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ِْبسْ  ح  حِِْمْهللِاْالرَّ  یِِْنْالرَّ

 پیبردنبهقدرانسانیل،لقدرشب

ی ی است؛ یکی از سه لیله القدرلیلةاست و هم   هم شب شهادت امیرالمؤمنین ،امشب

 ،لیلةالقدرذاشتیم؛ پشت سر گاست. شب نوزدهم را  بودن محتمل لیلةالقدراست که به 

است.   عَلِیٍّلیلةُ، لیلةالقدربه قدر خویشتن و نیل به قدر انسانی است.  ی پی بردن لیله

و این تقارن چقدر عظیم است؛ چقدر عجیب است. چون اندازه و قدّ انسانیّت، یعنی قد و 

شاخص و معیاِر قدر و کمال انسانی است. ابعاِد  . امیرالمؤمنینقدرِ امیرالمؤمنین 

شود  می تمامیّت عظمت انسانی را در وجود مقّدس امیرالمؤمنین  وکمال انسانی 

میزان الکمال است و چقدر دنیای ما به  ؛میزان االنسان است ، . علیمشاهده کرد

ی انسان  است؛ لیله ی امیرالمؤمنین  که لیله القدریلیلةمحتاج است؛ به  علی

انسان به تعریف ی حّجت خداست. در دنیای امروز که  لیله ،القدرلیلةکامل است. چون 

ها، به  جویی از خوردن و نوشیدن لذّتچرانی و  خور و خواب و خشم و شهوت، به شکم

طلبی و  های جنسی، و به خشونت و قهر و غلبه و تفوّق بند و باری رانی و بی شهوت

منحصر شده است؛ در دنیای امروز  سرکوب و از پا درآوردِن رقبا و بر مسند قدرت نشستن

اخص قد و قدر انسانیّت با ش است؛ ت در شهوت و غضب خالصه شدهکه تمامیت بشری

انسان سعادتمند، انسان موفّق، انسان کامل در فرهنگ  ؛شود شهوت و غضب سنجیده می

آشامد؛ بیشتر و بهتر از  خورد و می دنیای امروز، انسانی است که بهتر و بیشتر می
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و برای  گیرد جوید و بیشتر و بهتر در مسند قدرت قرار می های جنسی بهره می بری کام

بهتر و بیشتر به  ،های خود طلبی های خود و ارضای جاه رانی هوتها و ش چرانی به شکم نیل

در فرهنگ امروز  ؛ چقدر به آن میزان االنسان نیاز است!پول و ثروت دسترسی دارد

چقدر پول دارد؛ چه مقامی دارد؛  ؛شود ها شناخته می شاخص با اینانسانی سعادتِ بشری، 

بشریّت در دنیای امروز  این قدِّ !شود آشامد و چگونه ارضاء جنسی می خورد و می چه می

 ؛محور داد محوری به اومانیزم تغییر است. دنیای بعد از رنسانس، دنیایی که از خدا

همان چیزی که  ،به معنای نفسانیّت است؛ نفس انسانست؛ به معنای انسانیّت نیاومانیزم 

و تکنولوژی و پول لذا تمدّن امروز دنبال این است که با علم  .کانون شهوت و غضب است

و ثروت بتواند هرچه بیشتر لذائذ نفسانی بشر را تأمین کند. این لذائذ نفسانی ناشی از 

نسی است؛ و های ج جویی ها و لذّت بریخوردن و پوشیدن و نوشیدن است؛ یا ناشی از کام

است . این اوج تعریفی است بر رقبا و مخالفان  و قهر و غلبه به قدرت یا ناشی از دستیابی

تمثیلی  ،که دنیای امروز از بشریّت دارد؛ قدّ انسان در دنیای امروز این است. در گذشته

؛ کارتونِ گالیور را مثال زدم. در داستان گالیور، گالیور به به کار بردم راجع به دنیای امروز

ا ی یک بند انگشت است. امّ به اندازهقدّشان اند؛  ی مردم آن کوتوله رود که همه شهری می

دیگر وقتی به یک کند. احساس کوتاه بودن نمی ، هیچ کساند ی مردم کوتوله چون همه

همه در آن شهر چون  !مان است؟ چه  ،گویند ماشاءاهلل قّد به این بلندی می ،کنند نگاه می

فهمند قدّشان کوتاه  می اند؟ چه وقت برند کوتوله . چه وقت پی میاند قدّند؛ همه کوتوله هم

فهمند؛  وقت معنای قدّ یک انسان را میشود؛ آن وارد آن شهر میالیور است؟ وقتی گ

های گالیور است و این  شهر کوتوله ،اند. دنیای امروز برند کوتوله می  وقت تازه پی آن
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خیلی هم احساس پیشرفت و ترقّی  کنند. ها هیچ احساس کوتوله بودن هم نمی کوتوله

اند؛ در حیوانیّت و نفسانیّت خود  امّا کوتوله بزرگند.خیلی کنند  کنند؛ احساس می می

 اند. اسیرند؛ قد نکشیده

 ب است و جهل و ظلمتشغ، خور و خواب و خشم و شهوت

 تــــیّــآدم حـیـــوان خـبـــر نــــدارد ز جـهـــــان

انسان شناخته شده  هاست؛ قّد انسان شناخته شده نیست؛ قدر دنیای امروز دنیای کوتوله

شود اندازه و قدر انسان همین است  معلوم نیست انسان چه قدر است. گمان مینیست. 

یی است که حقیقت انسانیّت در آن  شب ظلمانی ،دنیای امروز که بشرِ امروز دارد.

ی دنیا، حقیقت انسانیّت با تمامیّتش است که قدر انسان را  ناشناخته است. و در این لیله

کند. در این لیل دنیا که  معنا پیدا می القدرلیلةلذا و آن حّجت خداست.  کند تعریف می

قدر بشر، قدر انسان، قدر آدمیّت و انسانیّت ناشناخته است؛ حجّت خداست که قدر انسان 

گذارد و با  ی ظهور می کند. ابعاد و عظمت حقیقت انسانی را به منصه را مشخّص می

ی  وقت شاید نقطهکوتاهند و آنیابند که چقدر  شناخت و توّجه به اوست که دیگران می

در اخالق، را ی انسان کامل  قدّ افراشته ؛ وقتیشان باشد و مبدأ تحوّلی در زندگی تحوّل

قدّ  ببینند؛ وقتی های معنوی و عرفانی در عظمت و ها و افکار بلند کماالت روحی، اندیشه

ی  نقطه القدرلیلةشند. اندکی قد بککه شاید به فکر بیفتند  ؛ی حّجت خدا را ببینند افراشته

 القدرلیلةدست یافت و حجّت خدا را در  القدرلیلةعطف حیات بشری است. اگر کسی به 

یومشبی است که فردای آن  ،آن شب .ت قّد انسان را مشاهده کردمالقات کرد؛ تمامی
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َْحّتْى»خواهد بود.  القیامة رَِْْسالٌمِِْهَ لَعِْال َفج  خواهد بود. آن حقیقتی که سالم است؛ یعنی  1«َمط 

ی از مراتب ظاهر و باطن ی یی در هیچ مرتبه هیچ عارضه سالمت کامل است. ،انسان کامل

شوم که سالمت در  آن بحث اگر بخواهم وارد سالمت مطلق است. ؛ اواو وجود ندارد

بود؛ در مراتب مختلف وجود انسان یعنی چه؛ بحث مفّصلی است. بگذارید اگر عمری 

وقت ؛ آنببینیمحقیقت سالم را  وقتیحّجت خدا سالم است.  مناسبت دیگری اشاره کنم.

حجّت خدا را که ببینیم؛  القدریلیلةآن قّد افراشته و قدر  کنیم. بیماری خودمان را باور می

ک مبدأ یبرای ما  لیلةالقدراهلل  شاء کنیم و شاید ان کوتاه بودن خودمان را درک میوقت آن

ی آغاز  یقظه رسیدیم و یقظه و بیداری نقطه وگونه شود؛ به بیداری  اگر این .تحوّل شود

 ی کماالت انسانی است. سیر الی اهلل و نیل به همه

امشب که یکی از سه شاءاهلل  انمجسم کند. برای ما این حقیقت را  ،لیلةالقدرامیدواریم 

و یاد   با شهادت امیرالمؤمنین باشد و تقارن آن لیلةالقدرشبی است که محتمل است 

که برای این ،ی باشدی بتواند نقطه ، و کماالت امیرالمؤمنین  و ذکر امیرالمؤمنین

وقتی کماالت اولیای بعضاً بفهمیم انسان غیر از این است که ما هستیم.  و به خود بیاییم

آنها هم  ؛کنی خیلی غلو می :یندگو شوند که می افرادی پیدا می ،کنیم خدا را ذکر می

خودشان را فهمیم. آنها  ی انسان را نمیااین است که معن براین حرف انسان بودند. آ

را از  م. علییغیر انسان نبود، ما غیر انسان  دانند. نه؛ امیرالمؤمنین انسان می

                                                 

  .5ی ی قدر، آیهسوره. 1



 

 5 

وقت  آن انسانیت را شناختیم،وقتی ا امّ. انسانیت یعنی علی ؛انسانیت باالتر نبردیم

 برای ما ،القدرلیلةهنوز در حیوانیت اسیریم. امیدواریم  و فهمیم ما انسان نیستیم می

 ت خداحقیقت حجّ و مالقات با مشاهده ،شهود ،ءلقا با ،ی پی بردن به قدر انسانی لیله

هیچ کس به  قدّگرچه  .باشد دگرگونی برای حرکت کردن ل ومبدأ یک تحوّ باشد؛ و

ْالْ»: ندهم فرمود نخواهد شد. خود امیرالمؤمنینامیرالمؤمنین افراشتگی قدّ ِانَُّكم 

ْعَلْى َن ْْتَق ِدروم َْو ِْبَوَرعٍ ْأعينموىن َْولِكن  ، ِْعفَّةٍْذِِلَ َْو ِِتاٍد َْسدادٍْْاج  «َو
ا امّ ؛من شوید قدّ  شما قدرت ندارید هم 2

انع و ق ؛عنی چهیبفهمید قد  ؛مرا ببینید .قانع نشوید ؛به این کوتولگی هم بسنده نکنید

بیایید شما هم ولکن  ؛شما را بلند کنم نشوید. من آمدم قدّ  کوتاه خود مکتفی به این حدّ 

 ،اجتهاد و تالش ،از گناه و آلودگی با پاکدامنی، پرهیزبه من کمک کنید؛ مدد دهید؛ 

، که هستیناز اقدّتان الاقل  .دهیدمدد  وداد و ثبات قدم مرا یاری سَ ،تعفّمجاهدت، 

من  قدّ  که همراه را برای اینه البتّ .شوید من نمی قدّ  درست است هم .بلندتر شودکمی 

 ،بلند کمال را این راهِ بتواندتا  ت من نداردتی به بلندی همّهمّ احدیا امّ ؛اند نبسته ،شوید

به من که ایننه  ؛برسد علی تواند به منِ احدی نمی .تا جایی که من رفتم بیاید

ی سوم  در خطبهحضرت ام هم نخواهد رسید.  که من به کجا رسیدهبه فهم این ؛رسد نمی

قْى»ند: نهج البالغه فرمود َْواليَر  ، ي لم ْالس َّ َْعِّنى ْم ِاَلَّْْيَن َحِدرم ي  ی فیوضاتی که در عالم  همه 3.«الطَّ

ی عوالم، جبروتیان،  در همه است. علی ی وجود منِ  هاز قلّ است، خلقت جاری شده
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 ی وجود منِ هاز قلّ ؛ملکوتیان، ناسوتیان، هرچه از فیوضات از مبدأ هستی دریافت کردند

 علی ی وجود منِ هو هیچ شاهین بلندپروازی به قلّاست. جاری شده  علی

مکاشفی به  عارفِ ی بلند حکیمی و هیچ کشف بلندِ  یعنی هیچ اندیشه ؛پر بکشدتواند  نمی

راز علی من با تمامیت وجودم راه ندارد. منِ  ل و شهود و دیدار حقیقتِ رک و تعقّد

 نی بخورید.اتک یکا امّ .رسید لذا به من نمیی عالم وجودم.  ناشناخته

 مانی بگو تو به حیدر خود چه می   شیر را ماند همی بچه به او

زند فر و، شیعه، عاشق گویی من پیرو حیدر امیرالمؤمنین تو که می

مانی  تو به حیدر خود چه می ؛پدر من است امیرالمؤمنین ؛مهستامیرالمؤمنین

ی انسانیت  یعنی شبی که انسان به قدر و اندازهیعنی این.  لیلةالقدر ؛بگو. کمی قد بکشید

گیرد که  تصمیم می و کند شود و اراده می وقت به کوتاهی خود واقف می برد و آن پی می

امیدواریم خدای  ایجاد کند.تکامل  و تعالی ،در زندگی خود برای رشد یل عمیقتحوّ

القدرمتعال چنین  نصیب  ،را در امشب و شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان یلیلة

 ی ما بفرماید. همه
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