
ِه؛  وُموا لّلَ �قُ �ن �قَ
أَ
واِحَد�قٍ ا م �بِ

ُ
ك ِع�نُ

أَ
َما ا

�نَّ ْل اإِ
م* �قُ ح�ي ْحم�نِ الّرَ ِه الّرَ �بِْسِم الّلَ
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بیاناتی از حضرت  امام خمینی� :
اســت:  قیــام  مرتبــه  اّول 
واِحَد�قٍ  م �بِ

ُ
ك ِع�نُ

أَ
َما ا

�نَّ ْل اإِ
�قُ

علمــا   .ِه لّلَ وُموا  �قُ �قَ �ن 
أَ
ا

را  ايــن  هــم  سیروســلوک 
دانســته اند؛  اّول  منــزل 
شــايد هــم مقدمه باشــد و 
منــزل نباشــد. می فرمايــد 
َما 

�نَّ كــه: اإِ بــه آن هــا بگــو 
فقــط  ؛  وِحَد�قٍ �بِ ْم 

ُ
ك ِع�نُ

أَ
ا

يــك موعظــه، فقــط اينكه 
خــدا.  بــراى  كنیــد  قیــام 

همه چیــز از اينجــا شــروع می شــود، همــه ی مســائل از اينجــا شــروع 
می شــود كه »قیام هَّلل« باشد، انسان نهضت كند براى خدا، بايستد 
كأّنــه امــر می كندبــه ايــن  بــراى خــدا، از ايــن خــواب بیــدار بشــود. 
خواب هــا، به اين هايــى كه افتاده اند آنجا و خوابنــد و بیهوش؛ بگو 
كه بلند شــويد از  كه من به شــماها يك موعظه دارم و آن اين اســت 
جــا بــراى خــدا، قیــام كنید بــراى خــدا، راه بیفتید؛ و مــا همین يك 
موعظــه را هــم تــا حــاال گــوش نكرده ايــم، بــراى او راه نیفتاده ايم. راه 
كه خیلی خوب هســتند  افتادنمان براى خودمان اســت؛ آن ها هم 
كــه يك جــور ديگرند؛ آن  بــاز بــراى خودشــان. بلــه اولیايى هســتند 
موعظــه بــراى مــا خواب هاســت، آن ها رســیده اند، باال هســتند. ما 
را خواهنــد بــرد، اين معنــا را هیچ كس نمی تواند انــكار كند، ما اآلن 
كــه بــر همــه ی قواى مــا تســلط دارند،  اينجــا هســتیم و موكل هايــى 
دارنــد مــا را می برنــد. آن قوا دارند مــا را به آن طرف می كشــند؛ از اّول 
كه در طبیعت هســتیم دارند می كشــند ما را به طرف جاى ديگر، ما 
خواهیم رفت، لكن خواهیم رفت با ظلمت ها، با حجاب ها. حب 
«. مبدأ  �قٍ

�أَ ��ي ُس ُكّلِ حنَ
أْ
ا َرا �ي

�نْ دنیــا، مبــدأ همه چیــز اســت. »ُح�بُّ الّدُ
همــه ی خطايا همین اســت. حب دنیا، گاهی وقت ها انســان را به 
گر اعتقادش باشــد  گر موحد هم هســت، لكن ا كه ا آنجا می رســاند 
كدورتی حاصل می شــود، يك  گرفته، در قلبش  كه خدا از او دنیا را 

بغضی حاصل می شود. )تفسیر سوره حمد، ص 46(

اسد ه ی م�ف �ش ر�ی

همه ى مفاســد عالم، 
منّیت هــاى  ســر  زيــر 
اســت.  بشــر  افــراد 
ظلم هــا،  همــه ى 
تبعیض هــا،  همــه ى 
و  جنگ هــا  همــه ى 
خونريزي هــا، همــه ى 
نابه حقــی  قتل هــاى 
اتفــاق  دنیــا  در  كــه 
همــه ى  می افتــد، 
كه زندگی را  كارهايى 
بر بشر تلخ می كند و انسان را از سعادت خود دور می نمايد، زير سر 
گر  ايــن منّیــت و فرعون درونی اســت كه در باطن من و شماســت. ا
كه در وجود ماســت، دهنه  او را مهار نكنیم و اين اســب ســركش را 
نزنیم، بسیار خطرناك خواهد بود. نه فقط براى خود انسان خطرناك 

اســت، بلكــه بــه قدر شــأن و تأثیــر و شــعاع وجودى هر كســی، براى 
دنیــاى خــارج از وجود و باطــن خود او، خطرناك اســت. اين منّیت 
كــه خــود انســان را به خاك ســیاه می نشــاند، به هر انــدازه ای كه يك 
انســان قــدرت دارد در دنیاى خارج و واقعــی تأثیر بگذارد، به همان 
كــه در قرآن  كرد. به همین خاطر اســت  انــدازه فســاد ايجاد خواهــد 
؛ »جهنــم جايــگاه  �ن ر�ي ك�بّ وى للم�ق م م�ث ه�نّ  ل�يس �نى حب

أ
می فرمايــد:ا

گناه ها، فسادها و بدبختی ها،  متكبران است«؛)ســوره ی مباركه ی زمر: 60( 
از تكبــر ناشــی می شــود. كبــِر انسان هاســت كــه دنیايــى را در باطن 
خــود آن هــا و همچنین در فضــاى محیِط به آن ها بــه وجود می آورد 
كه در آن دنیا، شیطان مسلط و همه كاره است. )سخنرانی در ديدار با اقشار 

مختلف مردم )روز بیست وسوم ماه مبارك رمضان( - 1369/01/30(

حد�ی�ش

ا�قَ  َ احن ُموأَ �بْ 
ُ
»َواْطل له:  �قٍ  وص�ي �نىي  ال  �ق  محمد ل 

آ
ا صاد�ق  ع�ن  ُروی 

�نَّ اهلَل َعرنَّ اإِ
َ �بِِهْم �ن

َ
ِىي َطل

�يْ�قَ ُعُمَرَك �ن
�نَ
�نْ
أَ
�نْ ا ْر�نِ َواإِ

َما�قِ ال�أَ
ُ
ل ِىي طنُ

ْو �ن
َ
اِء َول َ �ي �قِ

�قْ
ال�أَ

َعَم اهلُل �نْ
أَ
�نَ َوَما ا �ي ِ

�يّ �بِ
ْعَد ال�نَّ َ ُهْم �ب َل ِم�نْ �نَ

�نْ
أَ
ْر�نِ ا

ِ� ال�أَ ْ ىَ وحب
َ
ِل َعل

�نْ ُ
ْم �ي

َ
ّلَ ل َوحبَ

ِِهم؛ كوشش كن  �ق ُ�ْح�بَ ِ �بِ �ق �ي ْو�نِ َعَم �بِِ� ِم�نَ ال�قَّ �نْ
أَ
ِل َما ا ْ ِم�ث ِد �بِ

ى الَع�بْ
َ
َعاَلى َعل �قَ

گر چه در طلب او  كــه بــرادرى از پرهیزكاران با حقیقت پیدا كنــی، ا
گر چه  تمام عمرت را صرف كنی و به زحمت بسیار دچار گردى؛ و ا
او در جــاى دور و در ظلمــات زمین باشــد، زيرا كه پــروردگار متعال 
پس از انبیاء و اوصیاء آنان، افرادى را كه مانند يا بهتر از پرهیزكاران 
باشــد نیافريــده اســت و خداوند متعــال به بنده اى نعمــت و توفیق 
نــداده اســت كه بهتر و باالتر باشــد از توفیــق درك مصاحبت چنین 

اشخاصی .« )بحاراالنوار، جلد 71، ص 282، ح 3(

ه ه: محاس�ب �ت درس ه�ف

اّول؛ اهمیت محاسبه
بــه معنــای  اســم »حســیب«  مقــدس خداونــد،  اســامی  از  يكــی 
ْ ٍء  �ي َ �ث ُكّلِ  َعلى   كا�نَ  َه  الّلَ �نَّ  »اإِ اســت:  »حســابگر«  و  »ُمحاســب« 
ا؛ سوره ی نساء، آيه ی 86 خدا همواره به هر چیزى حسابرس است«؛  �ب َحس�ي

بــه اين معنا كه حضرت حق از انســان ها در مقابــل كارهايى كه در 
دنیا انجام داده اند، حساب پس می كشد. بنابراين، همه ی ما بايد 
متوجــه باشــیم كه برای هــر كاری كه در اين دنیا انجــام می دهیم يا 
كــه در ذهنمان  تــرک می كنیــم و حتــی برای هــر خیال و انديشــه ای 
حاضــر می كنیم، بــه زودی مورد حسابرســی دقیق قــرار می گیريم؛ به 
كارهای خود باشیم تا برای  همین جهت از همین االن بايد مراقب 
آن هــا توجیــه منطقی و محكمه پســند داشــته باشــیم تــا در قیامت 
بتوانیــم از اعمــال خــود دفــاع كنیم. آنچه بــر اهمیت و حّساســیت 
اين مســأله می افزايد اين اســت كه خداوند عالوه بر حســیب بودن، 
»ســريع الحســاب« نیــز می باشــد؛ يعنــی حسابرســی از همیــن دنیا 
گرچه مردم از اينكه  شــروع شــده و در قیامت به اوج خود می رســد، ا
همیــن اآلن تمــام رفتــار و افكار آن هــا زير ذّرهبین محاســبه ی الهی 
ُع  َه َسر�ي �نَّ الّلَ َه اإِ

وا الّلَ �قُ
است، غافل باشند و آن را احساس نكنند: »َو ا�قَّ

سا�بِ ؛از خدا بترســید كه خداوند زودشــمار اســت«. )ســوره ی مائده،  ِ�
ْ

ال

آيه ی 4(

در روايــات شــريف اهل بیــت نیز به مســأله ی »محاســبه ی 
كثــرت ايــن احاديــث از  نفــس« اهمیــت فــراوان داده شــده اســت. 
كیدات جــّدی درباره ی آن از جهت كیفی، انســان  نظــر كّمــی، و تأ
را ســخت بــه تأّمل وامیــدارد و ضرورت آن را می رســاند. در ادامه به 

چند روايت دراين باره اشاره می كنیم:
ِىي ُكّلِ 

�ن َسُ�  �نْ �نَ �َاِس�بْ  ُ
ْم �ي

َ
ا َم�نْ ل

َ َس ِم�نّ �يْ
َ
اُم ل َ َا ِهسث - »�ي

َه  َر الّلَ �نَ عنْ  اْس�قَ
ً
ا �أ ِ

�نْ َعِمَل َس�يّ ُ� َو اإِ اَد ِم�نْ رنَ  اْس�قَ
ً
ا �نْ َعِمَل َحَس�ن اإِ

َ ْوٍم �ن َ �ي

�؛ امام كاظــم می فرماينــد: از مــا نیســت  �يْ
َ
ل  اإِ

َا�بَ ُ� َو �ق ِم�نْ

گر كار  كســی كــه هــر روز بــه حســاب نفس خود نرســد پــس ا
خوبــى انجــام داده بــود خدا را شــكر كند و از خــدا بخواهد 
گر كار بدی  كــه آن كار را بیشــتر و بهتــر بتواند انجام دهــد و ا

انجام داده بود استغفار و توبه نمايد.« )تحف العقول، ص 396( 
ِم�نْ  َواِع�نٌ  َك 

َ
ل َما َكا�نَ  ٍر  �يْ

�نَ �بِ اُل  رنَ �قَ  �
َ
ل َك 

�نَّ اإِ َدَم 
آ
ا �نَ  ْ »ا�ب  -

)تحــف العقــول، ص  ك؛  �قُ ِم�نْ َهّمِ ُمَحاَس�بَ
ْ
ال �قِ 

نَ َو َما َكا� ِسَك  �نْ �نَ

كــه واعظــی از درون دارى و به  280( اى فرزنــد آدم! تــا زمانــی 

حسابرســی )اعماِل خود( اهتمام می ورزى پیوسته در خیر 
و صالح خواهی بود.«

ِل،  ُل الع�ق �ن �ن
أ
ِسر... و ا ها حنَ ل ع�ن �نَ

َح، و م�ن عنَ َس� َر�بِ �ن - »َم�ن حاَس�بَ �ن
َس�؛ هر كه خود را محاســبه كند، ســود می برد و هر  �ن �قُ ال��نسا�نِ �ن معر�ن

يان می بیند ...باالترين عقل معرفت انسان  كه از آن غفلت ورزد، ز
به نفس خود است«. )بحاراالنوار، ج 75، ص 352(

ــی خود دربــاره ی آيات و 
ّ
آيــت اهَّلل ســعادت پرور� برداشــت كل

احاديــث ناظر به امر محاســبه را چنین بیــان می فرمايند: »بنا بر اين 
آيــات و روايــات، هر كس محاســبه ی نفــس خويش را نكشــد، اهل 
دنیا است و دلیل آن اين است كه اهل دنیا به واسطه دوستی دنیا و 
فرورفتن در لذات و شهوات، از آخرت و نعمت ها و عذاب هاى آن 
غافل می شوند و نفس خود را به محاسبه نمی كشند تا- هر چند كه 
كاستی ها و عیوب نفس  ظاهرًا اهل ايمان و فرمان بردارى هستند- 
كنند؛ نتیجه اين غفلت و بى توجهی  را ديده، به چاره جويى اقدام 
كه عمرشــان را در زر و زيور دنیاى فانی، تباه می ســازند و  آن اســت 
مرگشان فرا می رسد در حالی كه چیزى از حسنات در مزرعه ی دنیا 
براى خود نكاشــته اند و عیوب و نواقص نفس را تكمیل ننموده اند؛ 
كاستی و دورى خود از فطرت  يان و  بلكه در هر لحظه از زندگی بر ز

افزوده اند«.)آيت اهَّلل علی سعادت پرور، ترجمه ی سر اإلسراء،  ج  2، ص 67(

ايشان اهّمیت محاسبه ی نفس را در كتاب »رسائل عرفانی« خود، 
چنیــن متذّكــر می گردنــد: »ای عزيــزان من! محاســبه و مراقبــه را در 
تمام اعمال و گفتار و كردارتان بايد داشــته باشــید، نه سال و ماهی 
گــر نگويیم ســاعتی يك  يــك مرتبــه؛ بلكه شــبانه روزى يــك مرتبه، ا
مرتبــه محاســبه، و هــر آنی مراقبه الزم اســت«. )آيــت اهَّلل علی ســعادت پرور، 

پندنامه ی سعادت، ص 34(

دوم؛ معنای محاسبه
پس از اينكه سالک در طول روز به »مراقبه« پرداخت و تالش خود را 
گرفت، نوبت  در مســیر خودداری از انجام امور حرام يا مكروه به كار 
به »محاســبه« می رســد. محاسبه به اين معناســت كه انسان وقت 
خاصــی را اختصــاص دهــد به اينكه از نفس خود حســاب بكشــد 

شماره 1



و كارهــای خــود در طــول روز را به دقــت بررســی كنــد تــا ببیند كدام 
يــک از رفتــار او مطابــق بــا رضــای الهــی و كدامیــن آن ها بــر خالف 
دســتورات دينی بوده اســت؛ به عبارت ديگر، ســالک در محاســبه 
تــالش می كنــد تــا از ســر جهــل و غفلت، نفســش بــه حال خــود رها 
نشــود، بلكــه آن را مقّیــد و مجبــور كند تــا در برابر تمايــالت و افعال 

خود مسئول و پاسخگو باشد. 
در  طباطبايــى�  عالمــه 
جوانــی  نامــه ی  بــه  پاســخ 
محاسبه را يكی از كلیدهای 
نجــات و رســتگاری معرفی 
موفــق  »بــراى  می نماينــد: 
 شــدن و رسیدن به منظورى 
مرقــوم  ورقــه  پشــت  در  كــه 
اســت  الزم  داشــته ايد، 

يــد... و  هّمتــی بــرآورده، توبــه اى نمــوده، بــه مراقبه و محاســبه پرداز
وقت خواب، چهار پنج دقیقه اى در كارهايى كه روز انجام داده ايد 
فكر كرده، يكی يكی از نظر خواهید گذرانید. هر كدام مطابق رضاى 
خدا انجام يافته شــكرى بكنید و هر كدام تخلف شــده استغفارى 
گــر چه در بادى  يــه را هر روز ادامــه دهید. اين روش ا بكنیــد. ايــن رو
حــال ســخت و در ذائقــه نفــس تلخ می باشــد، ولی كلیــد نجات و 

باب )طبع جديد(، ص 98(
ّ
)رساله ی لّب الل

رستگارى است«. 
گردان عالمه حسن زاده آملیدام ظله از ايشان نقل می كنند:  يكی از شا
كید  »حضرت اســتاد به محاســبه خیلی عنايت داشــتند و بر آن تأ
يدنــد، روزی در محفــل درس فرمودنــد: عزيــزان! خودتــان  می ورز
ِر  �يْ

عنَ �بِ ها  �ي �ن و�نَ 
�قُ ْررنَ ُ �ي �قَ 

َ�نَّ
�ب
ْ

ال و�نَ 
ُ
ل ْدحنُ �يَ تــا مصــداق  كنیــد  را حســاب 

؛ آنان داخل بهشــت می شــوند و در آنجا بى حساب روزى  ِحسا�بٍ

كنیــد و از  می يابنــد باشــید. )ســوره ی غافــر، آيــه ی 40( از بدی هــا اســتغفار 

خوبى ها حمد كنید كه محاسبه، مراقبه می آورد و مراقبه، حضور و 
حضور، فتوحات معنوی به دنبال دارد.« 

از ســخنان اســتاد اخالق حضرت آيت اهَّلل مجتهدی است 
كه بازاری ها هر شــب به حســاب دفترشــان می رســند. ســود و ضرر 
گــر هــر شــب حســاب و  و طلبــكاری و بدهــكاری را می نويســند ا
كتــاب نكنند يک دفعــه می بینند مقدار قابل توجهــی ضرر كرده اند 
و حواسشــان نبوده است. گاهی هم بر اثر نداشتن حساب و كتاب 
ورشكســت می شــوند . انســان هــم بايــد هر روز به حســاب نفســش 
برسد تا خدای نكرده يک دفعه ضرر نكند و يا ورشكست و عاقبت 
به شر نشود، شب، موقع خواب بايد نشست و ديد چه كار كرده ايم، 
�نِ 

أ
م �يا

َ
ل
َ
كنیم و به خود بگويیم:ا كرده ايم خود را ســرزنش  گر بدی،  ا

كه  کِر اهلل؛ »آيا وقت آن نشده است  ِ و�بُُهم لِدن
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دل هــای مؤمنــان در برابــر ذكــر خدا خاشــع و متواضع گردد« ســپس 
كار را انجام نداد. گرفت و آن  بايد تصمیم 

�ی�ت اهلل سعاد�ت �پرور�
آ
ی ارف ا دها�ی �پ�ف

ای عزيزان من! خود را بشناسید كه شناختن خدا در  خودشناسی 
يان نديده است.   كسی از اين انديشه )خداشناسی( ز است. 

معاصــی  تــرك  و  واجبــات  بــه  شــیطان  مقابــل  -در 
بپــردازی؛ هنگامی كه قدرت معنوی تان افزوده شــد به ترك 

يد.  مكروهات و انجام مستحبات بپرداز
كنــاره گیريــد تا همه چیز به شــما داده  -از هواپرســتی 
شــود و بدانیــد  آنچــه در هواپرســتی می جويیــد در تــرك هوا 

يافت می شود.
كم! كیف آن نه  -در عبادت مقید باشید به 

-در هر عمل عبادی كه انجام می دهید توجه داشــته 
باشید، چه می گويید و با چه كسی سخن می گويید. 

ه  ه �به ادع�ی وحب �ت �ت اهم�ی

حضرت استاد غفاریدام ظله: 
گــر بخواهیــم بــه ملكــوت  ا
عبــادی  افعــال  و  اذكار 
كه هــدف خلقت  برســیم ـ 
نیــز چیزی جز اين نیســت ـ 
كه  بايــد بــه مناجات هايى 
 از ناحیــه معصومین
رســیده توجــه كنیــم و با آن 
در  بگیريــم.  انــس  بیشــتر 
بعضی از ســؤال هايى كه از 

ائمه هدی شده در مورد اينكه چگونه به اسرار شما پى ببريم، 
در پاسخ فرموده باشند: به وسیله ی دعاها و مناجات های ما؛ تمام 
افعــال و اذكار عبــادی كه امروز به ما رســیده اســت همگی كلیدی 
كــه در آن صــورت الهامات خاصه و  هســتند بــرای ورود به ملكوت 
گر خواسته باشد  اطاعت خاصه شامل حال ما خواهد شد. انسان ا
از حقايق عالم ملكوت و انوار الهی بهره مند شود، ضروری است تا 
در ظواهر دستورات و احكام الهی متوقف نشود، بلكه خود را در اثر 
مجاهــدت و مبارزه با نفس ارتقا دهــد. لذا مرحوم عالمه طباطبائی 
روش معرفــت نفــس را انتخاب نمودند و در حقیقت از آن به عنوان 
میانبــر توحیــدی نام بردند كه انســان را ســريع به مقصد می رســاند. 
در واقــع انســان از ظواهــر احــكام بــه حقیقــت و باطــن آن ها دســت 
می يابــد ائمه هــدی تنهــا مكلــف بــه تشــريح افعــال عبــادی 
نبودنــد و بــه واقع اين فرضیه چیزی جز پايیــن آوردن مقام و منزلت 
كــردن انســان بــه حقايــق  آن هــا نیســت. اصــل رســالت آن هــا وارد 
و باطــن افعــال و احــكام عبــادی اســت؛ هرچــه معرفــت ما بــه اين 
حقايق بیشتر باشد لذت ما از مناجات و عبادات نیز بیشتر است.
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