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186



:در شبهای گذشته گفتیم

: ازمعنای سالمت ، به از آنجا که 

، و  نوع آفت و ناگواری هر 

است؛ و  و  و  

، در طول سیر خود در مسیر زندگی و از آنجا که 

همواره به دنبال سعادت است؛

  به نظر می رسد 

.  اساسی ترین مطلوب هر انسانی با هر تفکری است

187



:و گفتیم

چالش اساسی دیگری که مطرح می شود، 

این است که چگونه می توان به 

  

دسرتسی پیداکرد؟

راه دسرتسی به این چالش را 

.است در روشن شدن 

188



ماه، و زمین، خورشید و آس�ن ، اعم از 

گیاه،و حیوان و دشت، انسان و کوه 

آن  و احکام عا� و خالصه 

: است کهو 

.�امی حقایق اشیاء در آن بیان شده است

  

189



است؛

 

.  بر طبق آن است وو

 است؛می افتد در این مسیر حوادثی که اتفاق و 

.راضی بود الزم است به و 

190



:  است که

را؛ را معرفی می کند نه  

هرکس تا و میزانی را در اختیار می گذارد 

:  آیاجایگاه خود را بیابد که 

، است یا  ، است یا  

.  است یا  ، است یا  

191



های مطرح شده در   شخصیت

،

را برای ما روشن می کند؛

را می یابیم؛ در این روشنایی، 

و در این حال 

 

.به حساب می آید برای ما یک 
192



؛ووو

ووو 

وو

: هستند که

193



: اتآمده 

؛دکنسوی تزکیه، دعوت را به  

الزم است هم

را،  

.به سوی تزکیه، دعوت کند

194



است،آنچه که موجب 

تزکیه است؛سوی به   دعوت

  و

.جنبه های وجودی انسانند

  الزمه ی  

.است به دست   
195



: است که

انسان، با شیطان و 

و فرعون و موسی و قارونش 

:همگی موهبتند؛موهبتهایی که

196



َشيْطَاٌن؛ لَُه  َما ِمنْكُْم ِمْن أََحٍد إِالَّ وَ  : : قال النبي

َجلَّ  نَا إِالَّ أَنَّ اللََّه َعزَّ وَ قَالُوا َو َال أَنَْت يَا رَُسوَل اللَِّه قَاَل َو َال أَ 

)۲۹۸: ، ص۶۰ ، ج)ب�وت -ط (بحار األنوار (. إِالَّ بَِخْ�ٍ  أََعانَنِي َعلَيِْه فَأَْسلََم فَلَْم يَأُْمْرِ� 

:فرمودند پیامرب خدا 

هیچ یک از ش� نیست مگر این که شیطانی دارد؛

گفتند  یا رسول الله ش� شیطان ندارید؟

:فرمودند پیامرب خدا 

من هم شیطانی دارم فقط الله تعالی مرا یاری کرد،

197



198



199



اغلب ما در طول سال های گذشته ی عمر،

جربه پستی و بلندی ها و تلخی و شیرینی های فراوانی را ت

.کرده ایم

گاهی زندگی روی خوش خود، 

و گاهی چهره ی تلخ و ناخوش خود را به ما نشان داده 

.است

در طول این سال ها دیده ایم که خودمان و دیگران،

هستیم، به دنبال  

200



: همگان تالش می کنند که

.دست یابند به 

آیا در 

؟هست دسرتسی به 

بیایید نگاهی کوتاه به یکی از سوره های 

.داشته باشیم
201



202



203

يِم بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحِ 

لََك  لَْم أَ 

؛ظَْهرََك أَنَْقَض ي ِوْزرََك؛ الَّذِ َوَضْعنا َعنَْك َو 

ِذكْرََك؛َو رَفَْعنا لََك  

ْرساً،يُ َمَع الُْعْرسِ نَّ يُْرساً؛ إِ فَإِنَّ َمَع الُْعْرسِ  

 .فَاْرَغْب َربَِّك   ىلإِ فَانَْصْب؛ َو فَإِذا فََرْغَت  



در این بخش از سوره، 

:پیامرب اقرار می گیرد کهخداوند، از 

لََك  لَْم أَ 

  

 .
204



ت ادامه ی آیات نیز از بار سنگین رسالت و تحمل نامالی�

تبلیغ دین الهی سخن می گوید که بر دوش رسول خدا 

:سنگینی می کرد

 برداشتیم؛بار سنگین تو را 

که پشت تو را شکسته بودباری 

و نام و یاد تو را باال بردیم 205



:در ادامه می فرماید

،  إِنَّ ؛   فَإِنَّ 

یعنی 

یعنی  و 

داللت بر ) (کلمه ی 

.  ددو چیز با یکدیگر می کن 
206



،  إِنَّ ؛   فَإِنَّ 

:یعنی

  

  و  

.همراه و هم بسته اندیکدیگر با 

معیت و هم بستگی و همراهی؛ 

.نه دو امر جدا از هم یا به دنبال یکدیگر 207



تا با چه دیدی به

نگاه کنیم؛   

به عنوان  اگر به 

نگاه کنیم؛  )(یک 

.همراه می شود با  
208



!دقت کنید

: خداوند به پیامرب �ی گوید

.کردیم ما سختی های تو را به آسانی 

.دادیم) (ما به تو : بلکه می فرماید

لََك  أَ لَْم 

209



نیست، و آمدن  سخن از رف� 

.است) (سخن از 

)  (و صاحب 

به گونه ای نگاه می کند، را   

.را جستجو کند) (آن در که 

) (برای صاحب 

.است) (نردبان 

210



در) (

  

.را جستجو می کند 

)  (

مانند غواص در حوادث، شناور و غوطه ور است؛

.را جستجو می کند) (از هر حادثه ای 

) (در این

.با یکدیگر هم بسته اند و   211



، ) (سوره ی انرشاح گزارشی از دادن 

به پیامرب نیست؛

است؛ ، ) (به ) (بیان راه 

:در این بخش از آیات است )(این 

،  إِنَّ ؛   فَإِنَّ 

212



، ) (یا

در ) (می دهد که در هر ) (به ما 

.باشیمجستجوی 

یافتیم؛را  ) (و هرگاه در 

همراه آن را  ) (شیرینی و حالوت ) (از 

.دریافته ایم

،  إِنَّ ؛   فَإِنَّ  213



بروند؛) (منتظر نباشیم 

جای آن را بگیرند) (و 

.این اتفاق هرگز رخ �ی دهد

:آیا تجربه نکرده اید که

که می رود؛ )(هر  

.جای آن را می گیرد )(

214



 .بَِّك رَ   إِىلَو ؛  فَإِذا 

  ریشه ی  اصلی کلمه ی  

خالی شدن از اشتغال است، 

، )(چه اشتغال درونی 

.و چه اشتغال از کار و شغل
215



 .َك َربِّ   إِىلَو ؛  فَإِذا 

، ) (با آمدن 

اشتغال درونی به پایان می رسد؛

).  (حال وقت آغاز کار است 

.است )(تنها کاری که باید انجام شود 

216



 .َربَِّك   إِىلَو 

، )(برَربَِّك   إِىلتقدیم 

:نشانه ی حرص است، یعنی

، ) (با آمدن پیامرب 

پایان می رسد؛تو به اشتغال درونی 

).  (حال وقت آغاز کار است 

: تنها کاری که باید انجام دهی

.است) ( 217



، ) (محصول 

، است؛ و 

)  (دست�یه ی  

.و دل کندن از غیر است

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

ه درآیدــدیــو چـو بیرون رود فــرشــت
218



219

می دهد؟در کدام جایگاه رخ 

یا



220

رشحی بر معنای 



زندگی، انسان در �ام لحظات 

  افزایش دنبال به 

 ، ،

 ، ،

.است. . . و  
221



:و عجیب این است که

222



هم، در دنیای معنا حتی 

یابد، به معنویتی دست اگر 

.استآن  دنبال به 

، خوِش حاالت 

، حضوِر 

، و آه و شب زنده داری اشک 

.امورو امثال این 
223



: که، و خالصه ، دا�ا کل�ت 

است، دنیای ه�ن 

، اهمیترا به خود مشغول کرده و از توجه به او 

.بازداشته است

!دقت کنید

.، بازداشته استاهمیتتوجه به از 

.)، صحبت می کنیماهمیتبعدا درباره (
224



:  که خود یا دیگران می گوییممی شنویم دا�ا 

:  می خواهدد� 

.باشم پدر 

.باشم فرزند 

.باشم همرس 

.باشم معلم 

.باشم بنده 

.باشم شهروند 

. . . .و  225



�؛ گش) تر(و به دنبال ) تر(سیر در دنیای 

قطع؛ ما را از امری مهم، دسرتسی 

.استزندگی را برای ما تلخ کرده و 

ی، ناراضاز آنچه در آن به رس می بریم دا�ا 

 به دنبال بهرت کردن اوضاع از هر جهتو 

.می باشیم
226



:چونمی شود  )بهرت(مورد، هر وقت که یک 

  ؛)هستاز آن هم بهرت (

از مدت کوتاهی، آنچه که به آن بعد 

می اندازد؛ رسیده ایم را از چشم ما 

نبال افتاده و به د) بهرت(دوباره در بازی و 

.می گردیم) تر(آن 
227



خداوند تعالی در قرآن کریم در یک 

) ( بیان 

از مردم را مخاطب قرار داده و گروهی 

:می فرماید

 )أَلْهاكُُم التَّكاثُرُ (
228



لَْمقاِبرَ االتَّكاثُُر َحتَّى ُزرْتُُم أَلْهاكُُم 

 ،

�وده است، را به خود مشغول ش� 

:كهكار لغو گذراندید به این را عمرى 

عده بگویند مردان ما بیشرتند، این 

بیشرتیم، آن عده دیگر بگویند ما و 

229



نكردید؛ هم اكتفاء و به این 

آنكه به رس قرب مردگان خود رفته، تا 

هایتان افزودید،  آنها را به عدد زندهعدد 

.دكردی به مردگاِن بیشرتِ خود، و 

230



!کنیددقت 

خر گروه بر رس تعداد نفرات به یکدیگر فدو 

می کنند؛ فروشی 

عداد جاییکه به رساغ مردگان خود می روند و تتا 

می کنند؛ آنها را هم به عدد خود اضافه 

.از ک�ت عددشان احساس افتخار می کنندو 

231



اول، نگاه در 

 می رسد؛کار عبث و بیهوده به نظر این 

:هکبا دقت بیشرت متوجه می شویم ولی 

کار علت این  

اهمیتامر دارای یک  

.هر دو قبیله استبرای 
232



وجودِ اصل 

، اهمیتدارای امر 

.نیستبیهوده 

233



:استبیهوده آنچه 

، اهمیت جستجوی

.است عا� اعداد در

234



امر و نتایجِ آن، به این کریم هم، آنان را قرآن 

:می فرمایدمی دهد و توجه 

  أَلْهاكُُم التَّكاثُرُ 
؛ ش� را به خود مشغول کرده است 

.  )و از آنچه دارای اهمیت می باشد باز داشته است(

رفته اید؛ جایی که به رساغ قربها تا 

.پرداخته ایدبه ش�رش مردگان خود و  235



236

طرح یک



!از خودتان سوال کنید

چه اموری 

زندگی ش� است؟در

237



:به عنوان یک مثال

،یکی از امور مهم در زندگی اغلب افراد

.است 

در زندگی افراد مهم است؟ چرا 

238



23
9

دلیل

در زندگی انسانها



: آیا تصدیق می کنید که

در زندگی انسانها،

است؟

:پس

  =
240



دلیل

.آن است 

: پس

:استآنچه در 

.است
241



!دقت کنید

؛آیا ما می توانیم از 

یم؟داشته باش 

242



دلیلِ 

.آن است 

: پس

:استآنچه در 

.است

:اما
243



.نیستهم 

آسایش ما را سلب کرده؛  

  و در 

.می کنیماحساس 

244



پس

  

:آنچه که ما حقیقتا می خواهیم

.است
245



:یک بار دیگر از خودتان سوال کنید

؛آیا ما می توانیم از 

م؟داشته باشیتجربه ی  

246



شاید تجربه ی  

؛از 

؛به نظر برسد

؟تغییر دهیم چطورسوال را اما اگر 

247



!ددهیرا به این شکل تغییر سوال 

؛آیا ما می توانیم از 

یم؟داشته باش 

248



با توجه به این که غالبا،

دارد، برای ما 

؛ نه 

در نتیجه باز هم این سوال برای ما 

می رسد؛به نظر 
249



ر بار دیگر سوال را به این شکل تغیی

:دهید

؛ما می توانیم از آیا 

داشته  

؟باشیم
250



آیا این کالم حافظ برای ش� معنی دارد؟

تاسحافـظـا 

خوش استهان مپنداری که 

ت؟اسچگونه 

نیست؟خوش  چگونه
251



:در نگاه ما

است؛

نیست؛و 

.مزیست می کنی) (چرا که ما در 

252



)(اما در 

است؛) (هرکدام یک  و  

؛زیست می کند) (در و کسی که 

، )(را یک   

می بیند؛) (را  و 

.  درا جستجو می کن) (و در هریک از اینها 
253



:اگر این توانایی را پیدا کنیم که

؛از 

م؛داشته باشی 

. ایمدسرتسی پیدا کردهبه 

254



25
5

آیا ما می توانیم در چنین 

؟زندگی کنیم 



25
6

عمرمان، یا در �ام طول 

  جای به 

تیم؟هس  به دنبال 



آمد،به رساغ ما  اگر 

می بینیم،  آن را یک  

شدیم،  که اگر گرفتار ه�نطور 

.می بینیم را نیز یک آن 
257



در 

:که برای خویش هستیم جستجوی در 

نیست؛  در  این  

  در گرچه 

.دیگری نهفته است 

پس ما در این حال، 

258



:  داشتیماگر 

می کنیم، آن زیست با 

را جستجو می کنیم؛  در آن و 

:  آمدپیش  و اگر 

: تارا در آغوش می گیریم آن 

.ندبرای ما آشکار کرا  

259



:و در این حال است که

  و  و  و  

 و  ، و  و 

ما؛هر حال متضادی برای و 

.  به حساب می آیدیک 
260



261

از هر حالی 

)و  (

.دریافت می کنیم



262

؛ در این 

 ، ما به 

.می بخشیم



از 

؛ لذت میربیم که از ه�نقدر 

:  کهکه چرا 

.را به ما می فه�ند

263



: مابرای  

؛ شیرین است که ه�نقدر 

: کهاست چرا که 

.را معنا می بخشد

264



گفتیم، این که البته 

بود؛   یک فقط 

: هکهم باشد شاید 

265



)(

؛و  ؛ و  

؛و  ؛ و  

؛و  ؛ و  

.است )(هر کدام یک 
266



:معنای این سخن این است که

نیست؛  که به دنبال ه�نطور 

نیست؛هم  به دنبال 

نیست؛  که به دنبال ه�نطور 

نیست؛هم  دنبال به 

؛ نیستکه به دنبال ه�نطور 

؛هم نیست دنبال به  267



: به عبارتی جامع

268



،  با 

.هم  با 

    از اصال 

.را می گیرد   و از 

269



270

تحلیل

)(



271

:می توانیمآیا ما 

، از  

؟کنیم را دریافت 



پیامرب را مسخره می کنند؛ 

، و ایشان را به سبب 

.می نامند  

272



خداوند با 

 ،

: پیامرب می فرمایدبه 

عطا کردیم؛ ما به تو 

مفرسان، به اتفاق  این و 

.استسالم الله علیها با برکت وجود 
273



:؛ یعنیعطا کردیم ما به تو 

: را به تو بخشیدیم که ما 

 کنی؛ را دریافت میاز 

است؛  بی بهره آن است که از این  و 

.حتی اگر ده فرزند پرس داشته باشد

274



!دقت کنید

پیامرب را مسخره می کنند؛ 

، و ایشان را به سبب 

.می نامند  

برای این ج�عت مسخره کننده،

.استدر  داش� 

.دلیلی دارد 275



طرح یک سوال

دلیلی دارد؟چه
276



برای این ج�عت مسخره کننده،

.بعد از مرگ است
277



:خداوند به پیامرب می فرماید

:؛ یعنیعطا کردیم به تو ما 

: را به تو بخشیدیم که ما 

 کنی؛ را دریافت میاز 

است؛  بی بهره آن است که از این  و 

.حتی اگر ده فرزند پرس داشته باشد
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:که 

:را که و و 

تو �ام هستی خود را برای آن رصف کرده ای؛ 

ندان تا انتهای تاریخ با وجود با برکت خودش و فرز 

.گرامیش حفظ خواهد کرد

؛ بی بهره است آن است که از این  و 

.حتی اگر ده فرزند پرس داشته باشد 279



28
0

آیا ما می توانیم در چنین 

؟زندگی کنیم 



28
1

عمرمان، یا در �ام طول 

  جای به 

تیم؟هس  به دنبال 



می توانیم،آیا ما 

:  کهدر چنین جایگاهی زندگی کنیم  

 و  و  و  

؟باشد ما برای 
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28
3

عمرمان، یا در �ام طول 

  جای به 

تیم؟هس  به دنبال 



:کهداشته باشیم  آیا ما می توانیم 

:بگوییمبا  

جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوستبه 
اوستعاشـقـم بر همه عا� که همه عا� از 
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28
5

آیا زمانی که در قرآن کریم 

:می خوانیم
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:  که بگو 

به ما اصابت می کند؛ هرچه 

؛ 

ه، برای ما نوشت  نیست جز آنچه چیزی 

؛  یعنی



:آیا می توانیم بگوییم

؛ اصابت می کندهرچه به ما  

؛ 

ته؛برای ما نوش چیزی نیست جز آنچه 

).    (یعنی 
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او در این تقدیر و اصابت، و 

ما، در حال تربیت  

سوق دادن ما؛ و 
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زمانی که این آیه را می خوانیم 

:می توانیم صادقانه بگوییمآیا 

بــــه حــالوت بخورم زهر که شاهد ساقیســت

بــــه ارادت بربم درد که درمان هــم از اوســت

زخــم خــونـینــم اگــر بــه نشــود به باشــــد

اوستخنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از 
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29
0

 پاسخ این سؤاالت را

عهده ی ش� به 

.می گذاریم



که همه عا� از اوستعـاشـقـم بـر هـمـه عا� به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

زنده کنی کاین دم از اوستمـرده مگر دل تــا دم عیسی صبحشـمـر  ای دوست به غنیمت 

از اوستســر ســویــدای بــنی آدم در آنــچــه ملک را حاصلنــه مسلم نـه فــلــک راسـت 

هم از اوستکــه درمان درد بــبــرم ارادت بــه شاهد ساقیستبـه حـالوت بـخورم زهـر کـه 

ـاشـد که هر لحظه مرا مرهم از اوستزخـم خنک آن زخــم خـونـیـنـم اگـر بــه نــشـود بـه ب

ـاده داردشــادی بــر عــارف چــه تـفاوت و غــم  بده شادی آن کاین غم از اوستســاقــیــا ب

در همه را پشت عبادت خم از اوستبر این که ما یکسان استگــدایی بــر و پــادشــاهــی 

ـاد دار قــوی دل خانٔه عمرسعـدیـا گــر بــکنــد ســیــل فــنا  بقا محکم از اوستکــه بــنــیـ 291
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