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 بسمه تعالی

 این متن دارای پاورپوینت می باشد.

 موضوع: هرم مزلو و پاسخ االهی به نیاز های بشر

 

لّاً سعی طول بحث ک هایی که )جواب( نوشته شده از مدعوین بخواهید که حتماً جواب دهند و وارد بحث شوند. در)در قسمت 

 ان به نتایج برسند.(کنید تا جایی که ممکن است افراد را وارد بحث کنید تا خودش
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 راجع به هرم سؤاالتی هاابتدا این هرم را به مستمعین نشان دهید و از آن)

ی هم وجه متفاوت دیدگاه این دانشمند نسبت به بقیه ؟دانند؟ مربوط به کدام دانشمند استآیا چیزی در مورد آن می :(بپرسید

این  (دهیم.خودمان از ابتدا در مورد هرم توضیح می ،عات مستمعینی بعد با توجه به اطالهلدر مرح)های خودش چیست؟ رده

یک بحث بسیار « آبراهام مزلو»دانشمندی به نام شکل یا بهتر بگویم این هرم به نام هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو است. 

شناسی از سخن این روانهای ی بسیاری از تئوریبندی نیازها مطرح کرده است که اکنون بنیان و ریشهاساسی در طبقه

 بینید این نیازها را در داخل یک هرم طبقه بندی کرده. چرا؟ چرا به شکل هرم؟طور که می. هماناستدانشمند شکل گرفته

ید نیازهای اولیه و مهمتر تأمین گیرد. یعنی باقی هرم نیز شکل نمیی هرم تشکیل نشود ما بکه نشان دهد اگر قاعده)جواب( 

م مزلو است توجه ری ههای بعد. تا قبل از وی بسیاری از دانشمندان بر همان نیازهای مادی که اولین طبقهشود تا نیاز

هاست، مهمترین و اولین اند. اما مزلو هرم را گسترده کرد و گفت بعد از نیازهای حیاتی که برای زنده بودن فیزیکی انسانداشته

افتد در دقیقه دیگر یک موشک می 5داریم مثال اگر االن بیاییند و بگویند تا نیاز نیت ی ما به امنیاز به امنیت است. همه ها،نیاز

که برای حفظ امنیتم این مکان را  باشمخود من اولین نفری  شاید  هیچکدام.مانید؟ مسلماً جا میشما اینیک از این مکان کدام 

درد  پایش و کی را ببینید که از پله پایین افتادهمثال شما کود. گیردامنیت از همان دوران کودکی شکل میکنم. نیاز به ترک می

زند.  خب حاال کند، فریاد میین عکس العمل کودک چیست؟ )جواب( گریه میلدانید اما اوگرفته، هنوز شما شدت حادثه را نمی

مادر طفل را  باالخص د،نکشد به پشتش دست مینکند نازش مینکناولین عکس العمل اطرافیان چیست؟ )جواب( بغلش می

 دهد. کند و او را شیر میبغل می

کنیم در این یمد همین است. که ما فکر ن توجه کرآد به ای که این دانشمنشد؟ )جواب( نکتهخب، چی شد که کودک آرام 

ن، به کبغلش  ده.ا بهش بربچه احساس امنیتش از بین رفته .پس بیا احساس امنیت  ، در حالی کهدردش گرفتهفقط موقع بچه 

ل تی در مسامنیت حاین نیاز به ا پشتش دست بکش. و این کلید حل بسیاری از مشکالت روانی، اجتماعی و فردی است.

یی ما نظارت ت به داراود دولبگذاریم ؟ برای امنیت. اگر قرار پول هایمان را در بانک می چرامثال ما  .اقتصادی ما هم هست

 )جواب( ؟نک بدهید به با که پول هایتان راکردید لق بگیرد .آیا باز هم احساس امنیت میداشته باشد و به آن مالیات تع

گوید بنده من در شکم خوب خدا می نیازهای حیاتی و زیستی. بیاییم دوباره سری به هرم مزلو بزنیم . نیازهای اولیه چه بود؟

مادر مهیا کردم بزرگتر شدی دندانت دادم و باز غذایت را آماده را در سینه مادر بودی غذایت را آماده کردم به دنیا آمدی غذایت 
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کردم محبتت را چنان در دل پدر و مادرت قرار دادم که بهتر از هر کس 

بنابر این خداوند  «هر آن کس که دندان دهد، نان دهد. »گوید:کنند. ضرب المثلی است که میدیگری برای رفاه تو تالش می

 ها نیز برنامه ریزی زیبایی کرده است. در وجود ما قرار داده برای تأمین آن حکیمی که این نیازها را

 ، ... اخالقیمنیت است، امنیت بدنی، سالمتی، بینیم نیاز به اای که در این هرم مینیاز بعدی

ودش در وجود ما خکه )ت منیبه ا ام برای نیازآیا  ،خداوند حکیمی که بدین زیبایی برای رفع نیازهای مادی ما برنامه ریزی کرده

 . ؟ )جواب( امنی ایمان چیستی کلمهریشه را قرار داده. یعنی چه؟ ایمانخداوند برای امنیت ما  ؟کردهنبرنامه ریزی ( قرار داده

 ست. ی امن شود از خطرات دنیا و آخرت در امان ای امن شدن. یعنی که هر کس وارد این قلعهایمان یعنی وارد قلعه

اکثراً هم  هکبزرگان شهر  آمدند، در نیشابور،شنیده باشید: زمانی که حضرت رضا )علیه السالم( به طرف خراسان می کنمفکر می

ده بودند، استفا «دالم آل محمّع»رساندند تا از علم او که زبانزد زمانه بود و معروف به بودند، خودشان را به امام می اهل تسنن

ه ک یعنی روایتی ،«سلة الذهبسل»که معروف است به حدیث  کلیدیای ی کردند اما با جملهبسیار مختصرکنند، امام سخنرانی 

  تمام راویان آن طالیی هستند. )تأکید بر سندیت روایت(

 اللَّهِ رَسُولِ  بْنَا یَا لَهُ  فَقَالُوا الْحَدِیثِ حَابُ أَصْ إِلَیْهِ  مَعَاجْتَ مُونِ الْمَأْ إِلَى امِنْهَ یَرْحَلَ  أَنْ  أَرَادَ وَ  نَیْسَابُورَ ع الرِّضَا الْحَسَنِ أَبُو وَافَى لَمَّا]

 یَقُولُ  جَعْفَرٍ  بْنَ مُوسَى أَبِی سَمِعْتُ قَالَ وَ رَأْسَهُ أَطْلَعَفَ ارِیَّةِالْعَمَّ  فِی دَقَعَ کَانَ قَدْ وَ مِنْکَ فَنَسْتَفِیدَهُ بِحَدِیثٍ تُحَدِّثُنَا لَا وَ عَنَّا تَرْحَلُ

 بْنَ  الْحُسَیْنَ  أَبِی سَمِعْتُ  یَقُولُ  نِالْحُسَیْ  بْنَ  یَّ عَلِ  أَبِی سَمِعْتُ  قُولُ یَ  عَلِیٍّ  بْنَ  مُحَمَّدَ  أَبِی سَمِعْتُ  یَقُولُ مُحَمَّدٍ  بْنَ  جَعْفَرَ  أَبِی سَمِعْتُ

 للَّهَ ا سَمِعْتُ  یَقُولُ  ع جَبْرَئِیلَ عْتُسَمِ  یَقُولُ ص هِ اللَّ سُولَرَ سَمِعْتُ ولُیَقُ  ع طَالِبٍ  أَبِی بْنَ  عَلِیَّ  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَبِی سَمِعْتُ یَقُولُ  عَلِیٍّ 

)بحار  هَارُوطِشُ مِنْ أَنَا وَ بِشُرُوطِهَا ادَانَانَ الرَّاحِلَةُ تِمَرَّ مَّافَلَ عَذَابِی نْمِ  أَمِنَ حِصْنِی دَخَلَ فَمَنْ حِصْنِی اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا یَقُولُ عَزَّ  وَ جَلَّ

 [(123ص 49ج

خواستند نیشابور را ترک کنند، و به سوی مأمون بروند. تعدادی از بزرگان حدیث دور ایشان جمع می که ابوالحسنهنگامی 

ای ببریم؟ پس بر منبری باال ویی که ما از شما بهرهگروی و حدیثی به ما نمیشدند و گفتند ای فرزند رسول خدا، از پیش ما می

از تا رسول اهلل که گفت  ...جعفر که گفت شنیدم از پدرم.... سرشان نمایان شد و فرمودند: شنیدم از پدرم موسی بنرفتند و 

ی محکم من قلعه )که ایمان است( ”ال اله الّا اهلل“ جبرئیل امین شنیدم که گفت از خداوند تعالی شنیدم که فرمود:
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ر دنیا و است، پس هر کس وارد این قلعه شود از عذاب من )د

 با شرایط آن، و من از شرایط آن هستم.  پس هنگامی که به راه افتادند، حضرت ندا دادند:آخرت( در امان است. 

 .(داده است قرار )بر این نکته تأکید شود که این حدیث از جانب خداوند متعال است، و این شرط را نیز خود خدا

الهی امام ی امن اهد به قلعقلعه بشویم باید از درش وارد شویم و در وروخواهیم وارد یعنی وقتی میمعنی این شرط چیست؟ 

 است.

 از مفهوم  آن: روایتی دیگر برای اطالع گوینده و استفاده

 عِبَادِی وَحْدِی أَنَا اإِلَّ  إِلَهَ  لَا اللَّهُ  أَنَا نِّیإِ وَجْهُهُ  جَلَّ  وَ  سْمَاؤُهُ أَ تَقَدَّسَتْ اللَّهِ  عَنِ  الْأَمِینُ  الرُّوحُ  جَبْرَئِیلُ  أَخْبَرَنِی قَالَ  ص اللَّهِ  رَسُولِ  ]عَنْ 

 عَذَابِی مِنْ نَأَمِ حِصْنِی دَخَلَ مَنْ وَ حِصْنِی دَخَلَ قَدْ نَّهُأَ بِهَا صاً مُخْلِ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ  لَا أَنْ بِشَهَادَةِ مِنْکُمْ لَقِیَنِی مَنْ لْیَعْلَمْ وَ  فَاعْبُدُونِی

 [ع بَیْتِهِ أَهْلِ ةُوَلَایَ وَ اللَّهِ رَسُولِ عَةُ طَا وَ  اللَّهِ طَاعَةُ ع قَالَ لِلَّهِ  الشَّهَادَةِ  إِخْلَاصُ مَا وَ اللَّهِ رَسُولِ  ابْنَ  ایَ  قَالُوا

دارد. در  وود داشته نی وجحجت خودش است، که در هر زما ،پس آن کسی که خداوند بر روی زمین قرار داده برای امنیت مردم

  گاه مردم آن زمان است.هر زمان پیامبر یا امامی وجود دارد که پناه

ا مثل ما در میان شم لْکَهْفصْحَابِ اإِنَّ مَثَلَنَا فِیکُمْ کَمَثَلِ الْکَهْفِ لِأَ فرمودند: )علیه السالم(  امیر المؤمنین 

ار بودند ف تا زمانی که در غ)اصحاب که (44)غیبت نعمانی ص. همچون غار )پناهگاه( است براى اصحاب کهف

 امنیت داشتند.(

 خوانیم. در ادعیه هم ما ائمه را با عنوان کهف حصین، یعنی پناهگاه محکم می

 صلوات شعبانیه: اللهمّ صلّی علی محمدٍ و آل محمدٍ الکهف الحصین و غیاث المضطرّ المستکین 

 75نوار ج)بحار اال  رضإنّی أمانٌ لِأهل األ فرمایند: تند مینوش اسحق بن یعقوببه  علیه السالمای که امام زمان در نامه

  (385ص
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البته باید توجه داشت که پناهگاه را باید به آن پناه برد. ما باید خود را به زیر 

معنوی. مثالً در زمان  و اخالقی هم جانی،هم . این امنیت از همه نظر است: امان باشیمچم امنیت آن حضرت ببریم تا در پر

سوار بر کشتی شد،  خدا به پیامبر خدا پناه برد و با ایمان کامل بهبا ایمان کامل به خدا، ، هر کسی که )علیه السالم( ضرت نوحح

های زمان خود باید به امام از شرّ طوفان نجات یافت. اما هر که از ایشان سرپیچی کرد، هالک شد. ما هم برای نجات از طوفان

 اند : رسول اکرم اهل بیت را به کشتی حضرت نوح تشبیه فرمودهها غرق نشویم. ر آنزمانمان پناه ببریم تا د

و من  ها نَجَان رَکِبَمفرمودند: مَثَلُ اهل بیتی فیکم کَمَثَلِ سفینةِ نوحٍ، )صلّی اهلل علیه و آله( رسول اکرم 

 تَخَلّفَ عَنها غَرِقَ 

  (105ص 23)بحار االنوار ج

ت را تا حدی این امنی داوندهایی که زیر پرچم امنیت ایشان رفتند، از شر فرعون نجات یافتند. خدر زمان حضرت موسی هم آن

ان شکافته برند تضمین کرده است که حتی اگر الزم باشد دریا هم برای امنیت آنهایی که به حجت خدا پناه میبرای انسان

 شود. می

خدا ایمان  ارد که بهدت را امنی : آن کسی اینکه خود خدا قرار داده استو شرایطی امام رضا )علیه السالم( ی پس طبق فرموده

یطان دور ، از شر شمیرببپناه  هاآن د. اگر بهبپذیرهی اال به این امنیت االهی درهای ورودرا به عنوان  ائمه داشته باشد و

ما ببیند فرار  ی امام زمان را باالی سرو سایهبیاید  به سراغ ما . اگر شیطانکندی محکمی میایمان ما را وارد قلعه. یمشومی

ای امام  :ییدگیرید بگوبکمک  نکند از امامتاطان دارد بر شما غلبه پیدا مییامتحان کنید. اگر زمانی حس کردید که شکند. می

 نه:یک نمو دهد.کنم. مرا حفظ کن. مطمئن باش تو را نجات میمن خودم را وارد کهف حصین، پناهگاه محکم تو میزمان 

 )داستان به صورت بسیار مختصر بیان شود( داستان علوی مصری: 

 در آن آنکه و است هند بن علىّ  بن حسن که بود مذکور آن مصنّف نام که اىکهنه کتاب در که گوید الرّحمة علیه طاوس ابن»

 دعائى این که یافتم عبارت نای به را مصرى علوى به مشهور دعاى شرح است، شده نوشته شش و نود و سیصد سنه شوال

 کرده تعلیم خود پیروان و شیعیان از مردى به خواب در علیه اللَّه صلوات مؤمّل مهدى محمّد امام حضرت ما سیّد را آن که است

 بن احمد على ابو ما به. رسانید بقتل را او دشمن و داد خالصى ظلم آن از را او تعالى خداى پس. بود مظلوم شخص آن و است
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 حران به عریضى علوى محمّد بن جعفر بن اسحق بن حسین بن حمّدم

 اندوه و عظیمى امر من بر آنکه مصر به ساکن حسینى علوى على بن محمّد من به نمود حدیث که گفته او و نمود حدیث

 بیرون حج قصد به مصر از من پس. بفرستد طولون بن احمد بنزد مرا که داشتت اراده و شد وارد مصر حاکم جانب از شدیدى

 اللَّه صلوات على بن حسین امام حضرت خود موالى روضه زیارت اراده شده عراق به متوجّه گشتم، فارغ حج از چون و آمدم

 او از که باشم امان در کسى آن غضب و قهر شدّت از و برم التجا و گیرم پناه حضرت آن مرقد به آنکه جهت از نمودم را علیهما

 زارى و کردممى دعا روز و شب در پیوسته و گشتم مقیم حائر در روز پانزده رسیدم معلّا کربالى هب چون پس. ترسیدممى

 تو به: که گفتند من به و شد ظاهر بیدارى و خواب میان در رحمان خداى دوست و زمان قائم حضرت من بر آنکه تا نمودممى

 اراده او که زیرا بلى: گفتم جواب در ترسى؟مى شخص فالن از تو آیا من پسر اى که فرمایدمى السالم علیه حسین امام حضرت

 فرمودند پس. دارد اراده من به آنچه از نمایم شکوه او به آنکه تا امآورده پناه خود آقاى سوى به پس. نماید هالک مرا آنکه دارد

 را ایشان گاه هر خواندند پیش غمبرانپی دعا آن به را خدا که نخوانى دعائى به را خود پدران خداى و را خود خداى چرا: که

 است کدام: گفتم من. نمودمى برطرف دعا این برکت به ایشان از را محنت آن تعالى خداى پس نمود،مى روى شدّتى و محنتى

 شب نماز از فراغ از بعد و کن غسل شود جمعه شب گاه هر: که فرمودند حضرت آن پس خواندند؟مى ایشان که دعائى آن

 و که گوید على بن محمّد. بخوان را دعا این و بنشین خود زانوى دو بر بردارى سجده از سر چون آور، جاى به رشک سجده

 را دعا این من بر و آمدند مرا متعاقب شب پنج به تا وقت همان در بیدارى و خواب میان در که دیدم را حضرت آن همچنین

 و پوشیدم پاکیزه هاىجامه و کردم غسل من پس شد جمعه شب چون و. امدندنی دیگر و نمودم حفظ را آن آنکه تا نمودند تکرار

 این به را جلّ  و عزّ خداى نشسته خود زانوى دو به و آوردم بجاى شکر سجده و کردم شب نماز و نمودم استعمال خوش بوى

 کشته تو دشمن و شد بمستجا تو دعاى که بدرستى: فرمودند و آمدند مرا حضرت آن شد شنبه شب چون پس. خواندم دعا

 ترا آنکه جهت از بفرستد او سوى به ترا که خواستمى که شخص همان امر به شدى فارغ دعا خواندن از تو که وقتى گردید

 بیرون آنجا از و نمودم وداع را السالم علیه حسین امام حضرت خود موالى و سیّد شد صبح چون که گوید راوى. رساند بقتل

 از[ یکى] را کسى. روم مصر به که داشتم اراده و است مصر توابع از که رسیدم أردن والیت به چون پس. مشد مصر متوجّه آمده

 را او پس. شد هالک طولون بن احمد امر به من خصم که نمود حکایت و بود مؤمن مردى که دیدم مصر در را خود همسایگان

 به شدم مصر داخل چون و انداختند نیل رود به را او که نمود امر و ندابریده جمعه شب در سر پى از را او سر که یافتند صبح در

 شده فارغ دعا این خواندن از من که وقتى در بود شده کشته او آنکه دادند خبر من دوستان و برادران و بیت اهل از جماعتى من



 

7 

متن میز_مزلوهرم   

1438شعبان نیمه   

 علیه اللَّه صلوات االمر صاحب حضرت من موالى من به که همچنان بودم،

 («436مهج الدعوات ص) .نمود مذکور را دعا آن راوى آن از بعد پس. داد خبر

 ی امن، از در آن وارد شد.پس او برای ورود به این قلعه

ی ما نیاز داریم هه شدن. همداشت بیاییم دوباره سری به هرم مزلو بزنیم. یک طبقه باالتر، نیاز به تعلق، دوست داشتن و دوست 

وست شما باید دخاب کنید، خواهم به من بگویید که اگر قرار باشد دوستی را انتحاال از شما میکه کسی را دوست داشته باشیم. 

 هایی داشته باشد؟ )جواب( چه ویژگی

کنیم. به افراد نشان ها( صحبت میها )یا بعضی از آننویسیم و راجع به آنها را میگویند و ما آن)افراد خصوصیاتی را می

دی را پیدا . اگر فر2وب شود. کی از این خصوصیات در یک فرد کافی نیست تا او دوست خوبی محس. تنها ی1دهیم که می

صیت در او یشه آن خصوتوان تضمین کرد که همیشه در کنار ما باشد و یا حتی همکنیم که بهترین خصوصیات را هم دارد، نمی

سترس دمواره در هنین دوستی چم آیا تضمینی هست که گوییمثال: اگر گفتند گوش شنوا داشته باشد، می وجود داشته باشد.

 (باشد؟ ممکن است مریض باشد، یا به سفر رفته باشد، ...

 بندی کنید.(اند استفاده کنید و بحث را جمع)از خصوصیاتی که خود مستمعین بیان کرده

هتر بگویم کند، یا ب خواهیم دوستی داشته باشیم که به درد دلمان گوش کند، همراه ما باشد، برایمان دلسوزیما می یهمه

د که بتواند در قدر دانا باشآن ،دلسوز ما باشد، ناراحتی ما موجب ناراحتی او و شادیمان موجب سرورش شود، رازدار ما باشد

ا و نیازهای های جسمی من باش همان خدایی که برای رفع نیازمطمئا نشان دهد و .... های زندگی بهترین راه را به مچهارراه

به  ما طعاً برای نیازق ار دادههای مختلف را قرها و خوردنیها و سبزیها، ... ( انواع میوهفیزیولوژیکی )نیاز به پروتئین، ویتامین

ی این ای همههای کاملی که دارخداوند انسان ما باشد. کسی را قرار داده که در هر شرایطی پاسخگوی نیازدوست هم 

خداوند  رار داده.قیان مردم در م خصوصیات از جمله امان بودن، روشنگر بودن، مهربان بودن، ... هستند را همواره در طول تاریخ

 ها قرار داده.این افراد کامل را به عنوان واسطه بین خودش و انسان

 اند:هکردوصف های امام، در توصیف سایر ویژگیصیات دوست داشتنی است. امام دارای تمام این خصو
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امام مانند  االمام کالشّمس الطّالعةُ المجلّلةِ بنورها للعالم ...

 خورشید طالع است که نورش عالم را فراگیرد ...

ه لجن زار، به سد. به سبزه زار، برتابد نورش به همه جا میخورشید وقتی می نور، گرما، ... خصوصیات خورشید چیست؟ )جواب(

 رسد، چه خوب، چه بد. ها میی آدمکند. انوار محبت امام هم به همهگل، به خار، ... فرقی نمی

 .جی ..االمام البدر المنیر و السّراج الزّاهر و النّور السّاطع و النّجم الهادی فی غیاهب الدّ 

 ها...ایست رهنما در شدّت تاریکیتارهامام ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و س

 ...دَى مِنَ الرَّ نْجِیالْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الظَّمَإِ وَ الدَّالُّ عَلَى الْهُدَى وَ الْمُ... الْإِمَامُ 

 امام آب گواراى زمان تشنگى و رهبر بسوى هدایت و نجات بخش از هالکت است

 و االمّ البَرّة بالوَلَد الصَّغیر...االمام االنیس الرفیق، و الوالد الشّفیق، 

 امام همدم و رفیق، پدر مهربان، برادر برابر و مادر دلسوز به فرزند کوچک است.

حبت مادر به ه شده به مکه محبت امام تشبی)روی هرکدام از صفات بیان شده تکیه شود و توضیحات الزم داده شود. مثالً این

 تر است.(ز همه مهربانفرزند کوچکش. مادر به فرزند کوچک ا

 ها چه کردند؟مردم با آن اما اند،ها بودهاند و موجب امنیت، هدایت و دوستی آنهای الهی همواره در کنار افراد بودهاین نعمت

ار ها دوستی برقرند با آنها قرار دادند؟ چقدر تالش کردچند درصد مردم خودشان را در زیر پرچم امنیت آن)جواب(  شما بگویید.

  ها استفاده کردند؟ )جواب(های آنکنند؟ چقدر از روشنگری

 فرماید: می در این مورد چهخداوند  از قرآن شروع کنیم.ببینیم نیم.کیک بررسی کلی بیایید با هم 

 «تُلُونرِیقًا تَقْ وَ فَذَّبْتُمْکَیقًا أَ فَکلََُّمَا جَاءَکُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تهََْوَى أَنفُسُکُمُ اسْتَکْبرََْتُمْ فَفَرِ» 
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و هر گاه پیامبرى آمد و چیزهایى آورد که پسند نفس شما نبود 

 بقره( 87)سرکشى کردید، و گروهى را دروغگو خواندید و گروهى را کشتید.

 « ءُونَهََْزِیَاحَسْرَةً عَلىَ الْعِبَادِ مَا یَأْتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا کاَنُواْ بِهِ یَسْت»

 یس(30)اش کردند.بندگان. هیچ پیامبرى بر آنها مبعوث نشد مگر آنکه مسخره اى دریغ بر این

 مؤمنون... 44غافر و  5و آیات دیگری از جمله 

ه کهای فروزان الهی این چراغ دم بابینیم که مراز پیامبران تا به امروز بخودمان هم به تاریخ نگاهی بیندازیم  ما حاال بیاییما

 چه کردند: ن بودند ی امن و امان خودشامایه

فرزندش  لسالم( کهاعلیه رانده شد. یا حضرت نوح ) ان تکذیب کردند که از شهر و دیارشحضرت یونس )علیه السالم( را چن

ختی کردند و ا داخل درر سالم( و پدرش حضرت زکریا )علیه الهم موجب آزار او بود. حضرت یحیی )علیه السالم( را سر بریدند. 

 فرماید: ت را به دو نیم کردند. تا رسید به خاتم پیامبران که خود میبعد با ارّه درخ

 )نهجید. قدر که من در راه خدا اذیت دیدم اذیت نکشهیچ کس آن ” ما أوذى أحدٌ ما أوذیتُ فی اللَّه“ 

  (697الفصاحه ص

ت هم در محراب عباد کرد. و در آخرد دل میقدر تنها بود که با چاه درو اما امامان، امیر المؤمنین حضرت علی )علیه السالم( آن

سر کسی از هم چه–ی خودش به دست همسر خودش در خانهرا فرقش را به دو نیم کردند. فرزندش امام حسن )علیه السالم( 

به هم  حمل پیکر حضرت اران کردند به طوری که جنازه و طابوتجانش را تیر بسموم کردند و بعد هم بدن بیم -تر؟نزدیک

تر از عاشورا وجود ندارد. ای وحشتناکتراژدیت. ی تاریخ بشریت اسل شده بودند. و امام حسین )علیه السالم( که فاجعهوص

 رد شد.ها بر امام حسین )علیه السالم( واباالترین مصیبت

 مصیبةً ما اعظمها...

تر کردند که یا در زندان تر و تنگها تنگبر آنهایی زندگی کردند. زندگی را مرتب های فروزان در مصیبتهر کدام از این چراغ

ی این زندگی در دهندهی خود محاصره شدند، تا امام حسن عسکری )علیه السالم( که لقبشان هم نشانبودند، یا در خانه
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دار شدنشان را هم که فرزندمحاصره و تنگنا است. ایشان حتی مجبور بودند 

به اختیار خودشان بدون  اندشده مختار آفریدهکه  خداوند که دید این مردمیپس  د.مخفی کنند تا آسیبی به طفلشان نرسانن

 ی زندگی آخرینِ های محکم آوردند. برای شیوههای فروزان و پناهگاهچه بالهایی بر سر این چراغ توجه به وجدان و عقلشان

)جواب( بیاییم اول به معنی لغوی ! غیبت یعنی چه؟ تغیبگوییم ای را فراهم کرد. ما به این شرایط ویژه میها شرایط ویژهآن

گوییم شخصی غایب است یعنی در زبان عربی غیبت در برابر ظهور است نه در برابر حضور. در فارسی وقتی می آن بپردازیم

 ناشناس است در حالی که حضور دارد. وجودشحضور ندارد، اما در عربی یعنی ظهور ندارد. 

 )جواب( کنند؟ ناشناس چگونه است؟ حضرت هم اکنون چگونه زندگی می خب این زندگی به صورت

ت السالم( نسب غیبت حضرت یوسف )علیهبه  )علیه السالم(مهدی  . غیبت حضرتدانیدی شما جریان حضرت یوسف را میهمه

ود که بریان این ج ( واب)جچگونه بود؟  حضرت یوسف )علیه السالم( نسبت به برادرانش . غیبتشده است هیبه برادرانش تشب

ها رفتند خدمت یوسف، با ز سالابرادران یوسف او را گرفتند و در چاه انداختند و سرانجام یوسف به مصر رفت. برادران که پس 

علیه )ضرت یوسف حطور که همانپس او سخن گفتند، بر سر خان لطف او نشستند و با او صحبت کردند، اما او را نشناختند. 

یشان را اد ولی ما هستن یان برادران بود اما او را نشناختند، حضرت مهدی )علیه السالم( هم در میان ماالسالم( در م

 شناسیم. نمی

ای بان یا جزیرهار یا بیاچنین در غبنابر این حضرت مثل جن و ملک و فرشته و پری نیستند، که در عالمی دیگر زندگی کنند. هم

کنند، و حتی ممکن است خورند و استراحت میروند، غذا میکنند، راه میزمین زندگی می اند. ایشان روی همینهم حبس نشده

خبری ما دلیل بر نبودن کنند، آیا بیاگر ما ندانیم که کجا و به چه کیفیت زندگی می مسیر عادی طبیعت بیمار هم بشوند.طبق 

از  ئوالسچند  ستند،هنوز در کنعان هدر زمانی که ایشان  ،برویم (السالمعلیه)ایشان است؟ بیاییم با هم خدمت حضرت یعقوب 

 .پرسیمایشان می

 بله   )جواب( فرمایند؟چه می ت یا خیر؟ وسف زنده اسیگوییم: جناب یعقوب نبی آیا فرزندتان می

 دانمنمی       )جواب( فرمایند؟چه میگوییم: االن کجاست؟ می

 دانمنمی      )جواب( فرمایند؟میچه خورد؟ کند؟ چه میگوییم: چه میمی 
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که یوسف  ند، اطالع نداشتندبا آن که پیامبر بود ند.دانستواقعاً هم نمی

شد برادرشان کجاست؟ از برادران یوسف هم اگر سئوال می .بود کجاست؟! چرا که خداوند این علم را به او نداده (السالمعلیه)

باشد. به همین علت هم در حضور یوسف به او دروغ بستند و حضرت یوسف دانیم و شاید اصالً زنده نگفتند: نمیمی

چرخاند، زیر پرچم لطف و کنند که او میمیو این همه در حالی است که در مملکتی زندگی  .ندبه روی خود نیاورد (السالمعلیه)

 رسیده بود. اما باز او را نشناختند . . . (سالمالعلیه)که به علم و قدرت الهی به حضرت یوسف  بودند،عنایات و تدابیر به موقع او 

دیده  بالً او راقند گفت که ما خیلی از مردم خواه (السالمعلیه)معنی غیبت همین است. لذا به هنگام ظهور حضرت مهدی 

دانیم. را نمی بریم. اما مکان زندگی ایشانکنند و ما از لطف و عنایات ایشان بهره میپس حضرت در بین ما زندگی می !بودیم

 . آدرسیبی :دانیم. و غیبت یعنی همینآدرسشان را نمی

کردند یمه زندگی مجاست که آیا غیبت فقط برای ما و این عصر است؟ آیا تمام کسانی که در زمان سایر ائاما سؤال این

 )جواب( اید؟نام اویس قرنی را شنیده )جواب( تا به حالها را ببینند؟ توانستند آنمی

دا را داشت. ر پیامبر خاو سخت آرزوی دیدا هری جدا و دور از ایشان.شکرد. اما در یس کسی است که زمان پیغمبر زندگی میاو

ذارد و نه توانست مادر را تنها بگمیه کرد. برای همین ناویس مادر پیری داشت که به بهترین شکل از او پرستاری می اما

د و به منزل امبر برساناه خود را به شهر پیریکبار اویس توانست با وجود رنج  ببرد. خود به سفری سخت اتوانست او را بمی

ز این مادر را توانست بیش امینایشان برود. اما در آن زمان حضرت در خانه نبودند و از شهر بیرون رفته بودند. اویس هم که 

ن رَ نب شهر قَرا از جا ی بهشتزل بازگشتند فرمودند: بووقتی پیامبر به منتنها بگذارد ناچار بود که به شهر خود بازگردد. 

 وبا این حال اردم بودند،م، آن هم در زمانی که پیامبر زنده و آشکار در میان گاه پیامبر را ندیدکنم. اویس هیچاستشمام می

 بهشتی زندگی کرد و عطر خوشش تا به شهر پیامبر هم رسید. 

ید من ید. فرض کنخواهم پنج سال آخر عمر امیر المؤمنین را در نظر بگیرما میاز ش ردناک است:مثالی دیگر که خیلی د

 پرسمها بناگر از آام.)افراد را ببرید در فضای آن زمان( ام، و اسم علی را شنیدهکوفه شدهشهرشخصی هستم که تازه وارد 

 )جواب(گویند؟ چه می «علی کیست؟»
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انشین، و وزیر و وصی پیامبر علی پسر عموی پیامبر است، علی جگویند می

ها را مردمِ آن زمان این)اکنون حاکم وقت است. علی فاتح خیبر است، علی هم ی پیامبر است،علی همسر دردانه است،

دادند، به درد دل ها غذا میرفتند، به آنها به دیدن ایتام میشب )علیه السالم( امیر المؤمنینکه  گویندنمیاما  (دانستند.می

شدند و فضا را برایشان گرم و امن هایشان میها بودند، وارد خانهدادند. غمخوار مردم بودند، سنگ صبور آنها گوش میآن

رسید ها میی شمشیر فرقش را به دو نیم کردند. محبت امام به آنتا وقتی که به ضربه .شناختندنمی با این همه او راکردند. می

 که او را بشناسند. بردند بدون اینخود بهره می ها از امامِها متوجه نبودند. آناما آن

یشتر از حضرت در توصیفی که پوری از امام غایب در روایات به چه تشبیه شده؟ )جواب(  خورشید پشت ابر. دانید بهرهآیا می

ه خورشید پشت ایب نیز بغت. امام اس)علیه السالم( در مورد امام نقل کردیم گفتیم که امام به خورشید درخشان تشبیه شدهرضا 

موجب  دهد، نوری که. نور میدهدگرما می )جواب(؟ فوایدی دارد چه خورشید بیایید بررسی کنیم ببینیم ابر تشبیه شده.

ی شمسی باعث ی آن در منظومهاز اثرات مهم خورشید این است که جاذبه چنین نور موجب امنیت است.بخشی است، همحیات

ریزد. خورشید با یمی شمسی به هم تمام سیارات در مدار خودشان است. به طوری که اگر خورشید نباشد، منظومهحرکت منظم 

آیا گرمایش روند؟ ن مید از بیاگر ابرهایی جلوی آن را بگیرند، آیا این اثرات و فوایحال تمام این اثراتش در آسمان است، 

ی رود؟ نه! اگر قرار بود جاذبهی آن که موجب بقای کرات است، از بین میاذبهرسد؟ آیا جرود؟ آیا نورش دیگر به ما نمیمی

 شد. ی شمسی متالشی میخورشید با رفتن آن پشت ابر از بین برود، منظومه

  «تلَسَاخَرِ إِمَامٍ ضُ بِغَیْقِیَتِ الْأَرْلَوْ بَ»امام صادق )علیه السالم( فرمودند:  شویم: حاال بهتر این روایت را متوجه می

 (138)غیبت نعمانی ص میرود.اگر زمین بدون امام بماند فرو 

ا به ترم را هم طی کنیم های هپله یقیهبتوانیم اگر ما با اما ارتباط برقرار کنیم؛ با او دوست شویم و در پناه او قرار بگیریم، می

 است برسیم.« خودشکوفایی»ی آخر که مرحله

م، یا که او را ببینیبریم بدون ایناز نور هدایتگرش، گرمای محبتش، و امنیت وجودش بهره میپس امام بین ما هستند، ما 

ببریم و بهشتی زندگی ی الطاف او بهره توانیم مثل اویس حتی با ندیدن او از همهبا این وجود می بشناسیم. مثل یتیمان کوفه.

در واقع حال که ما در بین خودمان انسانی مانمان ارتباط برقرار کنیم؟چگونه می توانیم با امام ز ؟کنید چگونهشما فکر میکنیم. 

های از تمام اوضاع و احوال ما آگاه است و به اذن الهی قدرت تام دارد خواسته ؛بهترین دوست است ؛داریم که مایه امنیت است
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کنید؟ انسانی چه می چنینچگونه باید رفتار کنیم؟ شما با  .ما را اجابت کند

-رسانید و ارتباط برقرار میشوید؟ یا به هر طریقی که شده خود را به او میتفاوت رد میکنید؟ ازکنار او بیقط نگاهش میآیا ف

پرسم چگونه می توانیم بااین آدم استثنایی که )جواب( خوب حاال دوباره می کند؟کند؟ واقعاً یک انسان عاقل چگونه رفتار می

 )اجاره دهید فکر کنند وجواب های خود را بدهند(ام زمانمان ارتباط برقرار کنیم؟ خدا در بین ما گذاشته یعنی ام

، تثنایی و بی نظیرین آدم اساط با اخوام بگم ارتبگفت با امام زمانت ارتباط برقرار کن فقط با تکان دادن دو لبت. میبزرگی می

تونی از نی میط برقرا کارتبا ری با این آدمهستی و می خیلی استثنایی و راحت حاال اگه تو همان طور که گفتی انسان عاقلی

ت یعنی اگه ین طور اسقاً همبرد. اون چیست؟)جواب( سالم  دقیهمان چیزی استفاده کنی که هر آدمی اول ارتباطش به کار می

کنی به م مینواده سالعضای خاشی وبه تمام ابینه صبح که از خواب بیدار میتو را میتو قبول داری امام زمانت زنده است و

پس  ی درش نیستدهد شکدهد؟)جواب( صد در صد میدهد یا نمیامام زمانت هم سالم کن. حاال امام جواب سالم تو را می

ت و روی و بین ماساکه ااستارت ارتباط تو در اول روز خورده شد. دیگه چی کار کنم؟ برای سالمتی و فرجش دعا کنم؛ چر

ارد مریض داحتمال  ها مریض شوند ایشان همطور که ممکن بود آنکند و هماندش زندگی میهمین کره خاکی مثل اجدا

و یاری و ز ایم و اادش باشتونیم در هر لحظه به یتوانیم برای سالمتیش صدقه هم بدهیم. دیگه میشوند بنابراین حتی می

صل وو خودت و االکه تا کنیم. خوب حرایش دعهامون به یادش باشیم مرتب بدر غم و در شادی ،در مشکالت کمک بطلبیم 

 ب(؟ )جواشهجب موفقیت تو در کارها نمیوده؟ مکردی به چنین قدرت عظیمی این به تو اعتماد به نفس نمی

عی که دعا یا هرموق نمازم کنم توگه ببین من همیشه به فکر توام و برات دعا میفرض کن تو همسایه ای داری میاد بهت می

ده؟ هت دست میبچه حس  ری در هر موقعیتی چه غم چه شادی همش به فکر توام. خداییاز فکر من بیرون نمیکنم اصالًمی

وام بگم خکرشی میفتو هم دوستش داری و به  ای نشونوخشینه؟ نمیآد ؟ محبت اون تو دلت نمیناخداگاه خوشش نمی

 .برسی و را فتح کنی و به خود شکوفاییهمین کار و با امام زمانت بکن تا اینجور بتونی قله حرم مزل

د ک انسان است برسییخوشبختی  ه اوجان شا اهلل همه شما قله را فتح کنید و با ارتباط مداوم با امام زمانتان به خود شکوفایی ک

   و برای همیشه در خوشبختی باقی بمانید.
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