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تجلّی خداوند در طبیعت

2

بــه هم ـهی بــرادران و خواهــران عزیــز
ایّــام پربرکــت والدت باســعادت
حضــرت صدّیق ـهی طاهــراه ،فاطم ـهی
ــوا ُة اهلل َو َس َ
ــا ُم ُه َع َلی َهــا) و
زهــرا َ
(ص َل َ
آغــاز ســال جدیــد و بهــار و نــوروز
فاطمــی را تبریــک و تهنیــت عــرض
میکنــم .امیدواریــم خداونــد تبــارک و
ـوا ُة
تعالــی به حــقّ حضــرت زهــرا َ
(ص َلـ َ
اهلل َو َســا ُم ُه َع َلی َهــا) ،ایــن ســال را بــرای
همـهی دوســتداران آن حضــرت ،مملــو
از نــور و برکــت قــرار دهــد.
مــا فرصــت را مغتنــم میشــماریم و
در جلســهی افتتاحیــهی ســال ،۱۳۹۴
یادآوریهایــی را خواهــم کــرد کــه
هم ـهی مــا بــه آن نیازمندیــم .انشــاءاهلل
بــه ســخن خداونــد و کالم اولیــاء خــدا
مراجعـ ه خواهیــم کــرد .به عنایــت الهی
از جلســهی آینــده بــه شــرط توفیــق
و حیــات ،بحــث جــاری خــود را در
ارتبــاط بــا دعــای هشــتم و فرازهــای آن
دعــای نورانــی ادامــه خواهیــم داد .حــاال
نکتههایــی هــم دارم کــه در ارتبــاط
بــا موضــوع جلســهی آینــده عــرض
خواهــم کــرد.

ا ّمــا بهــار .مــا از آیــات کریمـهی قرآنــی
اســتفاده میکنیــم کــه خداونــد تبــارک
و تعالــی در هســتی تج ّلــی کــرده اســت
و خــدای متعــال توقّــع دارد کــه انســان
از ایــن جلوههــا بهرهمنــد شــود تــا بــه
مقــام شــامخ انســانیّتش برســد .تغذیهی
فطــرت انســان بــه جلوههــای الهــی
اســت .شــما دربــارهی کتــاب تدویــن،
یعنــی قــرآن کریــم ،ایــن بیــان نورانــی را
الســام)
از امیرالمؤمنیــن ( َع َلی ِه َّ
الص َل ُة َو َّ َ
شــنیدهاید کــه فرمودنــد« :ل َ َقــدْ ت ََج َّلــی
1
اهللُ فِــی کِتَابِــ ِه ولكنّهــم ال يُبصــرون؛
خداونــد بــراي خلقــش در قــرآن تج ّلي
كــرد ،ولــي مــردم نميبيننــد» .در کتــاب
تکویــن هــم همینطــور اســت؛ چــون
خــود قــرآن کریــم جهــان تکویــن و
ـات
ـات اهلل» و «آیَـ ُ
عالــم خلقــت را « َکل ِ َمـ ُ
ــات اهلل»
معرفــی میکنــدَ « .کل ِ َم ُ
اهلل» ّ
ِ
ِ
َ
خیلــی تعبیــر زیبایــی اســت« .کلمــة»
یعنــی آشکارســاز ،یعنــی آنجایــی کــه
یــک امــر پنهــان ،آشــکار میشــود و
جلــوه میکنــد .در نــگاه وحــی ،هرچــه
کــه خلــق شــدهَ « ،کل ِ َمــ ُة اهلل» اســت و
ــات اهلل»
مجموعــش میشــود « َکل ِ َم ُ
ــو
کــه از شــمارش خــارج اســتَ :و ل َ ْ
ــج َرة ٍ أَقْ َ
أَنَّ َمــا فِــي الْ ْر ِ
ــا ٌم
ض مِ ْ
ــن َش َ
ـر يَ ُمـ ُّ
ـن ب َ ْع ـ ِده ِ َســبْ َع ُة أَب ْ ُح ـ ٍر
ـد ُه مِـ ْ
َوالْبَ ْحـ ُ
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ـات اهللِ؛ 2و اگــر آنچــه
ـدَت َكل ِ َمـ ُ
َمــا نَفِـ ْ
درخــت در زميــن اســت قلــم باشــد و
دريــا را هفــت دريــاى ديگــر بــه يــارى
آيــد ســخنان خــدا پايــان نپذيــرد ،قطعـ ًا
خداســت كــه شكســتناپذير حكيــم
اســت» .جالبتــر اینکــه مــا خــود نیــز
کلمـهای از ایــن کتــاب هســتی ،هســتیم
و منصــوب بــه حــقّ  .یعنــی در وجــود
مــا پیــام و الهــام و ســخن نهفتــه اســت.
خداونــد تبــارک و تعالــی در کنار همهی
مجموعــه هســتی ،مــا را مســتق ً
ال ذکــر
کــرده اســت .بیــرون ز تــو ،میشــود
آفــاق ،و تــو عالــم ن ْفــس هســتی کــه
خــودش مســتقل اســت و جلــوهگاه
آیــات الهــی اســت.
تفاوت آیه و کلمه
ـات اهلل» بــه مــا ایــن پیــام
تعبیــر « َکل ِ َمـ ُ
را میدهــد کــه هرچــه کــه پیرامــون
ســر
مــا اســت ،معنــای الهــی دارد و
ّ
آفرینــش بــا شــما حــرف میزنــد .تعبیر
آیَــات هــم تعبیــر لطیفــی اســت .قــرآن
الســ َم َو ِ
میفرمایــدَّ :
«إن فِــي خَ ْل ِ
ات
ــق َّ
ــاف ال َّليْ ِ
ِ
ض َواخْ ت ِ
ــل َوال َّن َهــارِ
َوالْ ْر ِ
ُ
4
َليَ ٍ
ــات ِل ْولِــي الْلْبَ ِ
ــاب؛ مســلم ًا در
آفرينــش آســمانها و زميــن ،و در پــى
يكديگــر آمــدن شــب و روز ،بــراى
خردمنــدان نشــانههايى اســت» .آیــه بــا
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کلمــه تفاوتهایــی دارد کــه مــن االن
در مقامــش نیســتم؛ ا ّمــا نکتهای را اشــاره
کنــم .آنجایــی که میشــود کلمه ،بیشــتر
تع ّقــل میخواهــد؛ آنجایــی که میشــود
آیــه ،تماشــا میخواهــد؛ چنانکــه قــرآن
«سـنُرِیهِم َآيَاتِنَا فِي الْ َفـ ِ
ـاق َو
میفرمایــدَ :
َ
َ
ْ
ـن ل ُه ْم أنَّـ ُه ال َح ُّق
فِي أَن ْ ُف ِسـهِ ْم َح َّتــى يَتَبَ َّيـ َ
ـف بِربِّـ َ َ
َ
ـيءٍ
أ َو لَـ ْ
ـم يَ ْكـ ِ َ
ـك أنَّـ ُه َع َلى ُك ِّل َشـ ْ
َش ـهِيدٌ؛ 5بــه زودى نشــانههاى خــود را
در افقهــا[ى گوناگــون] و در دلهايشــان
بديشــان خواهيــم نمــود تــا برايشــان
روشــن گــردد كــه او خــود حــق اســت.
آيــا كافى نيســت كــه پــروردگارت خود
شــاهد هــر چيــزى اســت؟» .پایانــش
چــه ســؤال تکاندهنــدهای دارد؟ از آن
منظــر کــه ارائــه میشــود ،آیــه اســت و
خداونــد از تــو توقّــع رؤیــت دارد؛ لــذا
قــرآن کریــم هــم خیلــی جاها به تماشــا
دعــوت میکنــد .البتّــه ایــن تماشــا بــه
ـرد اســت .بعــد از اینکــه تــو
چشــم ِخـ َ
بــا همیــن چشــم ظاهریــت هــم دیدی،
ـس شــنوایی شــنیدی ،وقتــی
یــا بــا حـ ّ
دریافــت کــردی ،بــه رؤیــت چشــم دل
میرســد و آنــگاه کلمــه اســت کــه بــا
حقیقــت وجــود تــو ســخن میگویــد.
ایــن منطــق قــرآن کریــم اســت .آیـهای
کــه االن خوانــدم و اشــاره شــد ،جــزء
آیــات مشــهور قرآن کــرم اســت و پیش
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(سـ َ
ـا ُم اهلل َع َلیهِ ْم
پیغمبــر و اولیــاء خــدا َ
أَ ْج َمعِیــن) ،مخصوصـ ًا نــزد امیرالمؤمنین
الس َ
الص َ
ــام) بســیار
( َع َلیــ ِه َّ
ــا ُة َو َّ
محبــوب اســت .ایــن آیــات ،برگزیدهی
امیرالمؤمنیــن بــرای ســحرهایش اســت.
نُـ ِ
ـوف بُکالِــی و َح ِّب ـهی ا َ ْرنِــی 6برشــی
ِ
الص َ
ــا ُة
از ســحر امیرالمؤمنیــن ( َع َلیــه َّ
الس َــام) را گــزارش کردهانــد.
َو َّ
آنهــا دیدنــد کــه آقــا بــه آســمان نــگاه
میکنــد ،ایــن آیــات 7را میخوانــد و
اشــک میریــزد و حالــی دارد.
عبــارت َ«ليَـ ٍ
ـات ِ ُل ْولِي الْلْبَـ ِ
ـاب» خطاب
بــه مــا گفتــهشــده اســت .ای صاحبــان
لب شــما ،و ذات شــما
مغــز! اینهــا بــرای ّ
ـرد شــما حــرف دارنــد.
و بــرای ِخـ َ
درچمنهرورقیدفترحالیدگراست
حیفباشدکهزکارهمهغافلباشی
آسمان ،آیه عجیب پروردگار

4

پــروردگار متعــال در قــرآن کریــم بــر
آســمان تأکیــد فوقالعــادهای دارد .در
آیــهای کــه خوانــدم نیــز ایــن تأکیــد
را مشــاهده میکنیــد .در جریــان آمــد
و شــد شــب و روز ،خــدای متعــال
نکت ـهای را بــه مــا یــادآوری کــرده و آن
ـج ال َّليْـ َ
ـل فِي
نکتــه عبــارت اســت از :يُولِـ ُ
8
ـج ال َّن َهــا َر فِــي ال َّليْلِ؛ شــب
ال َّن َهــارِ َو يُولِـ ُ
را در روز درمــىآورد و روز را [نيــز] در
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شــب درمــىآورد» .در ایــن آیــه ،عــاوه
بــر آنکــه لیــل و نهــار پیــش چشــمش
شــما اســت و نشــانه اســت ،طول شــب
و روز نیــز مــورد نظــر قــرار گرفتــه
اســت .در آیــه دیگــر میخوانیــمُ :قــلِ
ـک تُوتِــی ال ْ ُملـ َ
ـم مالِـ َ
ـک ال ُملـ ِ
ـک َمن
ال َّل ُهـ َ
ت ََشــا ُء َو تَنـز ُِع ال ْ ُم َ
ـن ت ََشــا ُء َو تُعِ ُّز
لک م ِ َّمـ ْ
ــن تَشــا َء بِیَــ ِد َک
ــن ت ََشــاء َو تَــ ِذ ُّل َم ْ
َم ْ
ِّ
ـر تُول ُجِ
ِ
ِ
َ
ٍ
َ
ُ
َّ
َ
الْخَ یـ ُ
ـیء قدیـ ً
ـر انــک َعلــی کل َشـ ْ
ال َّليْـ َ
ـج ال َّن َها َر فِــي ال َّليْلِ
ـل فِي ال ْ َّن َهــارِ َوتُولِـ ُ
ــن ال ْ َم ِّي ِ
ــت َوتُخْ ــر ُِج
ــي م ِ َ
َوتُخْ ــر ُِج ال ْ َح َّ
ـرز ُُق َمــن ت ََشــاء
ال َ َم َّيـ َ
ـت مِـ َ
ـن ال ْ َحـ ِّ
ـي َوتَـ ْ
9
بِغَيْـ ِر ِح َسـ ٍ
ـاب؛ بگــو :بــار خدايــا ،تويى
كــه فرمانفرمايــى هــر آن كــس را كــه
خواهــى ،فرمانروايــى بخشــى و از هر كه
خواهــى ،فرمانروايــى را باز ســتانى و هر
كــه را خواهــى ،عــزت بخشــى و هر كه
را خواهــى ،خــوار گردانــى .همه خوبيها
بــه دســت توســت ،و تــو بــر هــر چيــز
توانايــى .شــب را بــه روز درمــىآورى،
و روز را بــه شــب درمــىآورى و زنــده
را از مــرده بيــرون مــى آورى ،و مــرده را
از زنــده خــارج مىســازى و هــر كــه را
خواهــى ،بىحســاب روزى مىدهــى».
در اختــاف فصــل پدیــدهای در عالــم
پیرامــون مــا رخ میدهــد کــه اســمش
بهــار اســت .ایــن دو بخــش در کنــار
هــم اســت« :اِخْ تِـ ِ
ـاف ال َّليْــلِ َوال َّن َهــارِ» و
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ـج ال َّليْـ َ
ـج ال َّن َهــا َر
ـل فِــي ال َّن َهــارِ َو تُولِـ ُ
«تُولِـ ُ
فِــي ال َّليْــلِ» .کدامــش بهارســاز اســت؟
ـج ال َّليْـ َ
ـل فِــي ال َّن َهــارِ» بهــار مـیآورد
«تُولِـ ُ
ــج ال َّن َهــا َر فِــي ال َّليْــلِ»؟وقتــی
یــا «تُول ِ ُ
کــه روز وارد شــب میشــود ،یعنــی بــه
شــب تعــدّی میکنــد ،شــب را کوتــاه
میکنــد و بهــار شــروع میشــود .اگــر
ـج ال َّليْـ َ
ـل» بشــود ،زمســتان میشــود.
«تُولِـ ُ
دیشــب آســمان تهــران خیلــی زیبــا بود.
بــه خاطــر بادهایــی کــه آمــده بــود ،هــوا
خیلــی صــاف بــود و خیلــی چیزهــا را
توانســتیم ببینیــم؛ از جمله زهره دیشــب
خیلــی تماشــایی و فوقالعــاده جـ ّ
ـذاب
بــود .هــم زمــان او در غــروب بــود ،مــاه
در طلــوع بــود .بعــد ســتاره شــباهنگ،
بعــد شــعرای یمانــی ،شــعرای شــامی
و . ...دیشــب ســتارهی قطبــی را دیــدم.
ســتارهی قطبــی در امتــداد محــور زمیــن
اســت و بیســت و ســه درجــه میــل
دارد .هشــتاد ســال نــوری بــا مــا فاصلــه
دارد .ســتارههای حــول قطــب و صــور
فلکــی حــول قطــب هــم خیلی جـ ّ
ـذاب
ب اکبر مالقـهای که
هســتند؛ از جملــه ُد ّ
در همـهی شـبها میشــود در ســاعات
الرأس
مختلــف آن را دیــد .ولــی سـ ُ
ـمت ّ
شــما دائــم در فصــل تغییــر میکنــد؛
چــون ســیّاره مــا منــازل گوناگونــی را
در فراســوی دیــد شــما قــرار میدهــد.
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کیســت کــه ببینــد؟! قــرآن اعتــراض
میکنــد و میگویــدَ « :و َك َأ ِّيــن ِّمــن آيَ ـ ٍة
ات و َ
األ ْر ِ
ض يَ ُمـ ُّرونَ َع َليْ َهــا
السـ َما َو ِ َ
فِــي َّ
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ـم َعنْ َهــا ُم ْعر ُِضــونَ؛ و چــه بســيار
َو ُهـ ْ
نشــانهها در آســمانها و زميــن اســت
كــه بــر آنهــا مىگذرنــد در حالــى كــه
از آنهــا روى برمىگرداننــد» .خــدا نکنــد
مــا جــزء ایــن آیــه باشــیم!
هســتی بــرای شــما اســت و با شــما کار
دارد ،آنوقــت شــما از همـهی آنها غافل
هستید.
مجمع ْالیات الهی
بهار،
ُ
مجمــع ْالیــات
بهــار در بیــن آیــات،
ُ

اســت؛ یعنــی یــک آیــه نیســت .بــه
ـات
تعبیــر مــا نمایشــگاه بزرگــی از «آیَـ ُ
ـات اهلل» اســت .ایــن ویژگــی
اهلل» و « َکل ِ َمـ ُ
بهــار اســت .جالــب اســت کــه از بیــن
مجمــع
همــهی ایــن نشــانیها ،ایــن
ُ
ْالیــات بیشــتر از همــه مــورد تأکیــد
خــدای متعــال اســت بــرای تماشــا .از
حــاالت زمیــن ،آنــی کــه مــورد عنایــت
خــاص خالــق زمیــن اســت ،عبــارت
ّ
اســت از بهــار .در بهــار چــه میشــود؟
خــدای متعــال در یــک کلمــه مســئله
را جمعبنــدی کــرده و رویــش تأکیــد
میکنــد ،و آن کلمــه عبــارت اســت
از« :حیــات» .ایــن تغییــر و تحــ ّول در
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معــرض دیــد بیشــتر ســاکنان زمیــن
اســت .آیــه زنــده شــدن زمیــن بعــد از
اینکــه مرده بــود ،یعنــی بعد از زمســتان،
بــرای ماهــا قابــل درک اســت .بعضــی
از بخشهــای زمیــن نمیتواننــد ایــن
آیــات را خــوب بفهمنــد؛ بایــد ســفر
کننــد تــا بفهمنــد؛ چنانکــه مــا هــم
بــرای تماشــای برخــی دیگــر از آیــات
الهــی بایــد ســفر کنیــم.
آنچــه از قــرآن کریــم اســتفاده میشــود،
ایــن اســت کــه پــروردگار متعــال
میخواهــد مــا او را در آینــهی بهــار
ببینیم؛ بهار فصلی اســت در خداشناســی
ِ
معرفــت اهلل .کســانی کــه بــه دنبــال
و
معرفــت حــق هســتند ،بیاییــد ببینیــد
و تماشــا کنیــد .در ایــن فصــل آنچــه
بیشــتر رویــش تأکیــد شــده ،عبــارت
توجــه بــه
اســت از مســئلهی حیــات و ّ
نــام مقــدّس« ،اَل ْ ُم ْحیِــی» .چــه زیبــا قرآن
َــرى الْ ْر َ
ض َهامِــدَ ًة
میفرمایــدَ « :وت َ
ـت
ت َو َربَـ ْ
ـز ْ
َفـإ ِ َذا أَن َزلْنَــا َع َليْ َهــا ال ْ َمــاء ا ْهتَـ َّ
ـج؛ و زميــن را
َوأَنبَتَـ ْ
ـت مِــن ُك ِّل َز ْو ٍج بَهِيـ ٍ
خشــكيده مىبينــى و [لــى] چــون آب بر
آن فــرود آوريــم بــه جنبــش درمىآيــد و
نمــو مىكنــد و از هــر نــوع [رســتنيهاى]
نيكــو مىرويانــد» .زمیــن افســرده وقتــی
نفــس بــاد بهــار بــه آن میخــورد،
مثــل نفــس مســیحا اســت کــه بــه
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مــرده میخــورد .بــه اهتــزاز و جنبــش
درمیآیــد .اینهــا بــرای شماســت .ایــن
ســبز شــدن و رســتن را بببینیــد کــه خدا
جلــوی چشــم شــما چــه میکنــد!!
پــس «اَل ْ ُم ْحیِــی» کــه از نامهــای خداونــد
ـاص بهــار اســت.
اســت ،جلــوهی خـ ّ
ِ
َ
اســم مقــدّس «ب َ ِدیــع»« ،لطیــف» و
«ج ِمیــل» را نیــز میشــود در آیـهی بهــار
َ
تماشــا کــرد.
ضرورت دقت در طبیعت به
هنگام بهار
آیــا تــا بــه حــال شــکوفهی گیــاس
یــا شــکوفهی بــادام را دیدهایــد؟
حقیقتــ ًا انســان را سرمســت میکنــد.
انســان یــاد ایــن روایــت میافتــد کــه
فرمــود :گل را ببوبیــد ،بعــد بگذاریــد
روی چشــمتان و بــر مح ّمــد و آل
مح ّمــد صلــوات بفرســتید .آنوقــت آن
زیبایــی را ببینیــد .کســی از صفحــهی
تلویزیــون ایــن چیزهــا را ببینــد ،نــه!!
حســش کنیــد.
بایــد از نزدیــک ببینیــد و ّ
صفحـهی تلویزیــون مثــل گل مصنوعی
میمانــد .البتّــه بــرای کســی کــه تنبــل
اســت ،بــاز هــم خــوب اســت و بــد
ـرج ُصنْــع کــرد.
نیســت .ولــی بایــد تفـ ّ
بایــد رفــت ،تــو باید تفــاوت شــکوفهی
هلــو بــا شــکوفهی ســیب ،با شــکوفهی

OfoghHa.ir

گیــاس ،بــا شــکوفهی گالبــی ،بــا
شــکوفهی آلبالــو را بفهمــی و درک کنی.
اینهــا ســفر میخواهــد تــا اصـ ً
ا بفهمید
بهــار یعنــی چــه.
دیــدن و احســاس کــردن طبیعــت زیبــا
در بهــار ،عقــل را بــه جــوش م ـیآورد
و فطــرت را بــه خــروش .زبــان مترنّــم
بــه ذکــر میشــود ،منتهــا ایــن ذکــر،
ذکــر دیگــری اســت .ایــن همــه کــه
خــدای متعــال دعــوت کــرده ،بــرای این
اســت کــه تــو بــه ایــن ذکــر برســی؛ لذا
السـ َم َو ِ
فرمــودَّ :
ات َوالْ ْر ِ
ض
إن فِــي خَ ْل ِق َّ
ُ
َ
َواخْ تِـ ِ
ـاف ال َّليْــلِ َوال َّن َهــارِ ليَـ ٍ
ـات ِل ْولِــي
الْلْبَ ِ
ــرونَ اهللَ قِيَامــ ًا َو
ــاب ،اَلَّ ِذ َ
يــن يَ ْذ ُك ُ
َّ
ــرونَ
ــى ُجنُوبِهِ ْ
ــم َو يَتَ َفك ُ
ُق ُعــودا ً َو َع َل َ
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الســ َما َو ِ
فِــي خَ ْل ِ
ات َو الْ ْر ِ
ض؛
ــق َّ
مس ـ ّلم ًا در آفرينــش آســمانها و زميــن،
و در پــى يكديگــر آمــدن شــب و روز،
بــراى خردمنــدان نشــانههايى اســت.
همانــان كــه خــدا را [در همــه احــوال]
ايســتاده و نشســته ،و بــه پهلــو آرميــده
يــاد مىكننــد ،و در آفرينــش آســمانها و
زميــن مىانديشــند» .ایــن پیــک کیســت
و ایــن ســخن عاشــقانه از کجاســت؟
حســی کــه شــما داری،
حــاال در همــان ّ
نســیمی هــم بیایــد و اگر این شــکوفهها
خوشـهای دور و بــر شــما را هــم گرفتــه
باشــد ،آنوقــت حرفهــای دیگــری
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هــم بــه میــان میآیــد .اصــ ً
ا مــا بــه
ایــن فکــر کردهایــم کــه خــدای متعــال
کــه در قــرآن کریــم راجــع بــه فرســتادن
نســیم و بــاد بهــاری صحبــت میکنــد،
اینقــدر بــا دقّــت اینهــا را بــرای چــه
کســی گفتــه؟! بروید تماشــا کنیــد ببینید
چــه خبــر اســت .ایــن نســیم به تــو چه
میگویــد و چــه حرفهایــی میزنــد
خــاص .همینطــور
در آن شــرایط
ّ
پردههــا را یکــی پــس از دیگــری پیــش
چشــم شــما کنــار میزنــد و جلوهگــری
میکنــد.
ایــن تماشــا اســت .حــاال اگــر در همیــن
شــرایط اتّفــاق اصلــی هــم بیفتــد ،اتّفاق
اصلــی هــم ایــن اســت کــه بــاران
هــم بیایــد ،چــه میشــود؟! بنابرایــن
مجموع ـهای از أســما ُء ال ْ ُحســنی پیــش
چشــم شــما قــرار میگیــرد ،از خَ الِــق و
ُم ْحیِــی و ل َ ِطیــف و ب َ ِدیــع و َقــادِر و ُمدَ بِّر.
همــهی اینهــا کنــار هــم قــرار گرفتــه
اســت .اینجــا ذکــر در وجــود انســان
میجوشــد.
اســتاد مــا میفرمودنــد :چــه خــوب
اســت کــه انســان رفیقهــای ذکــریاش
زیــاد باشــند .تکتــک درختهــا
بــا شــما صحبــت میکننــد؛ نــه،
برگبرگــش ،مخصوصــ ًا برگهــای
نــو کــه تــازه ســر میزنــد .واقع ـ ًا چــه
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حرفهایــی بــا مــا دارنــد .ایــن مطلــب
ا ّول.
بهار ،ماه رحمت الهی
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مطلــب دوم اینکــه خــدای متعــال در
قــرآن کریــم ،در آیــهی بهــار ،انســان
را بــه مبــدأ متوجــه میکنــد .قبــل از
اینکــه درایــن بــاره ســخن بگویــم ،بــا
یــک جملــه عــرض قبلــی را تکمیــل
میکنــم .خداونــد تبــارک و تعالــی در
آیـهی بهــار ،آثــار رحمــت بــه مــا ارائــه
میکنــد؛ یعنــی بهــار تج ّلــی نــام مقدّس
«ا َ َّلر ْح َمــن» اســت .چــه زمانــی؟ زمانــی
کــه «يُ ْحــيِ الْ ْر َ
ض ب َ ْعــدَ َم ْوت ِ َهــا» اســت.
اینجــا جــای چش ـمچرانی و نظربــازی
اســت .غـ ّ
ـض بصــر مــال جــای دیگــر
اســت .اینجــا اینجــا جــای نظربــازی و
ـر إِلَــی
چش ـمچرانی اســت؛ پــس « َفان ْ ُظـ ْ
آثَــارِ َر ْح َمـ ِ
ـت اهللَِ ،كيْـ َ
ـف يُ ْحــيِ الْ ْر َ
ض
ب َ ْعــدَ َم ْوت ِ َهــا» .ایــن آثــار رحمــت ،پردهی
دیگــری اســت کــه اینجا ســاز میشــود.
یعنــی همـهی آیــات بهــار کنار هــم قرار
میگیرنــد و بهــار آغــوش مهــر خداونــد
بــرای بنــدهی عاقــل و فهیمش میشــود.
آنجایــی کــه انســان احســاس میکنــد
کــه در آغــوش رحمــت خداســت ،بهار
اســت .چــون اینجــا بالفاصله پیوســتش
ایــن همــه عنایــت و لطــف و احســان
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و محبّــت از ســوی خــدای متعــال در
دســترس شــما قــرار میگیــرد .وســط
آن صحنــه یــک دفعــه دلــت میریــزد
پاییــن و میگویــی :آن بهــار حقیقــی و
حقیقــت بهــار کجاســت؟ آن کســی کــه
تمــام ایــن بهــار نشــانههایی از او و از
وجــود اوســت ،او کجاســت؟
بهار ،یادآور معاد
بهــار از آیــات مبــدأ شــما را بــه آیــات
معــاد میبــرد .جالــب اســت خداونــد
تبــارک و تعالــی بــه صــورت بســیار
جــدّی از شــما توقّــع دارد ایــن ســفر را
در بهار داشــته باشــید و قیامــت را ببینید.
رو قیامت شو ،قیامت را ببین
دیدن هر چیز را شرط است این
خــدای متعــال میگویــد مــن قیامــت
را آوردم جلــوی چشــم شــما ،ببینیــد.
برایتــان قابــل مشــاهده کــردم ،قابــل
لمــس ،قابــل احســاس ،قابــل دیــدن.
قیامــت االن جلــوی چشــم شماســت،
در جایــی میفرمایــد« :يُ ْحيِــي الْ ْر َ
ض
ب َ ْعــدَ َم ْوت ِ َهــا» یــا « َقــدْ َف َّص ْلنَــا ْالیَــات»
بعــد روی ایــن کلمــه تأکیــد میشــود:
ــروج»َ « ،ک َذل ِ َ
« َک َذل ِ َ
ــک الن ُُّشــور».
ــک الْخُ ُ
اینهــا در آیــات بهــار اســت .قیامــت
نیــز همینطــور اســت .دیــدی هم ـهی
دانههایــی کــه در زمیــن بودنــد و در
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زمســتان نشــانی از آنهــا نبــود ،حــاال
همــه ســر از زمین بلنــد کردنــد؟ همهی
مــا هماننــد دانههــا در زمیــن کاشــته
میشــویم و یــک روز ،روزیــی کــه در
صــور دمیــده شــود ،همانند گیاهان ســر
از خــاک برمیداریــم .گیاهــان چطــور از
زمیــن بیــرون میآینــد ،بــرای مــا هــم
همیــن اتّفــاق میافتــد.
اهمیت یاد معاد
مــا بــه یــاد معــاد خیلــی نیــاز داریــم .هر
روز کــه از عمــر مــن و شــما بگــذرد،
نیــاز مــا بــه یــاد معــاد بیشــتر میشــود.
لــذا در آن نقــل مشــهور پیغمبــر اکــرم،
البتّــه ایــن نقــل خیلــی تحقیــق شــده
َ
الربِیــع
ــم َّ
نیســت ،فرمودنــد« :إ ِ َذا َرأیْتُ ُ
َ
ـر الن ُُّشــور؛ هنگامــی کــه بهار
َفأ ْکثِـ ُ
ـروا ذِ ْکـ َ
را دیدیــد ،زیــاد بــه یــاد قیامــت باشــید».
این بهار نو ز بعد برگریز
هست برهان برای وجود رستحیز
خــدای متعــال االن قیامــت را بــه شــما
نشــان میدهــد .بیــدار شــوید و قیامت را
ببینیــد .بــه ایــن دیــدن نیــاز داریــم .بهار،
ـو َم تُبْ َلــى
مصــداق ایــن آیــه اســت« :يَـ ْ
ــرائ ِ ُر؛ 12آن روز كــه رازهــا [همــه]
َّ
الس َ
فــاش شــود» .چــون زمیــن هرچــه را در
درون خــود دارد ،بیــرون میریــزد و ایــن
تنـ ّوع درســت میشــود .در قیامــت هــم
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هرچــه کــه در حقیقــت وجود تو باشــد،
بیــرون میریــزد؛ چنانکــه فرمودهانــد:
ـاس َع َلــی ن ِ َّیاتِهِــم؛ 13مــردم بر
ـر ال َّنـ ُ
«یُ ْح َشـ ُ
نیاتشــان محشــور میشــوند» .اگر کســی
وجــودش یــک ســرزمین پــاک باشــد،
در آن بهــار چــه گلســتانی میشــود؟
چــه تماشــایی اســت! مثــل همیــن
ســرزمین پــاک و تمیــز و مســتعدّی کــه
در بهــار ایــن همــه گلهــا و گیاهــان
متنــ ّوع و مفیــد را در دســترس قــرار
میدهــد ،وجــود انســان مؤمــن نیــز در
قیامــت و نفخـهی صــور ،زیبــا و دیدنی
میشــود .امــا انســان ناپــاک بــدون هیــچ
دســتاوردی اســت .همانند صحرا اســت
کــه گوشــه و کنــارش یــک گیاهــی ســر
زده؛ تــازه آن گاهــی هــم خــاری بیــش
نیســت .تفــاوت گل و خــار در بهــار
اســت؛ لــذا گلها منتظــر بهار هســتند و
خارهــا نــه .میگوینــد کاش هیچوقــت
بهــار نشــود.
حــاال جملـهای را کــه گفتــم ،بــا انتظــار
بــرای آن بهــار تطبیــق دهیــد و ببینیــد
چــرا مــا منتظــر نیســتیم .کســی کــه گل
اســت ،منتظــر بهــار اســت و برایــش
لحظهشــماری میکنــد.
این هــم نکتهی دوم .فصل معادشناســی،
خیلــی رویــش تأکیــد شــده .همیــن
حــاال ،وقــت دیدنــش اســت.
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اهمیت دنیاشناسی در بهار

10

قــران کریــم بــر دنیاشناســی نیــز تأکیــد
دارد .جالــب اســت کــه خداشناســی،
معادشناســی ،و دنیاشناســی ،بســیار مهم
اســت .آیـهاش کــدام اســت؟ « َو اضْ ـر ِْب
ـم َمثَـ َ
الدنْیــا َک َمــاءٍ أَن ْ َزلْنــا ُه
ـل ال ْ َحیــاة ِ ُْ
ل َ ُهـ ْ
السـ َماءِ َفاخْ تَ َلـ َ
ـات الْ ْر ِ
ض
ـط ب ِـ ِه نَبـ ُ
مِـ َ
ـن َّ
ــح َه ِشــیم ًا ت ْ
ــاح َو َکانَ
الریَ ُ
َف َأصبَ َ
َــذ ُرو ُه ِّ
اهللُ َعلــى ِّ
ـىءٍ ُّم ْقتَ ـ ِدراً؛  14و بــراى
کل شـ ْ
آنــان زندگــى دنيــا را مثــل بــزن كــه
ماننــد آبــى اســت كــه آن را از آســمان
فرو فرســتاديم .ســپس گيــاه زميــن با آن
درآميخــت و [چنــان] خشــك گرديد كه
بادهــا پراكنــدهاش كردند و خداســت كه
همــواره بــر هــر چيــزى تواناســت» .این
هــم آیهی دنیاشناســی بهــار .حیــات دنیا
را میخواهــی بــرای آنهــا مثــال بزنــی،
مثالــش بــاران بهــار و بــاران پاییــزی
اســت .بــاد بهــار و بــاد پاییــز و فاصلهی
یــک بهــار تــا پاییــز میشــود دنیــا.
لــذا جالــب اســت کــه ایــن احســاس
را شــما فقــط در بهــار میتوانیــد پیــدا
کنیــد کــه شــکوفههایی کــه امــروز قابل
مشــاهده هســتند ،یکدفعــه همـهاش از
بیــن مـیرود .گل عمــرش کوتــاه اســت
و بــه مانشــان میدهــد کــه دنیــا چقــدر
کوچــک و کــم اســت .ایــن را در بهــار
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مــی شــود فهمیــد.
بهار آمد به صحرا و در و دشت
جوانی هم بهاری بود و بگذشت
مــن وقتــی ایــن شــعر را مــی خوانــدم،
خودم جــوان بودم .هنگام خوانــدن آن به
پیرمــردان و پیرزنــان نگاه میکــردم؛ ولی
فهمــش نمیکــردم کــه چــه میخوانــم.
ولــی االن بــه شــما عــرض میکنــم ،در
حالــی کــه از جوانــی بهرهمنــد شــوید.
طــراوت ،نشــاط ،اســتعداد ،شــادابی،
قـ ّوت ،اینهــا ویژگیهــای جوانی اســت
کــه هم ـهاش در معــرض تــاراج خــزان
عمــر اســت کــه زود میرســد ،مثــل
همیــن بهــار کــه زود از دســت مـیرود.
ّ
قص ـهی دنیاشناســی ،تطبیقــش بــه
کل ّ
َّ
بهــار جوانــی اســت .اَل ْ َح ْمـ ِ
ـدُل اکثر اهل
مجلــس مــا جوانــان هســتند .ایــن را بــه
شــما جــدّی میگویــم ،خیلــی ،خیلــی،
خیلــی قــدر جوانــی خــود را بدانیــد.
چند نکته پراکنده
ـر َد
 .1پیغمبــر اکــرم فرمــود« :إ ِ ْغتَن ِ ُمــوا بَـ ْ
الربِیــع؛ خنــکای بهــار را دریابیــد».
َّ
خیلیهــا ظاهــر ایــن روایــت را گرفتند؛
حــال آنکــه معنــای دقیقتــری دارد.
موالنــا در مثنــوی میگویــد معنــیاش
ایــن اســت کــه خــودت را در معــرض
نســیم انســان الهــی قــرار بــده تــا بهاری
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شــوی .البتّــه از مصاحــب ناجنــس
بپرهیزیــد.
نخست موعظت پیر مِی فروش این است
که از مصاحب ناجنس اهتراز کنید
از مصاحــب ناجنــس اهتــراز کــن؛ چون
مصاحــب ناجنــس مثــل بــاد خــزان
شــما را پژمــرده میکنــد؛ ولــی جلیـ ِ
ـس
الهــی نفســش بــه شــما بخــورد ،بهارتان
میکنــد.
 .2بــه نظــر من یکــی از بهتریــن فصلها
بــرای توبــه ،بهــار اســت .دیشــب بــا
خــودم حدیــث ن ْفــس میکــردم ،گفتــم:
خدایــا چیــزی کــه بــه نظــر مــا محــال
میرســد ،در برابــر تــو ممکــن اســت.
ایــن مطلــب در ایــن فصــل بیشــتر
احســاس میشــود .یــک دانــه آنجــا
افتــاده ،چــه کســی فکــر میکنــد کــه
رویــش داشــته باشــد؟ ولــی تــو آن را
زنــده میکنــی .زمیــن میمیــرد ،تــو
زنــدهاش میکنــی .خــب ،مــن دلمــرده
اینجــا امیــدوار میشــوم .بــه حســب
ظاهــر ،اینطــور کــه حســاب میکنــم،
دیگــر محــال اســت بــه درد بخــورم؛ ا ّما
پیــش تــو ممکــن اســت .غــرض آنکــه
حــس خوبــی
توبــه در بهــار خیلــی
ّ
دارد .بــه مــن و شــما هــم گفتنــد اگــر
ایــن حالــت بهــاری را بــرای دلمردگــی
و پژمردگیهــای خودتــان میخواهیــد،
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برویــد ســراغ قــرآن و ســحر .جالــب
اســت کــه در کلمــات اولیــای خــدا ،هر
دو را « َربِیــع» گفتهانــد .بهــار مؤمــن در
دل ســحر اســت .دربــارهی قــرآن هــم
ربیع
فرمودنــد کــه بــرای انســان مؤمــنُ ،
القلــب اســت.
جملـهی پایانی هــم ،یک نکتهی بســیار
اساســی اســت کــه فرمــود« :إ ِ ْع َل ُمــوا أَ َّن
اهللَ يُ ْحيِــي الْ ْر َ
ض ب َ ْع َــد َم ْوت ِ َهــا؛  15بدانيــد
كــه خــدا زميــن را پــس از مرگــش زنده
مىگردانــد» .باخبــر باشــید کــه ایــن
زمیــن مــرده و زمینـهی مــرده و جامعهی
مــرده ،زنــده خواهــد شــد .این زمســتان
دوام نــدارد ،ایــن خواســت خــدا اســت.
ایــن آیــه دربــارهی ظهــور اســت .بهــار
حقیقــی و حقیقــت بهــار ،خواهــد آمــد.
بــه نظــر مــن هــم بهتریــن فصــل بــرای
اینکــه انســان بیشــتر از همــه بــه یــاد
مربّــی آیــات باشــد و مربّــی آیــات را
ببینــد ،همیــن بهــار اســت.
مــن احســاس میکنــم االن جامعــهی
بشــری روزهــای پایــان اســفندش را
ســپری میکنــد .نگوییــد فالنــی هــم
دارد پیشــگویی میکنــد .نــه! عالئــم،
نشــانهها و آثــار ،حکایــت از ایــن دارد.
احســاس میشــود روزهــای پایــان
اســفند اســت .ایــن را میشــود فهمیــد.
خدایــا مســلمانان مظلــوم را در سراســر
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عالــم ،مخصوصــ ًا در یمــن و بحریــن،
خــاص
مــورد عنایــت و نصــرت
ّ
خــودت قــرار بــده.
ارواح مط ّهــر شــهدا ،امــام راحــل عظیــم
ّ
الشــأن ،از همـهی مــا راضــی بفرمــا.
رهبــر عزیزتــر از جــان مــا تــا ظهــور
حضــرت بهــار ،بــه ســامت بــدار.
دشــمنان اســام ،آمریــکاری جهانخــوار،
رژیــم صهیونیســتی ،انگلیــش خبیــث،
ِ
خبیث
داعــش پلیــد و آ ل ســعود ملعــو ِن
کثیــف را ای خــدای بــزرگ ،بــه حــقّ
مح ّمــد و آل مح ّمــد و بــه حقیقــت
مح ّمــد و آل مح ّمــد و بــه جــال و
جبــروت مح ّمــد و آل مح ّمــد ،بیــش از
ایــن خــوار و ذلیــل و منکــوب بفرمــا.
موانع ظهور امام زمان را مرتفع بفرما.
بــه زودی زود چشــمان مــا را بــه جمــال
عدیــم المثــال آن حضــرت روشــن
بفرمــا.
ایــن ســال را بــرای همــهی دوســتان
مح ّمــد و آل مح ّمــد ،در پرتــو عنایــات
(سـ َ
ـا ُم اهلل َع َلی َها) ،ســال
حضــرت زهــرا َ
برکــت و عافیــت و خیــر قــرار بــده .اهل
مجلــس مــا را اهــل بهشــت قــرار بــده.
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