرين" يعنی مکر
کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترين مکر کنندگان است .اين افراد مطمئناً کار
بهجايی نخواهند برد چون يا اجل مهلت توبه را از ايشان میگيرد و يا گناه،
حجاب غفلت به روی قلبشان انداخته و روشنی حقيقت برايشان از بين خواهد
رفت.
برخی افراد بهمحض آنکه ناراحتی و باليی به آنها وارد شود به خدا روی
میآورند و از بدیهای خود توبه میکنند ولی با رها شدن از ناراحتی مجدداً خدا
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را فراموش میکنند .خداوند در مورد اينگونه افراد در آيات  13و  14سوره انعام
میفرمايد « :بگو چه کسی شمارا از تاريکیهای بيابان و دريا رهايی میبخشد ،به
زاری و نهانی او را میخوانيد (گوييد) اگر ما را از اين مِحنت رهايی بخشد
بیگمان از سپاسگزاران خواهيم بود .بگو خداوند شمارا از آن (مِحنت) و از هر
اندوهی میرهاند باز شما (دوباره) شرك میورزيد».
شکستن توبه از نکوهيدهترين کارها در نزد خدا بوده و در قرآن اين امر به
مسخره کردن خداوند تشبيه گرديده است .حضرت علی (ع) در نهجالبالغه
میفرمايند" :همانند آنکس مباش که بیآنکه کاری کرده باشد به آخرت اميد
میبندد و به آرزوی دراز خود توبه را به تأخير میافکند .گفتارش به گفتار زاهدان
ماند و کردارش به کردار دنياپرستان .هر چه از دنيا بهرهاش دهند ،سير نگردد و
اگر بیبهرهاش دارند ،قناعت نکند .نعمتی را که به او ارزانی داشتهاند ،سپاس
نتواند گفت ،بازهم ،خواهان بازمانده آن است .ديگران را از زشتکاری منع
میکند و خود از کارهای زشت بازنمیايستد .از ديگران کارهايی را میطلبد که
خود انجام نمیدهد .نيکان را دوست دارد ولی عمل نيکان ندارد .با گنهکاران
دشمنی میورزد و خود يکی از آنهاست .به سبب بسياری گناهانش از مرگ
بيزار است ،ولی در انجام دادن کارهايی که سبب بيزاری او از مرگ شده ،پای
میفشرد .چون بيمار شود از کرده خود پشيمان شود و چون تندرستی خويش
بازيابد به لَهو و شادی روی نهد .اگر از بيماری بهبود يابد بر خود میبالد و چون
بيمار گردد نوميد میشود .هرگاه باليی به او رسد ،خدا را به زاری میخواند و اگر
به آسايشی رسد ،چون مغروران ،رخ برمیتابد".
نزديک شدن به خدا باعث صدمه ديدن نفس انسان ،که حجاب ظلمانی
بين انسان و خدا است ،میشود .بنابراين نفس انسان مانند مار زخمخورده در هر
فرصتی سعی در از بين بردن بنيان اعتقادی انسان میکند .اجنه و شياطين نيز

بسوی روشنایی 8

886

از راه نفوذ در نفس ،انسان را از راه خدا خارج میسازند .اگر نفوذ در نفس
شخصی مشکل باشد ،شياطين از طريق نفوذ در نفس دوستان و اطرافيان ناباب و
وسيله قرار دادن آنها سعی به انحراف کشيدن وی میکنند .بنابراين بهمحض
آنکه توبه میکنيد انتظار آن را داشته باشيد که تمام دوستان نابابی که مدتها
آنها را نديده بوديد به سراغتان بيايند ،يا آشنايی از جنس مخالف که اصالً
توجهی به شما نمیکرده به شما روی خوش نشان بدهد .متأسفانه در زندگی
مواقعی پيش میآيد که انسان اعتقادش کمی سست میشود و آن زمانی است
که نيروهای شر با تمام وجود ايمان شمارا موردحمله قرار میدهند.
يکراه مؤثر برای جلوگيری از اين امر به شما پيشنهاد میکنم:
يکبار بهعنوان يک محقق که در جستجوی حقيقت است ،بدون هيچگونه
پيشداوری تمام موارد عقالنی که بعضاً در اينجا تشريح گرديده را بررسی کنيد.
اگر به اين نتيجه رسيديد که خدا وجود دارد و قرآن و پيغمبر وزندگی پس از
مرگ حقيقت دارند و اين راه ،راه سعادت است ،موضوع را اثباتشده تلقی نماييد
و ديگر در تمام طول زندگی راجع به آن فکر نکنيد و هيچ حرفی برخالف آن را
گوش ندهيد و هيچ مقالهای دال بر نفی آن را نخوانيد .وقت عزيز خود را بهجای
اينکه دائماً صرف اين کنيد که آيا اين مسائل بهحق هستند و يا خير ،صرف اين
کنيد که به چه نحو میتوانيد در اين راه پيشرفت کنيد .کمال نادانی است اگر
يک نفر در بازی درخت اسکناس ،بجای آنکه در فرصت محدودی که دارد
اسکناس بچيند ،وقت عزيز خود را صرف فکر کردن راجع به اين کند که آيا
اسکناسها حقيقی هستند يا خير ،و يا اينکه در آخر بازی اسکناسها را به او
میدهند يا اينکه وی را سرکار گذاشتهاند .اکثر مردم در زندگی بجای آنکه با
يک شيب يکنواخت به سمت تعالی حرکت کنند ،دائماً باال و پائين میروند .يک
روز که برای تدفين همکار و يا اقوام به بهشتزهرا میروند صحبت از پوچی
زندگی مادی و نزديک شدن به خدا کرده و فردا که صحبت رشوهگيری و
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کارهای ناشايست است ،خدا و روز جزا و غيره را فراموش میکنند .انشاءاهلل که
ما از اين گروه نيستيم .ضمناً هر وقت که احساس کرديد انرژی روحیتان تحليل
رفته و شيطان دارد بر شما غلبه میکند ،اين کتاب را يکبار ديگر بخوانيد و
معجزات علمی قرآن را مرور کنيد .

قدم دوم ؛ دوری گرفتن از رفقای ناباب و مجالس بیفایده
دوستان و رفقای هر نفر نمايانگر شخصيت وی هستند .سعدی میفرمايد:
پس آن گه بگويم که تو کيستی
تو اول بگو با کيان دوستی
دوست خوب مانند عطار يا عطر فروش است ،اگر به نزد وی بروی حتی اگر خريد
هم نکنی معطر میشوی ،بنابراين کار دومی که بايد انجام داد اين است که از
همين لحظه رفتن به مجالس خالف و نشستن با رفقای ناباب و پای فيلمهای
مزخرف و مشغول شدن به بازیهای لغو و مسافرتهای ناجور و  .....همه و همه را
تعطيل نموده و از آنها دوریکنيم و به دوستان باشعور و اهلدل و باتقوا نزديک
شويم .پس بايد همراهی و مصاحبت صالحين و اهلدل اختيار شود ،تا انسان
بيشتر به ياد خداوند بيفتد ،چراکه همراهی انسانهای غافل و گناهکار ،آدمی را
بهسوی غفلت و گناه میکشاند .به خاطر آنکه بتوان درون را مصفا و منور کرد،
بايد از آن جو و محيط قبلی که در آن گناه و فساد بوده خارج شد تا بتوان بهتر و
زودتر به آن نورانيت دستيافت .اگر آدمی بخواهد چيزی که در فاضالب افتاده
است را تميز کند ،مثالً ساعتی طالئی که در فاضالب افتاده است ،اگر شيلنگ آب
را با فشار بر روی آن بگيرد ،برای لحظاتی آبهای کثيف را دور میکند و براقی و
درخشندگی ساعت از زيرآب ظاهر میشود .اما همينکه ريختن آب با آن فشار
قطع شود ،دوباره همان آب کثيف ،روی ساعت را میپوشاند .ولی اگر ما همين
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ساعت را با يک وسيلهای از آن آب کثيف بيرون بکشيم ،راحت میتوانيم با يک
پارچ آب آن را برای هميشه تميز کنيم.
بعضی از افراد به راه خدا میآيند و افراد صالحی میشوند ولی دلشان
نمیآيد که از دوستان ناجور خود دست بکشند .قرآن تضمين میکند که اگر با
افراد بدکار دوستی کنيد ،مانند آنان بدکار خواهيد شد .آيه  21سوره مائده
میفرمايد " :وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ " يعنی " :و هر کس از شما آنان را
دوست بگيرد ازجمله آنان است " .
برای پيدا کردن دوستان و همنشينان باشعور و اهلدل و باتقوا ،نگوييد که
اينگونه افراد در دسترس نمیباشند .مطمئناً اگر بخواهيد میتوانيد بيابيد.

خدا را با چه چیزی معامله میکنیم ؟
يک آدم مشروبخوار در طول عمرش چقدر مشروب میخورد ؟  577ليتر،
 277ليتر؟ يک آدم معتاد ،مثالً به ترياك ،چقدر میکشد؟ يک کيلو ،پنج کيلو ؟
آيا اينها ارزش معاوضه شدن با زندگی ابدی و بهشت خداوند را دارند؟ چرا بايد
با چنين چيزهای بیارزشی اين زندگی و حيات پس از مرگ خود را نابود کنيم؟
فکر نکنيد اين موضوعات شوخی است .به فيلمهای افرادی که پس از مرگ زنده
شدهاند و يا مطالبی که در اين مبحث به آنها پرداختهايم اگر با دقت توجه کنيد
متوجه میشويد که اين امور جزءبهجزء به مورداجرا درخواهد آمد و سادهلوحانه
است اگر تصور کنيم که خدا به ما بهعنوان يک استثنا نگاه خواهد کرد .حاال اگر
برفرض محال خدا و روز جزا هم نباشد ،آيا صحيح است که با مغز و کبد و کليه
و خانواده خود چنين کنيم؟ آشنايی دارم که معتاد به ترياك است و فکر میکند
که کسی از آن خبر ندارد .البته سعی میکند به خود بقبوالند که کسی از اين
موضوع خبر ندارد ولی دختر دم بخت وی به خاطر بدنامی که يک معتاد دارد،
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بارها موقعيتهای خوب ازدواج را ازدستداده است .آيا آن فرد میتواند انتظار
محبت و احترام از خانواده خود داشته باشد؟ من که تابهحال نديدهام معتادی
اعتياد خود را جدی گرفته باشد .هر وقت صحبت میشود به علت تأثير مواد
مخدر بر غيرت و اراده ،اينگونه افراد حتی از پذيرش عيب و گناه خود نيز طفره
میروند .بهغيراز اعتياد به مواد و مشروب ،از امور باطل ديگری که در فرهنگ ما
شرقیها ،باألخص در بين خانمها جريان دارد ،غيبت کردن است .اين امر که يکی
از بزرگترين ورطههای سقوط روحی افراد بوده و پارتی اجنه و شياطين است ،در
بين خارجیها به آن صورت رايج نيست .به ياد دارم در دوران تحصيل در خارج
برخی از دوستان ما همسر آمريکايی داشتند .آنها در ابتدا در مهمانیهای ما از
اينکه خانمها اکثراً در مورد کسانی صحبت میکردند که در مجلس حضور
نداشتند اظهار تعجب میکردند .خانمهای ايرانی میگفتند  :اين احمقها هنوز
مزه غيبت را نچشيدهاند ،که البته راست میگفتند چون ما میديديم که آنها
هم بعد از آشنا شدن با اين عمل زشت ،از دوستان ايرانیشان پيشی میگرفتند.
غيبت با اطالعرسانی چه تفاوتی دارد؟ اگر اآلن پشت اين ديوار يک لشکر دزد در
کمين باشند و من به شما موضوع را اطالع دهم آيا غيبت محسوب میشود؟
خيلی از افراد به نيت اطالعرسانی هزار و يک تهمت و افترا و خبر کذب را
پشت سر يکديگر میزنند و بعد برای اينکه بهقولمعروف خودشان را بری الذمه
نمايند میگويند" :اهلل اعلم ".آيا اگر افرادی که پشت سرشان حرف میزنيم
خواهران و مادران و برادران خود ما بودند نيز آن حرفها را میزديم و آخرش
میگفتيم " :البته ما که نمیدانيم ديگران میگويند ،اهلل اعلم" ؟ بهترين روش
برای اينکه بدانيم کاری که میکنيم درست است يا غلط ،بايد فرض کنيم
افرادی که راجع به آنها صحبت میکنيم بستگان نزديک خود ما يعنی مادر و
خواهر و برادران خود ما هستند .آنوقت مطمئن باشيد که نحوه صحبت کردنمان
تغيير میکرد.
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پيامبر اکرم (ص) از صحابه پرسيدند :آيا میدانيد غيبت چيست؟ عرض
کردند :خدا و پيامبر او بهتر میدانند .فرمودند :اينکه از برادرت چيزى بگويى که
دوست ندارد .يکی از آنان پرسيد :اگر آنچه میگويم در برادرم بود چه؟ فرمودند:
اگر آنچه میگويی در او باشد ،غيبتش را کردهای و اگر آنچه میگويی در او
نباشد ،به او تهمتزدهای.
ایشان همچنین میفرمایند :هر کس از مرد یا زن مسلمانى غیبت
کند ،خداوند تا چهل شبانهروز نماز و روزه او را نپذیرد مگر اینکه غیبت
شونده او را ببخشد.
بعضیها بهقدری دلشان کوچک است که جزئیترين حرف و يا راز را
نمیتوانند در خود نگهدارند و برای اولين فردی که میبينند تعريف کرده و گناه
بزرگی برای خودشان خريداری میکنند .اين گروه هر چه در دل دارند بيرون
میريزند و سپس میگويند  " :مبادا به کسی بگويی " .حضرت علی (ع)
میفرمايند " :چطور رازی که دل خودت توانايی نگهداریاش را ندارد انتظار
داری دل ديگران نگهداری نمايد؟"
بههرحال حرف زدن زياد باعث سقوط روحی انسان میشود و به همين
دليل لب فروبستن ،از کارهايی است که توسط بزرگان سفارش میشود .ضمناً در
مورد گمان بد بردن و تهمت زدن ،در سوره نور نکات آموزنده زيادی است که
میتوانيد به تفسير اين سوره مراجعه نماييد .قرآن فتنهای که ايجادشده از غيبت
است را بسيار مورد نکوهش قرار داده و در آيه  510سوره بقره میفرمايد:
"وَالْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْل" يعنی جرم فتنهانگيزی حتی از قتل هم باالتر است.
اخيراً مجالس غيبت در مهمانیهای قهوهخوری و فالگيری ادغامشده و
افراد سادهلوح با دادن پول بیزبان به مشتی خالیبند فالگير ،هرروز دلشان را به
حرفهای پوچ و سرابهايی که اينگونه افراد شياد برايشان مجسم میکنند
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خوش میکنند .اطالع از آينده بهجز الهام غيبی از کانالهای الهی بههيچعنوان
ميسر نيست و اين کار توسط اوليا اهلل و کسانی که در درجات روحی باال و مقام
قُرب نسبت به خدا هستند ،آنهم درزمانی که از عالم غيب به آنها خبر داده
شود ،عملی است ،که عارفان به اين حالت ،باال بودن پرده میگويند و زمانی که
حجاب و يا پرده پايين است هيچ شخصی از آينده باخبر نيست .اينگونه افراد نيز
هيچوقت چنين اسراری را با پول نمیفروشند .به اسرار آينده نه تنها انسانها
بلکه ارواح عادی نيز دسترسی ندارند.
در جلسات احضار ارواح مشخصشده که ارواح اشخاص عادی که در
درجات روحی پايين هستند هيچگونه اطالعی از آينده ندارند .اجنه از گذشته
حتی از گذشته های بسيار دور به خوبی مُطّلع بوده و خبر میدهند ولی از آينده
بههيچعنوان خبر ندارند .اکثر افرادی که فال می گيرند دارای قابليت ذهن خوانی
هستند و حرف های ذهن افراد را به خودشان تحويل داده و از آنها اخاذی
می نمايند .بعضی از آنها نيز از اجنه مدد می گيرند که ورود اينگونه افراد به
منزل انسان بسيار خطرناك بوده و مخاطرات و بدبختی های جدی برای انسان
به دنبال دارد .بهترين راه ،کناره گيری از اينگونه مجالس و يا تغيير ساختار
مجالس به مجالس ورزشی و سياحتی و فرهنگی و مجالس ذکر و غيره میباشد.
اگر در يکی از مجالس سخن چينی گير افتاديد ،برای جلوگيری از سقوط روحی
بههيچعنوان مشارکت در سخن چينی نکنيد و حتی گوش به صحبت ها ندهيد.
از ديگر موارد سقوط احتمالی ،دنباله روی استادان غيراسالمی میباشد .اين
روزها بعضی از مردم دنبال حقيقت هستند ولی حيرانند و به خاطر اينکه فکر
میکنند مسلمانان اُمُل و عقبافتاده هستند ،در کوچه پس کوچه های هند و
تبت دنبال مراد می گردند .خيلی ها در ايران از مريدان افراد غيراسالمی که بعضاً
درجات روحی بااليی هم دارند هستند .يکی از اين افراد در هند بود که من با
چيزهايی که از وی شنيده بودم معلوم بود با مجاهدت و رياضت به قابليت های
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روحی بااليی دست پيدا کرده است .برای دانستن ايده ها و شناخت راه وی يکی
از کتابهای وی را مطالعه کردم .مطالب زيادی که بتوان بهعنوان راهنمايی
مورداستفاده قرارداد پيدا نکردم جز اينکه ايشان به عشق و ايثار و خدمت به
انسانها به طور کلی اشاره کرده بود .با خواندن اين کتاب به اين نتيجه رسيدم
که ايشان مانند يک ژيمناست است که خودش خوب دور دارحلقه می چرخد
ولی من اگر بخواهم از وی تبعيت کنم ،ممکن است با مخ بر روی زمين بيايم.
کرامت مهم است و معموالً وقتی شخصی دارای کرامت است افراد به وی توجه
بيشتری می نمايند .افرادی که با ديدن کرامات مکاتب غير اسالمی ذوق زده
میشوند بدانند که آنها کرامات را توسط رياضت به دست آورده و نمیتوانند به
کسی منتقل نمايند .در مکتب اسالمی خودمان اوليای بزرگ و باکرامتی وجود
دارند که انسان میتواند در راه پيشرفت عرفانی از آنان مدد بگيرد.
اوليای خدا دارای مقامی خاص در نزد او هستند و انسان تا با آنان محشور
نباشد پی به عظمت مقام آنها نمیبرد .چند وقت پيش با يکی از اين افراد برای
مسافرت به يکی از شهرستانها رفته بوديم .همسر صاحبخانه که خانمی عارفه و
اهل شعر و ادب بود ،ضمن اظهار ارادت زيادی به اين شخص که نامش خليفه
عارف و از خليفههای طريقت قادری است ،گفت :قبل از اينکه ايشان به منزل ما
بيايند خواستم به افتخارشان شعری بسرايم ولی هرچقدر تالش کردم شعر
مناسبی که درخور شأن ايشان باشد از کار درنيامد .بنابراين شروع به گشتن
شعری مناسب در کتابهای مختلف نمودم .بعد از ساعتها خسته و نااميد
کتابها را به کناری انداخته و نااميدانه بر روی زمين نشستم .يکباره به خودم
گفتم :اين خليفه عارف مگر اوليای خدا نيست؟ پس چرا برای پيدا کردن شعری
مناسب از خودش کمک نخواهم .بنابراين ضمن استمداد قلبی از ايشان ،يکی از
کتابها را برداشته و آن را باز کردم .کتاب پندنامه عطار بود و شعری که آمد اين
است:
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هرکسی عارف نشد او زنده نيست

قُرب حق را اليق و ارزنده نيست

هست عارف را به دل مهر و وفـا

کار عارف جمله بـاشـد بـاصـفا

هـرکه او را معرفت بخشد خـدای

غير حق را در دل او نيست جای

مطمئناً افراد زيادی در جهان هستند که محبوب خدا هستند درحالیکه به
اسالم آشنا نشدهاند .اينکه ما با بهترين و واالترين دين خداوند آشنا شدهايم
جای بسی شکر دارد .خداوند در آيه  117سوره آلعمران میفرمايد:
" کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْکِتَابِ لَکَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَکْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ "
" شما بهترين امتی هستيد که برای مردم پديد آورده شده است ،به کار شايسته
فرمان میدهيد و از کار ناشايست بازمیداريد و به خدا ايمانداريد و اگر اهل
کتاب ايمان میآوردند برای آنان بهتر بود .برخی از آنان مؤمناند و بيشترشان
بدکارند".

قدم سوم ؛ دوری گرفتن از مادیات و پرداختن به معنویات
رسول اکرم (ص) میفرمايند "حُبُ الدُّنيا و حُبُّ اهللِ اليجتَمِعانِ فی قَلبٍ
ابداً" يعنی دوستی دنيا و دوستی خدا هرگز در يک دل گرد نمیآيند.
ماديات و معنويات باهم متضادند و لذا اگر ما بخش ماديات را افزايش دهيم
از بخش معنويات کاسته میشود .مطمئناً افرادی را در زندگی مالقات کردهايد که
به ماديات زياد توجه میکنند .يعنی بسيار برايشان مهم است که چه غذايی
میخورند و به چه رستورانی میروند و چه جواهری به خود آويزان میکنند.
اينگونه افراد دائماً خود و اطرافيان را با فاکتورهای مادی و ظاهری ارزيابی

بسوی روشنایی 8

870

میکنند .اينها آدمهای توخالی و بدون سرمايه معنوی میباشند .حضرت علی
(ع) در نهجالبالغه میفرمايند:
"مرا برای آن نيافريدهاند که چون چهارپايان در آغل بسته ،که همه مقصد
و مقصودشان نشخوار علف است ،غذاهای لذيذ و دلپذير به خود مشغولم دارد ،يا
همانند آن حيوان رها گشته باشم که تا چيزی بيابد و شکم از آن پر کند،
خاکروبهها را به هم میزند و غافل از آن است که از چه روی فربهاش میسازند .و
مرا نيافريدهاند که بیفايدهام واگذارند ،يا بيهودهام نگارند ،يا گمراهم خواهند و در
طريق حيرت سرگردانم پسندند؟
گويی يکی از شمارا میبينم که میگويد ،اگر قوت پسر ابوطالب چنين
است ،بايد که ناتوانیاش از پای بيفکند و از نبرد با هماوردان و کوشيدن با دليران
بازش دارد .بدانيد ،که آن درخت که در بيابانها پرورشيافته ،چوبی سختتر
دارد و بوتههای سرسبز و لطيف ،پوستی بس نازك .آری ،درختان بيابانی را به
هنگام سوختن ،شعله نيرومندتر باشد و آتش بيشتر.
ای دنيا از من دور شو ،افسارت را به پشتت افکندم .من خود را از
چنگالهايت رها کردم و از دامهايت بيرون افکندم و از آن پرتگاهها که بر سر راه
من کندهای اجتناب کردهام .آن گردنفرازانی که با دلبریهايت فريفتی ،اکنون
کجايند؟ آن مردمی ،که به زرقوبرقهايت مفتون ساختی؟ چه شدند؟ آری همه
در گور خفتهاند .به خدا سوگند ،اگر تو موجودی مجسم بودی و پيکری
محسوس ،به خاطر آن گروه از بندگان خدا که به سراب آرزوها فريفتهای و آنها
را در گودالهايی که بر سر راهشان تعبيه کردهای ،سرنگون ساختهای و پادشاهی
که به ورطه نابودی سپردهای و به آبشخور بال ،آنجا که هيچکس را از آن
بازگشتی نيست ،کشيدهای ،حد خود را بر تو جاری میساختم .فسوسا که هر
کس بر لغزشگاه تو پای نهاد ،سرنگون شد و هر کس کشتی بر گرداب تو راند
غرقه گشت و هر که از چنبر تو سر بيرون کشيد ،پيروز شد .آنکه از تو در امان
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مانده ،باکی از آن ندارد که روزگار بر او تنگ گيرد ،زيرا دنيا در نظر او روزی است
بر آستان غروب .از نزد من دور شو ،در برابر تو سر فرود نمیآورم که بر من
سروری جويی و زمام کارم را به دستتو نسپارم که هر جا که خواهی مرا بکشی".
بنا بر مواردی که گفته شد ،اگر میخواهيد در امور معنوی پيشرفت نماييد
بايستی از امور مادی فاصله بگيريد .خداوند در آيه  174سوره کهف میفرمايد:
« زيانکارترين مردم آنها هستند که عمرشان را درراه حيات فانی تباه کردند و به
خيال باطل میپنداشتند نيکوکاری میکنند» .در مورد ثروت شايد بعضیها فکر
کنند که افراد معنوی میبايست افراد فقير و تهيدست و با ظاهر ژوليده و
نامناسب باشند .اين حرف صحت ندارد .حضرت رسول اکرم (ص) دارای بهترين
صورت ظاهر بوده و هميشه خوشبوترين عطرها را مصرف میکردهاند .در مورد
ثروت نيز میتوان با يک حکايت ،موضوع را بهتر بيان کرد .در کتاب تصوف آمده
است:
مردی زاهد از اهل مغرب از زخارف دنيايی دور و با جدوجهد در اين طريق
میکوشيد ،وزندگیاش را از صيد ماهی تأمين مینمود و قسمتی ازآنچه را که
شکار میکرد صدقه میداد و بخشی را خودمصرف میکرد .يکی از ياران شيخ
میخواست به شهری از ديار مغرب برود شيخ به او گفت  :اگر به آنجا وارد شدی
پيش فالن برادرم برو و از طرف من او را سالم برسان و طلب دعای خير کن که
او از اولياءاهلل است .شخص مسافر گفت  :من به سفر رفتم و وقتی در آن نقطه
وارد شدم از نشانی آن شخص پرسيدم .خانهای به من نشان دادند که فقط
شايسته پادشاهان بود .تعجب کردم .از خودش پرسيدم ،گفتند او به نزد پادشاه
رفته ،بر تعجب من افزوده شد .پس از يک ساعت ديدم که آن شخص در لباسی
بسيار فاخر و سوار بر اسبی وارد شد .حال و هوايی شاهانه داشت .بيشتر
شگفتزده شدم و تصميم گرفتم برگردم و از اين مالقات صرفنظر کنم .سپس
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با خودم گفتم :مخالفت امر شيخ درست نيست .درهرحال اجازه گرفتم وارد شدم.
از بنده و خدموحشم و تجمالت خانهاش يکهای خوردم .گفتم :برادرت ،فالن شيخ
سالم رساند .در پاسخ گفت :تو از طرف او میآيی؟ گفتم :آری .گفت :وقتی
بهسوی او برگشتی بگو پس چه وقت و کی توجه به مالومنال دنيا و عالقهات به
آنها را کم میکنی؟ با خود گفتم :عجبا و برگشتم .وقتی پيش شيخ رفتم،گفت:
آيا فالن برادرم را ديدی؟ گفتم :آری .آنگاه پرسيد :چه گفت؟ در مقابل امتناع من
شيخ گفت :حتماً بايد بگويی .آنچه را گفته بود بيان کردم .بسيار گريست و گفت:
چه قدر درست گفته ،او دل خود را از دنيا کنده و مال دنيا را فقط در دست دارد
اما من آن را محکم گرفتهام و در دل دارم.
حضرت شيخ عبدالقادر گيالنی (ق) در مجلس وعظ نشسته و مريدانش را
نصيحت میفرمود .به دل يکی از مريدان چنين گذشت :چگونه ممکن است
زنجير اسب شيخ از طال ساختهشده باشد درحالیکه شيخ زاهد و سلطان عرفا و
انسانی بيزار از دنيا و زخارف و زينتهای آن است؟ وقتی شيخ (ق) موعظه را به
پايان رساند فقيری که درنهايت بيچارگی بود نزد شيخ رفت ،شيخ به خدمتکار
فرمود که زنجير طالئی اسبش را به فقير بدهد و سپس به آن مريد رو کرد و
فرمود :فرزندم ما همچنين اموالی را برای همچو مواردی نگاه میداريم.
داشتن مال و توانگری خوب است ولی اينکه آيا در شرايطی که ما داريم
برای ما نيز مناسب است يا خير ،چيزی است که بايستی به خدا واگذار نماييم و
برای ثروتمند شدن ذات پاك او را تحتفشار قرار ندهيم .سعدی در گلستان
آورده است:
موسی (ع) درويشی را ديد از برهنگی به ريگ اندر شده .گفت ای موسی
دعا کن تا خدای عز و جل مرا کفافی دهد که از بیطاقتی به جان آمدم .موسی
دعا کرد و برفت و پس از چند روز که بازآمد از مناجات ،مرد را ديد گرفتار و
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خلقی انبوه برو گردآمده گفت اين چه حالی است؟ گفتند خمر خورده و عربده
کرده و کسی را کشته اکنون به قصاص فرمودهاند .و موسی (ع) به حکمت
جهانآفرين اقرار کرد و از تجاسر خويش استغفار.
او مصلحت تو از تو بهتر داند
آنکس که توانگرت نمیگرداند
از موارد مهم جهت دوری گرفتن از امور مادی و افزايش انرژی روحی ،سادگی
غذا و تجديدنظر در خوردن است .حضرت داوود (ع) میفرمايد ترك يکلقمه
ضروری و الزم نزد خداوند از برخاستن  57شب برای عبادت برتر است .در کتاب
سعدی آمده است:
عابدی را حکايت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز
بکردی .صاحب دلی شنيد و گفت اگر نيم نانی بخوردی و بخفتی بسيار از اين
فاضلتر بودی.
تا در او نـــــور معرفت بينـــی
انــــدرون از طعام خالـــی دار
کـــه پـری از طعــام تا بينـــی
خـــالی از حکمتـــی به علت آن
مشکل بزرگی که امروزه مردم ما دارند اين است که سعی میکنند
بههيچوجه اجازه ندهند گرسنه شوند .پرخوری بزرگترين مانع درراه رشد معنوی
انسان است .اغلب بزرگان و اوليا به غذا به حدی اکتفا میکردهاند که فقط
گرسنگی آنها رفع شود و به يک نوع غذای ساده و ترجيحاً بدون گوشت و
حاضری اکتفا میکردهاند .عدهای از افراد باألخص خانمها بدحالی خود که حاصل
کمبود برکت و ضعف عرفانی است را ناشی از کمبود ويتامين و پروتئين و غيره
فرض نموده و با پرخوری و يا خوردن داروهای گوناگون نابسامانی خود را تشديد
مینمايند .اينگونه افراد عمر عزيزی که مانند بازی درخت اسکناس است و
هرلحظه بايستی از اين درخت برای ذخيره زندگی ابدی خود اسکناس بچينند را
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صرف ويتامين شماری و يا جمع و تفريق کردن ميزان کالری و غيره مینمايند.
من خود هيچکدام از اين خانمها را نديدهام که توسط اين کار الغر شده باشند.
برای اينکه به ميزان انرژی موردنياز بدن واقف شويد ،يک کيلو سوخت ،يک
ماشين  1/2تنی را از پيچ شميران تا سر پل تجريش شهر تهران میبرد و
بازمیگرداند .بنابراين يک کيلو مواد غذايی ،يک آدم  127کيلويی را بايستی چند
بار به سر پل ببرد و بياورد .لذا خوردن بيشازحد ،نهتنها کمکی به انرژی بدن
نمیکند بلکه باعث صرف انرژی زيادی جهت جذب و سپس دفع آن مواد از بدن
میشود .به قولی میگويند آنقدر بخور تا تو را بِکِشد نه آنکه تو آن را بِکِشی.
يکی از مهمترين راههای کم کردن وزن گوش کردن به نصيحت حضرت علی (ع)
است که میفرمايد " :قبل از آنکه سير شويد دست از غذا بکشيد ".اين حرف
ساده تأثيری معجزهآسا دارد .شروع اين کار باعث میشود که معده کمی جمع
شود و ظرفيت غذای کمتری را داشته باشد .در روزهای بعد چون هرروز انسان
غذای کمتری نسبت بهروز قبل میخورد معده او هرروز کوچکتر و لذا وزن او
نيز هرروز کمتر میشود .انسان وقتی روحش قوی باشد خودبهخود روی جسمش
نيز تأثير میگذارد و جسم قوی و نيرومندی نيز خواهد داشت .ياران حضرت
رسول اکرم (ص) اکثراً در گرسنگی و تشنگی به سر میبردند اما در ميادين جهاد
و مبارزه ،هيچگاه از دشمنانشان عقب نمیماندند و کم نمیآوردند ،بلکه
نيرومندتر ،با توانتر و شادابتر از آنها میجنگيدند.

یکراه ساده برای الغر شدن
اگر از اضافهوزن رنج میبريد ،اين دستورات ساده میتواند برای شما مؤثر
باشد .حضرت محمد (ص) میفرمايند " :آدمی هيچ ظرفی را بدتر از شکم خود
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پُر نکرده است ".يکی از راههای مؤثر در جلوگيری از پرخوری تلقين اين حرف
است يعنی هر وقت غذا میخوريد اين جمله را چندين بار به خود تلقين نماييد.
از موارد ديگر پايين آوردن سرعت غذا خوردن است .برای اين کار قاشق و
چنگال معمولی را کنار بگذاريد و غذای خود را با يک چنگال ميوهخوری کوچک
بخوريد .در رابطه با دستورات زير با خودتان عهد کنيد که اگر خالف هرکدام از
اين دستورات عمل کرديد خودتان را جريمه کنيد و يک روز روزهبگيريد.
دستورات اين است:
1ـ هيچوقت با شکم پر سفره را ترك نکنيد.
5ـ کالً خوردن خرتوپرت و تنقالت مانند شکالت و چيپس و پفک و غيره
را کنار بگذاريد.
3ـ هر چيزی را که نام شيرينی به آن اطالق میشود ،نخوريد.
4ـ قند و شکر سفيد را از برنامه روزانه خود حذف کرده و چای و غيره را
تلخ بخوريد.
از کارهای مفيد در کاهش وزن آن است که قبل از شروع به خوردن ،جيره
غذايی خود را مشخص کرده و کنار بگذاريد و غيرازآن چيزی نخوريد.
فراموش نکنيد که اين جيره بايستی به حدی باشد که سير نشويد وگرنه
بايستی برای جريمه يک روز روزهبگيريد .ضمناً فرمايش رسول گرامی (ص)
را فراموش نکنيد که میفرمايند فقط يکسوم از معده را بايستی از غذا پر
کرد.

قدم چهارم ؛ آشنایی بیشتر با شریعت و انجام عبادات
برخی از افراد حتی کوچکترين آشنايی با شريعت و امور عبادی ندارند،
يعنی وضو گرفتن ،صحيح نمازخواندن و غيره را نمیدانند .ماهی را هر وقت از
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آب بگيرند تازه است .هيچوقت برای نزديک شدن به خدا دير نيست و اين موارد
را میتوان بهسادگی ياد گرفت .نماز و روزه از عبادات بسيار مهم میباشند و ذکر
فوايد آنها خود به يک کتاب مجزا احتياج دارد.
در رابطه بااهميت نماز يک واقعه شگفتانگيز برای يکی از کارکنان کارخانه
ما اتفاق افتاد که فکر میکنم ذکر آن مفيد باشد .در کتاب نَهجُ الفَصاحِه که
کلمات قصار رسول اکرم (ص) ذکرشده ،در رابطه با نماز آمده است "اوّلُ ما
يُحاسَبُ بِهِ الصلوه" يعنی اولين چيزی که بهحساب آن رسيدگی میکنند نماز
است .عالوه بر آن در اين کتاب از آن حضرت آمده است که "بهترين کارها در
نزد خدا نماز بهوقت است آنگاه نيکی با پدر و مادر آنگاه جهاد درراه خدا ".با اين
دو مورد در ذهن ،به واقعه زير توجه بفرماييد:
چند سال پيش يکی از کارگران کارخانه ما در خواب ديد که مرده است و
بدنش را دارند میشويند و اقوامش در حال گريه و زاری هستند و وی مانند
کسی که در نزديکی سقف حرکت میکند ناظر بر اعمال آنهاست .پس از
کفنودفن ،بدن وی را در قبر میگذارند و پس از مدتی دو مالئکه بالباس سفيد
از وی سؤال میکنند .طبق اظهار وی اين دو مالئکه بههيچعنوان بدسيما و زشت
نبودهاند ولی بهقدری باهيبت بودهاند که با رؤيت آنها احساس ترس و وحشتی
مرگبار وی را پرکرده است .اولين سؤالی که از وی میپرسند در مورد نماز بوده،
يعنی به وی میگويند آيا نمازهايت را بهجا آوردهای؟ وی که اصالً اعتقادی به
اين موارد نداشته در جواب فقط گريه میکرده است .به گفته وی ،مالئک بدون
آنکه چيزی بگويند در جواب گريه او فقط سرشان را تکان میدادهاند،
بهنحویکه انگار شخص ديگری در داخل وجود او به آنها پاسخ میداده است.
سپس از وی میپرسند که آيا حق پدر و مادر خود را بهجا آوردهای؟ اين شخص
مجدداً در جواب اين سؤال هم گريه تحويل داده است .در بار سوم آنها سؤال
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میکنند که آيا حقالناس را بهجا آوردهای؟ که بازهم اين فرد جوابی جز گريه
نداشته و در اينجا او از شدت خوف از خواب میپرد!
گريه اين شخص در هنگام ديدن اين خواب به حدی شديد بوده که تا چند
روز چشمانش درد میکرده است .فرد مذکور پسازاين رؤيت برای دوستانش
تعريف کرده که به من گفتهاند که من عيد را نمیبينم (آن موقع حدود  3ماه تا
عيد مانده بود) .از فردای آن روز اين شخص بهطور خيلی جدی شروع به
نمازخواندن و عبادت و حالليت طلبيدن از پدر و مادر و افراد ديگر کرد ،تا حدی
که کارکنان کارخانه او را مسخره میکردند .چهل روز پسازاين واقعه ،يکشب
که بخاری گازی منزلشان خرابشده بوده ،فرد مذکور همسر و فرزند کوچک خود
را به منزل پدرخانمش برده و خود به منزل آمده و در خواب ،به علت گازگرفتگی
جان خود را از دست میدهد .در هنگامیکه اين شخص را داخل قبر میگذاشتند
يکی از سه برادر وی داخل گور شد ،يکی از همکاران او با گريه برای ديگران
تعريف کرد که وی هنگام تعريف واقعه خواب خود ،دقيقاً جزئيات را مطابق آنچه
که انجام شد توضيح داده و حتی گفته بود که هنگام گذاشتن من در گور ،فالن
برادرم داخل گور شد .نکته جالب در رابطه با مرگ اين شخص تطابق دقيق
سؤاالت انجامشده از وی در مورد نماز و حق پدر و مادر با کالم حضرت محمد
(ص) است.
چند وقت پيش داشتم برای شخصی که به نماز اعتقادی نداشت واقعه اين
جوان را تعريف میکردم و او با عِناد آن را رد میکرد .يکی از دوستان که دکتر
است ،بدون مقدمه نزد ما آمده و به آن شخص گفت که بهتر است صحبتهای
مرا جدی بگيرد چون يکی از مريضهای وی که اخيراً از کُما خارجشده ،هرکس
را که میبيند به نماز سفارش میکند.
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برای استفاده بيشتر از نماز ،انسان بايستی سعی کند که حتیاالمکان
خشوع داشته باشد .بعضی از افراد به حضور رئيس اداره و يا يک آدم کماهميت
ديگر که میرسند چنان ماستهايشان را کيسه میکنند که نگو و نپرس ولی در
حضور خداوند بزرگ کوچکترين احساس جذبهای نمینمايند .در خالل نماز،
مؤمن بايستی اين احساس را داشته باشد که گويی در روز قيامت ،در حضور
خداوند ايستاده و آنچه بر قلب وی حاکم میشود احساس اسرارآميز بودن
وجودی است که وی در حضورش ايستاده و قدرت و عظمت کسی که وی
جستجويش مینمايد و محبت کسی که به وی اين لطف را کرده که اجازه داده او
را دوستانه مورد خطاب قرار دهد.
يک روز با يک نفر درباره فوايد نماز صحبت میکردم .گفتم که نماز ستون
دين است و برای نزديکی به خدا خواندن آن اجباری است .او گفت  :من به
خواندن نماز نيازی حس نمیکنم چون احساس میکنم که هميشه حضور قلبی
باخدا دارم .گفتم :يعنی شما از همه پيغمبران حضور قلبیات باخدا بيشتر است؟
چون هيچ پيغمبری نبوده که نماز را بهجای نياورده و يا روزه نگرفته باشد .وی
گفت :اصالً چرا ما بايد نماز را به عربی بخوانيم من دلم میخواهد نماز را اگر هم
بخوانم به فارسی بخوانم .به وی گفتم :اگر ما به حقانيت قرآن اعتقاد داشته باشيم
بايستی به دستورات آن نيز عمل نماييم .قرآن و نماز و ذکرهايی که به عربی
گفته میشود جدا از متنی که قرائت میشود يک سری اعمال خارقالعاده و
معنوی نيز با انسان انجام میدهد که تأثيرش حس میشود ولی قابل استدالل
نيست .خواندن قرآن جدا از اينکه داستان اصحاب کهف را به ما میگويد ،يک
سِری تکمهها و يا کليدهای رمزی را در وجود ما به حرکت درآورده و پديدههای
خاصی را به وجود ما القا مینمايند .خداوند اين کليدهای رمزی را در قرآن و نماز
به زبان عربی آورده است.
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اگر بشر را با يک کامپيوتر خانگی مقايسه نماييم ،برای استفاده بهينه از
کامپيوتر ،نبايستی سرخود شروع به بازی کردن با کی بورد نمود بلکه بايستی
کتاب راهنمايی که سازنده کامپيوتر نوشته است را مطالعه کرد .اگر سرخود با
کامپيوتر کارکنيم نهتنها از قابليتهای آن بهرهمند نمیشويم بلکه ممکن است به
علت برخورد با باگهای فراوان و هنگ کردن مداوم ،بهجای لذت بردن از
کامپيوتر ،به دليل ضعف اعصاب و عصبانيت ،آن را داخل سطل آشغال بيندازيم.
متأسفانه خيلی از مردم به علت عدم مراعات دستورالعملهای سازنده ،خود با
روشهای ابداعی با کامپيوتر وجودشان کارکرده و لذا کارشان به سطل زباله و به
قولی بيمارستان روانی و تخت مردهشور خانه میکشد .قرآن کتاب سازنده ماست
که در آن به نماز و ذکر و عبادت توصيه میشود .در موقع خواندن قرآن و يا نماز
به عربی آن کلمات با ما چهکار میکنند؟
شايد برخی از قسمتهای مغزی ما را فعال میکنند ،شايد حواس
ماوراءالطبيعه را پرورش میدهند .اين کلمات بايستی بهنحویکه خداوند سفارش
کرده يعنی به عربی ادا شوند .لذا اگر هزار بار بگوييم " ال اله اال اهلل " تأثيرش بر
روی آرامش روحی و غيره متفاوت است با وقتیکه هزار بار بگوييم "نيست
خدايی جز خدا" میگوييد نه ،خودتان آزمايش کنيد.
خداوند در آيه  21سوره ذاريات میفرمايد:
" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "
"و جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نيافريدهام".
بعضیها میگويند اين منصفانه نيست که خداوند ما را آفريده که شب و روز
بندگی و عبادتش را بکنيم .آخر دوال و راست شدن من حقير که درروی کره
زمين ذرهای بيش نيستم و کره زمين که پيش کهکشان راه شيری ذرهای بيش
نيست و کهکشان راه شيری که پيش کائنات ذرهای بيش نيست چه خاصيتی به
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حال خداوند بزرگ که خودش را در آيه  159سوره توبه به نام «رب العرش
العظيم» يعنی پروردگار عرش بزرگ میخواند دارد؟
در اين آيه خداوند میفرمايد:
" فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِیَ اللّهُ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "
"پس اگر روى برتافتند بگو خدا مرا بس است هيچ معبودى جز او نيست بر او
توکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است"
عبادت برای خود ماست .ما توسط عبادت به درجات میرسيم و تبديل به
موجودی میشويم که خداوند در آيه  37سوره بقره از وی بهعنوان جانشين خود
بر روی زمين نام میبرد .آيا واقعاً ما باتجربه يک زندگی با روزمرگی فعلی لياقت
چنين عنوانی راداريم؟
آيه  37سوره بقره میفرمايد" :و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين
جانشينى خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند آيا در آنکسی را مىگمارى که در
آن فساد انگيزد و خونها بريزد و حالآنکه ما با ستايش تو [تو را] تَنزيه مىکنيم
و به تقديست مىپردازيم فرمود من چيزى مىدانم که شما نمىدانيد"
خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود  :آيا تاکنون عمل خالصی انجام
دادهای؟ گفت  :بله ! نماز خواندهام و روزه گرفتهام و ذکر گفتهام .خداوند فرمود:
نمازت ،جواز عبور از پل صراط است و روزه ،سپر از آتش ،و ذکر موجب ترفيع
درجات توست ،پس همه اين کارها برای خودت بوده! موسی (ع) گريه کرد و
گفت  :خداوندا به من کاری بياموز که فقط برای تو باشد .خطاب شد :
ستمديدهای را ياری کردهای؟ برهنهای را پوشاندهای؟ تشنهای را سيراب
کردهای؟ به عالِمی احترام کردهای؟ اينها عمل خالص است .بنابراين برای نزديک
شدن به خداوند بايستی عالوه بر نماز و روزه ،عمل خالص نيز انجام داد.
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چرا انسانها از عبادت لذت نمیبرند ؟
شايد برای خيلیها اين سؤال پيش بيايد ،چرا جوانان و اکثر مردم از نماز،
روزه ،ذکر ،عبادت و  .....احساس لذت نمیکنند ،و نهتنها اين اعمال را انجام
نمیدهند بلکه اگر هم انجام بدهند از روی عادت است .دليل فاصله گرفتن ايشان
از دين چيست؟ دکتر علی شريعتی میفرمايد :من رقص دختران هندی را بيشتر
از نماز پدر و مادرم دوست دارم .چون آنها از روی عشق و عالقه میرقصند ولی
پدر و مادرم از روی عادت نماز میخوانند.
دليل اينکه انسانها از عبادت لذت نمیبرند را با مثالی بيان میکنم .قطعاً
هر يک از شما عزيزان برای مدت کمی مريض شدهايد و يا بيماری را در بستر
بيماری مالقات کردهايد .انسان وقتی جسمش بيمار میشود ،نسبت به بهترين
غذاها و ميوههای اين عالم خاکی ،احساس بیاشتهايی و بیميلی میکند و رِغبت
و عالقهای نسبت به آنها ندارد .اگر هراندازه غذای جالب و خوشمزه به او بدهند،
باز طعمش تلخ و ناخوشايند است .پس يا اصالً نمیخورد يا از روز اجبار آن را
میخورد اما هيچ لذتی برای او ندارد ،چراکه جسمش که با اين غذاهای خاکی
مناسبت دارد ،مريض است .دقيقاً روح نيز همينطور است .وقتی روح مريض
باشد و براثر گناه و معصيت ،براثر غفلت و بیتوجهی ،پردههای ظلمانی ،قلب و
روح را در برگيرد ،قطعاً لذت و حالوت نماز ،روزه و ذکر را احساس نمیکند .پس
دليل اين درك نکردن عبادت ،مرض و بيماریای است که به روح سرايت کرده
است .اولين مرحله درراه معالجه روح ،توبه است .همانطور که گفتيم از مهمترين
عبادات ،نماز است که به ستون دين معروف است .فوايد نماز بسيار زياد است که
بعضاً با آن آشنا هستيد .نماز صبح از مهمترين نمازها بوده و به انسان سحرخيزی
میآموزد که از خصلتهای بسيار مفيد است .بعضیها میگويند طبيعت انسان
مانند پرندگان است که شبها زود خوابيده و صبحها زود بيدار میشوند .برعکس
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درندگان که روزها میخوابند و شبها بيدار میباشند .يک برنامه تلويزيونی
نشاندهنده اين امر بود که افرادی که صبحها دير از خواب برمیخيزند و نور
کمتری در طول روز به آنان میرسد ازنظر روحی دی پرس و يا افسرده و
آشوبزده و عصبی هستند .اکثر کسانی که خودکشی میکنند نيز از اين گروه
میباشند .در يک کلينيک که عمل معالجه با نور را انجام میدادند کسانی که
مشکالت روحی داشتند تحت نور شديد قرار میگرفتند .با مصاحبه با بيماران
مختلف ،اين روش درمان بسيار مؤثر ارزيابیشده بود .از قديم میگفتند سحرخيز
باش تا کامروا باشی.
خداوند در آيه  10سوره آلعمران ،يکی از مشخصات اهل تقوا را
سحرخيزی و استغفار طلبی در سحرگاهان ذکر میفرمايد:
" الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِاألَسْحَارِ "
" [ايناناند] شکيبايان و راستگويان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار
کنندگان در سحرگاهان "
پرخوابی از بزرگترين موانع در پيشرفت مادی و معنوی انسان است .حافظ
میفرمايد:
خواب و خورت ز مرحله خويش دور کرد
آن گه رسی به خويش که بیخواب و خور شوی
همانطور که در اينجا آمده ،حافظ در اين شعر از عبارت "خواب و خور" استفاده
کرده و نه "خور و خواب" يعنی خوابيدن از خوردن در پيشرفت عرفانی مهمتر
است .کسانی که در طلوع آفتاب در خواب بوده و به قولی "خوابلَمبو" و مانند
پيت نفت هرلحظه در گوشهای افتادهاند بدانند تا مادامیکه بر پرخوابیشان غلبه
نکنند جايی در نزد خداوند نخواهند داشت .بيدار شدن قبل از اذان صبح و در
ثلث آخر شب از امور بسيار مفيد در پيشرفت عرفانی است .در بيداری سحر و
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ثلث آخر شب آثار عجيبی است ،هر چيزی را که از خدا بخواهيد با گدايی
سحرها میتوان حاصل نمود.
از يُمن دعای شب و وِردِ سحری بود
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ
حضرت رسول (ص) میفرمايند :آنقدر جبرئيل شبزندهداری را به من سفارش
کرد که گمان کردم برگزيدگان امتم ،شب را هرگز نمیخوابند.

روزه از دیگر عبادات مهم است
روزه صورتی دارد و حقيقتی .صورت روزه اين است که از خوردن ،آشاميدن
و غيره از صبح صادق تا غروب آفتاب دوری کرد .اما حقيقت روزه اين است که
انسان چشم ،گوش ،زبان ،دست ،پا ،و کل اعضا را از ارتکاب جرم محافظت نمايد.
پس در هنگام روزه ،تمام اعضا و جوارح بايد روزه باشند .خداوند سبحان وقتی
فرمود  ":ای مؤمنان ! روزهبگيريد ".بعدازآن فلسفه روزه گرفتن را نيز در يک
جمله بسيار بامعنا و جامع بيان فرمود که "لعلکم تتقون"  ،يعنی  " :تا بهوسيله
روزه گرفتن به تقوا برسيد".
اين تقوا است که همچون سپری انسان را از انجام فساد و فحشا و منکرات
بازمیدارد و او را به انجام اعمال نيک و پسنديده رهنمون میسازد .پس اگر
انسان بتواند تقوا حاصل کند بهمراتب عالی میرسد چراکه خداوند بارها و بارها
در قرآن فرموده که با متقين است ،آخرت از آن متقين است.
بعد از حصول تقوا ،عبادات لذت بيشتری به خود میگيرد.
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چرا روزه بعضی از ما تأثیر ندارد ؟
تاريخچه ملتهای گذشته و اديان سابق يک ضعف مشترك و اساسی دارد
و آن اينکه عبادتهايشان حالت عادت به خود گرفته بود .روح و حقيقت در آن
نمانده و فقط ظاهر خشک و بیجانی از آن مانده بود .شيخ محمود شبستری در
گلشن راز میفرمايد:
ميان اينوآن باشد طريقت
شريعت پوست مغز آمد حقيقت
هر چيزی ظاهری دارد و حقيقتی .اگر صورت و ظاهر ،جای حقيقت را
بگيرد ،ديگر آن عبادت ارزشی ندارد .اگر گردو يا بادامی را در نظر بگيريد و
بدانيد که درون آن خالی است و مغزی ندارد ،آن را دورمی اندازيد ،چراکه پوسته
و قشر و ظاهر بهتنهايی کارآمد نخواهند بود بلکه مغز و حقيقت آن چيز است که
مطلوب و موردنظر است .مشکل ما نيز در اين عصر همين است که عباداتمان
حالت عادت به خود گرفته است .فقط اينکه از صبح تا شب چيزی نخوريم و بس.
اما حقيقت روزه که عبارت است از دوری از گناه ،غيبت ،دروغ ،فحش و ناسزا،
لغو و ...که در ما وجود دارد ،به آن توجهی نکردهايم .مردم ما از همان ابتدای
صبح در فکر آناند که برای افطار و شام چه چيزی فراهم کنند .بعد از افطار و
شام در فکر اين بسر میبرند که برای سحری چه چيزی بپزند تا بدنشان دچار
ضعف نشود ،تا از ويتامينها و پروتئين بدنشان کاسته نشود .اما بزرگان چهکار
میکردند؟ سحری را با چيز بسيار سادهای شروع میکردند ،و تا صبح به مراقبه و
ذکر و تالوت میپرداختند و با غذای بسيار سبک افطار میکردند و بعدازآن تا
پاسی از شب به عبادت میپرداختند .روحشان را قطعاً فربه و نيرومند میکردند.
اما متأسفانه ما طوری عمل میکنيم که همان نماز عشائی که قبالً راحت
میخوانديم ،اآلن به خاطر سنگينی شکم براثر پرخوری افطار ،با هزاران زحمت و
سستی ادا میکنيم .در هنگام عبادت شب اکثراً خوابمان میگيرد .اما دستهای
ديگر از مردم ما شايد از اين طبقه مذکور هم بدتر باشند و آن اينکه پسازاين
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افطار کردن و پرخوری ،تا ساعاتی از شب را با ديگران به شوخی و مزاح و لغو
میگذرانند و با اعمالی که انجام میدهند ،عبادتشان را باطل میکنند .عدهای به
بازیهای بیفايده و نابجا مشغولاند ،عدهای در مجالس نامشروع شرکت میکنند،
گروهی وقتشان را به تماشای فيلم و سريال مبتذل اختصاص میدهند .با اين
وضع کجا وقتی برای عبادت و ذکر شب باقی میماند؟ با اين وضعيت کجا عشقی
و حالی برای تفکر و مراقبه و محاسبه نفس میتوان پيدا کرد؟ پس اگر ما
میخواهيم از روزه بهرهای ببريم بايد از اين اعمال و رفتارها بهشدت بپرهيزيم،
آنوقت است که روزه ،درونمان را صفا میبخشد ،قلبمان را منور میکند و
روحمان را به پرواز وا میدارد.
درجات روزه
به خاطر تداوم و حفظ تقوای الهی ،رسول اکرم (ص) امت خويش را به
روزه گرفتن در غير ماه رمضان نيز سفارش کردهاند .امام محمد غزالی (ره)
میفرمايد :مقدار روزه گرفتن درجاتی دارد .حداقل و کمترينش اين است که
انسان فقط در ماه رمضان روزه بگيرد و حد اعاليش روزه حضرت داود (ع) است
که يک روز در ميان روزه میگرفت .در حديث نبوی نيز آمده است که روزه يک
روز در ميان ،بهترين شکل روزه است .زيراکسی که هرروز روزه بگيرد ،به آن
عادت میکند و شکستن نفس و صفای قلب و ضعف شهوت را که آثار روزه
هستند ،کمتر احساس میکند .چراکه نفس انسان از چيزی متأثر میشود که به
آن عادت نکرده باشد .يکی از اصحاب رسول اکرم (ص) در مورد کميت و مقدار
روزه سؤال کرد .آن حضرت فرمودند  :يک روز روزهبگير و يک روز افطار کن .آن
شخص عرض کرد :روزه بهتر از اين میخواهم .پيامبر (ص) فرمودند  :روزه بهتر از
اين وجود ندارد.
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برخی از افراد اهل طريق در طريقت کسنزانی ،روزهای دوشنبه و پنجشنبه
هر هفته و روزهای  13و  14و  12هرماه قمری را روزه میگيرند که از قرار سنت
نبوی است .عالوه بر پيشرفت عرفانی ،بر اساس تحقيقات علمی اخير اين نوع
روزه فوايد زيادی نيز در رابطه با سالمتی انسان دارد.
دانشمندان آمريکايی میگويند روزه گرفتن دو روز در هفته ،بدن را از
آلزايمر حفظ میکند .اين دانشمندان گفتهاند روزه برای چند روز محدود،
میتواند به حفظ مغز در برابر بيماریهای خطرناکی مانند آلزايمر کمک کند.
بر اساس گزارش پرفسور مارك ماتسون از مقامات ارشد مرکز علمی ملی
سالمندان امريکا در نشست سال  5711انجمن پيشرفت علوم آمريکا در شهر
وَنکُور ،پژوهشگران در مرکز ملی سالمندان در شهر بالتيمور آمريکا به داليلی
رسيدهاند که نشان میدهد توقف غذا خوردن به مدت دو روز در هفته میتواند
مغز انسان را از دو بيماری خطرناك حال حاضر يعنی آلزايمر و پارکينسون دور
کند.
عالوه بر فوايد جسمی و روحی بسيار ،عبادت مجاهدتی است که انسان را
به نور الهی رهنمون میسازد.
اگر يک نفر به شما بگويد که در دل اين بيابان تاريک يک شهر نور وجود دارد،
شما مطمئناً میگوييد  :چرا من نوری نمیبينم؟ طرف میگويد  :برای ديدن نور
بايستی مجاهدت کرده و به سمت شهر حرکت کرد .شما میپرسيد  :چرا خداوند
شهر را نزديکتر نساخته که همه نورش را ببينند و به طرفش حرکت نمايند.
طرف میگويد :خداوند میخواهد فقط افرادی که واقعاً به آن شهر عالقهمند
هستند و بابتش مجاهدت میکنند به آن شهر وارد شوند وگرنه هر بیسر و پايی
وارد شهر نور شده و آنجا را خراب میکند.
بنابراين عمل عبادت ،مجاهدتی در جهت حرکت به سمت شهر نور است و
عبادتکننده از اينکه اجازه يافته که به آن سمت حرکت کند بايستی شکرگزار و
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ممنون باشد نه اينکه انتظار داشته باشد که از او ممنون باشند .بعضیها دو
رکعت نماز که میخوانند خدا را چپچپ نگاه کرده و انتظار نزول مائده آسمانی
و يا مالئکه رحمت را میکشند و اگر سريعاً اضافهحقوق و يا ترفيعی به آنان ابالغ
نشود  ،دلخور و شاکی میشوند .با خواندن نماز ما نهتنها لطفی به خدا نکردهايم،
بلکه برکت و رحمت از خدا دريافت کردهايم .پر کردن روح از برکت خدا مشابه پر
کردن باك ماشين از بنزين است .بديهی است اگر در پمپبنزين پس از
سوختگيری بهجای پرداخت پول از مأمور مربوطه درخواست وجه نماييم به
عقل ما شک خواهد کرد!

وضو و نماز چه عمل جادوئی با ما انجام میدهند؟
بحثی که در اينجا مطرح میکنم يک برداشت شخصی است و لذا خودتان
میتوانيد در رابطه با صحت آن تحقيق نماييد .يک روز با خود فکر میکردم که
قرآن بهحق است و اين با عدد و رقم اثباتشده است .نماز و وضو و غيره از قرآن
است .لذا آنها نيز بهحق هستند و در صحت آنها شکی نيست .حال اگر نيازی
نبود خداوند بزرگ  ،منظورم خداوند عرش عظيم ،آيا میآمد يک سری اعمال
غيرضروری را صرفاً بهعنوان اينکه به بشر بگويد که بايستی هرچه من میگويم
را انجام دهی و يا بهعبارتديگر بهعنوان نشانههای فرمانبرداری به انسان تحميل
نمايد؟ مطمئناً منطقی به نظر نمیآيد .اعمالی که خداوند به بشر تکليف مینمايد
کارهايی است که برای تعالی و تکامل بشر الزم است وگرنه خدا چه نيازی به
دوال و راست شدن ما دارد؟ با اين ايده در ذهن  ،راجع به کارهايی که در عبادات
انجام میدهيم فکر کردم .يعنی فکر کردم که وضو چه خاصيتی دارد؟ اهل عرفان
برای وضو ارزش زيادی قائل هستند و سعی میکنند که همواره وضوی خود را
حفظ نمايند .اين باعث میشود که اين افراد در خوردن و نوشيدن رعايت اعتدال

بسوی روشنایی 8

807

را بنمايند .در رابطه با وضو ،عالوه بر پاکی و غيره ،مالحظه کردم که وضو به
انسان احساس آرامش میدهد .آب عالوه بر پاكکنندگی يک هادی الکتريسيته
است ( البته منظورم آب مقطر نيست ) و به همين دليل وقتی دست شما خيس
است به پريز برق دست نمیزنيد.
در هنگام وضو حس کردم که ما بار الکتريکی قسمتهای مختلف بدن را
متعادل میکنيم يعنی ناحيه صورت و دستان و پاها را .چون فعاليتهای عصبی
زاييده واکنشهای الکتروشيميايی هستند و با تعداد بیشماری پالسهای
الکتروشيميايی و يا به عبارتی برقی که در بدن ما انجام میشود مطمئناً
پتانسيلهای الکتريکی نامناسب در نقاط مختلف بدن ايجاد میگردد .عمل وضو
به عقيده من اينها را متعادل میکند .مهمترين عمل ،تخليه بار الکتريکی سر
است .من به علم پزشکی و بيولوژی بدن چندان واقف نيستم ولی فکر میکنم
مغز با ميليونها نُورون که سلول مغزی هستند و هر يک فعاليت الکتروشيميايی
انجام میدهند ،بزرگترين عامل توليد بار الکتريکی در بدن است .لذا با فکر
کردن درباره موضوعات مختلف ،بار الکتريکی زيادی در سر ايجاد میشود .زمانی
که شما عمل مسح سر را انجام میدهيد و سپس عمل مسح و يا شستن پا ،بار
الکتريکی از سر به دست و سپس از دست به پا و زمين منتقل میشود .به
عبارتی بدينوسيله يک سيم اِرت ( )earthاز سر به زمين وصل شده و بارهای
مزاحم سر تخليهشده و انسان به آرامش میرسد .اينها برداشتهای ناقص بنده
است .کارهای خداوند حکمتهايی دارد که در ماورای انديشه بشر میباشد .آيا
داليل همه کارهای خدا برای ما مشخص است؟ مطمئناً خير .بنابراين بهتر است
بهجای اينکه هرروز در درستی آنان شک نماييم  ،آنها را موبهمو اجرا نماييم.
خداوند در قرآن میفرمايد که به ما با انجام کارهايی که دستور آن
دادهشده « اجر عظيم » عنايت میکند .لغت عظيم لغت بزرگی است و فقط
خداوند باعظمت خود میداند که اجر عظيم چيست .بههرحال کسانی که شک

113

بسوی روشنایی 8

نکرده و اين امور را انجام دادهاند پشيمان نيستند .يک روز در يک روستای
دورافتاده يک درويش پير و فقير ديدم .اگر کسی آشنا نبود شايد يک  2تومانی
کف دست وی میگذاشت .رنگ صورت و برق چشمان اين درويش مانند ليزری
وجود آدم را سوراخ میکرد که نشاندهنده عظمت روحی وی بود .سنی باالی
 87سال داشت ولی سالم و قِبراق بود .پس از مدتی صحبت به وی گفتم :
درويش يک سؤال از تودارم .میخواهم قسم به همان خدايی که دوست داری
راست جواب بدهی .گفت  :بپرس .گفتم :درويشی را با چه چيز عوض میکنی؟
گفت :قسم به عظمت خدا ،اگر  17نه  177پادشاهی به من بدهند آن را با چيزی
که دارم عوض نمیکنم!
میدانيد او چه چيزی داشت؟ عشق به خدا تنها چيزی بود که داشت ! و
آن تنها متاعی بود که در زندگی ابدی به دردش میخورد.
در مورد نماز ،تئوریهايی در مورد اينکه چرا در جهت قبله نماز میخوانيم
و فوايد نمازخواندن و غيره وجود دارد .برخی نماز را يک نوع ورزش میدانند و
اگر به پيرمردها و پيرزنهای نمازخوان توجه کرده باشيد  ،از چاالکی و سالم
بودن ستون فقرات برخوردار میباشند .پدربزرگ خود من به علت اينکه نماز
میخواند در سن  97سالگی کامالً صاف و سالم بود ،ولی عالوه بر اينها من فکر
میکنم نماز فوايد باطنی زيادی نيز دارد .من مدتی راجع به اين موضوع فکر
کردم .مالحظه کردم که در اعمال نماز ،سجده از کارهايی است که به آدم حالت
روحی خاصی میدهد باألخص اگر در نمازهای شب ،سجدههای طوالنیمدت
انجام دهيم .شنيده بودم که حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و بزرگان دين
سجدههای طوالنیمدت انجام میدادهاند .لذا فکر کردم که حتماً يک حکمتی در
آن است و سعی کردم روی اين موضوع به طريق تجربی آزمايش کنم .در موقع
سجده پيشانی و کف دستها و زانوها و انگشتان شست پا بر روی زمين قرار
میگيرد .چندين بار نماز خواندم و برخی از اين اعضا را روی زمين نگه داشتم
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يعنی يکدفعه انگشتان پا را باال و دفعه ديگر کف دستان و غيره و يکبار پيشانی
را .به اين نتيجه رسيدم که برای گرفتن انرژی و برکتی که موقع سجده انسان
میگيرد که البته اين امر فقط بادل آرام و با نمازخواندن با آرامش و بدون عجله
ايجاد میشود  ،بايستی تمام اعضای مذکور در حالتهای تعيينشده باشد .از آن
به بعد برای خودم فرض کردم که خداوند  0عدد سوييچ در نقاط ذکرشده در
سر زانوها و کف دستها و انگشتان پا و پيشانی قرار داده که اين سوييچها زمانی
که باهم فشار داده شوند مانند کليدهای  Ctrl + Alt + Delکه روی کامپيوتر
اگر باهم فشار داده شوند کامپيوتر را  Resetمیکند ،انسان را به يک مود روحی
خاص میبرد و با تداوم اين کار انسان از برکتهای خاص نماز برخوردار میشود.
بهنحویکه حتی بر روی رنگ صورت و برق چشمان و هاله تابان وی نيز تأثير
میگذارد .با تداوم بيشتر ،فرکانسهای روحی ما تقويتشده و تبديل به افرادی
میشويم که امواج درخواست و يا دعای آنها توسط خداوند دريافت و قبول
میشود .بههرحال تمام اينها تابع علم خداوند میباشند .اگر خودتان نيز راجع به
عبادت و امور عبادی فکر کنيد مطمئناً دهها چيز به دستتان میآيد که از
برداشتهای من بهمراتب مهمتر خواهد بود .بههرحال اگر اين عبادات فايدهای
هم نداشت ،همينکه برای تقرب به خداست ،هزار بار ارزش انجام دادن دارد.
مولوی میگويد:
وگرنه من ز نـماز و ز قـبـله بـيــزارم
ز عشق روی تو مـن روبهقبله آوردم
حديـث دردِ فِـراقِ تو بـا تـو بــگذارم
مرا غَرَض ز نماز آن بود که پنهانــی
نشسته روی به محراب و دل به بازارم؟
وگرنه اين چه نمازی بُوَد که من با تو
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ذکر خدا با انسان چهکار میکند؟
جمع " ذکر"  " ،اذکار" است يعنی تکرار اسماء الهی .خداوند اسمای
مختلف دارد که بعضی از آنان اسمای جاللی و بعضی اسمای جمالی هستند.
اسمای جاللی خدا را نمیتوان بدون مضاف به اشخاص خطاب کرد ( مانند :اهلل،
سبحان و  )...اما اسمای جمالی را میتوان بدون اضافه روی اشخاص نهاد .مانند:
علی ،عظيم ،کريم ،رحيم ،رحمن و ...
در کتاب تصوف صفحات زيادی به تعريف ذکر و اقسام آن و داليل ذکر از
قرآن و احاديث اختصاصيافته که عالقهمندان میتوانند به آن رجوع نمايند .
از پيامبر اکرم (ص) نقل است که فرمودند « :همانا اين دلها زنگزده
میشوند ،مايه صيقل و جاليش ،قرائت قرآن کريم و حضور در حلقههای ذکر
است ».مجلس علمای دين و افراد صالح و مؤمن ،دلها را جال میدهد و صفا
میبخشد و در آنها احساس میآفريند و قساوت قلب را از ميانبرمی دارد.
اهل عرفان میگويند :با گفتن ذکر و ياد خدا ،اين کلمات از زبان به قلب
القا میشود و باعث نورانی شدن قلب انسان شده و سپس نور از قلب به چهره
مؤمن میآيد .صوفيان قادری کسنزانی  19ذکر دارند (جالب است که اين همان
عدد کشفشده توسط دکتر رشاد خليفه است) که در طول عمر خود میگويند و
هرکدام از آنها يکصد هزار بار در طول زمان گفته میشود .پس از توبه يکصد
هزار بار ذکر « ال اله اال اهلل » را به زبان میآورند و برای شمارش آن به تسبيح
يکصد دانهای خود يک سنجاققفلی کوچک نصبکرده و با هر شمارش هزار
عددی ،يکدانه سنجاق را جابجا مینمايند .پس از اتمام يکصد هزار بار « ال اله
اال اهلل » به ذکر«اهلل» و سپس «ياهو» و غيره میپردازند.
بيخود زخود است و باخدا همراه است
عارف که ز سر معرفت آگاه است
اين معنی "ال اله اال اهلل" است
نفی " خود" و اثبات وجود حق کن
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در بيشتر آيههای قرآنی کلمه ذکر به معنی ياد خدا و ذکر اوست .حدوداً
سیوچند مورد مانند آيه  125سوره بقره که میفرمايد" :مرا ياد کنيد تا شمارا
ياد کنم ،سپاسگزار من باشيد و ناسپاس نباشيد“ .در مورد ذکر در قرآن آمده
است .عالوه بر آن در آيه  3سوره احزاب میفرمايد" :ای کسانی که ايمان
آوردهايد خداوند را ،زياد و در حالت ايستاده و نشسته و به پهلو خوابيده ياد
کنيد ".که در اين آيات کلمه «ذکر» به معنی ياد کردن خدا آمده است.
بزرگترين ذکر خدا گفتن « ال اله اال اهلل » است که اين کلمات متبرك همچون
رمزی باعث آرامش روحی و افزايش انرژیهای باطنی میشود .من هميشه در
فکر بودم که چه رمزی در اين کلمات است تا روزی شنيدم که در مکاتب هندی
برای آرامش فکر سقف دهان را با زبان ماساژ میدهند « .ال اله اال اهلل » تنها
جملهای است که با ادای تکتک حرفهايش سقف دهان ماساژ داده میشود و
مطمئناً اينيکی از ناچيزترين داليل مؤثر بودن اين جمله متبرك است .من
خودم مالحظه کردهام که جمعی درويش با گفتن دويست سيصد بار « ال اله ال
اهلل » به يک نشاط باطنی دستيافتهاند که خيلی از مردم حتی از درك آن عاجز
میباشند .
يکی ديگر از جمالت با اثر معجزهآسا ،صلوات فرستادن بر پيامبر اکرم (ص)
است که خداوند در آيه  21سوره احزاب به آن دستور میدهد و میفرمايد“ :
همانا خداوند و فرشتگان بر پيامبر درود میفرستند ،ای کسانی که ايمان
آوردهايد بر او سالم و درود بفرستيد " .صلوات فرستادن باعث آرامش انسان
میشود و از قديم وقتی مثالً دو نفر باهم دعوا میکردند ديگران برای آرامش
يافتن آنها میگفتند صلوات بفرستيد .در قرآن کريم آمده است که درود
فرستادن پيغمبر بر مردم باعث آرامش آنها میشود ولی چرا وقتی ما بر پيغمبر
(ص) صلوات میفرستيم آرام میشويم؟ چون روح مطهر پيغمبر (ص) به صلوات
ما پاسخ میدهد.
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صحبتهايی که مطرح شد نتيجه برداشتهای تجربی خود من است .شما
هم میتوانيد بهسادگی به آنها اطمينان پيدا کنيد .برای مثال اگر شبها
خوابتان نمیبرد ،قبل از خواب دستنماز بگيريد و با گفتن صلوات به خواب
برويد .بعد از هر نماز برای شروع يکصد بار يعنی يک دور تسبيح صدتايی « ال
اله اال اهلل » بگوييد .اگر تغييری در خود حس کرديد دنبال ذکرهای ديگر برويد.

چرا افرادی که عبادت میکنند چهرههایی نورانی دارند؟
افراد در اطراف بدن هالههای نورانی دارند که به آنها « هاله تابان »
میگويند .اين هالهها از طيفهايی تشکيلشده که با چشم عادی و تربيتنشده
قابلرؤيت نيست .افرادی که قابليتهای خاص دارند و يا کسانی که با تزکيه
نفس رؤيت خود را بازنمودهاند قابليت رؤيت اين هالههای تابان را دارا میباشند.
اگر در عکسهای پيغمبران و ائمه (ع) مالحظه کرده باشيد يک هاله نورانی مانند
خورشيد در پشت سر آنان ترسيم میکنند .دليل اين امر اين بوده که اطرافيان
اين بزرگان به علت تزکيه نفس و باال رفتن مقام روحانیشان ،هالههای نورانی را
مالحظه کرده و آن را ترسيم کردهاند .افراد عادی هالههای نورانی را نمیبينند
ولی اگر دقت نمايند آنها را حس میکنند .يعنی حس میکنند که افراد مؤمن
صورتشان روشن است .عبادت و تزکيه نفس و نزديک شدن به خدا باعث کمرنگ
شدن و از بين رفتن هالههای کدر و ظلمانی و افزايش شدت و نور هالههای
روشن میگردد .از عالمات مؤمن ،صورت درخشان و چشمهای مرطوب و با نور
است .با دستوراتی که در اين دوره ارائهشده ،شما نيز میتوانيد با پيشرفت درراه
خدا ،اين تغيير رنگ را در چهره خود مالحظه کنيد.
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قدم پنجم ؛ انجام اعمال خوب و ترک کارهای ناپسند
متأسفانه برخی از مردم سادهلوح با الگو قرار دادن کسانی که از طريق
خالف و کارهای غير خداپسندانه به موفقيتهای مقطعی رسيدهاند درراه خالف
حرکت میکنند .اينان نمیدانند که دير يا زود آن افراد همچون حبابی درروی
آب متالشیشده و در روز جزا ذليالنه با شياطينی که به آنان کرامت و يا بقولی
استدراج عنايت کردهاند در دوزخ عذاب خواهند شد.
در صفحات قبل توضيح داديم که خداوند افراد بدکاری که پوستکلفت
شدهاند و سختیهای زندگی آزارشان نمیدهد را با اعطای رفاه مادی و شهوات و
سپس گرفتن آنها از ايشان در اين دنيا مجازات میکند .موالنا میفرمايد:
در همينجا خود جزای نيک و بد
میرسد بر هرکسی چون بنگرد
البته جزا و عقوبت اخروی نيز که جای خود را دارد .کسانی که در زندگی دنيا به
دنبال رفاه مادی و شهوات دنيوی هستند و در اين راه تالش میکنند ،بر طبق
گفته قرآن ،خداوند نتيجه تالشهايشان را به آنان عطا میکند .در آيات 12-11
سوره هود آمده است " :کسانی که طالب تعيش مادی و زينت و شهوات دنيوی
هستند ما مزد سعی آنان را در کار دنيا کامالً میدهيم و هيچ از اجر عملشان کم
نخواهد شد ولی همينان هستند که در آخرت نصيبی جز آتش دوزخ ندارند و
همه افکار و اعمالشان درراه دنيا ضايع و باطل میگردد".
اعمال صالح بزرگترين عامل نزديک شدن انسان به خدا است .دعا خوب
است ولی دعای تنها و بدون عمل چندان فايدهای ندارد .میگويند عمل خوب
دعا را به آسمان میبرد .لذا اگر عملی وجود نداشته باشد دعا از سقف باالتر
نمیرود و استفاده چندانی ندارد .بعضیها هزار فسق و فجور میکنند و سپس
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باکمی گريه ظاهری و دعا از خدا انتظار آمرزش دارند که مسلماً چنين امری
تحقق نمیيابد .اعمال خوب شامل خوشرو بودن و لبخند زدن به مردم ،سالم
دادن و حتی پيشسالم بودن ،مهربانی به همسر و فرزندان و اقوام و مردم،
بخشش به مستمندان و دستگيری از ناتوانان و دهها کار ديگر که خودتان از من
بهتر میدانيد است.
در مورد بخشش ،بعضی افراد جرئت انفاق مال خود ،و يا حتی خرج کردن
مال خود برای خود را ندارند ولی به فرزندان توصيه میکنند که اگر من مردم با
مالم چنين و چنان کنيد .در زمان پيغمبر (ص) يکی از افراد پولدار فوتشده بود
و فرزندانش انبار خرمايی که متعلق به او بود را انفاق میکردند ،پس از اتمام کار
مقداری خرمای ترشيده باقی ماند که کسی ديگر آنها را با خود نمیبرد .حضرت
فرمودند :اگر اين فرد در زمان حيات ،خودش اين خرماهای ترشيده را انفاق
میکرد ،ثوابش بهاندازه انفاق آن انبار بزرگ خرما بود .حضرت علی (ع) در
نهجالبالغه میفرمايند:
"بزرگترين حسرتها ،در روز قيامت ،حسرت کسی است که در نافرمانی
خداوند مالی گردآورد و ديگری آن را به ارث برد و درراه خدای سبحان انفاقش
کند و به بهشت رود و آن مرد نخستين را به سبب آن به دوزخ برند".
بعضی افراد اشيای بیمصرفی که میخواهند دور بيندازند را میبخشند و
يا غذاهای ماندهای را که خودشان جرئت خوردنش را ندارند به افراد بيچاره
میدهند ،که بجای ثواب گناه هم دارد ،چون ممکن است فقير بيچاره مريض هم
بشود .خداوند در آيه  95سوره آلعمران میفرمايد" :هرگز به حقيقت نيکوکاری
نمیرسيد مگر اينکه ازآنچه دوست داريد انفاق کنيد ".زبيده همسر هارونالرشيد
قرآن بسيار گرانقيمتی داشت که آن را با زر ،زيور و جواهرات تزئين کرده بود و
عالقه فراوانی به آن داشت .روزی هنگام تالوت اين آيه به فکر فرورفت و با خود
گفت" :هيچچيز مثل اين قرآن نزد من محبوب نيست و بايد آن را درراه خدا
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انفاق کنم"  .کسی را به دنبال جواهرفروشان فرستاد و تزئينات و جواهرات آن را
فروخت و بهای آن را در بيابانهای حجاز برای تهيه آب موردنياز باديهنشينان
مصرف کرد.
افرادی که در فسق و فجور و گناه و بدکاری گرفتارند بدانند که اگر در اين
راه باقی بمانند انفاق آنها برايشان سودی نداشته و موردقبول خداوند نخواهد
بود .در آيه  23سوره توبه آمده است" :بگو چه از روی ميل و چه از روی کراهت
انفاق کنيد خدا از شما نمیپذيرد چون شما مردمی فاسق هستيد".
از مواردی که انفاق را باطل میکند منت گذاشتن است .در آيه  514سوره
بقره آمده است" :ای کسانی که ايمان آوردهايد صدقات خود را با منت و آزار تباه
نسازيد" .در پديده منت گذاشتن يک شرك خفی نهفته است و همانطور که
گفتيم ،پيغمبر (ص) میفرمايند :همانا شرك نامحسوستر از راه رفتن مورچه در
يکشب تاريک بر روی تختهسنگی سياه است .کسانی که منت میگذارند
ناخودآگاه سعی دارند که از خودشان برای مردم بت و معبود بسازند که اين کار
نهتنها صواب ندارد بلکه گناه هم هست .بنابراين اگر کسی نياز به کمک دارد در
مرحله اول سعی کنيد نگذاريد وضعش آنقدر خراب شود که دست به اِستِغاثه و
کمک دراز کند و زمانی که خودتان حس کرديد نيازمند است قبل از طلب به
وی کمک کنيد .هنگام کمک کردن نيز راضی نشويد که هی شمارا باال ببرد و
خودش را کوچک کند و به شما التماس نمايد .اگر میتوانيد نامحسوس به وی
کمک کنيد که ردی از شما نباشد .در غير اين صورت نگوييد که اين پول را
"من" به شما میدهم و "من" ناجی شما هستم و غيره .با احترام تمام بگوييد:
"پولی برای قرضالحسنه در نزد من موجود است و من آن را خدمت شما تقديم
میکنم اگر برای برگشت دادن آنهم مشکلی بود ايرادی ندارد ".حضرت علی
(ع) زمانی که ضربت خوردند فقيران فهميدند آن دست ناشناسی که شبها
کيسه آرد و يا پول را به داخل خانه آنها میگذاشته ،دست مبارك ايشان بوده
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است .اين نوع کمک مخفيانه و نامحسوس بهترين نحوه کمک به افراد است
وگرنه رقابت با خداوند و خدا نمودن خود برای مردم تلقی میشود و نهتنها
صواب ندارد بلکه گناه نيز ممکن است داشته باشد.
خيلیها در زندگی برده زر و زور و ظاهر و تجمالت و آئين بیمعنا هستند
و عمر و اعصاب عزيز خود را صرف اينگونه مسائل میکنند .خداوند در آيه 47
سوره يوسف میفرمايد " :آنچه غير از خدا میپرستيد اسماء بیحقيقت و الفاظ
بیمعنی است که شما خودتان و پدرانتان ساختهايد .خدا هيچ نشانه الهيت و
کمترين اثر خالقيت در آن خدايان باطل ننهاده و تنها حکمفرمای عالم وجود
خداست و فرمود که جز آن ذات پاك يکتا کسی را نپرستيد .اين آئين محکم
است ليکن اکثر مردم از جهالت بر اين حقيقت آگه نيستند" .
کسانی هستند که به خدا و روز جزا در ظاهر معتقدند ولی رفتارشان اصالً
مؤيد اين نيست و زندگیشان گرما و نور و خيروبرکتی که در زندگی يک مؤمن
است را ندارد .در مورد اينگونه افراد در آيه  8سوره بقره چنين آمده است  " :و
از مردم کسانی هستند که میگويند به خدا و بهروز بازپسين ايمان آوردهايم
حالآنکه مؤمن نيستند" .ايمان بايستی در قلب انسان باشد وگرنه ايمان ظاهری
فايدهای ندارد .در مورد خيروبرکت صحبت کردم ،مردم عادی معنی برکت را
بهخوبی افراد اهل عرفان و کسانی که به خدا نزديک هستند درك نمیکنند.
شايد فکر کنيد خياالتی شدهام اگر بگويم که من بهکرات ديدهام که يک ديگ
دهنفره ،سی نفر را سير کرده است .خودتان در فاميل حتماً کسی را ديدهايد که
با  127هزار تومان در ماه زندگیاش کارسازی میشود ولی ديگری با يکميليون
تومان هميشه کارش لنگ است .تفاوت اين دو نفر در برکت در زندگی است.
کسانی که به راه خدا میروند خداوند کارسازشان میشود .خداوند در قرآن بارها
به اين موضوع اشاره میکند.
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سالها پيش دوست مؤمنی تعريف میکرد :
« يک روز يک ريال در جيب نداشتم  .ناگهان ماشينم پتپت کرد و
ايستاد .با بردن ماشين به نزد مکانيک طرف اعالم کرد که موتور گريپاژ کرده و
فردا هزينه را اعالم میکند .فردا که هزينه را اعالم کرد معلوم شد ماشين 507
هزار تومان خرج دارد .درراه رفتن به خانه فکر میکردم که چطور اين پول را جور
کنم چون حتی يکدهم آن پول نيز برايم قابل تأمين نبود .يکباره به ياد
جملهای در قرآن که میگويد " :خداوند کارساز مؤمنين است" افتادم .خنديدم و
گفتم " :خدايا من که میدانم تو اين پول را برايم جور میکنی ،فقط هرچقدر
فکر میکنم عقلم نمیرسد که از کجا میخواهی اين کار را بکنی ".به منزل که
رسيدم تلفن زنگ زد .شخصی خودش را معرفی کرد و گفت که دوست برادر من
در فرانسه است و اخيراً به ايران آمده است .اين شخص از من درخواست مالقات
حضوری نمود .به وی گفتم که میتواند تا ساعتی بعد بيايد .شخص به منزل ما
آمد و پاکتی به من داد و گفت برادرتان مقداری فرانک بابت هديه ازدواج شما
فرستاده و از من خواسته آن را به ريال تبديل کرده و برای شما بياورم .پاکت را
باز کردم  507هزار تومان پول بود» .
دادن وام قرضالحسنه به افراد نيازمند از کارهای بسيار موردپسند خداست
و خداوند دادن وام قرضالحسنه را دادن وام به خودش تلقی میکند و در آيه 11
سوره حديد میفرمايد" :کيست کسی که به خداوند قرضالحسنه دهد تا آن وام
را برايش دوچندان کند و او پاداشی ارزشمند دارد ".ديگری دادن صدقه و انفاق
به افراد موردنياز است .میگويند يکی از بزرگان دست گيرنده صدقه را
میبوسيده و میفرموده اين دست خداست که اين صدقه را میگيرد نه دست آن
فرد.
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حضرت شيخ عبدالقادر گيالنی (ق) در کتاب جالء الخاطر میفرمايد " :ای
بنیآدم  ،چقدر خست میورزی؟ خداوند از تو قرضالحسنه خواسته است و تو
ندادهای؟ آيا نشنيدهای که میفرمايد "کيست که به خدا قرضالحسنه دهد" ،اگر
تو به او قرض میدادی و حواله او را به دست فقرا میپذيرفتی او بر تو دو يا چند
برابر تالفی میکرد و بيشتر ازآنچه انفاق میکردی به تو پاداش میداد .امروز و
فردا و هميشه باخدا معامله کنيد که همانا سود میبريد و همواره بدون آزمايش
با او معامله کنيد".
حضرت امام جعفر صادق (ع) محتاج  277دينار شد و فقط  27دينار
داشت و آن را نيز بخشيد ،بعد از چند روز  277دينار به ايشان رسيد و اگر هم
نمیرسيد اعتراضی نداشت و گله و شکايت نمیکرد.
موضوعی که اگر میخواهيد چيزی به دست بياوريد ،چيزی را که در دست
داريد ببخشيد در کتاب «آئين توانگری» که چندين سال پيش منتشر شد آمده
است که اين کتاب سروصدای زيادی نيز در جهان به پا کرد .اين نظريه در دين
ما صدها سال پيش مطرح بوده است .سعدی میفرمايد:
چو باغبان ببرد بيشتر دهد انگور
ذکات مال بدر کن که فضله رز را
در عرفان جمله زيبايی است که میگويد :همه عوام بر آناند که يکی به دو کنند
و همه خواص بر آناند که هزار را يکی کنند.
انجام دادن کار خوب خود بهترين نوع عبادت است و باعث برکت و فراوانی
مال میشود .متأسفانه در بعضی ادارات افرادی با داغ مهر بر پيشانی مالحظه
میشوند که اربابرجوع بيچاره را بیرحمانه سنگ قالب کرده ونمی فهمند چه
ضرری به برکت زندگی دنيوی و سرانجام زندگی اخروی خودشان وارد میکنند.
هر ميزان که اربابرجوع دررفت و آمد صدمه و رنج تحمل کند و يا از خانواده و
کارش دور بماند و يا موجب ضررهای جنبی به وضع ديگران بشود ،اين افراد
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بايستی حسابش را پس بدهند .شما اگر يک روز وقت يک استاد دانشگاه را تلف
کنيد يک روز وقت  27نفر دانشجو را تلفکردهايد که بايستی جوابگويش باشيد.
حکايتی برايتان تعريف میکنم:
يکی از افرادی که نسبت به مسائل الهی شناخت پيداکرده و توبه کرده و
تغيير روش داده بود و به شغل پيتزافروشی اشتغال داشت به من گفت که از
وقتی وجود و حضور خدا برايم ثابتشده ديگر خودم برای خريد مواد مصرفی به
مغازه میروم و جنس مناسب تهيه میکنم .قبالً کارگران را میفرستادم و هر
آشغالی را که دستشان میرسيد ،میخريدند .ضمناً اآلن آشپزخانه و ظرفها
را نيز بهدقت تميز میکنم که مبادا مشتری مريض شود و برای آنکه مشتریها
را و يا به قولی خدا را راضی کنم هرچه بهتر سعی در خوب پختن و خوشمزه
کردن پيتزا میکنم .اين کار باعث شده که مشتريان مغازه من چند برابر شدهاند
و من که زمانی از مشکالت مالی رنج میبردم به بهترين رفاه مالی رسيدهام.
اگر از افراد مختلف بپرسيد دلنشينترين غذای عمرشان را در منزل چه
کسی خوردهاند؟ يکی میگويد خاله کوچيکه و ديگری میگويد عمه بزرگه و
غيره ،شما نيز چنين افرادی در فاميل داريد .آيا تابهحال فکر کردهايد که اين
افراد چه وجه اشتراکی باهم دارند؟ اينها کسانی هستند که غذايی که جلوی
شما میگذارند با عشق و عالقه میپزند وگرنه ماهرترين آشپزها هم اگر بدون
عالقه و از روی اجبار غذايی را برای شما سرو کنند ،آن غذا برايتان دلنشين
نخواهد بود .اين مورد فقط در رابطه با آشپزی صادق نيست و راجع به نقشهکشی
و خياطی و حرفههای ديگر هم قابل تسری است .افرادی که مردم را دوست دارند
و کارشان را برای خدمت به آنان باعالقه انجام میدهند هم خودشان موفقاند و
هم از کارشان لذت میبرند .خداوند هم از کار آنان لذت برده و برکت و روزی و
گشادهدستی به آنان عنايت میفرمايد.
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از نيکوترين صفات مؤمن خوشخلقی او است .متأسفانه افراد نيکوکار و
خير زيادی هستند که صفت بدخلقی دارند و همسر و خانواده از اخالق بد آنها
در عذاباند .اين افراد جايگاه مناسبی در نزد خداوند دارا نمیباشند .پيغمبر اکرم
(ص) میفرمايند :کاملترين مؤمنان آن است که خلقش نيکتر باشد و از همه
شما نيکوتر کسانی هستند که برای زنان خود نيکترند.
بددهنی و زدن حرف رکيک از بزرگترين عوامل از دست دادن برکت و
انرژی روحانی انسان است .يکی از دوستانم که درويش قادری است میگفت:
"برای مسافرت به کردستان رفته بودم در خانقاه ،دراويش برای نشان دادن
کرامات طريقت شروع به انجام کارهای خارقالعاده نمودند (گاهی زبان دردهان
مارسمی میکنند و يا سيم برق به دست میگيرند و غيره)  .من نيز با شمشيری
که آنجا بود چندين بار به کف دست خود کشيدم ،زخم ايجاد شد ولی خونی
نيامد و دردی هم نگرفت و بعد از مدت چند دقيقه بريدگیهای کف دستم به هم
آمد .درراه بازگشت به تهران هنگام رانندگی ماشينی جلوی من پيچيد ،من که
بسيار عصبانی شده بودم دو تا فحش آبدار نثار راننده کردم .ناگهان احساس
کردم که پايم داغ شده ،نگاه کردم ديدم از ميان آنهمه جای زخم ،فقط دو تا از
زخمهايی که جوشخورده بودند بازشده و بهشدت خونريزی میکنند".
موالنا میفرمايد:
مار و کژ دم گردد و گيرد دمت
اين سخنهای چه مار و کژدمت
عصبانيت از صفات بسيار نکوهيده است و باعث از بين رفتن برکت انسان
میشود .يعنی هرچقدر که باکار خوب و عبادت برکت و انرژی روحی برای خود
جمع کنيد ،با عصبانيت آن را از دست خواهيد داد .اگر کسی شمارا عصبانی کند
در حق شما دو ظلم انجام داده و يا به قولی دو تا کاله سرتان گذاشته است .کاله
اول کار بدی است که در حق شما مرتکب شده و کاله دوم که بزرگتر از کاله
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اولی است ،آن است که برکتتان را از شما دزديده است .بنابراين هر وقت کسی
خواست شمارا عصبانی کند در دلتان بگوييد" :نمیگذارم که برکت من را
بدزدی" .اين تلقين مطمئناً مانند آبی شعله عصبانيت شمارا خاموش خواهد کرد.
از ديگر کارهايی که در نزد خداوند دارای اجر معنوی زيادی است ،عيبپوشی و
صرفنظر کردن از اعمال بد ديگران میباشد .حکايت واقعی زير را در روزنامهای
خواندم که برای مدتی اشک به چشمانم آورد .چون اصل مقاله را ندارم ممکن
است بازنويسی آن دقيق نباشد ولی بههرحال ارزش خواندن دارد:
ماجرا مربوط به يک طلبه است که هفتادسال پيش در يک حوزه علميه در
مشهد مشغول تحصيل بوده ولی از قرار اعتقادات چندانی نداشته و همواره شيشه
مشروبش را نيز با خود همراه داشته است .روزی عباسقلی خان که از تاجران
معروف و متدين و از مؤسسين حوزه بوده با عدهای از همراهان بهطور ناگهانی
وارد حُجره اين فرد میشوند .همراهان مینشينند و عباسقلی خان مستقيماً به
سمت قفسه کتاب طلبه که شيشه مشروب در آن پنهان بوده میرود .يک کتاب
را برمیدارد و میگويد اين کتاب چيست؟ طلبه میگويد فالن کتاب است قربان.
او کتاب ديگری را برمیدارد و میگويد خوب حاال بگوييد اين کتاب چيست؟
طلبه مجدداً با ترسولرز اسم کتاب را میگويد .عباسقلی خان سپس به نحو
خاصی که نشان از اطالع او است کتابی که شيشه در پشت آن پنهان بوده را
برمیدارد و میگويد خوب حاال اسم اين کتاب را هم به ما بگوييد! طلبه کمی
فکر میکند باحالت تضرّع میگويد نام اين کتاب "ستّار العيوب" است قربان!
عباسقلی خان برای يکلحظه چشمانش را میبندد و يک قطره اشک از
کنار چشمش میغلتد .سپس کتاب را در جای خود گذاشته و بدون اينکه
چيزی بگويد با همراهان از اتاق خارج میشود .آن طلبه پس از هفتادسال
نگهداری آن راز نوشته بود که آن گذشت بزرگ باعث شد که آن طلبه
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شرابخوار بدون اعتقاد ،ايمان آورده و هفتادسال بدون وقفه درراه خدا و
پيشرفت دين تالش نمايد!
غم خوری برای خود و شکوه و شکايت از هر چيز نيز از عوامل مهم از
دست دادن برکت و انرژی روحانی است .بعضیها در تمام زندگی در هر چيز
دنبال عيب میگردند و سپس از آن به شکوه و شکايت میپردازند .يا اينکه
هميشه مانند يک موجود منفی در هر موردی خود را مورد ظلم و ستم و
بدشانسی میبينند و برای خود غمخواری میکنند .کسی که نکات مثبت زندگی
خود را نمیبيند و دائماً ناشکری و ناسپاسی میکند مطمئناً بدشانسی نيز گريبان
گير وی میشود.
کفر نعمت از کفت بيرون کند
شکر نعمت نعمتت افزون کند
هرروز صبح که از خانه بيرون میآييد فرض کنيد که برای خريد ذخاير
اخروی و يا شکار دل خدا آمدهايد .تا شب هر چه بيشتر شکار کنيد در زندگی
ابدی بيشتر به کارتان میآيد .هر کاری را که میخواهيد انجام دهيد با اين
مقياس بسنجيد که آيا اين عمل در جهت هدف تعيينشده است و يا خالف
جهت آن .اگر در جهت به دست آوردن دل خداست آن را انجام بدهيد و بدانيد
که خداوند ده برابر ثواب آن را به شما خواهد داد ولی اگر در خالف جهت آن
است يک برابر آن را به ضرر شما به حسابتان مینويسد .خداوند در سوره انعام
آيه  117میفرمايد " :هر کس نيکی در ميان آورد ،دهچندان آن [پاداش] دارد .و
هر کس بدی در ميان آورد ،جز بهمانند آن کيفر نيابد و آنان ستم نخواهند ديد".
بنابراين کمال بیفکری است که انسان کار نيک نکند و از جايزه ده به يک
صرفنظر نمايد .اهل عرفان میگويند " :در دل دوست به هر حيله رهی بايد
کرد"  ،يعنی هر کاری که انجام میدهيد يک حيله برای دلبری از خدا باشد.
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اعمال خوب و بد را چه طور تشخیص بدهیم؟
امروزه با تنوع کارهايی که در زندگی برای انسان پيش میآيد قضاوت در
مورد خير و شر و حالل و حرام و غيره مشکل است .مثالً يک روز مأمور
شهرداری برای اينکه کار شمارا انجام بدهد از شما رشوه مطالبه مینمايد و اگر
نخواهيد بدهيد چنان چوبی الی چرختان میکند که درآوردنش با کرامالکاتبين
است .روز ديگر در مناقصهای میخواهيد شرکت کنيد از شما درخواست پول
زيرميزی میشود و میگويند اگر ندهيد پروندهتان را سنگ قالب خواهند کرد.
چهکار بايد کرد؟ آيا برای هر مورد فرصت وجود دارد که استفسار و غيره نمود؟
مسلماً خير .
سالها پيش کالمی از يکی از ائمه ،احتماالً حضرت امام جعفر صادق (ع)
شنيدم که در زندگی کمک زيادی به من کرد .ايشان میفرمايد :عملی خوب
است که شما خودتان بخواهيد انجام دهيد و بخواهيد ديگران نيز در مورد شما
انجام دهند و عالوه بر آن بخواهيد آن عمل بهعنوان يک قانون در اجتماع توسط
ديگران نيز انجام شود .يعنی هر کار خير بايد  3شرط داشته باشد و توسط من،
تو و ما قابلاجرا باشد .لذا اگر امری برای من خوب بود ولی برای تو و ما خوب
نبود ،عمل خير تلقی نمیشود .بعضیها میگويند فالن مقام دزد است چون فالن
کار را کرده است ولی وقتی خودشان به آن مقام میرسند بدون توجه به اينکه از
ديدگاه يک نفر در بيرون ،عمل آنها دزدی تلقی میشود  ،خودشان را گولزده و
بهعنوان حق مديريت و غيره مرتکب عمل خالف شرع میشوند.
بنابراين هميشه برای کمک به تصميمگيری ،از کفشهای خودتان خارج
شويد و بهعنوان يک نفر در بيرون به مسئله نگاه کنيد و سپس فکر کنيد که آيا
اگر همه آن کار را انجام میدادند خوب بود يا نه .افرادی که به خدا نزديک
میشوند حضور خدا را در همهجا حس میکنند .وقتی حضور خدا را حس
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میکنيد کاری انجام نمیدهيد که شمارا پيش خدا روسياه و شرمنده نمايد .اگر
يک نفر سر گردنه جلوی شمارا گرفت و میخواست به شما آسيب برساند ،دادن
باج به وی شمارا پيش خدا سرافکنده نمیکند ولی اگر مأمور خريدی از شما
درخواست رشوه کرد که در يک مناقصه بهجای يک نفر ديگر ،که قيمت پايينتر
و کيفيت باالتری نسبت به شما ارائه نموده ،شمارا بهناحق انتخاب کند ،دادن پول
به اين شخص مطمئناً شمارا در نزد خدا شرمسار نموده و لذا انجام آن صحيح
نيست .اطمينان به حضور خدا در همهجا ما را از لغزش در زندگی نجات میدهد.
بعضیها با بهانه قرار دادن مقوالت جبر و اختيار ،هر کاری که میخواهند
را انجام میدهند و بعد میگويند :اين به خاطر جبر بوده ،يعنی اينکه خدا ما را
مجبور به اين کار کرده است!! در مورد جبر و اختيار نظريات متفاوتی شنيدهام
ولی کاملترين آنها گفته حضرت علی (ع) است که میفرمايند :مگر میشود
خدا راه را نشان دهد و خود سد راه گردد؟ يکی از بزرگان (گويا پير طريقت
حضرت شيخ محمد کسنزان) میفرمايند :اختيار در اعمال ،مانند اختيار در ديدن
و شنيدن است .انسان در گستره نورهای مرئی میتواند ببيند ولی انوار نامرئی
مانند اشعههای ايکس و گاما و غيره را نمیتواند ببيند.

یک روش مناسب برای ترک کارهای ناپسند
خيلی از افراد به کارهای ناپسندی که انجام میدهند واقف هستند ولی
اراده ترك آن اعمال را ندارند .بعضاً اين افراد با خود قرارهايی نيز میگذارند که
مثالً از فردا آن اعمال را کنار بگذارند ولی در انجام آن موفق نمیشوند .من
افرادی را ديدهام که کارهايی که به نظرشان میآيد از طرف خدا تکليف شده را
تمام و کمال انجام میدهند ولی اموری که از طرف عقل و شعور خودشان به
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نفسشان تکليف میشود را انجام نمیدهند .خانمی را میشناسم که مؤمن و
مذهبی است ولی از چاقی رنج میبرد .اين خانم میگويد که من هرروز که قرار
میگذارم کم بخورم قول با خودم را زير پا میگذارم و ناپرهيزی میکنم .به
اينگونه افراد بايد گفت که قولی که به خودتان میدهيد مانند قول باخدا معتبر
است و اگر قول با خودتان را بشکنيد مانند آن است که قول باخدا را شکستهايد.
به عبارتی خدا يک بنده بیارادهای که افسارش ول است و بازيچه نفسش است را
دوست ندارد .اگر در اراده نفس مسئلهداريد از امروز سعی کنيد اين حرف را به
خود تلقين کنيد .عالوه بر آن اگر به خاطر خدا کاری که لذت ظاهری در آن بود
را کنار بگذاريد ،خداوند هفتاد ثواب به شما عنايت میفرمايد .من خودم با تلقين
همين موضوع بعد از  57سال سيگار کشيدن را يکباره کنار گذاشتم يعنی هر
وقت که میخواستم سيگار بکشم به خود میگفتم لذت سيگار بيشتر است يا
لذت هفتاد ثواب که خدا به من میدهد و لذا از کشيدن سيگار منصرف میشدم.
شما هم میتوانيد آزمايش کنيد اگر خدا را واقعاً دوست داشته باشيد و به عظمت
او واقف باشيد اين روش مطمئناً جواب میدهد.
از اعمال ديگر در تربيت نفس روزه گرفتن است .با خود قرار بگذاريد هر بار
که نفستان شمارا فريب داد و قراری که با خودتان گذاشتيد را شکستيد ،يک روز
روزهبگيريد.
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نگرش انسان نسبت به خالق هستی
حضرت علی (ع) میفرمايند :اگر غير از يک خدا ،خدای ديگری میبود
میبايست او همچنين پيغمبری و کتابی بفرستد و از خود خبری بدهد و
حالآنکه هيچ پيغمبری را نفرستاده زيرا صدوبيست و چهار هزار پيغمبری که
آمدهاند همه از يک خدا خبر دادهاند و از ديگری خبر ندادهاند.
با قرار دادن قرآن بهعنوان يک رفرنس و يا مرجع ماوراءالطبيعه ،که نوشته
همان خداوند يکتا است ،میتوانيم راه حقيقت را پيدا کنيم.
اگر به موضوعی که گفتم اعتقاد داشته باشيم بايستی موضوعات قرآن را
بدون کموکاست به مورداجرا بگذاريم .بعضی از مردم مواردی از قرآن که به نفع
آنها است را قبول میکنند و آن بخش را که به نفع آنان نيست موردشک قرار
داده و با عباراتی نظير :ایبابا اين موضوع که مال  1477سال پيش است و يا خدا
آن را برای آن موقع گفته است ،مورد رد قرار میدهند .عمل اين افراد مانند عمل
بچهای است که حرف مادر در مورد شکالت خوردن را قبول کند ولی در مورد
درس خواندن ،حرف را رد کند.
قبول کردن دستوراتی که مطلوب نظر ما است و کراهت از دستوراتی که
مطابق ميل ما نباشد به درگاه خداوند پذيرفته نيست و باعث نابود کردن اعمال
خير ما میشود .در آيه  9سوره مبارکه محمد آمده است" :اين نابودی به خاطر
آن است که ازآنچه خداوند نازل کرده است کراهت داشتند و به همين خاطر خدا
اعمال آنان را محو و نابود ساخت" .
اگر اعتقاد داشته باشيم که خداوند دارای دانشی در ماورای دانش ما است
و خير و صالح ما را از خودمان بهتر میداند ،پذيرش دستورات وی برايمان
لذتبخش شده و تقديرات زندگی نيز برايمان قابلپذيرش میگردد .ما زمانی که
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بيمار هستيم به نزد دکتر میرويم .دکتر به ما میگويد فالن داروی تلخ را
بخوريم و روزی يک عدد از فالن آمپول را در بدن خود تزريق کنيم .اگر نياز به
عمل جراحی داشته باشيم ،میگويد که فالن روز به فالن بيمارستان برويم تا با
چاقو شکم ما را پاره کنند و مجدداً بدوزند .ما بدون چونوچرا همه آن اعمال
سخت و بعضاً غيرقابلتحمل را انجام میدهيم ،چون معتقد هستيم که آن دکتر،
که از ما  8 -17سال بيشتر درسخوانده ،دانش کار خود را دارد .ولی اگر
کوچکترين رنجی در زندگی روزمره پيدا کنيم ،به دانش خداوندی که علم آن
دکتر ذرهای در مقايسه با علم او نيست ،شک میکنيم .در زندگی به بچه خود که
از ما  57-37سال کوچکتر است اجازه نمیدهيم که در کارمان دخالت کند.
بهعنوانمثال اگر بچه مريض باشد به او شکالت نمیدهيم و حتی اگر گريه و
زاری و اصرار زيادی هم بکند از قبول درخواست وی امتناع میکنيم ،ولی از
خداوند انتظار داريم که تمام امور کائنات را به خواست موجودی با عقل و شعور
ناچيز ،چون ما تغيير دهد.
خداوند در قرآن که بهعنوان يک معجزه مورد اثبات قرار گرفت بارها و بارها
تأکيد میکند که خير و صالح بشر را به آنان نشان میدهد و اگر به
راهنمايیهای وی توجه نمايند آنها را به راه سعادت دنيا و آخرت هدايت
میکند .مثالً در آيه  09سوره نساء میفرمايد " :هر چه از نيکیها به تو میرسد،
از سوی خداست ،و هر بدی که به تو میرسد ،از سوی خودتوست" .در آيه 37
سوره شوری میفرمايد" :و هر رنج و مصيبتی که به شما میرسد ،به خاطر
کارهای زشت شماست (درحالیکه) خدا بسياری (از آن کارهای زشت) را عفو
میکند" .حضرت علی (ع) با استناد به آيه فوق میفرمايند که تمام بالها و
کمبود روزی و حتی خراش برداشتن بدن و زمين خوردن و مصيبت ديدن انسان
به خاطر گناه خود وی است .در آيه  44سوره يونس میفرمايد  " :خداوند هرگز
به هيچکس ستم نمیکند ولی مردم خودشان در حق خودشان ستم میکنند"
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آيا میدانيد که خيلی از چيزهای بدی که گريبان ما را میگيرد به خاطر
دعاها و يا درخواستهای اشتباهی است که از خداوند میکنيم؟ بعضی مواقع ما
به بچه مريضی که شکالت میخواهد و با گريه و اصرار از مادر شکالت میطلبد
میمانيم که اگر مادر شکالت ندهد ،وی را سنگدل دانسته و اگر شکالت بدهد و
ما گلودرد بگيريم ،بازهم از وی به خاطر گلودرد دلخور و شاکی هستيم.
در زندگی چيزهايی که درباره آن علمی نداريم را نبايستی از خداوند
درخواست کنيم ،چون ممکن است درخواست به صالحمان نباشد .خداوند در آيه
 40سوره هود میفرمايد " :نوح عرض کرد بار الها من پناه میبرم به تو که ديگر
چيزی که نمیدانم از تو تقاضا نکنم و اکنون اگر مرا نبخشی و ترحم نفرمايی من
از زيانکارانم" .
خداوند در آيه  511سوره بقره میفرمايد " :چهبسا از چيزی کراهت داشته
باشيد که خير شما در آن است و يا چيزی را دوست داشته باشيد که شر شما در
آن است" .
آيا ما به خير و شر چيزهايی که از خدا میطلبيم آگاه هستيم؟ چون
وياليی را درخواست کرديم و به ما داده شد ،اگر سقف ويال بر سرمان خراب شد
تقصير خودمان نيست؟ خيلی از چيزهايی که در زندگی برای ما اتفاق میافتد
ممکن است خير مطلق باشد ولی ما آنها را شر مطلق بپنداريم .ارزيابی خير
بودن و يا شر بودن يک کار به درك انسان از واقعيات آن کار بستگی دارد.
بهعنوانمثال تجسم کنيد :يک نفر آدم عقبافتاده وارد بيمارستانی میشود و از
الی در اتاقی يک نفر را میبيند که بالباس خونين و يک چاقو در دست شکم
يک نفر را پاره کرده و چندين نفر نيز دور او جمع شدهاند .اين شخص با
دادوفرياد بهقصد نجات مصدوم به شخص مذکور حمله نموده ولی معلوم میشود
که شخص چاقو در دست حاذقترين دکتر شهر بوده و شخص نادان با دخالت
بيجا باعث متوقف شدن عمل جراحی و صدمـه زدن به شخص بيمار شده است.
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اکثر اتفاقات زندگی ما بهمثابه صحنه ذکرشده است و ما با بیطاقتی و
دادوفرياد بیجا ،اموری که خيروبرکت زيادی در آنها است را متوقف میکنيم.
زمانی که بيمار شده و به نزد دکتر میرويد ،جرئت نمیکنيد که از او درخواست
کنيد بهجای آمپول دردآور به شما شربت خوشمزه بدهد ،چون فکر میکنيد که
دکتر با علمی که دارد اگر میتوانست به شما شربت بدهد مطمئناً شمارا به رنج
آمپول دچار نمیکرد .آيا به خدا نيز بهاندازه دکتر خانوادگیتان اعتماد داريد؟
به نظر شما غيرمنطقی نيست اگر شخصی هر دستوری و هر دارويی که
دکترش بدهد را موردترديد قرار داده و از او بخواهد بهجای يک دارو داروی
ديگری را بدهد و بهجای آمپول شربت تجويز کند؟ آيا امور دنيا با ميليونها
فاکتور ،پيچيدهتر از دانش پزشکی که در عرض  4-2سال میشود اصول آن را
آموخت نيست؟
اگر به دکتر خود اعتماد داشته باشيم با آرامش تحت دردناكترين درمانها
قرار میگيريم ولی بدون چنين اعتمادی حتی با خوردن يک قرص نيز ممکن
است احساس کنيم که عرق کرده و فشارمان کموزياد شده و بدحال شدهايم.
نهايتاً اگر آن قرص مفيد هم باشد ،با وضع روحیای که ما برای خود درست
کردهايم خوردن آن از هرسمی برای ما مضرتر خواهد شد.
شما در زندگی خيلی از امور ماللآور را با لذت قبول میکنيد.
بهعنوانمثال به سونا میرويد و دمای وحشتناکی را با لذت تحمل میکنيد.
احساس خوبی نيز به شما دست میدهد چون فکر میکنيد که آن دمای باال
برای شما مفيد است .اگر دمايی خيلی کمتر از آن دما در خارج از سونا به شما
وارد شود با ناراحتی از آن انتقاد کرده و خود را در رنج و عذاب احساس میکنيد.
بنابراين چرا رنجهای زندگی را مانند گرمای سونا با لذت تحمل نکنيم .الزمه اين
امر اعتقاد به وجود خدا و اعتماد به لطف و مهربانی وی است .اگر قرآن را
بهعنوان کالم خدا با اثبات رياضی و داليل ذکرشده ديگر قبول داريم ،بايستی
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معرفی خدا از خودش را نيز قبول کنيم .وی در ابتدای قرآن در سوره حمد
میفرمايد " :به نام خداوند بخشنده مهربان .ستايش خدای راست که پروردگار
جهانيان است .بخشنده و مهربان است "  .هر کس در هنگام معرفی ،خود را به
بارزترين صفت خود معرفی میکند .يک وزنهبردار خود را به قدرت و يک
کاراتهباز بهسرعت معرفی میکند .بنابراين چرا از بارزترين صفت خداوند که
بخشندگی و مهربانی است و خود را با اين صفات در اول قرآن معرفی میکند در
شک هستيم؟ در آيه  80سوره يوسف آمده است" :از رحمت خدا نوميد مباشيد
که جز کافر هيچکس از رحمت خدا نوميد نيست".
بياييد منبعد به دانش پزشک حاذق خود يعنی خداوند متعال شک نکنيم
و خود را در اختيار وی قرار دهيم .حضرت عبدالقادر گيالنی (ق) که نام طريقت
قادری از وی گرفتهشده و عارف نامی عبدالرحمن جامی در کتاب « شواهد النبوه
» از ايشان با عنوان « سلطان االوليا غوث االرض و السماء » نام میبرد ،درباره
سپردن خود به دست خدا میفرمايد :مانند مردهای که خودش را بدون اراده به
دست مردهشوی میدهد خود را به دست خدا بسپار .اگر اين حرف درست باشد و
ما بايستی بدون نگرانی خود را به دست خدا بسپاريم ،اينهمه دعا برای چيست؟
دعا کردن برای اين نيست که ما دائماً در کار خدا فضولی کنيم .با دعا کردن
بايستی مانند بچهای که از مادر شکالت طلب کرده ولی دادن شکالت را به صالح
دانستن مادر موکول نموده و اگر شکالت نداد ناراحت نمیشود ،درخواست خود
را مطرح نماييم .بهترين نحوه دعا را خداوند در اول قرآن در سوره حمد توضيح
داده و میفرمايد " :ما را به راه راست هدايت کن ،راه کسانی که به آنان نعمت
دادهای نه آنان که مورد خشم تو قرارگرفتهاند و نه گمراهان " .
در زندگی ،افراد چهرههای مختلفی از خدا را مدنظر دارند .بعضی يک چهره
قهار و شديد االنتقام که با انواع وسايل عذاب ،آماده عذاب آدمهای بد است و
بعضی ديگر يک چهره بیخيال و باگذشت که هرچه انسان انجام دهد آخرسر وی
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را میبخشد و همه را در بهشت میريزد و جهنم را فقط برای بچه ترساندن
ساخته است .به عقيده من هر دو شناخت اشتباه است .تصوير انسان از خدا
بهتدريج و با مجاهدت درراه شناخت وی کامل میشود .يک مثال میزنم .فرض
کنيد روزی تلفن يک بچه در يک روستا با تلفن کاخ رياست جمهوری اتصال پيدا
میکند .از قرار اتفاق رئيسجمهور که شخص بسيار مهربانی است گوشی را
برمیدارد .طرفين ضمن معرفی خود بهطرف ديگر ،رابطه دوستی برقرار میکنند.
بچه ،رئيسجمهور را خـوب نمیشناسد ولی میداند که وی آدم مهمی است .با
تکرار تماسها ،رابـطه دوستی تحکم میيابد و بچـه بـه بچههای ديگر میگويد
که رئيسجمهور دوست وی است .به والدين خود نيز اين مطلب را میگويد ولی
آنها وی را جدی نمیگيرند .يک روز اعالم میکنند که رئيسجمهور قصد بازديد
از روستا را دارد .بچه با خونسردی و عالقه به همبازیهايش موضوع را اعالم
میکند و منتظر رفيق صميمی خود میماند .با نزديک شدن ماشين رئيسجمهور
و ديدن سرتيپها و سرلشکرها و گارد ويژه و محافظان و غيره ،بچه کمکم دچار
ترس و حيرت میشود و بدون اختيار ،از جالل و جبروت و حشمت و شکوه
ناشناخته رفيق قديمی خودش ،دستوپايش لرزيده بهنحویکه حتی قبل از
ديدن ماشين رئيسجمهور به گريه افتاده و از ترس پا به فرار میگذارد .شناخت
خداوند نيز مراحلی مشابه دارد .ما در ابتدا وی را موجودی خودمانی و دوست
خانوادگی ولی در مراحل بعدی خالق عرش عظيم و خدای با جالل و جبروت
خواهيم شناخت .شناخت ماهيت خداوند نيز امری غيرممکن و پديدهای است که
بادانش ما از وی بر اساس مجاهدت و تالش تکامل میيابد .يک کامپيوتر خانگی
از ديد يک آدم کمعقل و سَفيه ،يک جعبه بیمصرف ،از ديد يک بچه ،يک ابزار
لذتبخش برای انجام بازیهای کامپيوتری و ازديد يک دانشمند ،يک ابزار
خارقالعاده و بیبديل علمی و محاسباتی ارزيابی میشود.
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اهل عرفان و کسانی که به خدا نزديک هستند ،نهتنها به شعور و عظمت
وی اعتقاددارند بلکه به خاطر عظمت و دانش و خالقيت و مهربانی و صفات عاليه
ديگر ،به وی عشق میورزند .اينگونه افراد هم عاشق خوبی و خوشی و هم عاشق
رنج و ناراحتی زندگی میباشند و از آنها به خاطر اينکه خداوند محبوب آنها را
برايشان خواسته است لذت میبرند .مولوی میفرمايد:
بوالعجب مـن عاشق اين هردو ضد
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جِد
وز کرم آنجور را کمتـر کـنـد
نالـم و تـرسم کـه او بـاور کـند
اين شعر میگويد که من هم عاشق قهر و هم عاشق لطف خدا هستم .از دردها و
ناراحتیهايی که برايم اتفاق میافتند ناله میکنم ،چون باالخره ما انسان هستيم،
درد و جور ما را به گريه و ناله میاندازد .ولی از روی ناچاری ناله میکنم .و
میترسم که ناله من باعث شود که خدا جور را کمتر کند ،چون من جور وی را
نيز دوست دارم.
انسانها در مقابل پيشآمدهای ناگوار ناله و گريه میکنند .اين حتی در
مورد پيامبر اکرم (ص) نيز در هنگامیکه ايشان بر سر مزار عزيزانشان میرفتند و
يا نزديکان خود را از دست میدادند صادق بود ولی ايشان هيچوقت کلمهای به
زبان نمیآوردند که نشان از شکايت و يا نارضايتی از خواسته خداوند باشد.
بعضی افراد سعی میکنند باشعور يک فرد خاکی ،تصميمات خداوند را که ازنظر
هوش و ادراك در ماوراء انديشههای آنها است ارزيابی نمايند .مثالً میگويند:
چرا اين آدم پولدار شده ولی آن ديگری بیپول؟ چرا آنکه شخص نيکوکاری
بوده در سن پائين فوت کرده ولی ديگری که بدکار است زياد عمر کرده و غيره؟
آيا يک بچه میتواند تصميمات والدين را ارزيابی کند؟ مسلماً خير .پس چطور
يک مخلوق ناقصالعقل میتواند تصميمات خالق خود را محک بزند؟ در قرآن
داستان حضرت موسی و حضرت خضر عليهمالسالم ذکر گرديده و نشان دادهشده
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خيلی از اتفاقات که شر و غيرمنطقی به نظر میآيد ،ممکن است در منتهای خير
و مبتنی بر کمال منطق باشند .برخی افراد که اوالد خود را در کودکی از دست
میدهند نسبت به عدل خداوند در شک میافتند .در فيلم نسيمی از حقيقت که
راجع به افرادی که مرده و سپس زنده شدهاند است ،يک زن که در هنگام زايمان
نوزاد خود را ازدستداده میگويد که بچه خود را ديده که به محلی به زيبايی
بهشت برده شده است .بر طبق نوشتههای کتاب انسان روح است نه جسد،
دانشمندان روح يک کودك که در سنين خردسالی فوتشده و سپس روح مادر او
که سالها بعد فوت کرده را احضار کردهاند .کودك اعالم کرده که آموزش وی
توسط ارواح طيبه و در عالم برزخ انجامشده و لذا از مادر خود به مراحل باالتری
صعود کرده است .عارفی میگفت :اگر پسر من که از جانم بيشتر دوستش دارم
سرطان بگيرد ،از خدا برايش شفا طلب نمیکنم ،چون ممکن است در آن دنيا
فرزندم به خاطر اين خودخواهی احمقانه به من اعتراض کند ،چون اگر فوت کند
ممکن است به اوليايی بميرد ولی اگر به خاطر درخواست من بماند ،ممکن است
با بدکاری به جهنم برود و من عامل اين امر بشوم .من افرادی را میشناسم که
اگر دستشان را روی سر يک مريض مشرفبه موت بگذارند شفا پيدا میکند ،ولی
دستشان را روی سر بيمار خودشان نمیگذارند چون مطمئن هستند که صالح
آنها در تحمل آن بيماری است .موضوع از چيزی که ما فکر میکنيم خيلی
پيچيدهتر است .لذا بهتر است بهجای شک و شبهه نسبت به عدالت و کارهای
خداوند ،کالم قرآن که معجزه بودنش به اثبات رسيده را مالك ارزيابی خداوند و
وسيله پيشرفت معنوی خود قرار دهيم.
در کتاب « جالءالخاطر » تأليف سلطان اوليا حضرت شيخ عبدالقادر
گيالنی (ق) که توسط حضرت شيخ محمد کسنزان (ق) گردآوریشده است ،از
ابراهيم ادهم رحمهاهلل عليه منقول است که میگويد :شبی از اول تا آخر شب با
انواع دعاها به درگاه حق جل و عال تضرع مینمودم و میگريستم .وقتی نزديک
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صبح شد چشمبسته و به خواب رفتم .خداوند را در خواب ديدم که فرمود :ای
ابراهيم هرچه توانستی با دعاهای مؤثر مرا خواندی ،اما بهتر است بگويی:
"خداوندا ! مرا به قضای خود خوشنود گردان و بر باليت صبر عطا کن و شکر
نعمتهايت را به قلبم الهام کن .از تو مسألت دارم نعمت کلی و سالمت دائم و
ثبات در محبت خود"  ،پس بيدار شدم درحالیکه اين دعا را تکرار میکردم.
برای درك وضعيت خود در رابطه با وظايفی که در زندگی به عهده ما
است ،بهتر است تصور کنيم که يک گالدياتور هستيم .در استاديوم کاليزيوم رم،
در باال امپراتور و سرداران و بزرگان کشور نشسته و ناظر عمليات ما میباشند .نام
ما را صدا میکنند و ما در حضور دهها هزار نفر از بزرگان به ميدان میآييم.
عليرغم کلی ادعا ،بهمحض ديدن رقيب از ترس به خود لرزيده و مترصد فرار
میشويم .بهمحض گرفتن دست و سرشاخ شدن ،فرياد میزنيم و از درد دست
شکوه میکنيم .با گرفتن گردن نيز التماس میکنيم .با ديدن شمشير حريف
فرياد میزنيم :آهای جناب امپراتور لطفاً بگوييد شمشيرش را غالف کند چون
من از شمشير میترسم .خالصه بعد از مدتی ترس و فرار ،امپراتور به خاطر ترحم
دستور میدهد که ما را به علت اينکه خيلی نازكنارنجی هستيم ،کاری به
کارمان نداشته باشند به اتاق رختکن راهنمايی کنند .پس از ما اسپارتاکوس وارد
ميدان میشود .عرق میريزد و نعرهکشان شمشير میزند و زخم میخورد و
استقامت میکند .پس از مبارزات فراوان و تحمل درد و ناراحتی بسيار ،کليه
رقيبان را شکست میدهد .از پنجره رختکن ،به بيرون نگاه کرده و مالحظه
میکنيم شيپورهای افتخار به خاطر وی نواخته شده و همه فرماندهان و سرداران
به احترام او ايستاده و امپراتور تاج طاليی قهرمانی را بر سر وی گذاشته و او را در
کنار خود مینشاند .کلی شاکی میشويم .با کلی غرولند میگوييم :ایبابا ،اينکه
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انصاف نيست ،اسپارتاکوس يک گالدياتور است و ما هم يک گالدياتور ! چرا
امپراتور تاج قهرمانی را به سر ما نگذاشت و ما را بهجای او در کنار خود ننشاند؟
برای قهرمان شدن بايد نهراسيد .تالش کرد و خون داد .اگر حضرت محمد
(ص)  ،حضرت علی و امام حسين عليهمالسالم به اين درجات رسيدند ،برای اين
بود که جان و مال و فرزند دادند .ما که نمیخواهيم آب در دلمان تکان بخورد،
نبايد انتظار زيادی داشته باشيم .در تاريخ ،بزرگترين افراد بالکش ترين آنها
بودهاند .پيغمبر خودمان میفرمايند « :من از هر پيغمبر ديگری بيشتر سختی
کشيدم » .به همين دليل ايشان از هر پيامبر ديگری به خدا نزديکتر بود.
يک روز يک خانم از شوهرش شکايت میکرد و با تنفر از اعمال و رفتار او
داد سخن میداد .به وی گفتم بجای تنفر و توهين به نزد او برو و بگو من از تو
به خاطر رفتارت خيلی خيلی ممنونم .گفت :يعنی چه؟ گفتم آيا ديدهای که
رضازاده قهرمان وزنهبرداری جهان قبل از بلند کردن وزنه به آن لگد بزند و تف
کند و از آن متنفر باشد؟ او وزنه را قبل از بلند کردن میبوسد و بلند میکند،
چون میداند که اگر آن وزنه نبود ،وی قهرمان وزنهبرداری جهان نمیشد .آن
شوهر بد میتواند شمارا مانند رضازاده به مقام قهرمانی برساند.
شيخ ابوالحسن خرقانی از اوليای بزرگ تاريخ بوده است .ابوعلی سينا پس
از هفتهها مسافرت برای ديدن وی به خرقان میرسد و به در منزل وی رفته و در
میزند .زنی در را باز میکند .او میگويد آيا منزل شيخ خرقانی اينجاست؟ زن با
بیادبی میگويد :همان زنديق کافر از خدا بیخبر فريبکار را میگويی؟ نه منزل
نيست! ابوعلی سينا که تصورش از شيخ خرقانی با حرفهای آن زن بدجنس
تغيير کرده بود ،از ديدن وی صرفنظر کرده و با ناراحتی به سمت خروجی روستا
حرکت میکند که ناگهان پيرمردی را سوار بر شير میبيند .پيش خود میگويد
حتماً اين پيرمرد باکرامت شيخ خرقانی است .به نزديک وی رفته و میگويد :آيا
شما شيخ ابوالحسن خرقانی هستيد؟ میگويد بله .میگويد شما که چنين اوليايی
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هستيد که خداوند شير را به تسخير شما درآورده ،اين حرفها چيست که زن
شما پشت سر شما میزند؟ شيخ خرقانی میگويد :من جور آن زن را تحمل
کردم و خداوند نيز بهتالفی ،اين حيوان را به اطاعت من درآورد.
در آيه  5سوره عنکبوت آمده است "اَحَسِبَ النّاسُ اَن يُترَکوُا اَن يَقُولوُا امَنّا
وَهُم ال يُفتَنُونَ" يعنی آيا مردم فکر کردند همينکه گفتند ايمان آورديم به حال
خودشان رهاشده و آزمايش نمیشوند؟ بنابراين انسان بايستی هر مشکلی که در
سر راه وی قرار میگيرد را برای پيشرفت عرفانی خود مناسب دانسته و درراه رفع
آن با خونسردی و بدون ترس و اضطراب مجاهدت نمايد.
بعضیها فکر میکنند بدون مجاهدت با  5-3بار اشک ريختن ظاهری و
طلب استمداد از اين امام و آن امام کردن در عرش عظيم خداوند جای میگيرند.
در درگاه عدل خداوند برخالف وضعيت فعلی ايران پارتیبازی جايی ندارد .اگر
انسان خوب و عبد صالح نباشيم هيچکس برای ما کاری نمیتواند بکند .ائمه در
صورتی ما را شفاعت میکنند که لياقت شفاعت را داشته باشيم وگرنه ،حتی نوح
(ع) که پيغمبر خدا بوده نتوانسته شفاعت بچه خودش را بکند .در آيهالکرسی در
آيه  522سوره بقره میفرمايد " :چه کسی است که بدون حکم او در پيشگاهش
شفاعت کند ؟ " يعنی اگر شفاعت هم میکنند باز به اجازه خود خداست وگرنه
کسی جرئت شفاعت از آدم ناجور را نخواهد داشت .خود شما اگر خدایناکرده
يک برادر معتاد داشته باشيد آيا حاضريد وی را برای کار به کسی توصيه کنيد؟
به قرآن نگاه کنيد و ببينيد لحنی که اين کتاب از همسر لوط (ع) يعنی از
همسر پيغمبر خدا نام میبرد چگونه است؟ لحنی که تن انسان را میلرزاند و به
همسر يک پيغمبر که از راه خدا دور بوده است ،ارزشی در حد يک آدم بیمقدار
و يا يکتکه آشغال میدهد .بنابراين قوموخويشی و دوستی و غيره در پيش
خداوند هيچ ارزشی برای انسان ايجاد نمیکند و اگر کسی نوری از آن خود
نداشته باشد ،از نور هيچکس نمیتواند بهرهمند شود.
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اگر خدای نباشد ز بندهای خشنود
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شفاعت همه پيغمبران ندارد سود

قابليت تحمل سختی از معيارهای سنجش بزرگی افراد است .برای مثال
میتوان زندگی را به يک بازی فوتبال تشبيه کرد .اگر در زندگی سختی زيادی بر
روی شانه شماست نشان از اين دارد که شما برای مبارزات قهرمانی
انتخابشدهايد .وقتی در يک تيم دسته سوم بازی میکنيم بازیها راحت و بدون
دردسر است ولی بازی در استاديوم بزرگ مادريد با تيم قوی رئال مطمئناً عرق
ريختن زيادی الزم دارد .بنابراين بايستی سعی کنيم از سختیها شکايت نکنيم،
چون فوراً ما را از تيم باشگاهی دسته اول به تيمهای دسته سوم منتقل میکنند.
يک شمشير سامورايی برای آنکه قيمت به دست بياورد ،بارها و بارها داخل کوره
رفته و چکش میخورد .اگر میخواهيم شمشير باارزش سامورايی شويم بايد
طاقت کوره و چکش را داشته باشيم وگرنه يکتکه حلبی بیارزش خواهيم ماند.
شاعر میگويد :
که مرد بیبال مرد خـــدا نيست
بالکش تا لقای دوســت بـينـی
عالوه بر پذيرش بال و سختی ،برای رشد روحی و نزديکی به خداوند بايستی
زرنگ بوده و از خواستههای خود بهترين استفاده را ببريم .بعضی افراد دائماً در
حال فرستادن ليست درخواست برای خداوند میباشند .امروز درخواست يک
ماشين ،فردا درخواست يک ويال و پسفردا درخواست قبول شدن بچهشان در
دانشگاه را دارند .اين چيزها نسبت به چيزهايی که در نزد خدا است چيزهای
بسيار بیارزشی هستند .شايد اين سؤال مطرح شود که مگر چه چيزهای
باارزشتری نزد خداست؟ به اين سؤال اوليای خدا و کسانی که به او نزديک
هستند میتوانند جواب دهند .کسانی که يکلحظه از حال آنها با يکعمر
زندگی افراد عادی برابری میکند .اگر در هنگام لطف امپراتور ما از وی
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درخواست يک عدد سنجاق ته گرد کنيم ،مطمئناً امپراتور و اطرافيان از اين
حماقت به ما خواهند خنديد .ارزش يک ماشين و يا يکخانه و يک ويال در نزد
خداوند مطمئناً کمتر از ارزش يک سنجاق ته گرد در نزد امپراتور است .بنابراين
بهتر است بهجای انتخابهای نامناسب ،در هنگام درخواست از امپراتور بگوييم
که ما نظر خاصی نداريم و انتخاب را به کرم خودش واگذار مینماييم.
برای پيشرفت درراه خداوند بايستی به علم وی متوسل شويم .در جهان هر
کاری تابع علم خداوند است .اگر يک سيب را رها کنيم به علت جاذبه زمين به
سمت زمين حرکت مینمايد .برای تقويت عضالت ،بايستی طبق يک سری
دستورالعمل ،هرروز مقدار معينی وزنه بزنيم تا هرروز مقداری کربوهيدرات در
عضالت ذخيره گرديده و عضالت بزرگ شوند .برای پيشرفت روحی نيز بايستی
دستورات خاصی را به اجرا درآوريم .اين دستورات توسط کتاب آسمانی قرآن و
پيغمبر اکرم (ص) به ما ارائه گرديدهاند .متأسفانه بعضیها با روشهای
مندرآوردی سعی به سير و سلوك عرفانی مینمايند ولی پيشرفتی حاصل
ننموده و پس از چندی از تالشهای خود مأيوس شده و حتی به حقيقت راه نيز
شک میکنند .شخصی به روش ابداعی خود عبادت میکرد .وی عربی بودن نماز
و قرآن را موردانتقاد قرار داده و میگفت که هرکس بايد بفهمد که به خدا چه
میگويد .به وی گفتم :اگر عالقهمند به خدا هستی چرا معنی نماز را ياد
نمیگيری؟ گفت :اجباری حس نمیکنم چون میدانم خدا از عالقه من به
خودش خبر دارد و لذا عبادت مرا به همين صورت قبول میکند .گفتم  :آيا عالقه
داری که بازوهايت مانند آرنولد شوارتزينگر قهرمان زيبايیاندام جهان بشود؟
گفت :خوب بله دوست دارم .گفتم :خوب چرا خدا به خاطر عالقه تو به اين
موضوع بازويت را مثل او کلفت نمیکند و میگويد اگر میخواهی عضلهات مثل
وی پيچيده شود بايستی هرروز صدها کيلوگرم وزنه بزنی؟ عالقه ما برای نزديک
شدن به خدا الزم است ولی کافی نيست .عبادت و نماز و ذکر ،روشهای علمی
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برای تعالی روحی و نزديکی به خدا است .بر طبق کدام علم؟ بر طبق علم لَدُنّی
که علم خداوند است و در ماورای علم فعلی ما میباشد .بعضیها با اشاره به
اينکه در بعضی نقاط جهان پيغمبر و يا کتابی که مورد شناخت آنها باشد نازل
نشده ،دستورات کتاب شناختهشده خود را زير سؤال میبرند .اين مشابه آن است
که بگوييم چون در جنگلهای آمازون برای پرورش عضله بهجای دَمبِل از سنگ
استفاده میکنند ،ما هم دَمبِل نمیزنيم .شايد برای افراد در آمازون روش ديگری
برای پرورش عضالت معين کرده باشند و يا حتی قرار نباشد که آنها عضالت
زيبايی داشته باشند .لذا بهتر است ما بهجای گير دادن به روش ديگران با روش
علمی مناسبی که در اختيارداريم به کار خود ادامه دهيم.
برای پيشرفت درراه خدا بايد بندهای باشيم که خدا به ما افتخار کند .به
قولی شاهدی برای خالقيت و بزرگی خدا باشيم .در قرآن در مورد اينکه شاهدان
خدا باشيم زياد آمده مثالً در آيه  132سوره نساء میفرمايد:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ"
"ای مؤمنان! به استواری در (عدل و داد) شاهدانی برای خدا باشيد".
بعضی افراد نهتنها شاهدانی برای خالقيت خوب خدا نبوده بلکه اسباب ناراحتی
وی را نيز فراهم میآورند .اينگونه افراد بدون توجه به اين نکته که عامل خفّت
خالق هستند از خدا انتظار گشايش در کار و بهبود زندگی و موفقيت و غيره را
نيز دارند .بهتر است هر وقت از خدا لطفی میخواهيم ،جسارتاً خودمان را بهجای
خدا بگذاريم و ببينيم اگر ما در آن مقام بوديم آيا آن لطف را در حق چنين بنده
پرتوقعی انجام میداديم يا خير!
خودمان اگر يک ماشين و يا دستگاهی درست کنيم و ببينيم موجبات
سرشکستگی ما را فراهم کرده و بهجای عملکرد مناسب هرروز خراب است و يا
مسئله دارد ،با آن چهکار میکنيم ؟ جز اين است که آن را بعد از چند بار تعمير
داخل سطل آشغال میاندازيم ؟
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عشق خدا منبع شادی و شور و انرژی و نوری است که حد و غايت ندارد.
مانند دريايی است که هرچقدر پايين برويد به انتهايش نمیرسيد.
حافظ میگويد :
يک دَم غريق بَحر خدا شو گمان مبر کز آب هفت بحر به يک موی تر شوی
يک روز در رابطه با راههای توصيهشده در دين اسالم جهت نزديک شدن به خدا
صحبت میکردم .خانمی گفت که نياز به اينگونه کارها را احساس نمیکند چون
بدون عبادت دائماً عشق خدا را حس میکند .برداشت من اين بود که وی بدون
اطالع از عمق دريای بزرگ عشق خدا  ،با تر شدن يک مو احساس غرق شدن
نموده است .به ياد شعر حافظ افتادم :
تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
ای بیخبر بکوش که صاحبخبر شوی
برای تقرب به خدا نيز مانند هر کار ديگر بايستی در ابتدا راهرو باشيم .شرايط
موفقيت در هر کار ،دقت در يادگيری و اطاعت از راهبر است .بهعنوانمثال اگر
بخواهيم در ورزش کاراته موفق شويم ،بايستی ابتدا استاد مناسبی را انتخاب
نموده و در کالس وی ثبتنام نماييم .با توجه به تعليمات و انجام تمرينات
میتوان در مدت کوتاهی به درجات باالی فن رسيد .راه ديگر که توصيه نمیشود
اين است که هرروز سرخود چند تا لنگ و لگد انداخته و با استفاده از
دستورالعملهايی که از پسر همسايه شنيده و يا در تلويزيون میبينيم شروع به
انجام تمرينات مندرآوردی نماييم .اين روش بهاحتمال يک درصد ما را به
موفقيت رسانده ولی نودونه درصد ممکن است به عضالت و مفاصلمان صدمه وارد
نمايد .درراه خدا نيز انسان بدون راهنما و استاد به نتيجه نمیرسد .بنابراين
بهجای اينکه امروز کتاب کريشنا مورتی و فردا کتاب چوپرا و روز ديگر کتاب
انديشههای بودا را بخوانيم بياييد در کالس استاد محمد (ص) که آخرين سبک
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الهی است اسم بنويسيم و تمرينات را بهدقت انجام دهيم .ضمناً اين سبک تنها
سبکی است که کتاب مدون دارد و تکنيکهايش بر مبنای بازگويیهای
تحريفشده نيست .راجع به بدون برنامه کار کردن و پرسه زدن دم دکانهای
مختلف ،همانطور که گفته شد ،شخص راه بهجايی نمیبرد .حافظ میگويد:
دال مباش چنين هرزهگرد و هرجايی
که هيچ کـــار ز پيشت بدين هنـــر نرود
انسان عاقل ،بهجای هرزه گرديدن و اتالف وقت عزيز  ،از راههای شناختهشده و
توصيهشده به خدا تقرب يافته و بدون هيچگونه ريسک خطرناك  ،دنيا و آخرت
خود را تأمين مینمايد.
مولوی میفرمايد:
تـــا بـبينی ز ابتـــدا تــــا انتهـــا
چشم روشن کــن ز خــــاك اوليـــا
کـــه يـَـــدُاهلل فُــوقِ اَيديهِـــم بُوَد
دستتو از اهــــل آن بيعت شـود
پيرِ حکمت گـو حکيم است و خبير
چونکه دادی دست خود در دست پير
زان که از نــــور نبی آمـــد پديد
کاو نبی وقت خويش است ای مـــريد
حافظ نيز بهترين وسيله تکامل شخصيت سالک طالب و عاشق شيفته را که در
تب راه حقيقت میسوزد ،اتصال به استاد دانسته و میفرمايد:
به کوی عشق مَنِه بیدليل راه قدم که من به خويش نمودم صد اِهتمام و نشد
(در اينجا دليل به معنی راهنما است) شيخ ابوعلی دقاق میگويد" :مريد بدون
استاد بهمانند گياه و درخت خودرو خواهد بود کهبرگهايش رشد میکند اما ثمر
و ميوهای ندارد و يا ميوهای هم داشته باشد بهمانند درختهای ميوهدار
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کوهستانها و درههاست که ميوه آنها طعم و بوی ميوههای درختان باغها را
ندارد".
به مِی سجاده رنگين کن گَرَت پير مُغان گويد
که سالک بیخبر نَبوَد ز راه و رسم منزلها
بنا بر گفته بسياری از بزرگان ،همای سعادت زمانی بر سر سالک سايه میاندازد
که او در دست استادی کامل ،چون مردهای بیاراده باشد تا پير و يا استاد ،او را
به مرحله ديدار جمال دلدار ،که مقامی بلند است و هرکسی را به آن راهی
نيست ،برساند.
جـان در تَـنِ زنـدگان پـريـدن گيرد
چون صبح وَالی حق دميدن گيرد
بیزحمت چشم ،دوست ديدن گيرد
جايی برسد مـرد که در هر نفسی
حضرت علی (ع) در نهجالبالغه میفرمايند:
"آری ،زمين هيچگاه از حجت قائم خداوندی خالی نمیماند .خواه آشکار و
مشهور باشد يا ترسان و پنهان از ديدهها ،تا حجتها و نشانههای روشن دين خدا
از ميان نرود .اينان آيا چند تن هستند ،يا در کجايند؟ به خدا سوگند که
شمارشان بس اندك است ،ولی قدر و منزلتشان بسيار است .خداوند به اينان
حجتها و نشانههای روشن خود را حفظ کند ،تا آن را به همانندان خود به
وديعت سپارند و اين بذر در دلهای ايشان بکارند .علم و حقيقت و بصيرت به
آنان رویآور شده و روح يقين را يافتهاند و آنچه ناز پروردگان ،دشوار
پنداشتهاند ،بر خود آسان ساختهاند ،و بر آنچه نادانان از آن میترسند انس
گرفتهاند .به تن همدم دنيايند ولی جانشان به جهان باال پيوسته است .جانشينان
خداوند درروی زمين هستند و داعيان دين اويند .آه آه ،چه آرزومند ديدارشان
هستم".
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حرکت به سمت خدا با برنامهریزی مدرن و علمی
خيلیها سالها درراه خدا تالش میکنند ولی چون اين تالشها پراکنده و
بدون برنامه است در اين راه موفقيت چندانی به دست نمیآورند .اين درست
مانند کسانی است که بدون برنامه رژيم الغری میگيرند و يا بدون برنامه درس
میخوانند .مطمئناً شما هم در فاميل افرادی را داريد که دائماً با گرفتن رژيمهای
عجيبوغريب قصد الغر شدن دارند ولی چون اين رژيمها معموالً در مواقعی که
شخص هيجانزده شده و قصد الغری سريع به سرش میزند انجامشده و برنامه
بلندمدت و منظمی را در بر ندارد ،جز رنج و گرسنگی و ناراحتی اعصاب فايدهای
برای شخص ندارد .خدا را شکر که ما در قرن بيست و يکم هستيم و میتوانيم از
جديدترين پيشرفتهای علمی و رياضی درراه شناخت خداوند و آخرين
روشهای سيستماتيک و علمی درراه حرکت بهسوی او استفاده کنيم.
در روشهای علمی و سيستماتيک جهت انجام يک پروژه پلههای مختلفی مطرح
است.
بهعنوانمثال اگر شما خواهيد يک کشتی بسازيد بايستی ابتدا نقشه کشتی را
ترسيم نماييد و سپس محوطهای که آن کشتی قرار است در آن مونتاژ شود را در
برنامه قرار دهيد و سپس فعاليتهای مختلف از قبيل برشکاری ورقهای بدنه و
جوشکاری آنها و نصب لولهکشی و موتور و غيره را مستند نموده و تداخل
فعاليتها با يکديگر و تقدم و تأخر و غيره را مشخص نموده و سپس به هر يک از
فعاليتها يک عنوان و شماره فعاليت تخصيص داده و پسازآن دياگرامهای
اجرای فعاليتها و جداول زمانی و غيره را ترسيم نماييد .اگر غيرازاين عمل
کنيد ،با چند هزار کارگر و هزاران تن آهن و موتور و تجهيزات و غيره ،جز اجرای
نمايشی که به اتالف ميلياردها تومان سرمايه و دهها هزار ساعت وقت افراد
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میانجامد ،کاری انجام ندادهايد .مؤمن شدن و نزديک شدن و به خداوند نيز
زمانی که بهعنوان يک پروژه مطرح میشود بايستی شماره پروژه ،عنوان پروژه،
اهداف پروژه ،شرح فعاليتهای اصلی و فرعی پروژه ،زمان اجرای فعاليتهای
پروژه و زمان اجرای کل پروژه ،برايش مشخص باشد.
برای شروع بايستی قبل از هر چيز يک دفتر برای برنامهريزی پروژه خود تهيه
کنيد .يک دفتر  177برگ برای شروع کفايت میکند .پس از درج نام خدا ،در
صفحه اول تاريخ امروز را يادداشت کرده و بنويسيد که در اين روز میخواهيد
پروژه پيشرفت عرفانی خود را شروع کنيد .ابتدا وضعيت فعلی خود را در اين
دفتر به شرح زير يادداشت کنيد:

 -1عادات بد و ناپسند
هرگونه عادت بدی که داريد ،و فکر میکنيد اين عادات شمارا از خدا دور
میکند ،را يادداشت کرده و برای آنيکی دو خط توضيح دهيد .اين عادات شامل:
غيبت ،اعتياد به سيگار و مواد مخدر ،پرخوابی ،پرخوری ،رشوهخواری و غيره
است .مثالً با ذکر پرخوری ،بنويسيد که دليل پرخوری شما چيست و سپس درج
نماييد که برای جلوگيری ازآنچه کارهايی به نظر شما میرسد .برای ترك عادات
ناپسند میتوانيد از مشورت با افراد مورد اعتماد و مؤمن استفاده کرده و
روشهای آنان را در غلبه بر اين عادات سؤال نماييد.
برای برخی از موارد الزم است که يک برنامه اصالحی مرحلهای در نظر
بگيريد ،چون ممکن است ترك آنها در يک مرحله مشکل باشد .اگر برنامه
مرحلهای در نظر میگيريد حتماً با ذکر تاريخ و زمان باشد ،وگرنه مراحل کار
هيچگاه به انجام نخواهد رسيد.
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پيشرفت در عالم عرفان مشابه پرواز دادن يک هواپيمای دوموتوره است.
قبل از حرکت دادن هواپيما ،بايستی باند پرواز را صاف و مسطح نمود وگرنه
چرخهای هواپيما قبل از پرواز در چاله و گودالهای باند گيرکرده و سرنگون
میشود .در رابطه با عرفان ،ترك عادات ناپسند و کنار گذاشتن گناهها ،بهمثابه
صاف کردن باند پرواز است.
بعضیها بهجای آنکه باند پرواز پر از چالهچوله خود را صاف کنند شروع به
گاز دادن به هواپيما میکنند .يعنی بهجای بررسی و کاهش گناهان و عادات
ناپسند ،عبادت خود را زياد میکنند .هواپيمای پرسرعت قبل از بلند شدن از
زمين در اولين چاله چرخهايش را ازدستداده و قبل از آنکه بتواند به پرواز درآيد
متالشی میشود.

 -5عادات خوب
در اين قسمت عاداتی که مناسب و خداپسندانه بوده و برای شما قابل
انجام است را ذکر نماييد .مانند راستگويی ،بخشش ،سر زدن به اقوام ،دستگيری
از مستمندان ،دعوت افراد به کار خير ،راه انداختن اربابرجوع در کار و غيره.
برای هر يک از اين عادات کارهايی که میتوانيد انجام دهيد ،که اين عادات خوب
را بيشتر انجام داده و يا در انجام آنها پيشرفت بيشتری برايتان ايجاد شود را
يادداشت کنيد.

 -8امور عبادی
در رابطه با امور عبادی وضعيت فعلی خود را يادداشت کنيد .اگر نماز
نمیخوانيد يا روزه نمیگيريد و غيره ،همه را يادداشت نموده و مانند يک پروژه
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تعمير کشتی برای بازسازی هر قسمت کارهايی که بايستی انجام داد و زمانهای
الزم برای آنها را يادداشت کنيد.

 -0افرادی که با آنها معاشرت میکنید
اسامی افرادی که با شما معاشرت دارند و به منزل شما میآيند و يا شما به
منزل آنها میرويد را يادداشت کنيد و بر اساس معيارهای زير آنها را ارزيابی
نماييد:
ـ کسانی که اهل دزدی ،رشوهگيری ،رباخواری و کارهای خالف هستند،
افراد کامالً بیبرکت میباشند .اگر در منزل آنها چيزی بخوريد و يا با آنها
معاشرت خانوادگی داشته باشيد هرچقدر که سير و سلوك عارفانه داشته باشيد
بهجايی نمیرسيد .در کتاب بسوی روشنايی  5در بخش قوانين برکت ،داليل اين
امر را توضيح خواهم داد .پيغمبر (ص) میفرمايند چهار چيز برکت را از زندگی
انسان میبرد .اول خيانت ،دوم دزدی ،سوم شراب خوری و چهارم زنا.
ـ کسانی که دائماً بدبيار هستند و برايشان از دروديوار مشکل میبارد و
هميشه ناالن و گريان هستند نيز افرادی بیبرکت هستند و لذا بهتر است آنان را
از ليست دوستان و معاشرين خود حذف نماييد .در مراحل پيشرفته عرفان که
برکت زيادی به دست آوريد ،شايد بتوانيد به اينگونه افراد کمک کنيد .ولی در
مراحل اوليه اينگونه افراد برکت حاصل از تالشهای شمارا بر باد خواهند داد.
ـ افرادی که دارای صورتهای کدر هستند (اين با تيرگی پوست متفاوت
است) و چشمهايشان خشک و غير مرطوب است و بیرحم و سنگدل و متکبر
هستند و خودشان را از ديگران باالتر میدانند نيز افراد بیبرکت هستند و برای
معاشرت مناسب نيست .معموالً بچهها ازاينگونه افراد خوششان نمیآيد و
حيوانات مانند سگ و غيره نيز به اين افراد حمله میکنند.
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ـ افرادی که مهربان و متواضع و دارای صورتهای روشن (برخالف کدر) و
چشمهای مرطوب هستند افراد بابرکت میباشند .اينگونه افراد معموالً موردعالقه
بچهها بوده و حيوانات نيز از آنان خوششان میآيد .کسانی که با آنها معاشرت
میکنيد اگر در شما مهربانی ،اشتياق به تالش وزندگی ،ايمان به خدا و
درستکاری را ترويج نمايند ،افراد مؤمن هستند ،حتی اگر بهظاهر زياد به مؤمن
شبيه نباشند .کسانی که در معاشرت با آنها يأس و دلسردی ،بیايمانی ،دور
شدن از خدا و بدکاری در شما تشديد شود افراد کافر هستند ،حتی اگر بهظاهر
به مؤمن شبيه باشند.
اگر افرادی که با آنها معاشرت میکنيد همگی دارای ارزيابی ناجور
هستند ،سعی کنيد ليستی از افراد مناسب که امکان آشنايی و معاشرت با آنها
برايتان فراهم است را تهيه نموده و با برنامهريزی آنها را جايگزين دوستان فعلی
خودنماييد .چون نيت شما در اين کار تقرب به خداوند است مطمئناً موفق
خواهيد شد .در آيه  144سوره نساء آمده است" :ای کسانی که ايمان آوردهايد!
مبادا کافران را به دوستی انتخاب کرده و مؤمنان را رهاسازيد".

8ـ افرادی که میتوانید وسیله هدایت آنها را فراهم کنید
يکی از مواردی که در عرفان بسيار مورد تأکيد است ولی متأسفانه به آن
توجه زيادی نمیشود ارشاد و راهنمايی ديگران به راه خدا است .ايمان دستهگل
خوشبويی است که زندگی افراد را معطر کرده و آنها را از موجوداتی مأيوس و
نااميد و بدون عشق ،به افرادی پر از شور و عشق و عالقه به زندگی و با اطمينان
از عالم غيب و حيات پس از مرگ تبديل میکند و لذت مؤمن بودن واقعی را به
آنها میچشاند .بنابراين برای افرادی که اين راه را پيداکردهاند واجب است که به
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شکرانه نعمتی که خداوند به آنها اهدا کرده است ديگران را نيز در اين امر
شريک نموده و اين دستهگل خوشبو را به اقوام و دوستان خود تقديم نمايند.
انسان مؤمن بايستی هرروزش يک روز جديد درراه پيشرفت و تقرب به خدا
باشد و ديگران را نيز در پيشرفت خود سهيم کند .حضرت علی (ع) میفرمايند( :
من تساوی يوماه فهو مغبون )  .يعنی ( :هرکس که دو روزش مساوی باشد
مغبون است ).
ارشاد از امور مهم بوده و دارای اجری صدها برابر بيشتر از اعمال عبادی
است .اگر يک نفر با معرفی اين راه به شخص گناهکاری اسباب هدايت وی را
فراهم کند ،در کليه اعمال ثوابی که آن شخص انجام میدهد شريک شده و اجر
معنوی و برکت زيادی را نصيب خود میسازد.
همانطور که بيشترين چيزی که يک مادر را خوشحال میکند بازگرداندن
فرزند از خانه گريخته وی به آغوش خانواده است ،بيشترين رضايت پروردگار نيز
در هنگامی تأمين میشود که بندة گنهکاری به آغوش وی بازگردد .بنابراين در
دفترتان ليست افرادی که میتوانيد وسيله هدايت آنها را فراهم کنيد را
يادداشت نموده و بهطور پيوسته بر روی آنها کارکنيد .حضرت محمد (ص) به
حضرت علی (ع) میفرمايند :اگر يک نفر به خاطر تو هدايت شود ارزشش برای تو
از آسمانها و زمين بيشتر است .وقتی ارشاد برای حضرت علی (ع) چنين اجری
دارد ،برای ما که در مقابل آن بزرگوار چون قطرهای آب در مقابل اقيانوس
هستيم ديگر جای خود دارد .برای موفق شدن در ارشاد بايستی هر چه بيشتر
تالش نماييم .برای شروع میتوان با تعريف کردن از مطالبی که خواندهايم ،خريد
و هديه يک کتاب و يا چاپ و تکثير يک سی دی قرآن و يا سی دی مرتبط ديگر
شروع نماييم.
مراقب باشيم کارهايی که انجام نمیدهيم را به ديگران ارشاد نکنيم .در
قرآن در آيه  5سوره صف آمده است" :يا ايها الذين آمنوا لِمَ تقولونَ ما ال
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تفعلون" يعنی ای کسانی که ايمان آوردهايد برای چه چيزی را میگوييد که
خودتان انجام نمیدهيد .بنابراين برای آنکه ارشادمان هر چه بيشتر مؤثر واقع
شود بايستی خود را هر چه بيشتر بسازيم:
کـــی تواند که شود هستیبخش؟
ذات نـايـــافته از هستیبخش
کـــی توانــــد صفت آبدهـــی؟
خشک ابــــری که بود زآب تهی
حرفهای ما زمانی در دل مردم مینشيند که خداوند ما را اليق اجر آن بداند.
من خود مدتها سعی میکردم که افراد را با داليل رياضی و منطق و غيره به راه
خدا هدايت کنم ولی کوچکترين پيشرفتی حاصل نمیکردم .درصورتیکه بعضی
افراد پيشرفته در عرفان را میديدم که بدون آنکه سوادی داشته باشند و يا
اينکه صحبت خاصی بکنند ،افراد را مانند مغناطيس جذب خود نموده و به مسير
خداوند هدايت میکنند .خيلی درباره دليل اين مورد فکر کردم ،نهايتاً به اين
نتيجه رسيدم که آن افراد به علت عبادت و کار کردن درراه خدا ،برای خدا عزيز
شدهاند و خداوند برای آنکه به اين افراد اجر بدهد ،آنها را وسيله هدايت
ديگران قرار میدهد .هنگامیکه انسان درراه خدا زحمت بکشد و وجود خود را
پاك کند ،خداوند وی را بهعنوان وسيله هدايت ديگران منصوب نموده و از قلب
پاکش چشمههای نور و حکمت جاری خواهد کرد .در آيه  28سوره اعراف آمده
است" :وَالبَلَدُ الطَّيِبُ يَخرُجُ نَباتُهُ بِاِذنِ رَبِّه وَالَّذی خَبُثَ اليَخرُجُ اِالّنَکِداً" يعنی
زمين پاك و طيب ميوهاش را به اجازه پروردگارش میروياند اما از زمين خبيث و
ناپاك جز گياه ناچيز و بیارزش چيزی بيرون نمیآيد.
هنگامیکه ارشاد میکنيد نيتتان اين باشد که مردم را به راه خدا دعوت
کنيد .نه آنکه به آنها بفهمانيد که شما چه قدر به خدا نزديک هستيد و يا
اينکه چه مقام روحانی بااليی داريد .بنابراين حتماً وضو داشته باشيد و در دل
بگوئيد" :خداوندا ،من بنده ناچيز از تو میخواهم اجازه دهی مردم را به راه تو
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دعوت کنم ".حضرت موسی (ع) دعا میکند" :رَبِّ اشرَح لی صَدری وَيَسِّرلی
اَمری وَاحلُل عُقدَةً مِن لِسانی" (طه  . )52-50يعنی :خداوند سينهام را گشاده
فرما و کار را برايم آسان کن و عقده را از زبانم بگشا.
يکی از نکات مهم در ارشاد آن است که شما نبايست تحت هيچ عنوان
طناب هدايت کسی را پاره کنيد ،قبل از آنکه طناب هدايت خود را به او وصل
نماييد .يعنی اينکه سراغ يک مسيحی نرويد که به او ثابت کنيد که انجيل
تحريفشده است .اين باعث خواهد شد که وی اعتقادات فعلی خود را نيز از
دست بدهد ،و لذا اگر او مرتکب گناهی بشود شما مقصر خواهيد بود .بهجای اين
کار بهتر است که حقانيت قرآن را بهصورت علمی برای وی ثابت کنيد .بديهی
است که وی پس از اعتقاد به قرآن ،انجيل را رها خواهد کرد.

 -6خوابها و اتفاقات خارقالعاده
برای افرادی که در مسير الهی سير و سلوك مینمايند ،خوابها و اتفاقات
خارقالعادهای رخ میدهد که يادداشت کردن و مرور آنها باعث حفظ و تقويت
ايمان آنان میگردد .اين موارد را در دفتر خود يادداشت کنيد و از بازگو کردن
آنها برای افراد ديگر (مگر در موارد ارشادی) خودداری نماييد .بازگو کردن اين
موارد به دو دليل باعث کند شدن روند پيشرفت عرفانی شما میشود .اول به
دليل اينکه به شما احساس اوليايی دست میدهد و به خود مغرور میشويد .دوم
به دليل آنکه مردم به خاطر تقرب شما به خدا ،به شما حسادت کرده و اين امر
باعث از بين رفتن برکت شما میشود.
همانطور که برای انجام يک پروژه نياز به مکان مناسبی است ،برای انجام
امور عبادی نيز الزم است مکان مناسبی در نظر گرفته شود .لذا در صورت امکان،
محلی تميز و بهدوراز سروصدا را برای اين کار در نظر بگيريد .اين مکان بايستی
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چراغ و همچنين فرش و موکت مناسبی داشته و برای زمستان وسيله گرمايش
آن به نحوی باشد که اگر درروی زمين خوابتان برد ،مريض و بيمار نشويد.
گذاشتن عود سوز و بوته گل و گياه کوچکی در اين مکان شرايط آن را مناسبتر
میکند .گذاشتن تشک راحت و رختخواب در محل کار مناسبی نيست ،چون هر
کس با ديدن رختخواب راحت بيشتر به خواب راغب میشود تا سير و سلوك و
شبزندهداری .تعبيه يک دستگاه پخش صوت کاست و يا سی دی پلير جهت
پخش قرآن و سخنرانیهای عرفانی بسيار مفيد است .سعی کنيد مکان عبادت
خود را عوض نکنيد يعنی سجاده خود را هميشه در يک مکان خاص بيندازيد و
همانجا نماز بخوانيد و ذکر بگوييد .سجاده خود را زودبهزود نشوييد .برای عبادت
حتماً پای خود را بشوييد و بدن خود را نيز تميز نگهداريد .بوی بد پا و بدن
بزرگترين مانع در پيشرفت عرفانی است .بعضیها يک لباس خاص مانند يک
پيراهن سفيدرنگ بلند مدل عربی با يک شلوار سفيد برای عبادت شبانه
خوددارند .لباس عبادت خود را نيز مانند سجاده بدون دليل و زودبهزود نشوييد.
تسبيح از وسايل مهم در عبادت است .سعی کنيد هميشه از يک تسبيح واحد
برای شمارش ذکر استفاده کنيد و آن را عوض نکنيد.
برای شروع حداقل بايستی نيم ساعت در روز وقت صرف نمود .نگوييد
تخصيص اين وقت برای شما مشکل است .حتی اگر گرفتارترين افراد هم باشيد،
با کاهش نيم ساعت از خواب خود میتوانيد چنين وقتی را برای خود ايجاد کنيد.
اگر نخواهيد نيم ساعت وقت برای چنين کاری بگذاريد چطور میتوانيد خود را
مجاب کنيد که در اين راه تالش کردهايد؟ حتی اگر کامالً بیايمان هم باشيد ،اگر
يک درصد به عالم غيب وزندگی پس از مرگ احتمال بدهيد ،تحقيق در مورد آن
ارزش نيم ساعت وقت روزانه شمارا دارد .برای شروع میتوانيد از مسائل
مطرحشده در همين کتاب شروع نماييد.
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حداقل مدت الزم برای آنکه به نتايج قابلمالحظهای در کار خود برسيد
اختصاص چهل روز بهطور پيوسته به اين امر است (يعنی  47روز هرروز نيم
ساعت) .هر هفته برنامه روزانه خود را در دفتر نوشته و کارهايی که انجام دادهايد
را نيز يادداشت کنيد .اگر در طول مدت خوابهايی ديديد که با موارد ذکرشده
مرتبط بودند و يا مکاشفاتی داشتيد آنها را برای کسی تعريف نکنيد و فقط در
دفتر خود يادداشت نماييد .در طول اين مدت اگر عالقهمندی شما زياد شد
میتوانيد مدتزمان بيشتری را به اين امر اختصاص دهيد .هر وقت در طول
مسير ،پيشرفت شما کند شد و يا احساس کرديد که داريد در جا میزنيد ،علت
را بررسی نموده و تدابير الزم در رابطه با رفع آن را در دفتر يادداشت نماييد .نماز
بهموقع خواندن ،وضوی دائم داشتن ،دو روز در هفته در روزهای دوشنبه و
پنجشنبه روزه گرفتن از کارهايی است که پيشرفت شمارا بهطور محسوس
افزايش میدهد .همانند ورزشکار بدنسازی که بامالحظه اندام خود در جلو آينه
هرروز زمان بيشتری را به تمرين اختصاص میدهد ،افرادی که درراه عرفان
حرکت میکنند نيز با تقويت ايمان و بروز جلوههای عارفانه ،هرروز زمان بيشتری
را به سير و سلوك و عبادت اختصاص میدهند .بعضی از افراد در اين راه در
شبانهروز  4الی  1ساعت را به خواب تخصيص داده و مابقی را درراه ذکر و عبادت
و سير و سلوك عرفانی سپری میکنند .يک ساعت قبل از اذان صبح تا طلوع
آفتاب زمان مناسبی برای تزکيه نفس و استغفار و نزديک شدن به خداوند است.
پروژه حرکت به سمت خداوند يک پروژه دائمی بوده و در طول زندگی ادامه
خواهد داشت .بنابراين در اين راه بهتر است که از کارهای شتابزده و جو گيرانه
اجتناب نموده و بهطور پيوسته خود را برای يک سفر طوالنی آماده نماييم .در
اين مسير گاهگاه به حاالت روحی مختلفی برخورد میکنيم که اهل عرفان به آن
قبض و بسط میگويند .يعنی گاهی شور و شوق و نور ايمان در وجود ما شعله
میکشد که حالت بسط است و گاهی احساس کم شدن انرژی روحی میکنيم،
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که اين حالت قبض است .تعجب نکنيد ،اين امر طبيعی است .حرکت يک مؤمن
به سمت خدا يک حرکت نوسانی به سمت باال است .اينکه مسير حرکت به سمت
باال باشد خيلی مهم است .يعنی عليرغم باال و پايين شدنهای روحی ،اگر وضع
ايمان شما از ماه قبل بهتر است حرکت شما مناسب است .در غير اين صورت
مجدداً فصلهايی از اين کتاب را مطالعه نموده و دفتر خود را مرور کنيد .وضعيت
عرفانی افراد را میتوان به يک سطل شبيه نمود .اين سطل دارای تعدادی سوراخ
است که محلهای خروج برکت میباشد .گناه ،مال حرام خوردن ،در منزل افراد
بیبرکت غذا خوردن و غيره از عوامل ايجاد سوراخ در سطل است .آبی که به
داخل سطل ريخته میشود همان برکتی است که با عبادت و کارهای خير ايجاد
میشود .بنابراين اگر ما سعی نکنيم که سوراخهای ظرف را بگيريم ،هرچقدر آب
در آن بريزيم ،آب از سوراخها به بيرون میريزد و سطح آب سطل باال نمیآيد .تا
مادامیکه آب سطل باال نيايد ما تغييری در انرژیهای روحی خود احساس
نخواهيم کرد .هنگامیکه احساس میکنيم آب سطلمان پايين آمده ،دو علت
ممکن است وجود داشته باشد .يکی آن است که آب کمی در سطل ريختهايم،
يعنی اينکه عبادات و اعمال صالحمان کم است .ديگر آنکه برخی سوراخها در
سطل ما وجود دارد که هنوز متوجه آن نشدهايم .زمانی که اولين سطل شما پر
شود ،به اولين درجه اوليايی خود رسيدهايد .نگران نباشيد ،سطلها يکی پس از
ديگری میتواند پر شود و حدومرزی برای پيشرفت وجود ندارد .پيشرفت عرفانی
مشابه حرکت اتومبيل به دور پيست مسابقه است .هر اتومبيل هنگامیکه يک
دور میزند ،زمانی که به نقطه اوليه میرسد يک نفر با تکان دادن پرچم به او
میفهماند که يک دور انجامشده ،پس از عبور از آن نقطه ديگر از تکان دادن
پرچم خبری نيست ،تا آنکه اتومبيل مجدداً به خط اصلی برسد .بنابراين در مسير
عرفانی ،سالک نبايستی انتظار داشته باشد که هرلحظه برايش پرچم تکان بدهند.
پرچم تکان دادن پس از هر دور گردش انجام خواهد شد .يعنی پس از پر شدن
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هر يک از سطلهايی که اشاره کرديم ،سالک عالئم مربوط به اتمام هر مرحله و
شروع مرحله بعد را دريافت خواهد کرد .در حديث قدسی آمده است:
بنده من همواره با نافلهها به من نزديک میشود تا آنجا که او را دوست
میدارم .هنگامیکه او را دوست بدارم گوش او میشوم که با آن میشنود ،چشم
او که با آن میبيند و دست او که با آن عمل میکند و پای او که با آن راه
میرود .اگر از من درخواست کند به او میبخشم و اگر پناه بجويد پناهش
میدهم.
نافلهها و يا نوافل اعمال فوقبرنامه است .حاجآقا دوالبی رحمهاهلل اله عليه
مثال خوبی برای نافلهها زدهاند ،شما سالها با يک بقالی معامله میکنيد و پول
میدهيد و جنس میگيريد و روابط شما متعارف و عادی است .يک روز بقال
چهارتا سيب خيلی درشت به شما میدهد و وقتی شما میخواهيد پول آن را
بدهيد میگويد :اين سيبها فروشی نيست و وی آنها را از باغش مخصوص شما
چيده است .اين هديه به دل شما خيلی خوش میآيد و از آن تاريخ احساستان
نسبت به آن بقال عوض میشود .بنابراين زمانی که يک غذای خوب در منزل
داريد ياد سيبهای بقال میافتيد و به خانم میگوييد که يک ظرف از آن غذا را
بکشد تا برای بقال ببريد .بده و بستان هرازگاهی تکرار شده و رابطه شما و بقال
هرروز نزديکتر میشود تا حدی که وقتی از آن محل میرويد نيز همواره برای
بردن هديه و ديدن بقال میرويد و او نيز بهنوبه خود به ياد شما بوده و برای شما
هديه میآورد.
يکی از موانع بزرگ در جلوگيری از افزايش ارتعاشات روحی ،ذهن انسان
است .در جلد دوم اين کتاب در مورد عرفان و ابعاد عرفانی ،در اين رابطه توضيح
بيشتری خواهم داد ولی فعالً فرض کنيد که برکت يا انرژی روحانی باعث افزايش
انرژیهای روحی و يا ارتعاشات روحی شما میشود .اگر ارتعاشات خود را به يک
پنکه تشبيه نماييد ،بهمحض آنکه ارتعاشات باال میرود ،شيطان از طريق ذهن
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شما يک طناب الی پرههای اين پنکه انداخته و از افزايش سرعت آن جلوگيری
میکند .بنابراين برای افزايش ارتعاشات روحی بايستی ذهن خود را آرام کنيد.
فقط شمشير ال اله اال اهلل میتواند طنابهايی که ذهن شيطانی برای شما پرتاب
میکند را پاره کند .به حضرت علی (ع) میگويند از کجا به اين مقام رسيدی،
فرمود :در دروازه دل نشستم و غير خدا را راه ندادم.
از باليای بزرگ در پيشرفت عرفانی انسان ،احساس روحانی بودن است .ما
بايد بدانيم که اگر به درجهای هم نائل شدهايم به خاطر لطف و عنايت حضرت
حق بوده است .از حضرت داوود (ع) روايت است که به حضرت حق میفرمايد:
چگونه تو را طلب کنم آنگونه که تو را بيابم .خداوند میفرمايد ای داوود در
اولين گامی که بسوی من برداشتی مرا رها ساختی ،چه طلب را از خود ديدی نه
از من که در طلب تو هستم.
شيخ صنعان تا مادامیکه گرفتار حجاب روحانيت بود نتوانست به نور حق
برسد و هنگامیکه آن دختر مسيحی وی را به خوكدانی فرستاد و حجاب
روحانيت وی را نابود کرد به تعالی رسيد .بنابراين انسان در مسير الهی بايستی از
وجود روحانی نيز فانی گردد.
عالوه بر مطالب ذکرشده ،به علت آنکه دفتر برنامهريزی ،دفتر
آموختنیهای عرفانی شما نيز است ،يک بخش از اين دفتر را به حکمت و
آموختنیهای مفيد اختصاص بدهيد .در اين بخش از دفتر آيات قرآنی ،شعرها و
ضربالمثلهای عرفانی و آموزنده ،و کليه مطالبی که به نحوی درراه پيشرفت
روحی شما مؤثر است را يادداشت نموده و گاهگاهی با خواندن و يادآوری ،آنها را
از برنماييد .بهنحویکه بتوانيد ديگران را نيز از همان مسيری که خودتان رفتهايد
به راه نور و حقيقت دعوت نماييد.
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مؤمن بايستی پر از نور و معرفت و ارشاد و نصيحت و جلوههای مثبت بوده
و با نور خدا ببيند .رسول اکرم (ص) میفرمايند" :اِتقوا فراسهَ المؤمن فاّنهُ يَنظُرُ
بنورِ اهلل" يعنی از فراست مؤمن بپرهيزيد چون مؤمن با نور خدا میبيند.
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روش نوشتن دفتر برنامهریزی عرفانی
همانطور که در صفحات قبل توضيح داده شد ،حرکت به سمت خدا نياز
به برنامهريزی علمی دارد و بدون برنامهريزی پيشرفت مناسبی ايجاد نخواهد شد.
دستورالعمل ذکرشده در اينجا ممکن است توضيح واضحات به نظر بيايد ولی اگر
عزيزان کمی به خود زحمت داده و آن را انجام دهند ،مطمئناً از ثمرات آن
بهرهمند خواهند گرديد.
برای شروع يک دفتر  177برگ خريداری نموده و از سمت راست آن
بهعنوان قسمت برنامهريزی و از سمت چپ آن بهعنوان قسمت آموختنیهای
عرفانی استفاده نماييد .در بخش آموختنیهای عرفانی ،هرگونه آيات قرآنی،
شعرها و ضربالمثلهای عرفانی و آموزنده و کليه مطالبی که به نحوی درراه
پيشرفت عرفانی شما مؤثر است را يادداشت نموده و گاهگاهی با خواندن و
يادآوری ،آنها را از برنماييد.
دستورات عبادی که در اينجا ذکر گرديده مربوط به طريقت عليه قادری
کسنزانی است که برای آشنايی با آن میتوانيد به جلد دوم اين کتاب مراجعه
فرماييد .برای آغاز کار ،در قسمت برنامهريزی (سمت راست دفتر) تاريخ امروز را
يادداشت نموده و موارد را مطابق مثال زير ثبت نماييد:
دوشنبه 12/83/89
 -8عادات بد:
پرخوری -بددهنی -اعتياد به سيگار -دروغ گفتن -نامهربانی با همسر
 -7عادات خوب:
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پيشسالم بودن -بخشش -دستگيری از مستمندان -راه انداختن اربابرجوع در
کار
 -8امور عبادی:
نماز صبح گاهی خواب میمانم -دو روز روزه مستحبی دوشنبه و پنجشنبه را
نمیگيرم -اذکار صبح را نمیگويم -اذکار عشا را کامل نمیگويم -اذکار نوزدهگانه
در سطح  37هزار ال اله اال اهلل متوقفشدهام -در اذکار جمعی پنجشنبهها بهطور
منظم شرکت نمیکنم.
 -0افرادی که با آنان معاشرت میکنم:
باجناقم پول نزول میدهد -دوستم حسن کامالً بیاعتقاد است و به اعتقاداتم
توهين میکند -اکبر دوستم بدبيار است و به خاطر بیبرکتی دائماً برايش
گرفتاری پيش میآيد -ابراهيم انرژی منفی دارد و معاشرت با او انسان را دلسرد
و مأيوس از زندگی میکند -دوستم علی معتاد است -محمد دوستم بسيار مؤمن
است و بودن با وی دل انسان را نسبت به خدا گرم میکند
 -8افرادی که میتوانم وسیله هدایت آنها را فراهم کنم:
برادرم تمايل ضد اسالمی پيداکرده -شوهر خواهرم جستجوگر حقيقت است و
نياز به کمک دارد -اکبر همکارم در اداره در مورد قرآن صحبتهای منفی
میکند
 -6خوابها و اتفاقات خارقالعاده:
ديشب خوابی که به ياد بياورم نديدم
در روز بعد در باالی يک صفحه جديد با مطالبی مشابه ذيل نوشتن را ادامه
دهيد:
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سهشنبه 12/83/73
 -8عادات بد:
امروز غذا را کم کردم و نهار نخوردم -چای را بدون قند خوردم -سيگارم را از
 15عدد به  8عدد رساندم -بهجز يک مورد کوچک دروغی نگفتم -برای همسرم
گل خريدم
 -7عادات خوب:
درند مورد به اربابرجوع در کار کمک کردم -به يک فقير 1777تومان دادم
 -8امور عبادی:
خواب خود را نيم ساعت کم کردم و نماز صبح را بهموقع خواندم -اذکار صبح را
کامل گفتم -دو هزار الالهاالاهلل گفتم -چند آيه از سوره توبه خواندم
 -0افرادی که با آنان معاشرت میکنم:
باجناقم که پول بهره میدهد برای شام دعوت کرد ،قبول نکردم -از عماد همکارم
که اهل تقوا است برای کوهنوردی جمعه دعوت کردم -با يکی از اربابرجوعها
که فرد بافضيلتی است طرح دوستی ريختم -دوستی خود با علی که معتاد است
را قطع کردم
 -8افرادی که میتوانم وسیله هدایت آنها را فراهم کنم:
به برادرم يک کتاب بسوی روشنايی هديه دادم -يک سی دی قرآن به اکبر
همکارم دادم -از شوهر خواهرم برای مجلس ذکر پنجشنبه دعوت کردم
 -6خوابها و اتفاقات خارقالعاده:
نزديکیهای صبح خواب ديدم که در کنار يک برکه بزرگ ايستادهام و.......
سعی کنيد که مطالب فوق را هرروز و يا حداقل يک روز در ميان يادداشت
نماييد .ضمناً هرروز در سمت چپ دفتر خود شعر و يا آيتی از قرآن که خواندهايد
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و میخواهيد از برشويد را با ذکر تاريخ يادداشت نموده و هرروز مطالب روزهای
قبل را مرور کنيد.
برای گرفتن راهنمايی در نوشتن دفتر ،و يا اخذ کمک فکری در بهبود وضعيت
عرفانی خود ،میتوانيد هر هفته در مجلس ذکر جمعی دفتر خود را به خليفه
خود نشان داده و از نظريات ايشان استفاده کنيد ( برای افراد اهل طريق).
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کالم آخر
اميدوارم مطالب ارائهشده در اين کتاب ،هرچقدر ناقص و مختصر ،توانسته
باشد شوق حرکت در مسير حقيقت را در شما تشديد نمايد .در جلد دوم اين
کتاب درباره فيزيک و متافيزيک ،ابعاد مادی و عرفانی ،کرامات و امور خارقالعاده،
شريعت و طريقت ،و برکت و قوانين آن صحبت خواهد شد که اميدوارم
مورداستفاده قرار گيرد.
با عرض پوزش از اشتباهات احتمالی و آرزوی سالمتی و توفيق الهی برای
شما اين کتاب را به پايان میبرم .خواهشمندم حقير را از دعای خير خود
فراموش نفرماييد.

