
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 محتوای ششم کتاب تحول معنوی

 بخش اول مراقبه

 تقوای الهی را مراعات کنید

تقوا یعنی اینکه  81/2/8611تقوا، یعنی مراقبت کامل از گفتار و کردار و حتی خاطرات و خطرات ذهنی.

مراقبت و توجه دائمی که  تقوا یعنی آن 21/7/8678دائم مراقب خودمان باشیم و نگذاریم که اشتباه کنیم.

ه می آید؛ دائما انسان توج در افراد باال به صورت یک ملکه یعنی یک خصلت غیرقابل انفکاک از انسان در

هم ارزش دیگری « خوف اهلل»و « خشیة اهلل»معنا می کنند. « خداترسی»بعضی تقوا را به  7/6/8611دارد.

ی زند، منطبق بر مصلحتی باشد که خدای است... تقوا، یعنی مواظب باشید هر عملی که از شما سر م

 8/5/8636تقوا یعنی اسیر هوای نفس نشدن. 86/82/8672متعال برای شما در نظر گرفته است.

نید، اما مواظب باشید! تقوا یعنی پرهیز در حال حرکت و مراقبت در حال حرکت، در میدان ها حرکت بک

ا دیگران و از تخطی کردن از حدودی ها، از غلط رفتن راه ها، از وارد کردن ضایعه ها به خود ی از اصطکاک

 22/7/8671که برای انسان معین کرده که انسان را به گمراهی می برد.

 شد و او راارگر نخواهد و گناه در او کتقوا زرهی است که اگر انسان آن را پوشید، تیر های زهر آگین فساد 

همه ما را به تقوا توصیه کرده اند، به خاطر  ان است. اینکه اینمنیع انس از پا نخواهد انداخت. تقوا حصن

که خیال نه این ده می کنید، ریشه فکری ندارد . همین است. بسیاری از خطاها و انحرافاتی که مشاه

کنید یک ایدئولوژی است که کسی را به این نحوه عمل کردن وادار می کند؛ نه، ریشه بسیاری از اینها در 

انسان می لغزد و جلوگیری نمی کند؛ این لغزش ادامه پیدا می کند نفسانیات خود انسان است. یکجا پای 

و انسان درصدد توجیه برمی آید و برای خودش ایدئولوژی می سازد. انسان گاهی مبنای فکری درست می 

کند تا خطای خود را اصالح کند. جلوی خطاها و لغزش های خود را از همه جا بگیریم و بهتر از همه جا، 

 87/3/8612خواهد کرد. و بهتر از اول کار، پیشگیری است. این، روح تقوا را در ما تقویتاول کار است 

 گفتار اول

 به آثار، زمینه ها و لوازم تقوا توجه کنید 

 اعمال عبادی را با توجه به بندگی و مراقبه انجام بدهید



، ناست خیلی عبادت کردممکن  تقوا یعنی چه؟ معنای تقوا این نیست که انسان خیلی عبادت کند. 

بر تقوا مترتب شود، اما تقوا آن نیست. معنای تقوا این است که انسان در هر کار، از تصمیم و عمل 

مطالعه و با توجه بیندیشد که چه می خواهد عمل کند و پا را خواهد کجا بگذارد. با  مراقبت کند؛ خود

این که چه کار می کند، حرکت و اقدام نماید یا  یک وقت انسان، مستانه و بیهشانه بدون توجه به

تصمیم می گیرد یا می گوید یا انجام می دهد یا ترک می کند؛ یک وقت همه ی این کارها را با توجه 

 به این که چه کار می کند، انجام می دهد. این دومی تقواست.

 -« تقوا چیست؟»که از کسی پرسیدند  در کلمات فرزانگان گذشته ی ما این مثال تکرار شده است

در  -بعضیها گفته اند روایت است، بعضی میگویند فالن بزرگ گفته است؛ به هرحال سخن فرزانگان است 

 «آیا هرگز در مسیری که خار زیادی در سطح آن باشد قدم برداشته ای!؟ »پاسخ گفته است: 

ر راه رفتن است؛ یک وقت در راهی قدم بر می ی آسفالته راه می روید؛ این یک طو یک وقت شما در جاده

دارید که زیر پایتان، این طرف، آن طرف، در همه جا بوته های خار است. وقتی در میان خارستانی عبور 

می کنید، طوری قدم برمی دارید که خار به لباس شما نگیرد و ساق پایتان را آزرده نکند؛ این تقواست؛ 

است که اگر آدم، با تقوا باشد، به ایمان خواهد رسید؛ اگر بی تقوا باشد، به یعنی با دقت، قدم برداشتن. لذ

 ایمان نمی رسد.

حتی یک مرحله از تقوا، قبل از ایمان است. ... وقتی انسان مؤمن شد، یک وقت است که به ایمان خود، 

مراقبت می  دل خوش می کند و حرکت و رفتار خود را مراقبت نمی کند؛ این بی تقوایی است؛ یک وقت

 22/81/8677کند، این تقواست.

 در کنار مراقبت از رفتار از دل خود نیز مراقبت کنید

مال و رفتار خود یعنی مراقب یعنی مراقبت از خود. انسان دائم باید مراقب خود باشد؛ هم مراقب اع تقوا

هم مراقب دل خود باشد؛ مراقب عدم نفوذ خصال پست خود؛  چشم خود، زبان خود، گوش خود، دست

حیوانی، مراقب عدم میل دل به هوی و هوس، مراقب مجذوب و فریفته نشدن دل به جلوه های پست 

ب وسوسه به دل راه ندادن، دل کننده ی انسان، مراقب حسد نورزیدن، مراقب بدخواه دیگران نبودن، مراق

را جایگاه فضایل و ذکر خدا و عشق به اولیای الهی و عشق به انسان ها قرار دادن؛ هم تقوای فکر و عقل 

داشته باشد؛ یعنی عقل را از انحراف نگه داشتن، از خطاها و لغزش ها بازداشتن، از تعطیل و بیکارگی 

بستن. پس مراقبت دائمی از جوارح، از دل و از فکر و مغز، نجات دادن و خرد را در امور زندگی به کار 

 25/1/8612تقواست.



 

ه گناه می کنند، همه ی ما در این هم .)علیهم السالم(یست؛ مگر معصومین البته هیچ انسانی از گناه بیرون ن

فرق آدم باتقوا با آدم بی تقوا این است که آدم بی تقوا )علیه السالم(. جهت مثل هم هستیم؛ جز معصومین 

خودش را در مقابل گناه، رها می کند؛ مثل اینکه شما یک برگ را در روی موجی و جریان آبی بیندازید، 

قاومتی در مقابل جریان ندارد. آدم باتقوا مثل آن کسی است که اگر این جریان این برگ را می برد، هیچ م

هم در یک جریان تندی افتاده است، شنا می کند، نمی گذارد، خود را جمع و جور می کند، خود را اداره 

می کند؛ نمی گذارد که او را آب ببرد. به فرض هم که یک قدم عقب رفت، یکجا هم پایش لغزید، مراقب 

فرق است بین جسد مرده ای که روی آب افتاده است، یا بی هوشی که روی آب افتاده و آب خودش است. 

 دارد او را می برد، با یک نفر که دارد تالش می کند؛ برفرض که آب، یک مقدار هم او را عقب ببرد.

 رناهی که برای متقی پیش می آید، این گونه است. آن کسی که این رعایت را نکند، در معرض آن خطگ

 21/7/8677.؛ در معرض این خطر هست« اهللبآیات  عاقبة الذین أساءوا السوأى أن کذبوا»است که 

؛ یعنی تقوا داشته باشید عرض کرده ایم که تقوا، یعنی مواظب خود «لعلکم تتقون»ما باید مراقب باشیم؛ 

د ست از پا خطا نکنیبودن. تقوا یعنی مراقب خودت باشید و با چشم باز خودتان را زیر نظر بگیرید که د

خیلی اوقات هست که چشم ما به خطاهای دیگران باز است، نگاه می کنی ببینیم کجا یک اشتباهی، 

اما چشممان به خطاهای  -که آن را در ذهن خودمان حمل بر خطا بکنیم  -خطایی یا شبه خطایی کردند 

 81/7/8615خودمان بسته است؛ این بد است.

 ه مراقبت از خود بپردازیدقبل از مراقبت از دیگران ب

درباره ی خود، اعمال کنیم؛ زیرا موضوع حساس دومی، مسئله ی تهذیب اخالق است که ابتدا باید آن را 

من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل »بنا بر کالم امیرالمؤمنین )علیه الصالة والسالم(: 

بسیار واضح است که ابتدا از خودمان باید شروع کنیم. باید مراقب باشیم. باید خودمان را «. تعلیم غیره

 22/7/8672این راه، از خدای متعال کمک بگیریم. حفظ و لغزش هایمان را کم کنیم و در

اول، تأدیب نفس است که بدون این، برداشتن بار مسؤولیت، ممکن نخواهد شد و یکجا خراب خواهد شد 

خود و غیر خود را بدنام خواهد کرد. اگر بخواهیم که بار، سالم به  ،و بار بر زمین خواهد ماند و مدعی

پیش از همه، مستحق اصالح مقصد برسد، باید همه خودمان را اصالح کنیم. من خودم را بیش از همه و 

 2/8/8613میدانم.



مستقیم، این همه این راه  ،به هدایت الهی احتیاج داریم. تقوا، یعنی همین که مراقب باشیمپس دائم 

منشعبات دارد. مبادا یک جا اشتباه کنیم و از یکی از منشعبات، راه بیفتیم و برویم. این، نباید موجب 

ت که آن را ببوسیم و کنار بگذاریم و دیگری بشود که آدم بگوید کاری که این قدر دردسر دارد، بهتر نیس

بیاید انجام بدهد؟ نه، وظیفه ی شماست و باید انجام بدهید. کار مهم و واجب، اهمیتش هم به همان 

 6/1/8613اندازه است؛ ثواب الهی اش هم به همان اندازه است.

ده است، دره عمیق تقوا چیزی نیست که کسی بتواند یک لحظه آن را رها کند. اگر رها کردیم، جاده لغزن

است؛ خواهیم لغزید و سقوط خواهیم کرد، تا باز جایی دستمان به مستمسکی، سنگی، درختی و بوته ای 

م تذکروا فإذا ه اتقوا إذا مسهم طائف من الشیطانِ إن الذین»گیر کند، و بتوانیم خودمان را باال بکشیم. 

جمع می  فورا به خود می آید و حواسش ؛ وقتی که آدم باتقوا، مس شیطان را احساس کرد،«مبصرون

 86/82/8672پس، اولین وصیت، تقواست. شود. شیطان که از ما دور نمی شود!

 نیدمراقبت کنید تا از سطح الزم معنویت سقوط نک

ها و گمراهی های بزرگی  لغزشالزم پایین تر رود، انسان دچار  اگر ذخیره معنوی در وجود انسان از حد

سایش و فرسایش پیدا می کنیم. دل وجان ما در برخورد با حوادث روزمره ی زندگی، به  خواهد شد. ما

را با وسایل درست، طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران آن 

 پیش بینی نمود، و اال انسان از بین خواهد رفت.

ممکن است انسان از لحاظ مادی و صوری، تنومند و فربه هم بشود؛ اما اگر به فکر جبران این سایش ها 

 مان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیه»نباشد، از لحاظ معنوی نابود خواهد شد. قرآن می فرماید: 

یعنی اعتراف به عبودیت در مقابل خدا و تسلیم در مقابل او. این چیز خیلی بزرگی « ربنا اهلل«. »المالئکة

ت؛ خیلی خوب اسلحظه ای که می گوییم  ، برای همین«ربنا اهلل»است؛ اما کافی نیست. وقتی می گوییم 

 اذدای ما کاری صورت نخواهد داد. لامروز ما دیگر برای فر« اهللربنا »کردیم،  را فراموش« ربنا اهلل»اما اگر 

 ؛ پایداری و استقامت کنند و در این راه باقی بمانند.«مواثم استقا»می فرماید: 

 بودن، ، و اال با یک لحظه و یک برهه خوب«تتنزل علیهم المالئکة»که موجب می شود  تاین اس

فرشتگان خدا بر انسان نازل نمی شوند، نور هدایت دست کمک الهی به سوی انسان دراز نمی شود و 

 اگر ۔ثم استقاموا(»و در این راه باقی ماند؛ انسان به مرتبه ی عباد صالحین نمی رسد. باید این را ادامه داد 

 الزم طحس از معنویت مبنای بار این که کنید مراقبت دائم طور به باید آید، وجود به استقامت این بخواهید

 87/7/8618.نیفتد پایین



ی فداکاری هم باال می روند، اما بعد هم از قله  بعضی ها با زحمت و همت و اراده و ایمان و توکل، از قله

می آیند. تمام شد! وقتی که از قله فرود آمدیم، آمده ایم و دیگر در قله نیستیم. نمی شود گفت که  پایین

ن چیزی را که آبخوریم! اینجا که انسان بخواهد  یک روز ما فداکار بودیم، امروز هم می خواهیم نانش را

گرم نفس است که انسان را به  در راه خدا انجام داده، بخورد، دیگر قله نیست. اینجا ته است، اینجا آغوش

 ایوهمی برد، اینجا دستخوش هوی و هوس قرار گرفتن است. نه پرواز کردن در  آغوش داغ جهنم

است. البته انسان، پایین  این طوریمعنویات و ارزش های واال. باید در قله بمانید. راه اسالم و راه معنویت، 

هست. این گونه نیست که بگوییم و در سر راه انسان  ر موانعوطو باال رفتن و قبض و بسط دارد و همه 

ت، ترددی سه ، به طور دائم در راه خوبی حرکت کنند. باالخره تعمدیکه انسان های خوب متوقع باشیم

جمع بندی شده ی این آمد و رفت ها، باید  برآیند مجموع، باید پیشرفت باشد.هست، نکسی هست. اما 

 23/88/8613باشد. حرکت به سمت جلو

ه ای را به دست آورد یمابخواهد سر که در بهترین اوقات عمر خود به سر می برد، اگرفکر می کنم جوان 

است. اوال ی همد؟ سؤال متضمین کند، دنبال چه چیزی باید باش که موفقیت های دنیایی و آخرتی او را

به یک مخصوص  جسم و جان، فکر و دل؛ ثانیا این سؤال، ؛موفقیت های دنیایی و اخروی استمورد نظر 

دسته از جوانان هم نیست. پاسخی هم که به ذهن من می رسد، باز مخصوص یک دسته از جوانان نیست؛ 

ی اگر حتیعنی این طور نیست که فرض کنیم این پاسخ، مخصوص جوانان کامال متدین و متعبد است؛ نه 

 ی جوانی را فرض کنیم که از لحاظ تعبد و تدین، در رتبه ی خیلی باالیی هم نباشد، باز این پاسخ درباره

او صدق می کند؛ حتی اگر فرض کنیم جوانی را که در برخی عقاید خود مشکلی هم داشته باشد، باز این 

اگر جوان، در «! تقوا»کلمه است:  ی او صدق می کند. جوابی که من به آن رسیده ام، این یک پاسخ درباره

با همان تعریفی که در فرهنگ دینی و قرآنی از تقوا شده  -دوره ی جوانی سعی کند تقوا داشته باشد 

بزرگ ترین سرمایه را، هم برای درس، هم برای فعالیت های سازندگی، هم برای عزت دنیوی، هم  -است 

به دست آورده  -اگر اهل معنویت است  -معنویت  برای به دست آوردن دستاوردهای مادی و هم برای

موال آدم های متوسط، قدری از آن است. حتی برای آن آفاق بسیار دور و درخشان معنویت هم که مع

و بزرگان و اهل عشق عرفا ز هایی که در کلمات آفاق عرفانی و معنوی و همان چی -فاق، دور هستند آ

  22/81/8677تقوا سرمایه است._ ستآنها اشاره شده امعنوی هم به 

و  اول و آخر پیامبراندستور العمل رحمت و هدایت الهی را متوجه فرد و جامعه ی باتقوا می کند.  تقوا

 82/6/8671جانشینانشان، تقوای الهی است.

 


