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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی عالم عطشناک خداست. همه

شراب طهور، ارض و سماء، طبیعت، عالم ، طینتتنزیل والیت، ، حقیقت آبآفرینش، : کلمات کلیدی

 .عطش ظاهری و باطنیعطش به خالق، ی اسماء و صفات حقّ، طلب،  جلوه حجّت خدا،

خواندیم؛ عبارات  می الهدی ، گریه و سوگواری را از کتاب مصباحمبحث کربال، عاشورا، امام حسین

 کنم. مختصری حسب مورد خدمت عزیزان عرض میم و توضیحات خوان یرا م

 غذایش آب است و در  شده و ماهی که از آب آفریده. چیز از آب آفریده شده است همه

جویند و رودها دریا را و جویبارها رودها را می .گوید: آب، آبور است، دائم میآب غوطه

 مخلوق که .دارندآسمان برمیکنند و سر به آب می ،ها هم آبدریاها اقیانوس را. اقیانوس

 1 پارچه عطش به خالق است.یی جز هستی خالق ندارد، یکهستی

بینیم حقیقت امر همین مراجعه کنیم، می ی طاهریناگر به آیات قران کریم و فرمایشات ائمّه

معنای  ه این ماء که در احادیث هست، همه بهالبتّ؛ است. در واقع آفرینش عالم از ماء صورت گرفته

H2O شکل  ی خود در عالم ناسوت بهی نازلهبلکه حقیقتی است که در مرتبه نیست؛نوشیم که می

تر و بلندتری دارد. لذا وقتی در آیات های کاملهمین مایع نوشیدنی درآمده؛ امّا در مراتب باالتر صورت
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-ها و زمین آفریده نشده، می ی آغاز آفرینش که هنوز آسمان رهکنید، قرآن کریم دربا قرآن نگاه می

عرش پروردگار یعنی آن قلمرو حکومت حضرت حقّ بر ماء بود؛ بر آب  2:َو کاَن َعْرُشُه َعَلى اْلماء   فرماید:

ی عالم از آن آفریده شده. به ای است که همهشناسیم نیست؛ مادّه یقیناً این ماء، آبی که امروز می بود.

کنند؛ بعد آن ماء به  بینید آفرینش را از یک ماء بیان می که مراجعه کنید باز می بیت روایات اهل

شود؛ مائی که عَذب فرات است و مائی که ملح اُجاج است؛ آن آب شیرین گوارا و دو شاخه تقسیم می

از ماء عذب فرات شود. موجوداتی ی اوّل آفرینش میمایه آن آب تلخ و گزنده و شور. این دو آب دست

گردند و از مخلوط آنها شوند. بعد این دو ماء با هم مخلوط میو موجوداتی از ماء ملح اجاج آفریده می

نی، و طینت در بحث طینت داریم که طینت علّیّیشبیه روایاتی که  شوند.نیز موجوداتی ایجاد می

بنابراین ماء الزاماً  ن شده است؛ها، در قالب ماء هم بیاها و امثال اینسجّینی و بعد مزج طینت

 نیست.  H2Oمعنای به

ی مراتب وجودیش در واقع تنزیل والیت است. حقیقت ماء در عالمِ حقیقت، والیت است و ماء در همه

ی آن حقیقتی است که به این شکل ی نازلهنوشیم، تنزیل والیت است؛ مرتبه لذا این آبی هم که ما می

َجَعْلنا  وَ اند. قرآن فرمود: ی موجودات زنده از آب آفریده شدهلذا همه است؛ کرده ظهور در عالم طبیعت

َن اْلماء   را باالتر از عالم  ُكلَّ َشْیٍء َحی  ای حیاتش را از ماء دارد. حاال اگر این  چیز زندههر  3:ُكلَّ َشْیٍء َحی    م 

ی موجودات  ی همه بله پیشینهگوید  ، میآید می ذهن اوّل سراغ عالم طبیعتگرچه طبیعت ببریم، 

-نهشناسی هم همین را قائلند و معتقدند که اوّلین جواحتّی در دانش زیست گردد، زنده به آب برمی

در  ،ها تر حیات، اسیدآمینه های بسیط ا حتّی قبل از آنها شکلها یآمیب های حیات در آب زده شد؛

ی به وجود آمدن  که چرخه های مختلفی اساس نظریّهبرتدریج  و به ندهای مایع شکل گرفت محیط
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سلّولی و بعد پرسلّولی به وجود آمدند. این مال عالم طبیعت  کند، موجودات تک موجودات را تبیین می

َن اْلماء  ُكلَّ َشْیٍء َحی   وَ  ی است. در حالی که آیه عالم طبیعت باشد. اگر  مالفقط معلوم نیست  ،َجَعْلنا م 

ی عوالم، حیات از ماء سرچشمه در همه ، در عالم جبروت هم هست،هستحیات در عالم ملکوت هم 

 مراتب باالتر ماء است.  نیست؛ H2Oکه عرض کردم طور گرفته است؛ منتها آن ماء همان

ی والیت است. هر ی حیات میوههمهبه این معنی است که به یک تعبیر اگر بخواهیم جمع بزنیم، 

در مراتب  و زنده است. حاال مراتب این تنزیل والیت در عالم ظاهرحیاتی به والیت موجود زنده و ذی

 وَ طبیعت، فرمود: ظاهر یا های گوناگونی ظهور کرده است. در مورد عالم به شکل ،مختلف عوالم وجود

 که حرکت دارند؛ ی موجوداتیهمه ای را از آب آفرید؛موجود جنبنده خدا هر 4:اءٍ م  َلَلَ  ُکلَّ َااٍَّ  م نْ اللُ 

های موجودات جنبنده تا ها و ریزترین شکلها، ویروسها، باسیلشکل میکروب حاال چه حرکت به

ی اینها را همه :اءٍ م  َلَلَ  ُکلَّ َااٍَّ  م نْ اللُ َو ی اینها را قرآن کریم فرمود: همه برسیم به موجودات عظیم؛

که طور منتها همان 5:را  شَ َّ  ماء  الْ  نَ م    َ لَ ی لَ ذ  الَّ  وَ هُ  وَ آفرید. خدای متعال از آب آفرید. انسان را هم از آب 

ما  وَ  ،نشأت گرفته زمین از آنها و عرض کردم ماء معانی بلندتری هم دارد. این مائی که حیات آسمان

فرستاد، این آبی که خدا از سماء یعنی عالم باال  6،اماٍء َفَاْحيا ّ ه  اْْلَْرَض َّ ْعَد َمْوت ه اء  م نْ السَّم م نَ  َزَل اللُ ن ْ اَ 

معنی  وات در قرآن الزاماً بهام که سماء یا سما هخدمتتان عرض کرد این را هم قبالً نیست.[ H2Oفقط ]

شود سماء  تر را میبه چیز پایین آسمانی نیست. هر چیز مرتفعی نسبتی کرات این فضای دربرگیرنده

نی عالم ملکوت و عالم شود سماء نامید؛ یعمراتب و عوالم باالتر از این عالم ظاهر را هم می .گفت

ما  وَ آن عوالم است.  ارضِ ،ترو عوالم پایین ؛ندتر از خودشان سماء هستبه عوالم پایین جبروت نسبت
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عال از سماء فرستاد و زمین را بعد آبی که خدای مت: ات هماٍء فََاْحيا ّ ه  اْْلَْرَض َّ ْعَد َموْ  اء  م نْ السَّم م نَ  َزَل اللُ ن ْ اَ 

  از اینکه مرده بود زنده کرد.

اُموا َعَلى اْسَتق لَّو   َانْ  وَ  فرمود: در قرآن ببینید. برای مثالید توان میهای معنویش هم کاربرد ماء را با جلوه

 ته باشند، در طریق بندگی حضرت حق واستقامت داش اگر اینها بر طریقت 7:ا  ماء  َغَدق َْلَْسَقْيناُهمْ الطَّر يَق   

به آنها آب گوارایی خواهیم  ،ا  ماء  َغَدق َْلَْسَقْيناُهمْ  ،در طریق پیروی از اولیاء خدا استقامت داشته باشند

آن مائی  نوشاند،چشاند و میآبی که خدا مینیست؛ آن  H2Oنوشاند. منظور از این آب گوارا هم یقیناً 

طهور جای دیگر سخن از شراب  ی طهارت قرار داد وو مایهرا طهور : خدا این ماء که قرآن فرمود

ابی است که فرمودند: این شراب، شر کننده است که امام صادق فرمود، شرابی که طهور و پاک

را از هر  پس شراب طهور شرابی است که انسان شود؛اش از هرچه غیر خداست پاک میوجود نوشنده

 َانْ  وَ کند. جای دیگر فرمود: ما آب را طهور قرار دادیم. حاال اینجا هم فرمود: چه غیر خداست پاک می

آب  ،اگر اینها در طریقت پایمردی و ثبات قدم نشان دهند :ا  ماء  َغَدق َْلَْسَقْيناُهمْ اُموا َعَلى الطَّر يَق   اْسَتق لَّو  

ی ریزیم. شراب گوارای والیت را به آنها خواهیم نوشاند. این جلوهگوارای والیت را در کام آنها می

 دیگری از ماء در قرآن است. 

بگو اگر آب  8:مَّع ينٍ  اءٍ ّ م يَْأت يُكمْ  َفَمنْ  ا  َاْصَبَح ماؤُُكْم َغْور  نْ ُقْل َارَأَيْ ُتْم ا   ن کریم فرمود:ی هم قرآجای دیگر

کسى برای شما آب گوارا خواهد آورد؟ ذیل این آیه چه  ،رود، از دسترس شما خارج شودشما فرو 

 ارواحنافداه االعظم اهللبقیّةاند: مقصود از این ماء وجود حجّت خدا حضرت روایات متعدّدی داریم که فرموده

توانید گستردگی ماء را در است. حال می فداهارواحنا ین وجود مقدّس حضرت مهدیعاست. این ماء مَ

و  ه است. ماهی که از آب آفریده شدههمه چیز از آب آفریده شدذهنتان تصوّر کنید. فرمود: 
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ی وجود ماهی از همه اصالً گوید: آب، آب.ور است، دائم میغذایش آب است و در آب غوطه

آید؟ چه خورده گ درمیشکل یک ماهی بزر ، چه موقع بهریزده میآب است. تخمِ ریزی که ماهی مادّ

خورد آب  واقع از آب است. غذایی هم که می ی وجودش در؟ آب خورده است. همهکه بزرگ شده

گویند؟ آب، آب، ها را نگاه کنید. چه میور است؛ امّا با این حال دهان ماهیاست. داخل آب هم غوطه

هم آب است، در آب هم یش ، غذااینکه وجودش از آب آفریده شدهگردند. با آب... دنبال آب می

گردد. جویباری که این ماهی در آن شناور است هم صدایی امّا باز هم دنبال آب می ور است،غوطه

روند. اینها هم دنبال چیزی می گردند؛. جویبارها هم دنبال آب می.گوید: آب، آب، آب. میکه  دهد می

کند،  رسانند. رود هم که حرکت میبزرگتر میریزند. خودشان را به آب روند و به رود میجویبارها می

رود هم نایستاده، دارد دنبال چیزی  .کندخروشد و حرکت می ... میگوید: آب، آب، آب خروشد و می می

رساند. دریا موج تر میخودش را به آب بزرگ ریزد ورود. رود هم به دریا میرود؛ دنبال آب می می

خواهد. دریا هم دنبال آب است تا گوید؟ او هم آب میخروشد چه میهای دریا که میموج دارد؛برمی

ی آب کند و تشنهشود. اقیانوس هم طلب آب میوصل میبه اقیانوس رساند و خود را به اقیانوس می

 است. 

های بزرگ وسکه گاهی از اقیانام  را دیدههای گردبادهای عظیمی صحنه ی مستند،هافیلمبرخی در 

اقیانوس  یعنیرود؛ شود و به آسمان میاقیانوس همراه گردباد مثل قیف بزرگی بلند میآب آید. می

 دها دریا را و دریاها اقیانوس را.جویند و روجویبارها رودها را می پسگردد. هم دنبال آب می

ی آن حقیقت را ی نازلهصحنهدارند. کنند و سر به آسمان برمیآب می ،ها هم آباقیانوس

مثل پارچه عطش به خالق است. یی جز هستی خالق ندارد، یکهستی مخلوق کهم. حاال ایدیده

خواست و ور بود، امّا آب میم آب بود و در آب هم غوطهماهی که از آب آفریده شده بود، غذایش ه

هستی منحصر در  یی جز خالق ندارد.هستی ،ی آفرینش ی هستی، همهحاال همه طلبید؛آب می
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ر نیست. خدا احد ی خدا قابل تصوّکرانهاست. هستی دومی در کنار هستی بی حضرت حقّ جلّ و عال

ست و دومی این خدای احدی که یکی ا وی است که دومی برایش قابل تصوّر نیست. یاست؛ یعنی یکی

انگاریم، در واقع یک یی برای غیر نگذاشت. هر چیزی را که هست میبرایش قابل تصوّر نیست، هستی

هاست. پس همه جلوه ؛عالم همه نمود است .متعال است ه و نمود است. وجود منحصر به حقّجلو

ی جز هستی خالق ندارد. در برابر یهستی خدای متعال است. عالم هستیی عالم، همان هستی همه

یی  مخلوق که هستیحاال  9.َحدا  وا َمَع الل  اَ عُ ْل َتدْ هستی دیگری قابل نام بردن نیست.  ،هستی خدا

در عالم ظاهر  این حقیقت را تصویر جز هستی خالق ندارد، یکپارچه عطش به خالق است.

-رساند. رود آب آب میرود می کرد و خودش را بهکرد. جویبار، آب آب میدیدیم. ماهی، آب آب می

-خروشید و خودش را به اقیانوس میکرد و میرساند. دریا، آب آب می خودش را به دریا می کرد و

داشت. این تصویر آن حقیقتی است که در میکرد و سر به آسمان برم آب آب میرساند و اقیانوس ه

ی عالم عطشناک خدای ی عالم را گرفته است؛ همهعالم حقیقت وجود دارد. این عطشی است که همه

 عالم این عطش را دارند.  ی همهآن حقیقت وجود است.  ومتعال است. عطشناک آن مبدأ اصلی 

ی تشنه کسشود. هرها همین عطش دیده میاندر زندگی ما انس ،در عالم ظاهر هم که نگاه کنید

وجود عطشی در  .رود می آنی پول و ثروت است و دنبال یکی تشنه چیزی است؛ حتّی اهل ظاهر!

ی  تشنه ؛ی قدرت استکی تشنهدنبال فرونشاندن عطش خود است. ی رود؛اوست که به دنبال آن می

برایتان  به آن عطشناک است. قبالً گردد که نسبتد دنبال آن چیزی میاو هم دار پست و مقام است.

 ی اسماء و صفات حضرت حقّی اینها مال آن است که جلوهابیّت همهایم که حالوت و جذّتوضیح داده

ی قدرت حقّ متعال است. زمانی جلوهی غناء خداست. پست و مقام و قدرت ساند. پول جلوههست

 ی جمال حضرت حقّ، جلوهی خود کردهنردوست را تشنههای ههایی که در این عالم انسانزیبایی
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ت؛ و چون انسان در اس های اسماء و صفات حضرت حقّت دارد، جلوهچه در این عالم جذّابیّاست. هر

دلیل شباهتی که با  عال است، اینها بهمت و عطشناک، و طالب و خواستار خدای باطن خود تشنه

ت و حالوت دارند و ابیّآیند؛ جذّها شیرین می ها دارند، در کام انسان ی فطری انسانمحبوب ناشناخته

الواقع دنبال  ، فیی هر چیزی استکس تشنههرشوند. لذا ها خواهان و عطشناک آنها میانسان

ای که ینهمثل آن تاالر آی او را اشتباه گرفته است. گردد که فطرتاً طالب اوست؛ منتهاحقیقتی می

هریک از این  ؛های تاالر افتاده بودنهیجمال وسط آن ایستاده بود و عکس محبوب در آی محبوب صاحب

هایی که در نهاد خود عاشق آن محبوب و انسان؛ ای از جمال معشوق را نمودار کرده بودها جلوهآینه

دلیل شباهتش با آن معشوق برای اینها جذّاب بود و  ، بهافتادها میینهچشمشان که به این آ ،بودند

کردند معشوقشان همین عکس داخل آینه است؛ ولی وقتی با تالش شدند و گمان میخواستار آن می

ای شیشه است. باز تکّه ! از معشوق خبری نیست!دیدند خیررساندند، میو تقالّ خودشان را به آن می

ی این همهابربن ..، معشوقشان است.کردند آن یکی آینهگشتند و گمان میی دیگری برمیسمت آینه به

ی تشنهی جمال و زیبایی؛  ی علم و دانایی، تشنه ی مقام، تشنه ی پول، تشنهتشنه اند؛ها تشنهانسان

آلود دنیا تشنگی خود را با آب گل خواهند می ی خدایند؛ امّا بعضیالواقع تشنهچیزی هستند فی هر

ا کنند. که در وجودشان هست ارض را تشنگی به غنای مطلقی ،اند با پولبرطرف کنند؛ یعنی خواسته

 اند. آلود دنیا آمدهسراغ آب گل اند؛آن آب زالل را ندیده

ست. ا کس شیفته و طالب رسیدن به بزرگتراست؛ در عالم انسانیّت هر همین در عالم انسانیّت هم

ی شما طالبید که او اهل دلی پیدا شده، همه همین که بگویند یک انسان عارفِ ؛ه کنیدخودتان را نگا

؟ اند. خود آن عارف اهل دل چه ها تشنه ی انسان را بشناسید و بتوانید به محضرش راه پیدا کنید. همه

عال رگ خدای متاو تشنه نیست؟ او هم تشنه است. او هم دنبال این است که خودش را به یک ولیّ بز

 بیترساند. اهلب بیت عصمت و طهارتخواهد خودش را به اهلبرساند. آن ولیّ خدا هم می
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-شنههمه ت ی هستی فراگیر است؛ین عطش در همهبه خود خدا برسانند. ا خواهند خودشان راهم می

 !اند. این عالم، عالم عطش است

هُمَّ 
ٍد َو  َالل ٰ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ ْل فََرَجُ َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ  مْ َع ِ

 همان مائی است که گفتیم؛ ]حقیقت صلوات[ آب است! صلواتدانید چیست! حقیقت  صلوات را که می

شود و رودل غذا پایین برود؛ واالّ روی هم جمع می تاخورد یک جرعه آب باید بخورد انسان غذا که می

ی دعاهای صحیفهدر  مثالًاید؛  وات همین است. در عبادات هم دیدهتواند هضم کند. صل کند؛ نمیمی

معارف دیگر. علم و معرفت بعد  ،نوشیدواقع یک لیوان صلوات می بعد در ،ستیک مقدار دعا ،هسجّادیّ

 باید کنار غذا آب خورد تا غذا جذب بدن و هضم شود.  مثل غذاست و صلوات و محبّت مثل آب؛

 10يا اَّاَعْبد الل    َعَلْيكَ   اللُ   يا اَّاَعْبد الل  َو َصلَّى  َعَلْيكَ   اللُ   يا اَّاَعْبد الل  َو َصلَّى  كَ َعَليْ   اللُ   َصلَّى
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