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نتيجه جود اوست و هر موجودي   را سزاست كه وجود هر موجودي  شكر اليتناهي خداي 

او   ثناگوي  و  َشْيٍء  »حمد  ِمْن  اِْن  بَِحْمِدهِ   اِلا َو  مگر    :ُيَسبُِّح  نيست  چيز  هيچ  كه و  حال    اين  در 

او    ، ستايش عدم«گويدميتسبيح  بر صحيفه  نفوس  نقوش  كه  آب حيات   ، . خداوندي  و  زد    رقم 

َاَفالٰتُُْبِصُرونَ »تعبيه كرد    معرفت را در ظلمات صفات بشريت َانُْفِسُكْم  و در خود شما پس  :  َو ِفي 

. تشنگان طلب را به قدم صدق، سلوك آن ظلمات صفات بشريت ميّسر گردانيد  «؟بينيد مي مگر ن

دل از آتش عشق را به سرچشمه آن آب حيات معرفت  علت، خضرصفتان سوخته بي و به عنايت  
 رسانيد.

كه سالكان مسالك    و اولياء   و اوصياء  دنس حضرات انبياءدرود نامحدود بر ارواح مقدس و بي 

بودند   شريعت  ممالك  مقتدايان  و  ُبوَّ »حقيقت  النُ  َو  اْلُحْكَم  َو  اْلِكتٰاَب  ا تَْينٰاُهُم  الَّذيَن  نان  آ:  ةُ اُولٰئَِك 

ساالر قوافل حضرات  باالخص قافله «هستند كه بديشان كتاب و حكمت و نبوت بخشيديم  يكسان

 . َو ا لِهِ َعَلْيِه   الل هُ َصلَّي   انبياء و اوصياء و اولياء، محمد

تبعيِت به  عالم،  دو  از  است  كه وجود  را  و هر چيز  است  انسان  آفرينش، وجود  از    مقصود 
چنين   و  است  باريتعالي  صفات  و  ذات  به  معرفت  كمال  انسان،  آفرينش  از  مراد  است.  انسان 

 شود. معرفت تنها از انسان به ظهور رسد، انساني كه داراي روح پاك 
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زيرا كه نظر چنين روح به    ،آنچه مكشوف نظر روح است از معاني غيب، قابل نقصان نيست

که    حذر کنيداز هوشياری مؤمن  :  اْلُمْؤِمِن َفِانَُّه َيُْنُظُر بِنُورِ الل ه  ةُ فِٰراَسـ اِتَّقوا  »مدد نور خدا مؤّيد است  

 است.  در تصرف وهم و خيال  ،معانياّما آنچه نصيبة نفس است از  «نگرداو به نور الهی می

ُيِحب ُهمْ »از جمله صفات او سابق آمد و اين به سبب تشريف    يقين است كه روح را محبت 
-دوست میآنان خدا را  ُيِحب ونَهُ »بوجود آمده وگرنه كسي به مقام  دارددوست میخدا آنان را  

مگر محبت و در اين    ،را هيچ صفتي نيست كه پيوندي با ِقَدم داشته باشدنرسيدي. روح  دندار

داوود است. حضرت  بسيار  پرسيد:  عليه    اسرار  اْلَخْلقَ »السالم  َخَلْقَت  لِٰماذٰا  رَبِّ  پروردگارا چرا  يٰا 

بيافريدی؟ را  َمْخِفياًا  » فرمود:    « خلق  َكْنزًا  ِلُْعَرَف ُكْنُت  اْلَخْلَق  َفَخَلْقُت  اُْعَرَف  َاْن  گنج  َفَاْحَبُْبُت  من 

 .«نهانی بودم، دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم

اضافت   انساني به جهت  ُروحي»روح  گشت و مورد تكريم    اشرف كاينات  «از روح خودِمْن 

ْمنٰا َبني ا َدمَ   َو َلَقدْ »خاص الهي؛     ي ما فرزندان آدم را گرام  ي و به راست:  َو َحَمْلنٰاُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحرِ   َكرَّ

يعني انسان محمول عنايت ماست. ما عاشق و    «ديمحمل نموو دريا    ي داشتيم و آنان را در خشك

افتد، نه ما را با ديگري و نه ديگري را با ما  معشوق يكديگريم، آنچه ما را با آدمي و آدمي را با ما 
 افتد. بار ناز معشوقِي معشوق، عاشق تواند كشيد و بار ناز عاشقِي عاشق، معشوق تواند كشيد. 

بلكه خواست معشوق   را نيست،  از خواست معشوْق عاشق  خواست عاشْق معشوق را پيش 
مري از وجود خود  پيش  عاشق  زيرا  است.  عاشق  بر خواست  ولي معشوق  مقّدم  نبود،  معشوق  د 

. سررشته اين  «ُيِحب ونَهُ »آمد و پود    «ُيِحب ُهمْ »را تار از   عاشق  . عشْقپيش از وجود عاشق، مريد او بود

 برخاست.  «دوست داشتم که شناخته شوم: َفَاْحَبُْبُت َاْن اُْعَرَف »حديث از اشارت 

ولي انسان در قبول حمل بار معرفت در ميان    ،شريكند  و َمَلك   و جن  گرچه در تعّبد، انس

اٰا َعَرْضَنا اْلَمٰانَُ »خاليق ممتاز گشت   ٰمٰواِت َو اْلَْرِض َو اْلِجٰبالِ   ةَ اِن ها و  ما امانت را بر آسمان   : َعَلي السَّ

نْٰسانُ » همه از قبول آن امانت امتناع ورزيدند اّلا انسان    «عرضه كرديم  ها و كوه   زمين    : َو َحَمَلَها اْلِ
 الهي تنها انسان را سزاست.  . كشيدن اين بار معرفت و امانت«و انسان آن را برداشت

خدا آدم را به  :   ُصوَرتِهِ َعليٰ   َخَلَق ا َدمَ » گشته    نماي الوهيتانسان است كه دل او مرآت جمال 

انسان به    نه دليي نه. اگر آيياست و هر دو عالم، غالف اين آ  نه الهييي. دل آ«صورت خود آفريد
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است و اين همه كرامت و  آمده  داند كه او كيست و بهر چه  كمال مرتبت صفاي خود برسد، مي 
 فضيلت به چه علت است.

انبياء حضرات  همه  تو   اين  سينه  در  نوي  خبر  و  نياوردند  عالم  بدين  نوي  كار  آمدند،  كه 
بجنبانيدند، و آنچه را كه بر تو به وديعه نهاده    ،ننهادند، بلكه آنچه را كه در سينه تو نهاده بودند

کرد نمی يو اگر خدا ما را رهبر : الل هُ  َو مٰا ُكناٰا لَِنْهَتِدَي َلْولٰ َاْن َهديَٰنا »آن خواندند ترا به سوي  ،بودند

 .«يافتيممي ما خود هدايت ن 

كه آنچه در عوالم است    نه جمال الوهّيتيياي آاي انسان كه نسخة كامل نامة الهي تويي،  
آنجاست. اّما    بيرون از تو نيست، هرچه خواهي از درون خود بخواه كه مطلوب حقيقي و يار ازلي

آدمي به كمال مرتبت صفاي خود رسد، مهالك و مسالك بسيار بايد قطع نمود و آن    نه دل يي تا آ
 قت نيست. جز سلوك بر شريعت و حقيقت و طري

هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن، و هم مبدأ عمل است به    علم شريعت
يمان و علم به شريعت است و آخر هم،  ال،  وجهي و هم غايت عمل است به وجه ديگر. پس او

 جاز، آخْر ُلبّ ايمان و علم به شريعت، منتها تفاوت آنها از زمين تا آسمان است. اوْل ِقشر است و مَ 
جامع تمام فضايل و داراي كل كماالت و سرچشمه هر علمي    ت و حقيقت. زيرا تعاليم اسالم اس

 است.

نه از سر هوي و تمّني مطالعه كند. در اين    ، و سالك عاشق از سر صدق و تأّني  مريد صادق 
او مي آمده و كجا خواهد  هنگام  كار  به چه  است،  آمده  آمده و چون  از كجا  داند كه كيست و 

رفت، مقصود او چيست و هدف اعالي او كيست و معلوم گرداند روح ُعلوي را در خاك ُسفلي 
به چه سبب است و بار ديگر نشر    كشيدن چه حكمت دارد و باز مفارقت و قطع تعلق آن از قالب

آنان  :  اُولٰئَِك َكاْلَنْعٰامِ َبْل ُهْم َاَضل  »آن در حشر با ِكْسَوت قالب بهر چيست. در اين صورت از زمرة  

َيْعَلُموَن  »بيرون آمده و به مرتبة انساني رسد و از حجاب غفلت « ترندهمانند چهارپايان بلكه گمراه 
نْٰيا   وةِ اْلَحٰي ظٰاِهرًا ِمَن   آن  شناسند و حال  مي را   يدنيا ظاهر  ياز زندگ:  غٰافُِلونَ   ُهمْ   ةِ اْل ِخرَ   َعنِ   ُهمْ   وَ   الد 

قدم در طريق حق نهد؛ آنچه را در نظر آورد به    رهايي يابد و به ذوق و شوق  «از آخرت غافلند  كه

 ايمان است و ثمرة قدم، عرفان.قدم آوَرد كه ثمرة نظر،  



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                        10

َو ِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفوَلِّ َوْجَهَك  »از هر جهت راهي است  را هم مانند كعبه صورت   كعبه وصال
اْلَمْسِجِد   آمد:  اْلَحٰرامِ َشْطَر  بيرون  كجا  هر  از  بگردان  ي رو  ي و  مسجدالحرام  سمت  به  را  .  «خود 

مگر    ،محبت توان پيمود. اّما عشق به مقام تحّقق نرسد  و  مراحل اين طريق را به ارادت و شوق

الل َه َفاتَّبُِعوني ُيْحبِْبُكُم  قُْل اِْن ُكْنُتُْم تُِحب وَن  »محض فرمان معشوق شود  اين كه عاشق مطيع و ُمنقاد  
 . «كنيد تا خدا دوستتان بدارد ي بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيرو: الل هُ 

كمال   به  را  خود  نفس  معرفت  مراتب  تصفيه،  و  تزكيه  با  كه  سزاست  را  كسي  توفيق  اين 
و عقل كلي مستغرق    محبوب ازلي قرار گيرد، و در درياي عشق  رساند و در منطقة جاذبة الوهيت

زند و وجود انساني را تبديل به آتش نمايد. در اين مقام    شود؛ خويشتن را به شعلة شمع ازلي

 .«ُبورَِك َمْن ِفي الناٰارِ َو َمْن َحْوَلٰها اَْن : مبارك است ، آتش بر او و كساني كه پيرامون آتشند»است كه 

رود،   بين  از  عوارض  چون  عشق.  هم  و  معشوق  هم  و  است  عاشق  هم  سالك  مجذوب 
آيد، جاي كثرت  پديد  يگانگي  برخيزد  نور وحدت   دوگانگي  امري    را  يگانگي گيرد. كثرت كه  و 

و معنوي جز رفتن از كثرت به وحدت يا    د و سفر روحانياست موهوم به نسبت معرفت از بين رو

اِلَٰه  »يا    سالكاني است كه به مرتبه اعالي توحيد   مقام از آنِ   ايناز َنْكَرت به معرفت نيست.     اِلا لٰ 
 اند.اند، از خود فاني شده و به او باقي گشته رسيده «الل هُ 

توان در حّد اعلي نمي   باقي است، از وجود و هستي حقيقي  آري تا وجود و هستي مجازي 
  و اولياء   و اوصياء   برخوردار شد مگر به قدر آنچه از هستي مجازي كاسته شود. همه حضرات انبياء 

از هر   لكن  نهادند.  فداي عشق معشوق  را  اين هستي كوشيدند و همه هستي بشري  تحّقق  در 
هستي خود را در آتش عشق معشوق    )ص(باقي ماند، اّما حضرت محمد  ايسوخته و سايه يكي نيم 

 به كلي بسوخت. خود در شعله جمال ازلي
ساالري و دليلي دارند،  اين بود كه مقام سروري، پيشوايي، قافله   َتفاُخر ساير حضرات انبياء

نصيبي است، كام من در ناكامي است، مراد من  فرمود كه نصيبة من در بي مي  )ص(اّما حبيب خدا

َفْخري :  فخر من در فقر است »در نامرادي است، هستي من در نيستي است، توانگري و   . «َاْلَفْقُر 

عاشق بايد پيش معشوق دست خالي رود. اي عاشق خدا، راه تو راه حّد َاعالي عشق است،  چه  
 اين راه را به نيستي بايد رفت، َسروري و پيشوايي، همه هستي است.

الهي اراده  الهي،  حركات  اين  منشأ  و  مبدأ  كه  بداند  بايد  اراده  سالك  جمله    ، است.  تخم 
صسعادت  اين  و  تا  هاست  خداست،  مريدي  صفت  انوار  از  پرتوي  كه  انسانيت  صفات  از  نه  فت 
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بنده مريد نخواهد بود. ابتدا اين نور چون  اي تجّلي نكند، آن  تعالي با اين صفت در روح بنده حق 
هاي خشك مدد  شرر آتشي است كه در َحّراقه افتد كه اگر آن را به كبريتي برنگيرد و به هيمه 

نخواهد    لي نهد و به َمكَمن غيب رود و آن مدد جز تعليم اساتيد الهينكند، روي در خاموشي ك

َكالنَّبِيِّ »بود   َقْوِمِه  في  ْيُخ  اُمَّتِهِ   َالشَّ پيامبر :  في  امت خويش    پير در ميان قوم خود همانند  در بين 

 .«است

عارفان پديد مي   ، دواعي شوقسخن  بواعث طلب در دل طالبين  در    آورد و شرر محبتو 
مي مشتعل  ايشان  صادقباطن  عاشقان  نظر  منشأ  از  كه  خصوصًا  صادر    سازد،  ُمحقِّق  كامالن  و 

كالم   قليل شود.  جهان ايشان  جام  كثيرالمعني،  و  است  جمال الحجم  ِمرآت  و  هم  نماست  نماي، 
خبران را از دولت اين  را شامل است و هم ِافاَدت ُمنتهِي كامل را. لكن بي  استفاَدت ُمبَتدِي ناقص

 شود.ادت ابدي به كدام كليد گشوده مياي نيست و ندانند كه قفل سعحديث بهره 
تواند كند،   قدم بشري طّي  به  و  به خود  اتكاء  با  پندارد  راه كسي كه  اين  و مغرور  مفتون 

. سالك  دليل نتوان رفت تا چه رسد طي مراحل كعبة وصالرا بي  صورت  ة بكع   غافل از اين كه راه
او واقف    ،بپا خيزد  استاد كاملحقيقي در جستجوي   اگر در مشرق نشان ندهند به مغرب رود. 

ايشان همه در  ممكن نيست كه    و عرفا و مرشدين كذايي است كه حصول حقيقت به واسطة علما 
 ايقان اثري. نه از   ايشان را از عرفان خبري و مقام آسايشند و در بند آرايش، نه  

راهبان از صومعة  را  ترسايان  آري حقايق  بي   و درويشان كذايي  و  يافت كه  و  نتوان  خبران 
اند ولي باطنًا لباس كفر  آراسته  آنان از مخذوالن درگاه حقند، اگرچه ظاهرًا خود را به لباس اسالم

كرده  در بيبر  كردار  عاقبت  رياضات ايمان  اند.  و  مجاهدات   ايشان  نٰاراً  »ايشان  معني  بي  و  تَْصلٰي 
كه خورشيد اسالم بر دل آنها    است، لكن عاقبت آن مردان الهي «سوزان درآيند  ي در آتش:  ةً ٰحاِميَ 

-در بهشت برين: ةٍ عٰالِيَ   ةٍ في َجنَُّ »وزد ايشان مي تابد و باد كرامت از پردة عنايت بر سراي تقّرب  مي

 است.«اند

كه پس از رهايي از اين خاكدان و وصول به مقام قرب    درود بر ارواح پاك و مقدس اولياء
محبوب و كسب استحقاق غنودن در حريم عّزت در زير آتش عشق خدايي، ترك آن بارگاه صفا  

برگشته  زمين  به  و  خاكي  گفته  تن  تنگ  و  تاريك  زندان  به  را  خود  نو  از  و  تا  انداختهاند  اند، 
وده و از گرداب بدبختي و نابينايي نجات داده و به  گشتگان بيابان غفلت و جهالت را هدايت نمگم

 سرمنزل مراد رسانند. 
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بي  مردمان  در دست  كه كشته شدن  دلباختگان شاهد عشق خدايي  بر  عين  درود  را،  دل 
اند و انواع شكنجه و آزار و رنج و درد را تحمل كرده، َلبَّْيك گويان  سعادت و فيض آسماني شمرده

اند تا بشر را به غيرت و همت درآرند و  كشيده  را از دست ديوسيرتان گرفته و سر   جام شهادت
از پيش چشم بصيرت  پرده را  افسردة  هاي غفلت  بر دل  را  و آتش عشق خدايي  بردارند  ايشان 

 ايشان برافروزند. 
بي درود  و  محمدسالم  حضرت  كمال،  دايرة  خاتم  بر  اهل    )ص(انتها  آن    طاهرين   بيتو  او، 

 خويش موفق فرما. و َلواداران حمد و معرفت. خدايا به حق آنان ما را به وصال  پيشتازان محبت
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يابد؛  مي اگر كسي در خود و بر صفات و افعال خود بنگرد، خويش را به غير خويش محتاج  
بديهي است كه احتياج به غير، نقص است. چون خود را محتاج بيند، در باطن او اشتياق بر طلب  
كمال پديد آيد و در پيدايش آن كمال، ناچار به حركت است. كسي كه بدين حركت قيام نمايد،  

 بايد چند امر را مراعات كند تا به مطلوب خويش نايل آيد: 
الزمة حركت است و بدون آن، حركت ميّسر نيست كه در واقع آن  مراعات چيزي كه    -اّول  

 است.  چيز به منزله زاِد راحل
 گردد. كه مانع حركت معنوي وي مي  ييتوجه به رفع چيزها  -دوم 
 رسد.حركتي كه به واسطه آن از مبدأ به مقصد مي  -سوم 

 گردد.حركت تا منتهاي آن عارض مي  توجه به احوالي كه در اثناي سير از مبدأ  –چهارم  
 دهد. الخصوص در اواخر سير به سالك دست مي توجه به حاالتي كه علي –پنجم 
 توجه به نهايت حركت. -ششم 

ايمان به خداست. ايمان به خدا  براي سالك طريق حق، چيزي كه به منزله زاد راحل است،  
شود، مراتب مختلف دارد.  و باطني كه بر آن مترّتب مي   نسبت به آثار دنيوي و اخروي و ظاهري

آثار دنيوي مربوط به اين عالم است ولي آثار اخروي موقوف است بر يك رابطة روحاني و اعتقاد  
 قلبي.

نمي  بر  سالك  ثبات  بدون  ثبات  تواند  رسد.  مقصود  به  و  نمايد  سلوك  عبارت  ايمان  ايمان 
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 صورت نبندد. ، ايمان مقارن نشود، طلب كمالاست از حصول جزم، و تا اين جزم با 
صّديق سازد.  خود  شعار  را  اخالص  و  صدق  بايد  و   سالك  حاالت  تمام  در  كه  است  كسي 

گويد و    هرچهصفات و اقوال و افعال، راستي او را ملكه باشد. مراد از اخالص آن است كه سالك  
تعالي باشد و هيچ غرضي از َاغراض دنيوي و اخروي مانند جاه و  كند، محِض تقّرب به حق   هرچه 

همه   زيرا  نباشد،  عقاب  از  نجات  و  رستگاري  طمع  يا  خفياينهمال  شرك  اخالص،  مقام  در    ا 
شود كه مؤمن هر عمل نيك را از خود نبيند، بلكه موهبت الهي  هستند. خلوص وقتي حاصل مي

لٰ َحوَْل َو لٰ  » تعالي به دست او جاري ساخته و به زبان قال و حال گويد:  داند كه اين عمل را حق 
 .«و نيرويی نيست مگر به ياری خدا جنبشهيچ :  بِاللهِ  اِلا  ةَ قُوَّ 

ايمان در هر كس عبارت است از پيوستگي او به آفرينندة خود. براي اين پيوستگي مراتبي 
هاي  فرمايد به دلتعالي ِافاضه مي است كه حق   است و باالترين مرتبة آن، درجه معرفت شهودي

هاي ظاهري و باطني و مكشوف  گردد حجابرطرف مي ُمستعّده و اليقه. در اين مقام است كه ب
تا حّدي و بعضي    شود حقايق؛ چنان كه در عالم خواب به جهت برطرف شدن حجاب بدن مي

مي ازحجاب  مكشوف  حقايق  از  برخي  ديگر،  حقهاي  راه  سالكين  براي  به    ، شود،  حقايق  شهود 
شود در حال بيداري. حصول و وصول اين مقام صورت نبندد مگر به تخليه  حاصل مي   ديدة باطن

حيواني صفات  از  عارفانوجود  كه  چنان  حق   ،  اند:  فرموده  كوي 
 

آنها، سير معنوي   رفع  بدون  آن كه  عوايق  و قطع  ازالة موانع سير  از  عبارت است  امر دوم 
 آنها به توبه ممكن شود.ميّسر نگردد. از جمله اين موانع و عوايق، معاصي و سيئات است كه رفع 

 سالك راه حق بايد بداند افعال بندگان بر پنج قسم است:
 فعل واجب كه نبايد ترك شود. -اول 
 فعل حرام كه نبايد انجام گيرد. -دوم 
 كه بجا آوردن آن از تركش بهتر است. فعل مستحب  -سوم 

 كه تركش از فعل آن بهتر باشد. فعل مكروه  -چهارم 
 فعل مباح كه فعل و تركش مساوي باشد.  -پنجم 

ترك حرام. از اين جمله، دو قسم اول بر سالك واجب است عقاًل وشرعًا، يعني فعل واجب و  
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و   افكار  نظر  از  حتي  جهت  هر  از  بلكه  نيست،  جوارح  و  احوال  و  اقوال  در  منحصر  واجب  توبة 
وبه كند. سالكين طريق حق، بجا آوردن فعلي كه از قسم چهارم و ترك خياالت قلبي نيز بايد ت

 شمرند.تعالي را نيز گناه مي  دانسته و توجه به غير حق اولٰيفعلي كه از قسم سوم باشد را ترك 

 وصول مقصد موقوف است به دو شرط:
 بنده است به كمال.  علم به اقسام افعال، كه كدام فعلي از افعال رسانندة -اول 
 واقف شدن بر نتايج حصول كمال. -دوم 

سالكي كه اين دو شرط را تحصيل نمايد، البته گناه نكند و اگر كرده باشد، آن را به توبه  
 جبران نمايد. 

 توبه مشتمل است بر دو چيز:
به زمان ماضي، تأسف و    -به زمان ماضي، دوم    -اول   پشيماني به زمان حال و مستقبل. 

 است بر گناهاني كه در زمان گذشته از او صادر شده و تالفي آن با سه كس: 
 با خدا كه نافرماني او كرده.  -اول 
 معرض نقصان و پستي و خشم الهي آورده.  با نفس، كه نفس خود را در  -دوم 
 با غير كه ضرر قولي يا فعلي به او رسانده. -سوم 

به حق خود نرساند، توبة او صورت نبندد. چنان كه ضرر  آنچه ضرر به غير رسانده تا او را  
، اگر ضرر فعلي و مالي به او رسانده قولي به او رسانده بايد جبران كند به عذرخواهي و ِاسِتحالل 

بايد جبران كند به رّد حق او يا عوض آن، به طوري كه مقتضي رضاي او گردد، يا تحّمل نمايد  
انقياد    اسالم  در شرع مقدس بر عذابي كه   به  با نفس خود كرده،  آنچه  بر آن معّين شده است. 

با رياضت او  به حضرت  با رجوع  نيز  را  نمايد و حق خدا  و عقوبت دنيوي جبران  و    فرمان خدا 
اّما آنچه متعلق به زمان حال و مستقبل است، تصميم قاطع است بر ترك  عبادت جبران كند. 

 معاصي و اطاعت فرمان حق.
بزرگت از  و  وبه  پيشرفت دنيوي  و  ترّقي  و  نجات  يگانه وسيله  و  است،  مقامات بشري  ترين 

ها و  اخروي است. زيرا سرچشمه همه آفات، ظلمت گناهان است و حقيقت توبه، شستن پليدي
را تيره و زنگاري نموده  آلودگي تابناك  انساني نشسته و آن گوهر پاك و  بر دل  هايي است كه 

 است.
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راه حق مي از مبدأ به مقصد رسد، زهدحركتي كه سالك  به واسطة آن  زاهد    تواند  است. 
 كسي است كه داراي سه خصلت باشد:

 مجاهده با نفس در ترك مشتهيات و زخارف دنيوي.  -اول 
 تزكيه اعمال.  -دوم 
 بذل جوارح در راه حق. -سوم 

مي  زيرا  ندهد،  تن  پست  دنياي  به  هرگز  اولياءزاهد  براي  متعال  خداوند  آنچه  خود    داند 
اموال و ساير عاليق دنيوي از  زاهد    .ذخيره فرموده از مقامات عاليه و درجات رفيعه، بهتر است 

خود را مشاهده نكند و براي آن قدر و قيمت و منزلتي نطلبد، زيرا در زهد خويش چنان    زهد
 خواهد چيزي حجاب او شود.مقصودي جز لقاء الهي ندارد و نمي  غرق تجّليات حق است كه 

به مقام خداپرستي نرسيده، به    پرستيدر نيامده و از مرتبة نفس   كسي كه از مقام خودبيني
 مقصد نخواهد رسيد. 

رفع    اين مانع، بدون زهد  طريق حق، پيروي هواي نفساني است و  مانعي از موانع سير عارف
 ممكن نيست.   نشود و حصول كمال زهد، بدون رياضت

حيوانات  رياضت كردن  رام  عرب،  عرف  و   در  غيرمطلوبه  حركات  از  آنها  منع  به  گويند  را 
اطاع در  آنها  دادن  َموِضععادت  اين  در  خويش.  صاحب  نفس حيواني  ، ت  منع  رياضت،  از    مراد 

و آنچه به آن دو تعلق دارد، و ملكه گردانيدن نفس    و غضبّيه   هاست از انقياد و ُمتاِبَعت قّوة شهوّي
 انساني است با دستورات شرعّيه.

و ظاهرّيه، و ملكه    ، صبر است بر رفع موانع طريق حق از مشاغل باطنّيهمقصود از رياضت
 گردانيدن نفس انساني است بر ثبات آنچه باعث رسيدن اوست به فيوضات الهيه. 

جَ  از  است  نفس  حبس  مكروهَزصبر،  وقوع  وقت  به  و ع  شدايد  از  است  ِالتذاذ  معنا  در  و   ، 
بيند و  در مشكالت، مبتالكننده را مي  كامل   به محبوب است. عارف   مشكالت. صبر مقتضي ُانس 

از مشكالت و شدايد نهراسند و جز   دهد. اين است كه عارفانمراد حق را بر هر مرادي ترجيح مي 
طريق حق نپويند و همواره از فيض اقدس او استمداد خواهند و از نور جمال او ِاسِتضائه نمايند.  

خواهند كه  ايند، لذا مي ه دانند كه در حقيقت آن مشكالت و شدايد، دافع و رافع حجاب آنان مي 
 محبوب خويش را بدون حجاب مشاهده نمايند. 
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شود اصول گويند، به جهت آن كه پايه و اساس  احواالتي را كه از مبدأ تا مقصد عارض مي 
نخواهد رسيد.    اين مراحل را طي نكند، به منزل قلب و كعبه مقصودسلوك، اين امورند. سالك تا  

ِارادت از:  عبارتند  امور  شوقآن  محبت،  معرفت،  يقين،  به  ،  حق،  راه  سالكين  درجات  اختالف   .
 تر.عالي آنهاست؛ هر كسي درجات قلبي او باالتر، مقامات او حسب اختالفات قلبي 

مرتبة اول ارادت، اخراج بيگانه از خانه دوست و محبوب حقيقي است؛ اخراج بيگانه از اين  
از بيگانه   از دستورات شرعّيه. در اين مقام است كه دل سالك  انقياد  با  خانه ممكن نيست مگر 

 گردد.تخليه مي
، و البته لقاء حق بدون َرجاء ميّسر نگردد. سالك را  ، حركت روح است بسوي لقاء حقشوق

بعد از اشتداد ارادت، وجود شوق ضروري بَود و چندان كه در سلوك بيشتر ترّقي كند، اشتياق او  
 اب بيند.حج ،بيشتر خواهد شد، به حدي كه هستي خود را بين خود و محبوب خود

از احواالت سالك راه حق، محبت  است نسبت به محبوب حقيقي. محبت در همه    احوالي 
ثابت است: در فلك محبتي است كه مقتضي حركت آن است، و در عناصر    موجودات جاري و 

محبتي است كه در طريق نمّو و    نمايند. در نباتاتمحبتي است كه ميل به مكان طبيعي خود مي 
و الفت گرفتن آنهاست. در نوع انسان    محبتي است كه سبب انس   ِاغِتذاء متحركند. در حيوانات 

 حبتي است كه سبب آن سه امر باشد: م
 لذت و آن جسماني باشد يا غيرجسماني، َوْهمي باشد يا حقيقي.  -اول 
 منفعت آن هم مجازي باشد يا حقيقي.  -دوم 

جوهر   -سوم   هم   مشاكلة  هم،  با  كس  دو  كه  اين  مانند  باشد  عام  يا  هم  آن  هم  و  و  ُخلق 
مخصوص اهل    طبعند كه به اخالق و افعال يكديگر ُمبتهج شوند؛ و يا خاص بَود كه اين محبت 

 . است، مانند محبت طالِب كمال به كمال مطلق  حق
كند، و با علم به اين كه هرچه از  اقتضاء رجاء مي   ،پايان محبوببا تصور رحمت بي  محبت

رضا  رضاست.  مقام  مقتضي  است،  محبوب  گردد  صادر  تسليم  محبوب  به    مستلزم  است  محب 
 نبينند و جز او نينديشند. ، غير خدا كوي وصال  محبوب، اين است كه عارفان

عارض   مقصد  به  وصول  تا  سلوك  مقارن  كه  طريق  سالك  احواالت  از  گردد،  مي احوالي 
به   مگر  نشود  حاصل  معرفت  صفاتًا.  و  ذاتًا  است  شيء  حقيقت  به  احاطه  معرفت  است.  معرفت 

از اين جهت، حضرت  به وديعه نهاده است از وجود و كماالت وجود.    وسيله آنچه معروف در عارف 



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                        20

 . در معرفت پروردگار اكتفا نمود به معرفت كتاب َانُفس )ص( ختمي مرتبت
حدي    برد تا شناسد و از هر موجودي پي به ُموِجد مي راه حق از مصنوع، صانع را مي  عارف 

 كه غير صانع نبيند، و تمام مصنوعات را فاني در بحر احدّيت مشاهده نمايد.
از استماع صفات حق  را مراتبي است. كساني هستند كه غير  ندارند،  تعالي بهرهمعرفت  اي 

ادي هستند كه به برهان و دليل دانند كه صانعي دارند، هر دليل و  ايشان را ُمقّلدين گويند. افر 
روزنه  آنها  براي  و  برهان  معرفت  وسيله  به  ديگر  گروهي  احدّيت.  حضرت  جانب  به  است  اي 

را همواره مشاهده مي شناسايي حق الهي  لطف  او،  اطاعت  بندگي و  و  نيز  تعالي  نمايند. گروهي 
نوازي را به گوش دل  ايشان در هر آني نواي بنده نه باشد كه  ايشان از باب معايهستند كه معرفت  

 گويند. شنوند، آنان را عارفان مي
  اي است براي سلوك راه حق، كه شدايد سفر را برطرف كرده و عارفيقين، بهترين وسيله 

 رساند. براي يقين مراتبي است: را به كعبه آمال مي 
اهلل است به وسيله نظر در آيات تكويني و ، كه حاصل آن براي سالكين الي علم اليقين  -اول  

،  و علم َمنايا   و َمنامات صادقه   و اولياء  ضرات انبياء صادره از ح   و خوارق عادات   و معجزات   تدويني 
 .و رسالت است از اجزاء نبّوت  ييكه هر يك از آنها جز 

 شهود اشياء به نورانيت دل. ، كه عبارت باشد از عين اليقين -دوم 
، كه عبارت باشد از تجّلي نور الهي بر دل سالك راه حق كه در اين مقام،  حق اليقين  -سوم  

 محو گردد. تمام رسوم عبوديت و خودبيني

گردد عبارتند  اواخر سير، عارض مي الخصوص در  حاالتي كه تا رسيدن به مقام وصول علي 
 . ، اتحاد، توحيد، تسليم، رضا از: توّكل

اهلل. توكل اين نيست  ، اظهار عجز و ناتواني است در همه امور و انقطاع بنده از ماِسَويتوّكل
از   انسان  همه كارها دست باز دارد و به خدا واگذارد، بلكه سالك راه حق بايد بداند كه در  كه 

وقوع همه كارها شروط مؤثر نيست، و نيز وقوع همه كارها در غير شروط نيست، بلكه تنها در  
در    وقوع بعضي كارها شروط مؤثر است. اگر كسي وقوع تمام كارها را در غير شروط بداند، جبر 

در خيال آيد و اگر به نظر راست    ال آيد و اگر وقوع تمام كارها را به شروط نسبت دهد، َقَدرخي
حصول    . بدون علم بر جبر و َقَدر، توّكل حاصل نشود و است و نه َقَدر مطلق  بنگرد، نه جبر مطلق 
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 ميّسر نگردد.  قوة عاقله كمال اين علم بدون رياضت

، حال رضاست. پس شرط است  از حاالت عارضه بر اهل سلوك تا رسيدن به كعبه مقصود 
  براي كساني كه قصد رجوع به او دارند، چه به وسيله عبادات و طاعات و چه به وسيله سلوك در 

 را محكم و استوار نمايند.  ، اين كه اول مقام رضا و رياضات طريق مجاهدات 
رضا  حق    مقام  طريق  سالك  فرموده.  مقدر  رحمان  خداي  آنچه  به  است  خشنودي  همان 

راه حق آن خواهند كه او    نخواهد و اراده نكند غير آنچه را كه خدا خواسته، اين است كه عارفان
خواهد، زيرا كه اگر چنين نباشد با مقام رضا ُمنافات خواهد داشت. پس محب و عاشق حقيقي  

 آن خواهد كه محبوب و معشوق او خواهد. 
ارادة حق حاصل نمي   بدون َفناِء اراده  مقام رضا  اراده در  همان  تعالي،  شود. در حقيقت فناِء 

كه    شود مگر به ترك حظوظ نفسانيتعالي. فناء اراده حاصل نمي است در صفات حق   فناِء صفت
 بسيار مشكل است.  اين معني براي عوام 

است و الزمة آن،    همان رضايت است به آنچه خدا خواسته كه آن ثمرة محبت  بالجمله رضا 
طريق حق نخواهند غير آنچه خدا خواهد،    عدم انكار است بر خواسته خدا، اين است كه عارفان

 چه در ظاهر و چه در باطن، چه در دل و چه در قول و چه در فعل. 
ايمن گردند.  م و عقاب او ايشان راضي باشد تا از خش را مطلوب آن بَود كه خدا از  اهل ظاهر 

را مطلوب آن بَود كه از خدا راضي باشند، و آن چنين باشد كه هيچ حالي از حاالت   اّما اهل باطن 
مخالف طبع   راحتي،  و  مشّقت  و  بقاء  و  فناء  و  زندگي  و  مرگ  مانند  زيرا  مختلف  نباشد؛  ايشان 

 دت و مراد او مطلبي اختيار نكنند. دانند كه صدور همه از اوست و بر غير ارامي
لذا   هركسي كه تساوي حاالت مختلف در طبعش راسخ گردد، آن خواهد كه خدا خواهد. 

 اند هرچه او را آيد بايد، پس هرچه او را بايد آيد.فرموده  بزرگان
مساوي باشد. پس  اي راضي شود كه حاالت مختلف نسبت به او  خداوند متعال آنگاه از بنده 

ايشان را بايست و نبايست نباشد و  است، زيرا كه    حقيقت لذت معنوي براي عرفاي طريق حق
هيچ حادثي ُمبتهج   نه بر   كوي وصال رو عارفانايشان بايست بَود. از اين همه بايست و نبايست به 

 فاِئتي متأّسف گردند.و نه بر هيچ  

  است و مقام تسليمْ   شود، تسليم از حاالت سالكين طريق حق كه در بين سلوك عارض مي 
فوق مقام توكل است، چه در توكل سالك در انجام امري خدا را وكيل نموده و تعلق خود را به  

باقي مي  را به خود متعلق  آن كار  تا هر امري كه آن  داند، ولي در تسليم قطع آن تعلق نموده 
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هرچه خدا    شمرد، متعّلق به او داند. اين مرتبه فوق مقام رضاست، چه اين كه در مرتبه رضا مي
كند موافق طبع او باشد، ولي در مرتبة تسليم سالك طبع خود و موافق و مخالف آن را جمله به  

 خدا واگذارد، يعني در اين مقام او را طبعي نيست كه موافق و مخالفي باشد.
 را مراتبي است:  تسليم 

عالم   تسليم   -اول   از  آنچه  به  است  سالك  شهادت   غيب   شدن  عالم  مي   در  به  شهود  كند، 
سماوي  اسباب  از  سالك   سببي  ارضي.  و  الي   يا  شك  حوادث  اين  در  كه  باشد  متوجه  بايد  اهلل 

 اي در قلب او داخل نشود.شبهه 
مخفي   ، زيرا بعضي امور از نظر سالك عارفاست به علم باطن  شدن علم ظاهر   تسليم   -دوم

 است و ِحَكم و مصالح آنها جز خدا كس نداند. 
تسليم خود را مشاهده   اين كه تعالي بدون  نمودن آنچه غير حق است به حق   تسليم   -سوم

شهوِد در  زيرا  حق  نمايد.  نمي   ،تجّلي  كه  باقي  آن  جهت  به  امكان،  عالم  ظلمات  از  چيزي  ماند 
مرتبه خالص مي  عارف اين  نتيجه سالم  در  در  و  او،  افعال  و  براي شهود حق و صفات  از  گردد 

 ماند از شهود تسليم و ساير متعّلقات خود.مي
 را مراتبي است:  توحيد 

 برد به خالق كاينات. پي مي  از نظر در آيات و مصنوعات و استدالل  -مرتبة اول 
پوشد. چه  چشم مي   از همه ادّله عقليه و نقليه   بعد از طي مراحل نظر و استدالل   -مرتبة دوم

طريق    داند، به جهت آن كه عارفان ادّله را به واسطه اشتمال بر قياسات و مناقشات حجاب مي
 اند.و الَرْيبي جلوة محبوب را ديده  حق در مشاهدات غيبي

توحيد  مابين  است  اتحاد  فرق  توحيد  و  در  شدن.  يكي  اتحاد  و  باشد  كردن  يكي  توحيد   ،
ب راسخ گردد  يگانگي مطلق در دلش  نيست. كسي كه  اتحاد  در  تكّلفي است كه  اتحاد  شائبه  ه 

 رسيده است. 
تعالي، كه بعضي اند كه يكي شدن بنده باشد با حق آن نيست كه بعضي توّهم كرده   اتحاد

عاَل  بينانظاهر  از  بيو  باطن  و م  و شنيدن سخنان  كلمات  اين  استماع  محض  به  معاني    خبران، 
گشوده، به ساير   ايراد و طعن و تكفير و تفسيق به  مشروع غيرمعروف عرفا، اعراض نموده و زبان  

اتحاد آن است كه عارفان ايشان نمي كلمات و مقامات   از  بلكه مراد  طريق حق غير خدا    نگرند. 
 تكّلف گويند هرچه جز اوست از اوست. نبينند و بي
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اهلل است  . مراد از فنا، فناي ماسوياهللو بدايت سير في   اهللفنا عبارت است از نهايت سير الي
 و حااًل و شهودًا. در اين مقام، علمًا 

حق   علمًا  ِسواي  كه  است  در  آن  منحصر  هستي  حقيقت  زيرا  بداند،  نابود  و  فاني  را  تعالي 
 هستي اوست و ماسواي او به هستي او هستند. 

به ماسوي آن است كه حالش نسبت  باشد كه مشاهدة سراب حااًل  مانند حال كساني    اهلل، 
 دانند كه سراب است.نمايند و مي مي

علمًا  سالك  نظر  در  موجودات  فناي  از  بعد  كه  است  آن  فناي    شهودًا  كند  معاينه  حااًل،  و 
 حتي فناي خود را. ماسوي اهلل 

بايد تمام منازل و مراحل اين طريق را به قدم صدق يكباره قطع    اهللسالك در سفر سير الي 
 وقتي حاصل آيد كه اين فنا به كمال رسد. اهللكند، و سير في 

الهي استاد  انقالبات و تحوالت مراتب، تعاليم  اين  اصلي  بر   البته علت  است. چه عادت اهلل 
توانند به  اند بدون استاد مي استاد حركت كند. آنان كه خيال كردهاين جاري نشده كه كسي بي 

تسليم  بدون  اگر كسي خواهد  هستند.  محض  اشتباه  رسند، دچار  معالجة    منزل  الهي  استاد  به 
وف آن باشد كه در ورطة هالكت  خود به نظر عقل و علم خويش كند، نتواند و بجايي نرسد و خ

افتد. 
در آن وجود    هاي روانيو جمله َمعاجين و اشربه و بيماري   كه همه علوم روحي  مجيد   قرآن

روشن    يدر كتاب  اين كهنيست مگر    ي هيچ تر و خشك:  في ِكتٰاٍب ُمبينٍ   اِلا لٰ رَْطٍب َو لٰ يٰابٍِس  »دارد  

اكرم  «است رسول  حضرت  همچون  حاذقي  طبيب  نزد  و    )ص(در  بشناسد  امراض  جمله  كه  بود 

فرمايد   به صواب  آن  ُمْسَتقيٍم » معالجه  ِصٰراٍط  اِلٰي  َلَتْهدي  راست  :اِنََّك  به خوب  يبه  تو  راه    يكه  به 

گرفتند، در معالجه به  . بعضي از صحابة آن حضرت كه اين علم را از او فرا  «يكنمي راست هدايت 

الهي   كمال  اطباء  اين  از  زمين  روي  اعصار  از  عصري  هر  در  كسي    رسيدند.  اگر  و  نيست  خالي 
به   مراجعه  حاذق  بدون  طبيب  به  بايد  افتد،  هالكت  در  كند  معالجه  را  خويشتن  خواهد  ايشان 
 جة مختلفه روحي شود. كند كه داراي كمال معرفت َاْمِز مخويشتن را تسلي
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اهلل بايد نيت و اراده خالص را در خويشتن به مقام تحّقق درآورد و بداند كه تخم  سالك الي 
چون در زمين دل افتاد، بايد آن را غنيمت شمارد و عزيز بدارد و غذايي مناسب حال او    ارادت 

بپا    يافت شود. سالك حقيقي در جستجوي استاد كامل  بوستان اساتيد الهيدهد و اين غذا در  
خيزد، اگر در مشرق نشان ندهند به مغرب رود و اگر موانعي در رسيدن به خدمت استاد شود، به  

 قّوت بازوي ارادت ُبگَسَلد.

ا تُوا  »اگر صاحب سعادتي از در   َاْبٰوابِٰها َو  ِمْن  درآيد و «ها از در آنها درآييدو به خانه:  اْلُبُيوَت 

  دهد و مراتب تقواي خود را به كمال رساند، چنان كه در عاَلم غيبْ   پرورش روح به قانون شرع 
پرده جمال و جالل حق  گردد و بي  ات غيب و شهادت ييعاِلم كليات بود، اكنون عاِلم كليات و جز 

 بيند. 
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و   روحاني وي عشق  در طبيعت  و  داده  قرار  قوايي  انسان  و كمون  در حقيقت  متعال  خداوند 
، عازم  جويي است، و به رغبت و شوقمفرطي نهاده كه پيوسته در مقام كنجكاوي و حقيقت  محبت

خواهد هرچه  سفر به سوي حق و طالب قرب و رسيدن به بارگاه عظمت و جالل خداوندي است؛ مي 
تمام خود را به سرچشمه آب زالل معرفت رسانده از آن    زودتر طي اين راه پرخطر كند و به سرعتِ 

 سيراب گردد و هميشه در آن سرزمين منزل گزيده با موجودات آن ديار مشغول راز و نياز گردد. 
راه  سدها در ميان افراشته و هزاران مراقب بر سر راه گماشته،    و نفس حيواني  اّما قواي طبيعي 

كند تا  دهد؛ او را به پيمودن بيراهه مشغول ميرا نشان مي   نيل به مقصود را بسته، مطلوبات مجازي
بيشتر مطلوب خود را بجويد، كمتر بيابد و هر قدر بيشتر طي مسافت نمايد، از مقصود دورتر    هرچه
 گردد. 

افراد بشر موجود است، ولي ديو   شناسي و شوقبا آن كه حس حقيقت  سعادتمندي در همة 
لذا به فريب نفس، هركسي بهاي  ،آرايدرا در نظر وي مي  او را فريب داده، حظوظ قواي حيواني نفس

آن   طلب  در  و  مصروف  آن  بر  را  خود  همت  و  نموده  تصّور  چيزي  در  را  خود  سعادت  و  زندگي 
د؛ بادهاي غرور و َنْخَوت و خودپسندي وي را به بياباني هولناك پرتاب كرده، خود و خداي  كوشمي

 نمايد.خويش را فراموش مي 
بخوبي مي  بنگرد،  احوال خلق  در  نظر عبرت  به  دنيا چنان  فهمد كه شراب گل اگر كسي  آلود 

انتظار بيداري و بهبودي  آنان را مست كرده و در بستر غفلت به خواب سنگيني فرو برده كه ديگر  
است.  رفته  بين  از  مي   آنان  تصور  عاريت ايشان  اين  تعمير  براي  فقط  كه  شده كنند  آفريده  اند!  سرا 

َاقران و گرد آوردن مال و   بر  برتري  َتَعيُّش دنيا و  را در  پايان  برآوردن آرزوهاي بيسعادت خويش 
عّده مي َدپندارند.  نيز  مي اي  حقيقت  از  ام  لكن  مشاهده  زنند،  اعمالشان  در  حقيقت  آثار  از  ثري 

 شود.نمي

غفلت خواب  انسان!  بگشا،    اي  ديده  كي؟  از  تا  را  خود  روح  و  برخيز  و  آي  خود  به  اندكي 
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داشته  سيه  ارزاني  را  او  متعال  خداوند  كه  كرامتي  تاج  به  عّزت،  َسرير  بر  و  آر  بيرون  طبيعت  چال 
مگذار گردان،  الهي  َمْسَندنشين  روح  لگد   كه  حيوانيتو  قواي  نفساني   كوب  هواهاي  دستخوش  و 

 گردد. 
الهي  روح  انسان!  عالم وحدت   اي  به  رهنمايي  و  كرده  دعوت  به سوي حق  ترا  كند،  مي   باطنًا 

باطني رسول  علي   اوست  پروردگار،  منادي  ظلماني  و  عالم  به  پشت  و  شو  سفر  عازم  گويد:  الدوام 
 نما. طبيعت و رو به عالم نوراني الوهيت 

الهي  روح  سلطنت  الهي    هرچه  جاذبه  مجذوب  بيشتر  را  انسان  شود،  نافذتر  بدن  مملكت  در 
بلكه  مي به مكان جسماني نيست،  به بدن و پيمودن جادة ظاهري و رسيدن  اين مسافرت  گرداند. 

طي راه باطن و نيل به سرحّد عبوديت و ربوبيت است. مسافر، نفس آدمي است و مقصد، وصول به  
به حق و اسلحة او براي    فر تقوي است، مركب سواري او محبتبارگاه احديت و زاد و توشة اين س

تعالي و ياد اوست. انسان بايد از او استعانت جويد وگرنه به منزل نخواهد  دفع دشمن توجه به حق 
 رسيد. 

بنابراين سالك كسي است كه در اين منازل و اعمال و مقامات و اسماء و    
نفساني پرداخته و به تزكيه و تهذيب    بدني و رياضات  تجّليات در حال انتقال باشد. او به مجاهدات

 پيمايد نه به علم خود. خود همت گماشته و مراحل را به حال خويش مي نفس
ايشان را فرا گرفته، بايد براي برطرف كردن آن،  افرادي كه پرده تاريك طبيعت چشم و گوش  

رياضات گران  باِر  و مشقِت  پاره    زحمت  را  تا سرانجام حجاب ظلماني  گردند  متحمل  را  عبادات  و 
نايل   به مقام مشاهده  پيدا كرده  را  متعال  پروردگار  استعداد حضور  و  اين جماعت هم  كنند  آيند. 

مجذوب حق مي  پر باالخره  گرداب  و  و گل طبيعت  آب  اين  از  و  نجات  گردند  به ساحل  دنيا  بالي 
 رسند.مي

منحرف  را سرمشق خود قرار دهد، از جاّدة تقوي    و اولياء   ائمه اطهارسالك اگر روش حضرات  
نگشته و شرافت خود را به دنيا نفروشد، زنجير شهوات حيواني را از پاي عقل درآورده و قواي عقل و  

و خلوص نّيت را در راه سعادت حقيقي بكار برد، حاالت نوراني از منبع فيض    فكر و اراده و محبت 
تبّدالت الهي، معرفت به مقام   آيد و عاقبت به مقصود رسد. الزمة اين تحوالت وسبحاني او را حاصل  

 و موقعيت خويش در دايرة وجود است.
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دهد: راه  و باطن دو راه نشان مي   انسان با تعليم علم ظاهر خداوند تبارك و تعالي براي سعادت  

َيَُتَُبيََّن َلُهْم  ايٰاتِنٰا ِفي اْلفٰاِق َو في َانُْفِسِهْم َحتاٰي   ٰ َسنُريِهمْ »  و خودآگاهي  آگاهييا جهان   و انفس   علم آفاق
دهيم تا براي آنان آشكار گردد كه او حق  نشان مي  : به زودي آيات خود را در آفاق و انفس َحق  َانَُّه الْ 

. همة علوم در اين دو مرحله و اين دو دانشگاه جمعند. قدرت سير مراحل آفاق و انفس كسي  «است

خودآگاه باشد. انسان فطرتًا دوستدار اين دو آگاهي است، زيرا  آگاه و  راست كه در حّد كمال جهان 
  داند. رؤيت موجودات آفاقي با ديدگان ظاهري تكامل و پيشرفت و سعادت خود را در گرو آنها مي 
يات الهي را در آفاق  توانند آ؛ واجدين شرايط مي ميّسر است و مشاهده باطن جهان با ديدگان باطني

 و انفس مشاهده نمايند. 
آگاهي  كه به ظاهر جهان   آگاهي ملل غرببر دو گونه است: يكي جهان   آگاهيدر حقيقت جهان 

نيست، ديگري آگاهي و معرفت به همه عوالم    لكن همه آنها در رديف حقايق و معارف حّقه  ،است
 وجود و حقايق مكنون در آنهاست. 

كهن و ديرينه دارد و در اين زمينه   ای سابقه و فالسفه و خودشناسي نزد دانشمندان خودآگاهي
به علت  ها تدوين كرده كتاب بر قسمت اعظم زندگاني بشر،  اند، ولي در عصر حاضر  ماّديات  سلطه 

توجه به   را كه از طرق مهم خداشناسي و و روانشناسي متأسفانه بيشتر دانشمندان حتي علوم روحي
 نگرند.است، از پشت عينك ماّديت و خواص مادي مي  عالم غيب 

بيعت، بخصوص  و طهاي علماي غرب در كشف قوا و قوانين حاكم بر انسان  علت عمده ناكامي
، نگرش مادي آنان بر جهان و انسان است كه همه اطالعات خود را بر تجارب و  در طب و روانشناسي

ل، طبيب روانشناس  معلومات حسي بنا كرده از علوم معنوي و روحي اطالع كاملي ندارند. بعنوان مثا 
ترين تجّليات  ايمان به مبدأ كه از عالي  غالبًا متكي به جهات مادي است و از   در ُمداواي بيمار رواني

ايماني بيمار، او را بدان پناهگاه محكم  روح اوست، استفاده نكرده با تقويت روحيه مذهبي و    فطري
 نمايد.راهنمايي نمي 

خودآگاهي از  اصلي  بيهدف  قابليت  و  انساني  شخصيت  عظمت  به  بردن  پي  براي  ،  او  مانند 
اعتم تقويت  اثر  در  تا  است  الهي  ممتاز  مقامات  و  و  كسب كماالت  بصيرت  با  نفس،  بر  تسلط  و  اد 

ها  هاي وجود خود رفته به رفع عوايق پردازد. چه بسياري از آلودگيبينش واالتري به جنگ اهريمن
 ناشي از ناآگاهي انسان به مقام و ارزش وجودي خود و مجذوبيت به مظاهر فريبنده دنيا است.

گرچه مطالعه علوم و تجارب زندگي در موفقيت انسان مؤثرند، اّما سعادت هرگز محصول آنها  
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از   ناقص بوده و  نتايج علمي و تجربي،  بر اساس  ادراك حقايق، بخصوص در جهات معنوي  نيست. 
علل مهم انحراف اكثر مردم است.  

ترّقي و تنّزل هر يك از  
به   انسان  رساننده  و  بوده  ناقص  تنهايي  به  است، ولي هر يك  مؤثر  عالي در ديگري  اين دو عنصر 

 كمال نيست.
به   انسان  راهگشاي  تعقل،  و  تقوي  بدون همراهي  تجربي  و  نبوده،    اعلي   ملكوت علوم ظاهري 

تقوي    رساند. سعادت كماليه انسان در نتيجه تفكر و تعقل وبويي از آن عوالم را به مشام جان نمي 
است، آنجاست كه نهرهاي علم و دانش در پيش پا و اشجار گوناگون حكمت و معرفت در طرفي و  

هاي رنگارنگ آثار ربوبي و تظاهرات اوصاف قّيومي و  در طرف ديگر و گل   شهرستان عشق و شوق
نمايد. و اگر سالك قدمي فراتر نهد، وارد عالم نوراني شده  انوار و جلوات خدايي انسان را مجذوب مي 

را به وي نشان دهند. در پايان اين طريق است    پيشقراوالن آن ديار او را استقبال كنند و راه وصال
حجاب به وصال رسد و انسان حق را به حق شناسد  كه محبوب و معشوق يا محب و عاشق ازلي بي

 نه به غيرحق. 
علم مي  را جهان پس گرچه  انسان  لكن خودآگاهي كوشد  به  آگاه و خودآگاه سازد،  هاي علمي 

انداخته، نيروهاي  ايمان است كه آتشي در دل  افكند.  مي جان است، شوري در سر نتنهايي مرده و بي
درد  و  دردمند  را  آدمي  و  بيدار  را  مي خفته  و  آشنا  علوم  عهدة  از  تنهايي  به  مهم  اين  آري  سازد. 

علما   ها فلسفه  از  بسيار  م  و فالسفه   برنيايد، چه  از صراط مستقيم  فراموش    ،نحرف شدهكه  را  خدا 
از  كرده فراموش كردند وهشدار مي   رو قرآن اين اند،  را  نباشيد كه خدا  مانند كساني  نيز    دهد:  خدا 

 آنها را از ياد خودشان برد.

اسالم  الهي  فرهنگ  به  آشنايي  بدون  كه  كسي  غرب   .  فرهنگ  تا    به  آورد  روي 
انسانيت  آگاه مي حّدي جهان  اصلي سقوط  راز  است.  او موجب خودفراموشي  آگاهي  اين  ولي  شود، 

آگاهي او به  ، كسي كه در خسران باشد، جهان به ورطة نفسانيات همين است و به تعبير قرآنغربي  
 كار آيد!هچ

نگرد و نه به  نه به جهان صرفًا به ديدة مادي مي   برخالف فرهنگ بشري، فرهنگ الهي اسالم
افق  بلكه  دو ميانسان،  آن  بين  پيوند  و  انسان و جهان  به  نسبت  را  با عظمتي  و  تازه  گشايد؛  هاي 

داند و  طبيعت را سكوي پرش به ماوراء طبيعت مي  ،انسان را دعوت به تفكر و تأمل در آنها كرده
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 نمايد. را عرضه مي و خودآگاهي آگاهيترين جهان عالي
انسان داراي عوالم كّلي ناسوت او    و جبروت   ، ملكوتبنا به معارف عاليه الهيه، وجود  است، و 

رابر اشعه تابناك روح،  تواند در اثر تزكيه نفس با هر يك از اين عوالم كلي ارتباط پيدا كند. در بمي
شود كه  دهد، در اين حالت روشن ميشفاف شده ماوراء خود را نشان مي  ،طبيعت براي انسان الهي

 نهايت او.و نظارة كمال بي  جهان هستي، رصدگاهي است براي مشاهدة جمال ازلي 

بسي باالتر از    براي بشر الزم است، اّما اهميت خودآگاهي گرچه كسب هر دو نوع آگاهي مذكور  
قرآن   آگاهيجهان  آفاق   مجيد   است.  با كلمة  را  انسان  از  بيرون  با كلمة    جهان  را  او  و جهان درون 
و    تعبير كرده و به اين وسيله اهميت ضمير انسان را گوشزد فرموده است. همة حضرات انبياء  انفس 

الهي بزرگان  سفراي  انسان و  به خودآگاهي مي،  دعوت  را  وها  تعليمات    كنند  خودشناسي سرلوحة 

الل هَ »فرمايد:  است. قرآن مي   اسالم  نَُسوا  َكالَّذيَن  مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش    : َو لٰتَُكونُوا 

نتيجه    «اندكرده در  اْلفٰاِسُقونَ »و  ُهُم  اُولٰئَِك  َانُْفَسُهْم  به خودفراموشي  :َفَانْسٰيُهْم  را  آنان  انداخت،    خدا 

فاسقين و منحرفين  بيماري خودفراموشي دچار  «هستند  آنان  به  افرادي كه  آيه شريفه  اين  به  بنا   .

شوند. پس، از وظايف مهم سالك، خودشناسي است تا بتواند  اند، در رديف فاسقون محسوب مي شده

َربَّهُ »فرمايد:  مي   )ص(خدا را بشناسد، چنان كه حضرت رسول اكرم َعَرَف  َفَقْد  نَْفَسُه  هر که  :  َمْن َعرََف 

معرفت نفس را سودمندترين معارف    )ع(  و حضرت علي  «نفس خود را بشناسد، خدا را شناخته است

مي   «اْلَمعٰارِْف   َانَْفعُ   النَّْفسِ   ةُ َمْعِرفَ »داند  مي نيز  لَِمْن  »فرمايد  و  َاَض َعِجْبُت  َقْد  َو  ٰضالََّتُه  َفالٰ ُيُْنِشُد  نَْفَسُه  لَّ 
 «كند!كرده را جستجو ميلكن خويشتِن گم  ،جويد: عجب دارم از كسي كه گمشدة خود را مي َيْطُلُبٰها 

خودآگاهي آرزوي  را  بسياري  نمي   طالبان  ولي  چه  است  و  شوند  وارد  طريق  كدام  به  دانند 
برگزيده  خود  كه  را  طريقي  نمايند.  طي  را  اين  مراحلي  نيست.  خودشناسي  به  آنان  رسانندة  اند، 

هاي كذايي اخذ نمود. كار علوم و  ها و منطق ها و فلسفه خودشناسي و خودآگاهي را نتوان از كتاب 
سبب    ها فلسفه  كه  خودآگاهي  وسيلة  نه  آنها  اغلب  نمايند،  خودآگاه  را  انسان  كه  نيست 

 اند. خودفراموشي

اند تا خودشناسي را از مطالب آنان و فالسفه  افرادي كه شب و روز در پي تعقيب كالم متكلمين 
اقعي از اين طريق قابل دريافت نيست. َمثل كساني كه كالم  و  النفس فةدريابند، يقين بدانند كه معر 
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اينان محال است كه موفق  اي را ماند كه پندارد فربهي است!  دانند، آماس كرده ايشان را حقيقت مي 
،  شوند

 
حقيقي بدون مطالعه دقيق كتاب وجود خويشتن و بررسي آرزوها، آمال و دردهاي    خودآگاهي

فرمايد  نيز مي   مجيد   نهفته در اعماق دل، ميّسر نيست و اين تنها راه درك حقايق اصيل است، قرآن

تا به دو جا    « : خداوند متعال در درون انسان دو قلب قرار ندادهمٰا َجَعَل الل ُه لَِرُجٍل ِمْن قَْلَبْيِن في َجْوفِهِ »

هاي غيرالهي را از دل بيرون  گنجد، بايد محبت ، دو آرزو و دو درد در يك دل نمي بسپارد. دو محبت
مندي به ديگران نيز به واسطه فضايل معنوي  ه نمايان گردد. در اين صورت، عالق كعبه مقصودكرد تا 

و   آنان است كه در حقيقت، عشق و عالقه به خداست.  
شود، نه شرك در مبدأ  ترين شركي در كارشان مشاهده نمي پيامبران كه قهرمانان توحيدند، كوچك

فالسفه اّما  دردمندي،  و  آرزو  در  نه  و  هدف  معنوي   و  و  جوياي كذايي  و  درد  اهل  هم  اگر  نماها 
 توانند به حق رسند. حقيقت باشند، نمي 

فيلسوفِ   است، مي   درِد  دانستن  درِد  عارفدردمند،  درِد  اّما  بشناسد،  را  درِد  خواهد حقيقت   ،
گرداند، ِاعالم  رسيدن و يكي شدن و محو گشتن است. درِد فيلسوف كه او را از سايرين متمايز مي 

دانستن فطرِت  عشق    ، است  نياِز  كه  عارف  درد  عشقاّما  فطرِت  نياِز  ِاعالم  است،  جاذبه  است،    و 
 گيرد.آرام نمي  ،خواهد پرواز كند و تا حقيقت را با تمام وجود خويش لمس نكردهمي

به خودآگاهي واقعيمي  ، اندرسيده  كساني كه  فيلسوف، من و خود   دانند من و خود  چيست. 
اي  خداست. در مرتبه   بر آن اعتراض دارد، خود و مِن واقعي  داند، لكن عارف واقعي را روح و جان مي 

يابد. آنچه  ، خود واقعي را درمياين روح و جان، َتَعيُّن است و عارف با شكستن اين َتَعيُّنات ،از مراتب
داند در نظر و عقيده عارف، مظهري است از خود و روح واقعي.  را كه فيلسوف، خود و مِن واقعي مي 

خواهد به خود واقعي رسد، بايد فاني شده و تعّينات را درهم شكند و اثري از جان و  كسي كه مي 
تواند  اين مقام است كه مي  روح نبيند، اين قطرة جدا شده از دريا بايد به دريا پيوندد و محو شود، در 

 خود و من واقعي را دريابد.

از لحاظ صورت كوچك   هر چيزي صورت و معنايي يا ظاهر و باطني دارد. ممكن است شيء 
پاره دارد  امكان  بر عكس  و  باطن خيلي بزرگ،  لحاظ  به  و  از  باشد  و  باشند  بزرگ  اشياء ظاهرًا  اي 
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 عنا و باطن خيلي كوچك.لحاظ م 
، اّما انسان به صورت، عالم صغير  است و به معني عالم صغير   جهان آفرينش، صورتًا عالم كبير 

خالفت، از    و   و واليت  و نبّوت   و رسالت  است و به معني عالم كبير. در وجود انسان از حقايق الوهيت 
اي وجود دارد. اگر مرآت وجود انساني از هوٰي و  اي و نشانه، نمونهو ناسوت  ، ملكوت، جبروتالهوت

ها و  و همة موجودات آسمان  تمام اين مراتب در او نمودار شده  ،هوس و عاليق نفساني ُمَصّفٰي گردد
 شود. اهلل در وجود انسان مشاهده مي و جمله ماِسَوي و كرات سماوي زمين

امروزه هزاران كاشف و محقِّق از عجايب اعماق درياها و كشفيات كيهاني و ابعاد عالم اليتناهي  
درون خود سير كند، الاقل    خويشتن پردازد و در اعماق عالم كبير دهند، ولي اگر انسان به  خبر مي 

او را وسايل و عوامل  اندازه شگفتي به همان   هاي مرموز در خود مشاهده خواهد كرد؛ در اين سير 
 كنند.گوناگوني ياري مي 

مي آنها  از جمله  كه  است  متعّدد  انسان  باطني  و  به حس ششحواس ظاهري  الهام   متوان    يا 
يابي كبوتر، پرستو، كالغ، گربه،  وجود دارد، مثل جهت   اشاره نمود. مراتب نازلة اين حس در حيوانات

يا احساس بوي گل   سگ ادراك فعل و  هو  يا  از فاصله چند كيلومتري،  زنبورها  ا و رياحين توسط 
زلزله وقوع  از  قبل  زيرزميني  زلزله  انفعاالت  از  آنان پيش  و غوغاي  از حيوانات  بسياري  هاي  توسط 

 شديد. 
هاي ماّدي از  فقط در وجود انسان است، ولي اكثر مردم در اثر گرفتاري   نحو اعلٰي و اكمل الهام

نهادين خويش  انگيز بياين حس شگفت  به  خبرند و توجهي به وجود خود و قواي  اشتغال  ندارند. 
الهام قدرت  تضعيف  سبب  دنيوي  و  امور  عقل  اّما  است،  آن  پذيري  تقويت  موجب  خالص  ايمان 

الهي مي مي ماوراِء طبيعتگردد. سالك  با  ارتباط  الهام و  ُبعد  تزكيه نفس و تقوي،  با  ا  خود ر  تواند 
تكميل نموده به سعادت ابدي نايل گردد. 

 

كامل انسان  كبير بنابراين  عالم  در  كه  دقايقي  و  نكات  همان  و  است  وجود  كتاب  فهرست   ،  

يٰابٍِس  »شود. مفهوم  موجود است، در او يافت مي َو لٰ  رَْطٍب  ُمبينٍ   اِلا لٰ    ي هيچ تر و خشك:  في ِكتٰاٍب 

نيز اشاره به همين حقيقت است كه انسان كتاب كوچك    «روشن است  يدر كتاب  اين كهنيست مگر  

راهنماي عقل   است و قرآن  و عاَلم، كتاب بزرگ آفرينش   خلقت   )ص( و خرد، و پيغمبر اسالم  كتاب 
باشد. تمام اين كتب  نمونة بارز اين كتاب ُمبين است كه به طور اتّم، كمال قدرت معنوي را دارا مي 
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از نظر نقشه و اساس به هم پيوسته و مربوط و منطبق بر فطرتند و هيچ اختالفي بين كتاب عالم  
كسب كماالت كوشيد تا از فهرست  و كتاب عالم كبير و قرآن نيست، غايت اين كه بايد در راه    صغير 

 به متن كامل آفرينش نايل شد.
منطبق با آن است، اختالفي نيست. راه فطرت مجّرد از اوهام و    در فطرت بشر كه دين اسالم 

اوهام  افكار سخيفه است. اختالف در سليقه  از افكار و  ها و خط مشي و طرق سير و سلوك، ناشي 
ها يكسان و مستقيم  برد وگرنه راه فطرت در جميع انسان ي ضاللت به سر مي بشري است كه در واد

آغوش   در  را  مقصود  شاهد  زودي  به  نگردد،  منحرف  مستقيم  مشي  خط  اين  از  كسي  اگر  است. 
و با آفرينش و غرايز طبيعي آدمي، كه منطبق    با نقشه زندگي   گيرد، زيرا نقشه گردش چرخ فلك مي

باشد و كمال ظهور قوا و غرايزي كه در بشر با دست  است، يكسان مي   با غرايز و نيروي عالم كبير 
 قدرت نهفته، به طريق معنوي از راه طاعت است. 

انسان، اجماِل آن تفصيل  پس در نظام كل، نقشه يكي است گاهي به ِاجمال و گاهي به تفصيل. 
ُمْنَطوي    است، جمله فاش و نهان است؛ آنچه در آفاق و انفس  است، در انفس   است و آنچه در آفاق

 بالجمله ُمحَتوي است.  است، انسان كامل
آنان به صورت، صغير و به معني  است، زيرا كالم    ها سير دركالم بزرگانالزمة ظهور اين قابليت 

كبير است؛ درياهاي معاني در كالم كوچك آنان پنهان است. بزرگان گرچه به طريق الفاظ و كلمات  
گفته  و  سخن  كوچك  ظاهري  كيفيت  و  كميت  و  حروف  لحاظ  از  الفاظ  و  در  متناهي اند،  ولي  اند، 

طريق حق    اند. خوشا به حال سالكان و عارفان ن دادهحقيقت با معاني اليتناهي راه حقيقت را نشا 
اند. مسّلمًا هرچه تقوي و تزكيه بيشتر باشد، درك  كه آن معاني را در اثر تزكيه و تقوي درك نموده 

افزون از آن الفاظ و كلمات  تر و  تر و حركت قلب به سوي حق سريعتر و روشن و استخراج معاني 
 تر است.عالي

آن،   شأن  در  كه  اوست  اختصاصي  واالي  قابليت  و  استعداد  كمال،  به  انسان  نيل  اصلي  علت 

معّظم اسالم  ا َدمَ »فرموده:    پيشواي  الل ُه  آفريد:  ُصوَرتِهِ   یٰ َعل  َخَلَق  به صورت خود  را  آدم  اين    «خدا  و 

نيامده است. صورت دو گونه است: صورت ظاهره انسان  براي هيچ موجودي جز  و صورت    توصيف 
از  باطنه روح؛ مراد  اخالق  و  باطنه، صفات  است و صورت  و تشكيل جسم  َتْخطيط  . صورت ظاهره 

 صورت مذكور درحديث، صورت باطنه است. 
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ُمشابهت و نظير و بيخداوند متعال بي گرچه   اين حديث گوياي نوعي  مانند است، ولي ظاهر 
 است. مشاكلت سه نوع است:   ُمشاكلت

 مشاكلت در لفظ و معني و نحِو وجود.  -اول 
 ي. نه در نحو وجود، مثل ماِء عيني و ماء َشَبحي و خيال ،در لفظ و معني مشاكلت -دوم 
 و چشم در كلمة عين. در لفظ، نه در معني و نحو وجود، مانند چشمه و آفتاب  مشاكلت  -سوم 

اسماء و صفات مشترك انسان و خدا از قسم دوم است. خالق متعال وجودي بالّذات است و آدمي  
علم و قدرتش بر هر چيز غالب است، ولي    ،الموت نبودهممكنوجودي مجعول. حّي و عاِلم و قادر بالّذات  

 ارد. دعلم و قدرتش حّد معين   ،حّي و قادر و عالِم موجوِد ِباْلَجعل، حياتش با موت منسوخ شده 

بنابراين گرچه صفات بشر عين صفات حق نيست، ولي در سايه توفيق الهي و طي طريق كمال  
به مقامي رساند كه ممي را  انسان كاملتواند خود  باشد، چنان كه  به تمام اصول    ظهر صفات حق 

 صفات الهيه موصوف بوده، زنده و دانا، شنوا و بينا، گويا و تواناست. 

قالب حضرت  هاي با عظمت انسان، ماجراي شكوهمند خلقت اوست: بعد از آن كه  يكي از جلوه
فرشتگان  آدم راه  در  را  آن  سرشتند،  ِگل  از  را  السالم  آن    عليه  از  سال  چهل  فرشتگان  و  نهادند 

  َيْسِفُك   وَ   فيٰها   ُيْفِسدُ   َمنْ   فيٰها   َاتَْجَعلُ  قٰالُوا  ةً َخليفَ   اْلَْرضِ   ِفي   ٰجاِعل   اِناي  ةِ َو اِْذ قٰاَل َرب َك لِْلَمالٰئِكَ »گذشتند  مي
مٰاءَ  ُس   وَ   بَِحْمِدكَ   نَُسبِّحُ   نَْحنُ   وَ   الدِّ بلٰتَْعَلُمونَ   مٰا   َاْعَلمُ   اِناي   قٰالَ   َلَك   نَُقدِّ پيامبر ه  :  اي  آر  كه    ياد  زماني 

آيا روا باشد كسي  اي خواهم گماشت، گفتند  پروردگارت به فرشتگان فرمود من در روي زمين خليفه 
كنيم، خداوند متعال  گوييم و تقديس ميها بريزد؟ و ما ترا تسبيح مي را ُگماري كه فساد كند و خون

 .«دانيدفرمود من آن دانم كه شما نمي

انگشت تعجب و حيرت   اين كه خاكي جملگي مالئك  به دندان بردند كه چه سّري است در 
خوانند و خاك در كمال َمَذلَّت و خواري با حضرت  ذليل را به حضرت جليل اين چنين به ِاعزاز مي

 كند؟!عّزت و ِكبريايي چنين ناز و َتعزُّز مي 

دانيد  شما چه مي     «دانيدنمي من آن دانم كه شما  :  اِناي َاْعَلُم مٰا لٰتَْعَلُمونَ »خداوند متعال فرمود:  

كه ما را با اين مشتي خاك از ازل تا به ابد چه كارها در پيش است؟ شما را با عشق سر و كاري  
چه خبر داريد؟    ُروانان خرابات عشقاير قدسيد، از گرمظحَ   نشيِنزاهداِن صومعه نيست، شما خشك 

 چه خبر؟  را از حالوت حال مالمتيان  سالمتيان 
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آ از چهرة  بنمايم و ظلمِت فطرت  تا من دستكاري قدرت  او    نه دلييروزكي چند صبر كنيد 
هايي رنگارنگ در او مشاهده كنيد. نقش اّول اين باشد كه شما را همه سجدة او  بزدايم، آنگاه نقش 

بر آن ُمشتي خاك باريد، آن خاك را ِگل كرد و به يد قدرت در آن    بايد كرد. از ابر كرم باران محبت
 ِگل، دل كرد.

روز تصّرف خداي رحمان در آن گل چهل شبانهنگريستند تا  جملة مالئك َمأل َاعلي متحّير مي
اندازد، آن  مالد و چيزها در آن مي گري كه از گل كوزه خواهد ساخت، آن را ميچون كوزه   ،كردمي

ارِ »انداخته كه  گل را در تخمير   نْٰساَن ِمْن َصْلٰصاٍل َكاْلَفخاٰ -سفال  ي ال خشكيده انسان را از ِگ:  َخَلَق اْلِ

داد و حكمت آن  هر ذرة آن گل، دلي تعبيه نموده و به نظر عنايت آن را پرورش مي ، در «مانند آفريد

و نشيمنگاه    فرمود: در ِگل منگريد در دل بنگريد كه عرش ُمَعّليٰ گفت و نيز ميمي   را به فرشتگان 
 من اينجاست.

نمودار سازد، لكن اين ِمرآت تيره بود و    كمال خود را در ِمرآت اشياءآري خدا خواست جماِل  
شايستگي تجّلي جماِل كمال حق را نداشت، انسان را بيافريد تا به اين مرآت جال دهد تا عكس رخ  

در آن نمايان گردد، چه انسان الهي جالي صفاي اين مرآت است. اين مرآت همان امانتي    يار ازلي 
را    انسان بود كه متعّهد شد آن  از انتقال و تقّبلش تن زدند. تنها   ها و كوه  ها و زمين است كه آسمان 

الهي انسان متجّلي است، اين است كه خداوند  عشق  بسوي خدا بلند گرداند. اين قدرت جال تنها از  
 فرمود: متعال خطاب به فرشتگان 

فرشتگان نهاده  اي  به وديعه  انسان  در وجود  نوري  و  لذا  من! من خود دانم كه چه قدرت  ام، 
و نوِر    اي فرشتگان من! گرچه شما قوة عاقلهخواهم او را در روي زمين جانشين خود قرار دهم.  مي

 آن مرآتيد، لكن اين مرآت بدون انسان، جاليي ندارد.

َاْعَلُم مٰا لٰتَْعَلُمونَ »خداي تبارك و تعالي با جملة مقدس       « دانيد من آن دانم كه شما نمي :  اِناي 

بفهماند و نيز با سؤال از اسماء، آنان را امتحان نمايد تا    خواست عظمت مقام انسان را بر فرشتگان
  تيرگي ناداني و جهالتشان را بر خودشان آشكار سازد؛ آنان نيز به عظمت و جالَلت مقام انسان كامل

 اقرار نمودند.
كفاي لفظي  اعتراف  و  اقرار  و  نيست  الهي  پيشگاه  مقبول  اعترافي  و  ِاقرار  هر  نمي البته  كند.  ت 

اقرار   عملي.  هم  و  باشد  لفظي  هم  كه  است  مقبول  او  محبوبين  و  الهي  قدس  بارگاه  در  اقراري 
مي   فرشتگان  كمال  حّد  به  بايد  اين هم  از  لفظي  رسيد،  اقرار  نمودند.  عملي  و  لفظي  اقرار  آنان  رو 

َلنٰا  »فرشتگان   ِعْلَم  لٰ  ا ُسْبٰحانََك  َعلَّْمتَ   اِل آموخته  ، تو  ي منزه:  نٰا مٰا  ما  به  خود  آنچه  جز  را  هيچ    ي اما 
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را كه   يو ياد كن هنگام: َفَسَجُدوا  ِل َدمَ  اْسُجُدوا ةِ َو اِْذ قُْلنٰا لِْلَمالٰئِكَ »بود و اقرار فعلي آنان «نيست يدانش

برا گفتيم  فرشتگان  كنيد  آدم   ي به  ابليس   ،سجده  جز  زد   پس  باز  سر  كردند  كه  اين  «سجده  و   .

اگر خواهي كه مقبول كامل پيشگاه  تعليمي است كه   تو كافي نيست،  اقرار لفظي  تنها  اي سالك! 
 استاد شوي، عالوه بر آن بايد اقرار فعلي نمايي.

كي زدوده خواهد شد و حّق    ،سر بر خط انتظار نهادند كه زنگار اين مرآت الهي  آنگاه فرشتگان
آيينه را از عالم امكان بلند كرده  اين  بود كه    آيينگي را چه كسي اداء خواهد كرد؟ تنها انسان كامل

  اِنَّ الل َه َخَلَق ٰاَدمَ »آن جال دهد، اّول به جمال    داشت و براي اين كه بتواند به   تعالي نگاهدر مقابل حق 
نگريست. چون جمال مرد الهي به مقام انتقاش آمد،    «خدا آدم را به صورت خود آفريد:  َعلٰي ُصوَرتِـهِ 

ازلي به اين جام افتاد. مرد الهي كه به دست    به كلي تيرگي از آيينه زدوده شد و عكِس رِخ ساقي
َيوم   فلكْ  سرمستي  اين  در  بود،  شده  سرمست  الهي  بادة  نوش  از  مقام  الفصلگردان  به  را  خود   ،
 رسانيد.   الوصليوم

ُطْرفه آن كه در ازل كه اين امانت را به انسان دادند، صفايي داشت ولي در ابد كه او اين وديعه  
الهي برمي اقدس  امانت در آن مي را به ساحت  اكنون صفايش چندين    ،نگردگرداند، صاحب  عجبا! 

 برابر گشته است.

اِنَّ الل َه  »توانند به حكم  مي  مراد از خلقت انسان، امانتداري و امانتگزاري است و تنها مردان الهي
اَْهلِٰها  اِلٰي  اْلَمٰانٰاِت  وا  تَُؤد  َاْن  به صاحبان آنها رد  ها را  دهد كه سپردهمي خدا به شما فرمان  :  َيا ُمُرُكْم 

 اند.را ديده   كه در پيالة هستي خود، رخ يار ازليايشانند اين امانت را به صاحب آن برگردانند،   « كنيد

نمودييآ جهت  در  را  اول  ،نه  است:  دوم  -شرايطي  سوم  -ظلمت.  ِصقاَلت.  و  و    -صفا  تقابل 
نه ظلماني  يي عدم ُبعد. همة اين شرايط در انسان جمع است. چنان كه تا پشت آ  -ُمحاذات. چهارم

شود، اگر يك طرف انسان هم ظلمت نبود، اسماء و صفات  نگرنده در آن منعكس نمي   نباشد، صورتِ 

او منعكس نمي  انسا حق در  به واسطه روح كه قرآنگشت.  او مي   ن  َو  »فرمايد:  در شأن  ْيُتُُه  َسوَّ َفِاذٰا 
پس چون او را  درست كردم و از روح خويش در آن دميدم    :نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي َفَقُعوا َلُه ٰساِجدينَ 

و ما به  :  نَْحُن َاقَْرُب اَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ »صفا و صقالت تاّم دارد، و به حكم    « فتيددرا  پيش او به سجده 

 قرب نيز او را هست.  « او از رگ قلبش نزديكتريم
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عالي به ظاهر  آفتابهوا  و شعاع  است  از خاك  و    تر  فقدان ظلمت  به علت  اّما  بدو رسد،  اول 
نيست متصّور  آن  در  شعاع  انعكاس  را    ، کدورت،  آفتاب  شعاع  كدورتش،  و  ظلمت  با  زمين  ولي 

بروَدت ذاتي آن را به    ،كند. حرارتي نيز از شعاع و زمين حاصل آيد كه در هوا اثر كردهمنعكس مي 
تر از هوا و  ُسْفلي گردد. پس بدين وجه، زمين عاليرساند تا موجب اظهار آثار ُعْلوي و حّد اعتدال مي 

 ساير عناصر غير خاكي است كه بر آفتاب َاقربند. 
اسماء و صفات انسان به سبب ظلمت و صقالت و جامعيتي كه دارد، مرآت تمام  نماي ذات و 

ايجاد كائنات است.    غاييالهي در دل انساني است، پس او علت  حق است. چون كمال ظهور تجّلي  
عمل،    ُمقّدم، زيرا تدبيْر اول است و آخْر  به وجوِد خارجي ُمَؤخَّر است و به وجود ذهني  علت غايي

و    است، لذا دو عالم غيب  دايرة وجود و ِبدايت قوس عروجي  چون انسان آخرين نقطة قوس نزولي
 ، ُطِفْيل ذات او بوده و همه اسباب و آالت اويند.شهادت

ماليك  مسجود  انسان  كه  بود  فضيلت  و  جامعيت  اين  اثر    ُكل ُهمْ   ةُ اْلَمالٰئِكَ َفَسَجَد  »گشت    در 
سجده، اطاعت و انقياد است. درحقيقت   و مراد از   « يكسره سجده كردند  پس همه فرشتگان :  َاْجَمُعونَ 

مجّردات مراتب  جميع  واجد  كه  انسان  اجتماعي  هيئت  جهت  به  موجودات  است،    همه  ماّديات  و 

ٰمٰواِت َو مٰا ِفي اْلَرِْض َجميعًا ِمْنُه اِنَّ في ذٰلَِك َل يٰاٍت لَِقْومِ  »مطيع و ُمنقاد او هستند  َر َلُكْم مٰا ِفي السَّ َو َسخَّ
  ، شما رام كردهمه را که از اوست برای    ، ها و آنچه را در زمين استو آنچه را در آسمان:  َيَُتَفكَُّرونَ 

اين نشانه  گمانبي از «انديشندبرای مردمی که می   است  يهايدر  امر حق  اين   .  انسان مطيع  اگر  رو 

است و بقيه جزء، و جزء تابع كل است. او    چه او كلّ   ، شود، همه موجودات به حكم او گردن نهند
گردند. درحقيقت جان و روح همه  همچو مركز است كه همه پيرامون او مي   نسبت به دوايِر افالك 

بدن   همچون  موجودات  تمامي  انسان،  حقيقت  از  بيرون  و  است  انساني  خورشيد  پرتو  موجودات، 
 انساني ُمْضَمر است. روح و ادراكند، زيرا جان جميع آنان در صورِت بي

كه مرز و خالصة كاينات تويي، حيف است  اي انسان! خود را بشناس و از خود غافل مباش  پس
حقيقت    از  ، خود را نشناسي و به لذات حيواني و هواي نفساني مشغول شده  ، كه با اين همه كماالت

 خبر بماني.خود بي

رسد و خويشتن   وار به شمع ازليمراد از آفرينش، نيل انسان به خود حقيقي است، يعني پروانه
ُمَلبَّس    را فرو نهاده به توفيق حق با لباس هستي حقيقي  را در شعله آن نابود نمايد؛ هستي مجازي 
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نابودي ماوراء  نابودي،  اين  كه  آمال  شود  اين  به  رسيدن  براي  است.  هستي  عيِن  بوده،  ديگر  هاي 
 صفات جالل الهي پردازد. بال بيارايد، به پرواز آيد و به صيد سالك بايد پر و 

الهي، رياضات از همه حركات  تربيت است و    و مجاهدات   منظور  تعليم و  تعاليم عاليه،  و اخذ 
باطني قواي  رشد  يعني  است،  حقيقي  حركت  تربيت،  و  تعليم  عصاره  و  مقام    جوهر  به  رسيدن  و 

 است.  محبوب ازلي  عبوديت؛ عبوديتي كه وسيله وصال
الهي رقص  معنوي،  و  حقيقي  زده   حركت  الهي  رقص  از  دم  كه  عارفاني  منظور  و  و  است  اند 

به آن توصيه نموده را  به    اند، رقص ظاهريسالكين  را  از جاي خود برخيزي و تن خود  نيست كه 
طريق حق از هر دو جهان    آوري. رقص حقيقي، حركت حقيقي است كه سالك و عارف حركت در

 طيران كند.  برخيزد و بسوي قّله كوه قاف 
ها و  نيست، سيمرغي بايد كه از بند تعّلقات جان و مال و كشش   اّما مقام هر مرغي قّله كوه قاف 

نرسد كه بر فرِق شعلة  هاي دنيوي خود را برهاند و در فضاي قدس به َطَيران آيد. هر مرغي را ييزيبا 
باز است. باز مرغي جاْن شكار    ، اي عاشق بايد. باز گرچه سپيد استآشيان سازد، پروانه  شمِع ازلي 

برد. جايي كه  به پيش معشوق خود ُتحفه جان مي خود جان ندهد، لكن پروانة ديوانه است و به صيد
ب آفريده بايد  بهايي نيست. هيچ  برد، نظارگي را  َكّروبيان  اي حتي فرشتگانه معشوق تحفه جان    و 

 مقّرب به اين مقام راه ندارند، اين عنايت تنها انسان راست.
بارگاه ملكوتند كه جز مرغان تنزيه و    ، ِاسپيدبازانو ساير فرشتگان  و ميكائيل   جناب جبرائيل

ُيِحب ونَهُ »مكتِب دام  صفات جالل و جمالند. فرشتگان در   صيد   صياد  تقديس شكار نكنند، ولي عارفان
يافته   « دنداررا دوست میخدا  آنان   آن هم در حداقلتعليم  مقام    ، اند  به  را  آنان  و  اعلي  نه در حد 

میخدا  ُيِحب ُهمْ » دوست  را  دام    «ددارآنان  مكتب  در  كه  هستند  كساني  عارفان  لكن  نيست.  جايي 

ديده   «ُيِحب ُهمْ » َمْشَرب  تعليم  بهشتاند،  هشت  نعيم  حتي  و  است  ديگر  چاشني  را  ُنقل  ايشان   ،

َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسنيٰ »شان را نشايد. عارفان به مقام  محفل  از    كه قباًل  يگمان كسانيب :  اِنَّ الَّذيَن َسَبَقْت 

نيكو داده شده است آنان وعده  به  ما  ندارند و تصور نعمت «جانب  را هم نكنند    هاي جنت توجهي 

اند كه استاد آن  ، زيرا در مكتبي تعليم يافته «از آن دور داشته خواهند شدآنان  :  ُمْبَعُدونَ اُولٰئَِك َعْنٰها  »

رسانده است؛ آنان    ايشان را از طبيعت ربوده به مقام واليت  ايشان را نياموخت، نوِر هدايت «الف»جز  

 درگاه حق هستند.  ذاكرين حقيقي

ُس َلَك »  صيد   كه صياد   فرشتگان    تو را   ،آن كه ما با ستايش توحال  :  َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َو نَُقدِّ



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                        40

تقديست  مي تنزيه   به  و  مي   « پردازيممي كنيم  مباهات  و  فخر  آن  به  و  صيد  بوده  مأموريت  كردند، 

نيروي وصال   صفات جالل و جمال حق  اين قدرت پرواز و  تبارك و تعالي  را    نداشتند، زيرا خداي 

انسان به وديعه نهاده است. فرشتگان چون خطاب   َربِِّك »تنها در  اِلٰي  به سوي پروردگارت  :  اِرِْجعي 

را نسبت به انسان شنيدند، ديدند كه به آن مقام راه ندارند و چنان طيراني آنان را نشايد،    «بازگرد

نور   به  را  الهي  صياد  اين  متعال  خداوند  گذاشتند.  فرو  بال  و  پر  كه  بود  را  ُيِحب ُهمْ »اين  آنان  خدا 

 انداخت تا در آن آرام گيرد.صيد كرده به اين دامگه   «دارددوست می

عظمت انسان بديدند كه او صيادي است كه بر صيادي آنان سبقت جسته و صيدي    فرشتگان
حق   نيروي  به  است،  حق  جاذبه  مجذوب  آنان  از  بيش  كه  صيادي  نيست.  ميّسر  را  آنان  كه  كند 

ربايد؛ اين بود كه در  طيران كرده در ميدان سبقت در كماالت، گوي دعوت را به چوگان معنا مي
تعالي فرمود مگر من به  رسيده است. حق   ند اين طيران به سرحّد المكانحيرت شدند وقتي كه ديد

 .«دي داندانم كه شما نمیمي   يمن چيز :  اِناي َاْعَلُم مٰا لٰتَْعَلُمونَ »شما نگفتم 

فرشتگان به  تعالي  و  تبارك  معناي    خداي  ظاهر  به  شما  َضعيفاً »فرمود:  نْٰساُن  اْلِ انسان  :  ُخلَِق 

َو  »منم    منگريد و به بال و پر َمَلكي خويش مغرور نشويد، بال و پِر انساِن كامل  « ناتوان آفريده شده
غير از بال و پر من هيچ بال و  .  «يمحمل کردو دريا    يو آنان را در خشك:  َحَمْلنٰاُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحرِ 

 پري او را شايسته نيست؛ كسي كه به پِر من پرواز كند به بِر من رسد.
زيبا آدم مرغ  اين  مي  ،  فرشتگان طيران  و  برده   كرد  دندان  به  تحّير  انگشت  بودند،  شگفت  در 

به   زبان حال  با  انسان  موفق شد؟!  اين طيران  به  از كجا  بدين ضعيفي  مرغي  ايشان  بودند، گفتند 
مت  گرفتار نشده بودم، مورد مال  بودم و به قفِس قالب   گفت: آنگاه كه هنوز من در آشيانة عالم َاَلست 

ام، طيران مرا بنگريد. آنان مبهوت تماشاي طيران او بودند، انسان  شما بودم، اكنون كه به پرواز آمده 

 .اكبرالل ه  رسد! مي  پرد تا به سرحد المكان مي

  بگشت، آهو  به هر طرِف كاينات فرستادند، در فضاي هفت ِاقليم  را كه براي صيد  اين مرغ زيبا 
نيز پرواز كرد، مرغي كه شايسته    و صيدي كه شايسته شكارش باشد نديد، در فضاي هشت بهشت

پروانه نكرد،  مشاهده  باشد  او  كرد،    وار سوي وصال صيد  معشوق خود طيران  به سوي  دويد،  شمع 
مجازي  هستي  اين  به  رسيد  بدانجا  آمده  چون  جان  به  خود  از  نياورد،  فرود  راه    ، سر  در  خواست 

معشوق از هستي خود بگذرد تا هستي ديگر يابد، اّما چه كند كه در قفس قالب به حواس چندي  

 «برگرد:  اِرِْجعي »تواند آن را بشكند لكن چون حكم و خطاب  نمي ُمقّيد است كه مزاحم پرواز اوست،  
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مي  ، رسيده و  است  اضطراب  به  در  او  تبعيت  به  نيز  قفس  سرانجام  شود،  خارج  قفس  از  خواهد 
 رسد.  كند تا به آشيان اصليشود و به سوي محبوب خود طيران مي اضطراب آمده از آن خارج مي 

براندازد و آنان را به    آري خداي تبارك و تعالي براي عاشقان خود ُتُتق عّزت از جمال صمدي 
پروانه روح  درآيد،  تجّلي  به  صمدي  جمال  بنوازد،  لطف  َجَذباتهزاران  بگشايد،  پر  و  بال  اشعه    وار 

او را بيارايد، اين نور جمال روِح روح شود، اگر    بربايد و به تحليه صفات شمعي  شمع، هستي پروانه

:  ِمْن َجَذبٰاِت اْلَحقِّ   ة  َجْذبَُ »آن جان باخته شد، اين جان باخته نشود، بعد از اين امر تربيت به تحليه  
دهد  كند كه هر نكته آن را به هزاران جان نميهايي دريافت مياست، پيام  «ای از جذبات الهیجذبه

مٰ » َو  اْلَبَصُر  ٰزاَغ  مٰا  َاْوحٰي...  مٰا  َعْبِدِه  اِلٰي  َفَاْوحٰي  َاْدنٰي  َاْو  َقْوَسْيِن  قٰاَب  َفكٰاَن  َفَتَدلاٰي  َدنٰا  َطغيٰ ثُمَّ  پس  :  ا 

 ی بود نردك   يآنچه را وحاش  آنگاه به بنده ،تر يا نزديك کمان  تا به قدر دو  تر شدنزديك آمد و نزديك

 . «در نگذشت از حد منحرف نگشت و  ديدهفرمود يوح

آدم  حضرت  درون  در  خويش  صفات  و  ذات  به  تعالي  و  تبارك  كه    خداي  چنان  كرد،  تجّلي 

. «خداوند آدم را آفريد و در او تجلی کردَفَتَجلاٰي فيهِ   َخَلَق ا َدمَ اِنَّ الل َه  »فرمود:    )ص(حضرت رسول اكرم

سّري است  «دميدم  اوو از روح خويش در  :  َو نََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي »اين تجّلي به ذات و صفات بود  

ا َدمَ » بس عظيم. يك سّر به ذات و سّر ديگر به صفات و اسماء   َعلََّم  َعلَ   َو  ثُمَّ َعرََضُهْم  ُكلَّٰها    ی اْلَْسٰماَء 
َو  »به اشارت،    «عرضه نمود  سپس آنها را بر فرشتگان   ها را به آدم آموختخدا همه نامو  :  ةِ اْلَمالٰئِكَ 

ْمنٰا َبني ا َدمَ  به اختصاص، اين دو تخم در نهاد    «داشتيم  ي ما فرزندان آدم را گرام  ي و به راست:  َلَقْد َكرَّ

خليفة خداست و اين تجّلي ذاتي و صفاتي در او به حّد    حضرت آدم به وديعت نهادند. انسان كامل 
 اعلٰي است.

اي غافل! نور خدا را تماشا كن و بنگر خداي تبارك و تعالي چه عنايت خاصي به انسان عطا  
است. مخلوقات گشته  به ساير  نسبت  او  امتياز  كه سبب  به چشم    فرموده  دل  اين  به  كه  آنان  اي 

كه در آن فساد    يگمارمي را   ي آيا در آن كس :  ْجَعُل فيٰها َمْن ُيْفِسُد فيٰها َاتَ »حقارت نگريستيد و گفتيد  

 تعبيه شده!، چه دانيد كه در آن دل چه «انگيزد

را شنيدند و در او نگريستند، ظلمت نفس    ناديده در ابتدا چون اسم خليفة خدا علم   فرشتگان 
كه آب حيات   اّماره  ندانستند  برميدند،  و  آنگاه كه خداي    بديدند  اّما  است.  اين ظلمات  در  معرفت 
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او سجده  تجّلي كرد، همه به امر الهي بر   تبارك و تعالي در حّد اعلٰي به ذات و صفات بر حضرت آدم
 كردند.

آدم  در مسجودي حضرت  همانا  عظيم  معناي  و  باريك  نكته  آن    )ع(اينجا  از  است، چه سجده 
نبود را  آدم  حضرت  سجده،  آن  حقيقت  در  و  ابليس   ،خداست  اّما  بود.  تجّلي  آن  به  چشم    بلكه  با 

حقيقت   ظاهربين چشم  زيرا  ورزيد،  امتناع  و  و   بيننگريست  بود  كرده  كور  غرور  سبب  به  را  خود 
سجده   از  و  نديد  را  بيت  صاحب  او  است.  بيت  صاحب  براي  كه  بيت  براي  نه  سجده  اين  ندانست 

و او را از گل    يآفريد  ي مرا از آتش: َخَلْقَتُه ِمْن طينٍ َخَلْقَتني ِمْن نٰارٍ َو  »امتناع ورزيد كه من بهتر از اويم  

ُفرَقت است و خاك سبب    ، قياس«يآفريد آتش سبب  ندانست كه  رفت.  قياس خطا  در  لكن  كرد 

ُوْصلت. آتش سبب گسستن است و خاك سبب پيوستن. آدم از خاك بود بپيوست، ابليس از آتش  
ها بسوزد، اگر  ر شود نقش پذيرد، آتش چون باال رود، نقش بود بگسست. ندانست كه خاك چون ت

خاك نبودي سوز دل نبودي، اگر خاك نبودي اندوه و نشاط دين نبودي، اگر خاك نبودي بوي ازلي  
 كه شنيدي؟ لعنت بر ابليس، آثار كماِل جالِل خاكي است. 

مي تعالي  و  تبارك  خداوند  كه  بس  همين  تو  مقام  در  انسان!  َفَاْحَسَن  »فرمايد:  اي  َرُكْم  َصوَّ َو 
. صورت ظاهري انسان نيكو  «هاي شما را نيكوترين نمودكرد شما را پس صورت  صورتگری  : ُصَوَرُكمْ 

توان بر مراتب زيبايي قلب و روح خود  قلب و روح اوست، با تقوي مي  است ولي زيباتر از آن، زيبايي
جماِل   فريفته  و  شيفته  كه  كساني  جست،  كماالت  در  بايد  را  جمال  و  زيبايي  حقيقت  در  افزود. 

 فريبند. كمالند، خود را مي بي

نْسٰ » فرمايد:  اي انسان! اين اشرفّيت دربارة تو كافي است كه مي  : اَن في َاْحَسِن تَْقويمٍ َلَقْد َخَلْقَنا اْلِ

تعديل آفريديم نيكوترين  را در  انسان  اين معنا دربارة كالبد جسماني«ما  اگرچه  نيز صادق   .    انسان 

 و تعديل مربوط به تقواي اوست.  است ولي در اصل، اين زيبايي
آن جمال ندادند كه آدمي را دادند و با هيچ يك آن سّر از موجودات و مخلوقات هيچ يك را  

اشرفيت تو همين  . اي انسان! در  نه با َمَلك  نرفت كه با آدمي رفت، نه با عرش نه با فرش، نه با فلك 

. معناي ظاهر آيه اين است كه به  «اِنَّ الل َه كٰاَن َعَلْيُكْم َرقيباً »فرمايد:  بس كه خداي تبارك و تعالي مي

جمالي بايد كه رقيب بر  تحقيق خدا بر شما نگهبان است، اّما معناي باطني آن اين است كه صاحْب
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من   نفرمود:  تعالي  و  تبارك  خداي  گمارند.  فرمود:  وي  فقط  فرشم،  رقيب  يا  عرشم  اي  رقيب 
 جمال، من رقيب شمايم.هاي صاحبانسان 

ستارگان  به  و  بيافريد  َخْضرا  ُقّبة  اختران   هفت  صد    و  و  بگسترد  َغْبرا  دايرة  هفت  و  بنگاشت 

َرُكْم َفَاْحَسَن ُصَوَرُكمْ »:  هزاران بدايع و صنايع از َكْتم عدم به وجود آورد و به هيچ يك نفرمود  ،«َو َصوَّ

فقط به انسان فرمود، يعني اي انسان! اين همه كاينات بهِر تو آفريدم. اين بساط همه بهر توست،  
فردا چون تو نباشي اين بساط برچينم. بساطي كه بهر دوست گستردند، چون دوست رفت بساط  

 درنوردند و برچينند. 
اي، امروز روز حجاب است و واسطه  نور تقوي خويشتن را آراسته جمال كه به  اي بندة صاحب

و   :  َو َسقٰاُهْم َرب ُهْم َشراٰبًا َطُهوراً » تو منم    واسطه در كار، ساقيدر كار؛ فردا كه روز مشاهدت است بي

باده آنان    ياپروردگارشان  به  َو  »، خود گويم  «نوشاندمي پاك  َهنيئاً ُكُلوا  بياشاميد    :اْشَرُبوا  بخوريد و 

 كه اقامه برهان وقتي نياز است كه عيان نباشد، چون عيان آمد به برهان نيازي نيست. «گواراتان باد

زيبايي در  انسان!  زيبايي  اي  خالق  كه  بس  همين  ميتو  في  » فرمايد:  ها  نْٰساَن  اْلِ َخَلْقَنا  َلَقْد  َو 
  .«انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم  ي راسته  ب :  َاْحَسِن تَْقويمٍ 

اگر اين شكوفايي به غايت برسد،    
آن وقت زيبايي حقيقي انسان به حّد اعلي رسيده، در اين صورت هيچ مخلوقي زيباتر از تو نيست،  

 .« در نيكوترين اعتدال: في َاْحَسِن تَْقويمٍ »اين است معني الهية 

زيبايي در  انسان!  فرمود    اي  تو  شأن  در  تعالي  و  تبارك  خداي  كه  بس  همين  الل ُه  »تو  َفَتٰبارََك 
اْلٰخالِقينَ  همين    ، و در زيبايي انسان كامل«آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است :  َاْحَسُن 

:  ة  اِناي ٰجاِعل  فِي اْلَرِْض َخليفَ » اي انسان كامل تو در روي زمين خليفه و جانشين مني بس كه فرمود:  
هاست. در زيبايي تو  ترين ظرفيت و ظرفيت علمي تو بزرگ  «خواهم گماشت  يمن در زمين جانشين

كه خدا مردم    يهمان سرشتَعَلْيٰها   الناٰاَس   َفَطرَ   الَّتي   الل هِ   ةَ فِْطرَ »همين بس كه فطرتي خدا آشنا داري  

اي انسان! در زيبايي واالي تو همين بس كه تو وجود مستقل و آزاد داري،  .  «را بر آن سرشته است

زيبا تو برگزيدة خدايي و در زيبايي تو همين بس كه دل تو جز با ياد  اي انسان  تو امانتدار خدايي.  
و    تواني مراتب زيبايي خود را به حّد اعلي رساني و خليفة خدااي انسان تو مي گيرد.  حق آرام نمي 

ماليك  تسليم گردي.    مسجود  مقام  در  تو  انسان  رضا   اي  الهي و  روح  كه  زيرا  زيباياني  زيباي  در    ، 
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 توست و َمظَهر جمال و كماِل الهي تويي.
تر از  را از دست بدهي، زشت   اي انسان! اگر اين زيباييفرمايد:  مي  متقاباًل در مقام ديگري قرآن 

تو همين بس كه بسيار زيانكاري   ُخْسرٍ »تو چيزي نيست. در زشتي  َلفي  نْٰساَن  اْلِ انسان    واقعًا  :  اِنَّ 

نْٰساَن َلَكُفور  ». در زشتي تو همين بس كه بسيار ناسپاسي «دستخوش زيان است حقا كه انسان  : اِنَّ اْلِ

نَْساَن  »،  «سخت ناسپاس است . در  «انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است: لَِربِِّه َلَكنُود  اإِنَّ اْلإِ

نْٰساَن َعُجولً »زشتي تو همين بس كه بسيار عجولي،   . در زشتي  «انسان همواره شتابزده است:  كٰاَن اْلِ

نْٰساَن َلَيْطغٰي َاْن َرا ُه  »آيي  نياز شدي به مقام طغيان برمي تو همين بس وقتي كه تا حّدي بي َكالا اِنَّ اْلِ
انسان! در زشتي تو  « نياز پندارديهمين كه خود را ب  كند مي  يحقا كه انسان سركش:  اْسَتْغنيٰ  . اي 

نْٰساَن ُخلَِق َهُلوعاً اِنَّ  »كاري  همين بس كه بسيار طمع  كه انسان سخت آزمند خلق شده    ي به راست:  اْلِ

 .«است

قرآن سان  مي   بدين  زيبايان  زيباي  را  مي انسان  َذّم  مواردي  در  لكن  زشت داند،  تو  كه  كند 
زشتاني! البته انسان از دو بخش نور و ظلمت يا ستودني و نكوهيدني تشكيل نيافته، بلكه مراد قرآن  

تواند آن را به مقام فعليت رساند و برترين باشد و  اين است كه بشر تمام كماالت را بالقوه دارد، مي 
 ترين گردد.تواند آنها را ضايع كند و پستمي

و    ُسْكني گزيد، ولي در اثر تخّلف از نهي ارشادي  به امر الهي در بهشتي برزخي  )ع(حضرت آدم
و    ايفاء رسالتكرد. البته ورود به دنيا براي    از بهشت اخراج و به دنيا ُهُبوط  تناول از شجرة ممنوعه

شدني بود. اگر آن برگزيدة الهي در مقام صبر و  الهي، خواست قطعي خدا و موفقيتي حاصل   خالفت
واسطة    شد، اّما علت شيطانيو ِاعزاز و ِاكرام مي   رحمانيايشان با علل  وفا به عهد بود، چه بسا خروج  

 هاست.هبوط به دنيا گرديد و در اين ابتالء حكمت 
شود، و اگر مختصر  هم غالبًا صادر نمي  َاْولي از برگزيدگان الهي نه تنها معصيت كه حتي ترِك  

يا مكروهي رخ دهد، به علت معرفت اعطايي به آنان، به شدت احساس    رعايت مستحب   تأخيري در 
از صدور خطا در آنان ندامت و شرمساري مي  و ذوق خاصي    ايجاد شوق  كنند. ولي حجاب حاصله 

افزوده   بر قرب و صفايشان  از پيش  بيش  الهي  و كرم  به فضل  دارد  امكان  نموده،  آن  براي جبران 
 گردد. 
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با آن معرفت و منزلت، در بهشت صفا و لذتي بود، همان صفا و لذت بلكه    )ع( براي حضرت آدم
هايي چند تضرع  شد و بعد از سالل مي باالتر از آن در مقام توبه و انابه از ترِك اوالي ارشادي، حاص 

ممنوعه  شجرة  آن  حقيقت  در  گشت.  افزوده  مقامش  بر  شده  پذيرفته  بزرگوار  آن  توبه  زاري  از    و 
  ة اشجار مادي براي امتحان كمالّيه بود. آن شجره و وسوسه و اخراج، هر كدام علتي بود براي زمين

 است.  بقاء در حق  و كه فناء در خود و مكّمل وصال ، متّمم وصال وصال

انبياء  حضرات  واسطه  به  را  الهي  غير  و  الهي  راه  متعال  اوصياء   خداوند  اولياء   و  انسان   و  ها به 
را در آدميان به وديعه    نشان داد و وظايف و تكاليف آنان را تعيين كرد. در قبال آن، قواي اختياريه 

رسانند، طبيعت   به واسطة اين قوا بتوانند راه رحماني را اختيار كنند و خود را به اعلي ِعّلّييننهاد تا  
گردد و آنان را به خدمت خود درآورند. و نيز    و كاينات را تسخير نموده مقامشان باالتر از فرشتگان 

  آنان همانند چهارپايان:  اُولٰئَِك َكاْلَنْعٰامِ » بتوانند به واسطة اين قوا قدم به عالم غير رحماني نهاده از  

برسانند؛ و بدينسان دنيا محل ابتالء و   «ترندبلكه گمراه: َبْل ُهْم َاَضل  »گرفته خود را به درجة  «هستند

 باشد. براي همة طالبان وصال  آزمايش الهي 

قرآن  تفكر ترين مدحعالي  مجيد  در  اهل  براي  َذمّ   ها  بدترين  و  و است  تدّبر  اهل  غير  براي  ها 
شنوند. اهل تأمل و تفكر كه از طبيعت منصرف  مي   الهي اين مدح و ذم را به سمع دل   تعقل. عارفان 

را و در صورت مبادرت به امر غيرالهي، نداي ذّم او را    اند، در اقدام به امور الهي، نداي مدح الهيشده
 شنوند. مي

تواند همه قوانين كاينات را كشف كرده به استخدام خود مي   انسان به نيروي تفكر و عقل الهي
تعقل  مكانيسم  پيچيده  درآورد.  مكانيسم از  با  ترين  كه  است  انسان  وجود  آن  هاي  دقيق  بررسي 

الهيمي با حقايق ماوراي حواس، تماس حاصل كرد. مشاهدة    توان روح  را شناخت و بدين وسيله 
و باالخص مشاهده جمال و كمال الهي توسط    و ملكوت   و عالم الهوت  و عالم غيب  ماوراِء طبيعت

 پذيرد.اين نيروهاي الهي و مقدس صورت مي 
ترين ابعاد انساني است، همواره توأم با تفكر است و كمال نيايش  ستايش و نيايش كه از اصيل 

نيستند، عبادت و ستايش    كنند لكن اهل تفكر بدون تفكر حاصل نشود. كساني كه ظاهرًا عبادت مي 
انسان مي هاي عالم طبيعت  خواهد از محدوديتآنان ظاهري است نه واقعي. در مقام نيايش الهي، 

آن   در  فنا  و  محدوديت  كه  رساند  مقامي  به  را  و خود  نمايد  پرواز  اليتناهي  فضاي  در  خارج شده 
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اميال نفساني،   ةرهايي از جاذبو  نيست. 
اسالم  قرآن   هدف  از    و  معرفتاين است.  به  عميقي  توجه  كه    النفسرو  كه  شده  چنان  انسان!  اي 

 برساني.  تواني خود را به مقام شايسته انسان كامل هستي، خود را بشناس و بدان كه مي 
كند، نه تنها به نعم الهي كه به  انسان الهي كه راه حق را اختيار نموده مراحل آن را طي مي

داند حصول هر كمالي در دايرة وجود براي انسان  رسد، زيرا او مي و خوِد خدا مي  مقام اعلي ِعّلّيين 
پذير است. به شرط فعليت مثبت و مستقيم قوا، هيچ مانعي و حّدي براي او در اين مسير مؤثر  امكان 

الهي، دافع و رافع همه حدود و موانع است. بذر همة كماالت در درون   نخواهد بود و حركت مرد 
علمّيت و فعلّيت او را حّد و حصري نيست. كسي كه براي دانش و فعليت مراتب انساني حّد   اوست و

كبيره معصيت  مرتكب  و  گفته  خطا  به  سخن  است،  قايل  حصري  و  و  خود  زيرا  است،  گشته  اي 
از حركت و ترّقي به سوي حق بازداشته، چنين افرادي در نيمة راه مانده و نتوانسته  اند  ديگران را 

  ةُ نُْسخَ »  را به سرمنزل مقصود برسانند. در حالي كه انسان به تعبير حضرت موالي متقيان  خويشتن
ُهوِت   ِفي  ةِ اْلََحِديَُّ  الهوت:  الالا عالم  در  احدّيت  مي   «نسخه  و  ِافناِء  است  و  كماالت  كسب  با  تواند 

 زوال برساند و جامع جميع كماالت گردد. طبيعي، وجود خود را ارتقاء داده، به هستي بي  تعّيناِت

اهلل با معرفت بدين حقايق در تالش است كه مراتب انسانيت خود را به كمال رساند. سالك الي 
مار كه  تازه ،  چنان  پوست  و  آمده  بيرون  خويش  پوست  از  سال  مي هر  پيدا  نيز  اي  الهي  مرد  كند، 

هاي ُمترّقبه و ُمتعاقبه بيرون  ها و علميت خود را از پوست فعليت   تواند در اثر مجاهدت و رياضتمي
انساني است، كشد و خويشتن را به َثْوب ديگر الهي بيارايد. گرچه هر يك از افعال مرد الهي فعل  

نايد آن شود. اين است كه مراحل    خواهد آنچه در َوْهم اي متوقف نگشته، مي لكن او در هيچ مرتبه 

لِل هِ »عالم   اٰا  آِناِن از  هستيم  ما  مراحل    « خدا  وارد  نموده،  طي  ٰراِجُعونَ »را  اَِلْيِه  اٰا  سو:  اِن به  باز    يو  او 

 گردد.مي  «گرديممي

عميق    اسالم توجه  انسان  اجتماعي  و  فردي  معنوي،  و  مادي  روحي،  و  جسمي  ابعاد  تمام  به 
دارد. نه تنها جانب هيچ يك را مهمل نگذاشته كه توصيه بر پرورش آنها نموده است، حتي توصيه بر  

، از واجبات دين اسالم به  . پرورش تن به معني حفظ صّحت آن و رعايت قواعد بهداشتپرورش تن
آيد. حتي اگر از انجام ظاهر فرايض، ضررهايي به بدن برسد، آن فريضه از او ساقط است،  شمار مي 

يا تحريم    مانند ساقط شدن وضو و غسل بجاي آن،  تيّمم  تكليف  و  بدن  بر  در صورت مضّرت آب 
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 فريضة مهم روزه در شرايط زيان رساندن به بدن! 
تن  اسالم پرورش  است.  فرموده  تحريم  را  بدن  به  مضر  اعتياد  نفس   هر  معني  و  پروري  به 

كه  شهوت  كرده  محكوم  علت  بدين  نيز  را  روح،  پرستي  و  جسم  پرورش  با  آن  ضدّيت  بر  عالوه 
کاري و آن هم منشأ اختالالت  پروري منجر به افراط آورد. زيرا نفس هاي بسياري بوجود ميبيماري 

 اساسي َجهازات بدني است. 

كنندة آن، پرورش َابعادي همچون حس مالكيت بر نفس،  پرورش عقل و مبارزه با امور تضعيف 
  از اركان تعاليم عاليه اسالم   طلبي و حس پرستش جويي و علم تحس عواطف اخالقي، حس حقيق

ايمان، آيندة  تواند به وسيله اراده و عقل و  است. اين پرورش هم آگاهانه است و هم آزادانه، انسان مي 
 بخشي را براي خود فراهم كند.سعادت 

نمايي. گرچه سرنوشت انواع و  آينده را تعيين مي   اي انسان! تويي كه به دست خود سرنوشت
وجود تو در دست خود تو و به اختيار توست. در  اقسامي دارد، ولي خودسازي و معماري و مهندسي  

بين همه موجودات تنها تو هستي كه قانون الهي قلم ترسيم چهرة خويشتن را به دست خود او داده  
اينك بنگر كه چگونه چهرة باطني خود را ترسيم خواهي    تا به دلخواه چهرة خويش را ترسيم نمايد.

 كرد! 
س با  مشترك  وجوه  همه  با  انسان!  است  اي  امتيازاتي  و  تفاوتها  سلسله  يك  ترا  جانداران،  اير 

هايي است كه ترا  بخشد، از جمله آنها جاذبه بسيار عميق و اصيل كه هر كدام ُبعد ديگري بر تو مي 
تو مي احاطه كرده اين جاذبه اند.  تأثير  انتخاب  تواني كيفيت قرار گرفتن تحت  آنها را  را بداني و  ها 

و   جاذبه  نيروهاي  اين    دافعه كني،  كشف  و  ادراك  زمينة  در  دقيقي  مطالعة  كه  مادام  توست.  در 
دافعه جاذبه و  نكردهها  آنها  منفي  و  مثبت  و تشخيص  و خواصشان  آثار  و  نمي ها  را  اي،  تواني خود 

ي همانند  كشف كني و بشناسي. اين كشف و شناخت نه مربوط به نام خود و آباء و اجداد و امور 
الهي به روح  به    آنها، كه مربوط  اگر  تو خفته است كه  نيروهاي عظيمي كه در درون  است، همان 
 اللهي هستي. فة خليمقام فعليت درآيند، شايستة 

خودسازي است نه  كند، كتاب مقدس  شناسي ميكه توصيه به خودشناسي و جهان  مجيد قرآن
انداز آن براي گام برداشتن و عمل است.  كه تنها به بحث و نظر بپردازد، بلكه هر چشم   فلسفة نظري

اي انسان! تو برگزيده و امانتدار خدايي و لذا    نمايد كه قرآن هر آني با انسان سخن گفته يادآوري مي 
از ناحيه خداي تبارك و تعالي و مسولّيت داري.  ئو مس  رسالت اّما در    وليت درئرسالت  پيشگاه او، 

ماّدي انسان  منطق فالسفة  و  عوامل طبيعي  قدرت  و  زور  از  ناشي  را  انسان  بر  قدرت حاكم  ها  كه 
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بيمي رسالت  و  مسئوليت  مسدانند،  و  فرد  كدام  ناحية  از  رسالت  چه  ئمعناست،  مقابل  در  وليت 
 كسي؟!

 

نماياند و  می ايمان است. علم راه سعادت را  سازي، علم و  از جمله عوامل و شرايط مهم آينده
هاي ايمان به خواسته دهد.  سازي را آموخته، انسان را به سوي سعادت سوق ميآينده   ايمان كيفيت 

آيندة خود را بر محور    گذارد كه انسان ه و نميدهد، او را از حصار ماّديات رهايي دادانسان جهت مي 
رفتار مي مادي و فردي بسازد.   انسان  با  مانند قدرت حاكم  اختيار  كند، خواسته ايمان  هايش را در 

 دهد. گرفته او را به مسير حق سوق مي 
محدوديت خود،  شخصيت  سازندگي  براي  آزادي  عين  در  همين  انسان  با  ولي  دارد  نيز  هايي 

آيندة سعادت ي مي آزادي نسب براي خود فراهم سازد.  بخش يا شقاوتتواند در آن محدوده،  آلودي 
و عوامل زماني. گرچه   ، محيط تاريخي، محيط جغرافياييها بسيارند از جمله وراثتاين محدوديت

عليه آنها قيام    تواند بر ولي به ياري حق مي   ، تواند ارتباط خود را با اين عوامل قطع كندانسان نمي 
يكي از وسايل الهيه است كه علم و    كرده، خويشتن را از قيد حكومتشان خارج سازد. كالم بزرگان

ايمان و عقل و  كند. آري انسان به وسيله  ها مي م محدودّيتعمل به آن، انسان را قادر بر غلبه بر تما 
 ها داده به ياري حق مالك سرنوشت خويش گردد. تواند تغييرات كلي در اين محدوديتاراده مي 

قرآن آيات  بر  فاقد  بنا  فرد  الهي  ،  انسان  اّما  نيست،  انسان  جداست،  خدا  از  دلش  كه  ايمان 
ايمانش در حّد كمال باشد، تفكر و عملش هم در حد كمال است  شايستة مدح است. زيرا كسي كه  

يٰمانِ » بِاْلِ َيْسَتِدل   اْلَعَمُل  َو  بِاْلَعَمِل  َيْسَتِدل   يٰماُن  .  «ايمان راهي هسته  ايمان به عمل و از عمل باز    :َاْلِ

نْٰساَن َلفي ُخْسٍر  »فرمايد:  ايمان و عمل مي قرآن در مورد ارتباط تنگاتنگ   الَّذيَن ا َمنُوا َو َعِمُلوا    اِلا اِنَّ اْلِ
ْبرِ  بِالصَّ تَٰواَصْوا  َو  بِاْلَحقِّ  تَٰواَصْوا  َو  الِٰحاِت  ٰ انسان هر   :الصا اين ويژگي   محققًا  زيانكاري است و  آينه در 

كردند و يكديگر    ايمان آوردند و عمل صالح  ايمان نيستند، مگر آنان كه و    كساني است كه اهل تفكر 

نمودند توصيه  صبر  و  حق  به  بدون  «را  چه  نمي .  نفس،  تزكيه  و  ميان    خودآگاهي توان  ايمان  از  را 

 ها پيدا كرد.ها و فرمول فرضيه 
عمل   بر  تأكيد  و  توجه  ايمان،  از  بعد  الهي  فرهنگ  رسول    صالحدر  حضرت  از  است.  الهي  و 

ْسالٰمُ »پرسيدند:    )ص(اكرم اْلِ فرمود:    اسالم   «َما  قرآن «َاْلَعَملُ »چيست؟  كه  همان  فرمايد:  مي  مجيد   ، 

نْٰساِن َلْيَس » كوشش او به    و نتيجه  انسان جز تالش او نيست  يبرا:  یٰ ُير َسْوَف َو اَنَّ َسْعَيُه  یٰ مٰا َسع  اِلا لاِْلِ
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مقام و امور توليدي، که باالتر از  زندگي و تحصيل    براي عمل صرفًا  . اّما نه  «ديده خواهد شد  يزود

براي   آماده    سازندگيهمه عمل  فردي كه  اين كه  بر طبيعت؛ و عجب  احاطه  و  اجتماعي  و  فردي 
 شود.مي سازي گشته، خود او نيز ساخته براي جامعه 

ويژة انساني. هاي  عمل، جوهر وجود آدمي است و تجّلِي تحّقِق عميِق اراده و خواست و ارزش 
رسد. انسان به واسطة  تنها در اين مقام است كه استعدادهاي انسان به مقام فعليت و شكوفايي مي

و پارسايي و تقواي خود را ارزيابي كند    تواند صفات حميده و رذيله، فداكاري، اخالص، زهد عمل مي 
  و اهل وصال  ر تاريخچه زندگي بزرگانگذشتگي و قطع عاليق دنيوي رسد. سيري دو به مقام از خود 

 اند. روشنگر اين است كه آنان عماًل از جان و مال گذشته 
بود، اّما در حقيقت    به مدينه  ظاهرًا هجرتشان از مكه  )ص(ياران و همراهان حضرت رسول اكرم

داشتند، هجرت    براي آنان انقالبي عظيم بود. َاشرافي كه در مكه زيسته و رياست تاّمه بر همة اعراب 
ايمان و عمل  آنها براي جهانيان درس عبرت بزرگي است كه چسان از جان و مال گذشتند؛    باطني

خانمان شده به كارگري پرداختند و  الهي، آنان را به هجرت به مدينه واداشت. گرچه آن اشراف بي
ُصّفه  مسجددر  افتخار    هاي  برايشان  كه  عار  نه  معنوي  حركت  اين  ولي  گزيدند،  آنان  مسكن  بود، 

آسايي بود كه هاي جامعة اسالمي بودند. حركت آنان، حركت معجزه ترين چهرهترين و ناميشريف
و طبقات ُمرّفه را    هاي بورژواييو ِصنف   هاي اشرافيبراي جامعة بشريت، موهبت فرو ريختن ارزش

انگل  طبقات  از  را  آنان  و  آورد  ارمغان  به  بودند،  جامعه  انگل  طبقات  پيامبروار    واركه  طبقات  به 
 رسانيد!

ي  ها ارزشگذشتگي است كه جوهر  وجود انسان همواره بسوي حق و در اين فداكاري و از جان 
 كند. متعالي حركت مي 

زدايد،  است كه سراسر وجود انسان را مشتعل ساخته غفلت را از او مي   خودآگاهيآري چنين  
درد، مرد  اهل دردند و فرد بي   كند. مردان الهيآشنا مي شوري به جان او افكنده او را دردمند و درد 

درد    نيست.    خدا 
دين همواره با درد الهي كار خود را    و محرك طالب در مسير حق است و بزرگان  تازيانة تكامل   الهي

 كنند. آغاز مي 
روشنفكران  ظاهري  آن  دانشمندان  الهيروحاني  و  درد  كه  آنان    نما  پرتگاهند.  لبة  در  ندارند، 

از كتب ظاهري و بيمي انبوه كتابخواهند حقايق را  يا خود در ميان  ها  روح و معنا اخذ كنند، و 
، تنها از  اي كنندهم استفاده  بزرگان كالم    اند. آنان حتي اگر ازُمحاط شده و از عمل بسي دور افتاده 
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 خبرند.معاني ظاهري آن حداقل بهره را برده و از شور و روح كالم بي

 

  موضوعات مورد توجه قرآن ، از جمله  و دشمنان اسالم   برخالف نظرات تحقيرآميز مذاهب باطله
از كتب سماوي  مجيد  الهي  مسئلة خلقت زن و ارزش اوست. هيچ يك  به    اندازة اسالم به    و اديان 

قايل نشده  ارزش  الهي زنان  مردان  بايد در كالم  را  باتقوي  ارزش زن  از  دفاع  برترين  امروز هم    اند. 
 جستجو كرد. 

از جمله   آمده،  و مرد  تساوي خلقت زن  و  ارزش زن  دربارة  اتَُّقوا  يٰا  »آيات متعّددي  الناٰاُس  َاي َها 
نَْفٍس ٰواِحدَ   َربَُّكمُ  ِمْن  َخَلَقُكْم  َو نِٰساءً ِمْنهُ   َبثَّ   وَ   َزْوَجٰها   ِمْنٰها   َخَلقَ   وَ   ةٍ َالَّذي  َكثيرًا  اي مردم پروا    : ٰما رِٰجالً 

كنيد از خدايي كه شما را از نفس واحده، از يك پدر خلق كرد و از آن، جفت او را آفريد و از آن دو،  

 . «رجال و زنان بسيار پراكنده نمود

اين آيه شريفه فرقي مابين زن و مرد و خلقت آنان قايل نشده و دوگانگي سرشت زن و مرد از  
استخراج نمي بلكه قرآنآن  اوصياء  مجيد  شود،  براهين منطقي    و بزرگان  و حضرات  ادّله و  با  دين 

به يك نسبت به مردان و زنان توجه    كنند كه ِسرشت و طيَنت زن و مرد يكي بوده و اسالم ثابت مي 
انسان  مابين  حقيقي  امتياز  تنها  است.  بيشتر،  نموده  كسي  هر  تقواي  آنهاست؛  تقواي  مراتب  ها 

 چه مرد. مقامش در پيشگاه الهي باالتر، چه زن باشد و 
ها عقيده دارند كه زن عنصر گناه است و مرد ذاتًا گناهكار نبوده، ن يي پيروان برخي مذاهب و آ

زن سبِب گناه اوست و هرجا مرد مرتكب گناهي شود، زن در آن دخالت دارد. آنان مدعي هستند  
در    به وسيله حّوا فريب خورد. در حالي كه از قرآن   را فريب داد و سپس آدم   اول حّوا  كه شيطان 

فرمايد: ما به آدم گفتيم كه تو و  بلكه مي   ،شودهرگز چنان معنايي استخراج نمي   ماجراي آدم و حّوا
بخوريد. در آن مقام كه پاي شيطان به ميان    هاي بهشت همسرت در بهشت ساكن باشيد و از ميوه

ْيطٰانُ »آورد:  آيد، قرآن َضماِير را به صورت تثنيه يعني خطاب به دو تا ميمي پس    :َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ

قٰاَسَمُهٰما اِناي  َو  » ؛  «آن دو را به فريب فرود آورد  پس   : َفَدلاٰيُهٰما بُِغُرورٍ »؛  « آن دو را وسوسه كرد  شيطان 
الناٰاِصحينَ  َلِمَن  از خيرخواهان شما هستم  :َلُكٰما  ياد كرد كه محققًا من  نزد هر دو قسم  . پس  «در 

شيطان هر دو را فريب داد نه اول حّوا را و بعد به وسيله او آدم را. لذا هرگز برتر بودن مقام آدم و يا 
 شود. تقديِس سرشت او نسبت به حّوا ثابت نمي 

دهند،  نسبت مي   هاي باطله كه دشمناْن آن را به اسالم ن يي ر از نظرات تحقيرآميز پيروان آديگ
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از  زنان قادر به طي  رو معتقدند مردان ذاتًا بهتر از  اين   ضعِف استعدادهاي زن نسبت به مرد است، 
مي مرد  همانند  زن  اسالم  نظر  از  اّما  هستند؛  معنوي  قرآن تواند  مراحل  بپيمايد.  را  كمال    مراحل 

  ترين تجليل را به عمل آورده است، از زنان پاك و همسران حضرت آدم از بسياري زنان، عالي  مجيد
تجليل نموده و هر جا از يك مرد مقّدس، نامي به ميان    و عيسي   ، از مادران حضرت موسيو ابراهيم 

نوح حضرت  زن  اگر  است.  كرده  ياد  نيز  مقّدسه  زن  يك  از  همانجا  در  لوط  آورده  ناشايست    و  را 
كند. مقام معنوي مادر حضرت موسي بدانجا  را به بزرگي ياد مي   نمايد، متقاباًل زن فرعونمعّرفي مي

در محراب عبادت    به جايي رسيد كه فرشتگان  شد؛ مقام حضرت مريمرسيد كه به او وحي نازل مي 
او مات و مبهوت    در علم و معرفت و مراتب   كردند و پيغمبر زمانش، حضرت زكرّيا با او صحبت مي 

 ماند. مي

از    )س(عالم باالتر است، مقام حضرت خديجهاز بسياري از مردان    برخي از زنان مقامشان حتي
فاطمه   حضرت  مقام  است؛  برتر  مردان  از  بسياري  رسول    )ع(زهرامقام  حضرت  از  و   )ص(اكرمبعد 

و حتي فرزندان خود كه امام هستند،    و اولياء  انبياء و اوصياءاز مقام همه حضرات    )ع(  حضرت علي

است سفر    .باالتر  در  اْلَحقِّ   ِمنَ »بنابراين  اَِلي  حق:  اْلَخْلِق  سوی  به  خلق  مرد    « از  و  زن  ميان  فرقي 

 تواند خود را آماده طي مراتب معنوي نمايد.نيست، راه حق براي همه باز است و هر كسي مي 
اند و  دانسته   بعضي از اهل باطل و ظاهرًا پيرو دين آسماني، راه موفقيت را در َتَجرُّد و عدم تأهل

با اين ُخرافه سخت مبارزه كرده،    در صورتي كه اسالم اند.  آن را رياَضتي براي رسيدن به خدا شمرده

دوست داشتن زنان از    :ِمْن َاْخالِٰق اْلَنْبياِء ُحب  النِّٰساءِ »فرمايد:  مي   )ص(تا آنجا كه حضرت رسول اكرم 

 .«است  اخالق انبياء

كه   دارند  عقيده  ديگر  قرآن بعضي  در  اّما  است،  آفريده  مرد  خاطر  به  را  زن  و    مجيد  خداوند 
و    و حيوانات  ها و زمين فرمايد كه ما آسمان هرگز چنين خبري نيست، بلكه مي  قوانين مقدس اسالم

ُهنَّ لِٰباس  َلُكْم  »فرمايد: آفريديم؛ و نيز مي  -و نه فقط مرد  -ها گياهان و تمام موجودات را براي انسان 
 . «زنان زينت شما هستند و شما زينت آنان هستيد : َو َانُْتُْم لِٰباس  َلُهنَّ 

بقدري براي زن ارزش قايل شده كه او را امانت مقدس و گرانبهاي الهي در نزد    اسالم  پيامبر 

در مورد زنان تقوا بورزيد که شما آنان را    :الل هِ   ةِ اِتَُّقوا ِفي النِّٰساِء َفِانَُّكْم َاَخْذتُُموُهنَّ بَِامٰانـَ »داند  مردان مي 

گرفته  الهی  امانت  عنوان  ازدواج  «ايدبه  مقام  در  مرد  حضرت    و  اوست.  نيكوي  نگهداري  به  موظف 

مي   صادق السالم  ميعليه  ازدواج  مقام  در  مرد  الل هُ » گويد:  فرمايد:  َاَخَذ  الَّذي  بِميثٰاَق  اقرار    : َاقَْرْرُت 
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گرفتمي من  از  خدا  كه  عهدي  به  كرده:  «كنم  منعقد  خدا  با  كه  پيماني  و  عهد  همان  َفِاْمٰساك   »، 
يعني خدايا با   «آزاد كردن يشايستگه نگاه داشتن يا ب يخوبه يا زن را ب : بَِمْعُروٍف َاْو تَْسريح  بِِاْحٰسانٍ 

بندم كه از همسرم خوب نگهداري كنم و اگر وقتي به داليل شرعي و الهي ناچار  پيمان مي   تو عهد و 
دهم. اگر كسي بر خالف اين عهد و پيمان الهي رفتار كند،   جدايي شدم، به خوبي و احسان طالقبه 

پيمان  مراقب  همواره  حقيقي  سالكين  باشد.  عظيمي  بالي  منتظر  هستند  بايد  خود  الَّذيَن  »هاي  َو 
دانند كه  زيرا مي   «كنندمي ها و پيمان خود را مراعات  كه امانت  يو كسان:  ِلَمٰانٰاتِِهْم َو َعْهِدِهْم ٰراُعونَ 

فرمود   خواهد  پرسش  آنان  تعهد  چگونگي  از  حتمًا  متعال  كٰاَن  »خداوند  اْلَعْهَد  اِنَّ  بِاْلَعْهِد  َاْوفُوا  َو 
 .«خود وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شدو به پيمان  : َمْسئُولً 

زيبادلي كه خويشتن را به زيور  آري يكي از شاهكارهاي كارخانة خلقت، زن باتقوي است، زن  
تقوي و پاكدامني و عفت آراسته است. توان گفت كه چنين زني، كوكب فروزان ِاقبال است كه بر  

 سازد.اي طلوع نمايد، افراد آن را از روشنايي سعادت برخوردار مي سر هر خانواده
مرد ابالغ نمودند، در اين راه ُذُكوريَّت و  حقايق را به طالبين حقيقي چه زن و چه    سفراي الهي

ندارند  ُاُنوثيَّت تأثيري  آنها  اوصافي همانند  ذاتيات وي.    ،و  و  از فصول  نه  عوارضند  زيرا كه 

ضامن   و  بوده  انسان  حقيقت  تكامل  براي  دين  اساس   .

اْلَكلُِم  »  :فرمايدمي   مجيد   رو خداوند تبارك و تعالي در قرآن اين سعادت واقعيت اوست، از   اَِلْيِه َيْصَعُد 
الُِح َيْرَفُعهُ  ٰ  . «بردآن را باال مي كند به سوي او و عمل صالحسخن پاك صعود مي   : الطَّيُِّب َو اْلَعَمُل الصا

، داّل  اّيام و يا در مسايلي همچون ارث و شهادتتفاوت احكام زن و مرد در مورد نماز در بعضي 
بر نقص ُاناث نيست. خداوند متعال امكاناتي را كه براي رسيدن به هدف َاعالي حيات و سعادت در  

را هم از آن امكانات محروم نفرموده است.    نهاده، طايفه اناث   اختيار طايفه ذكور 
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است و بهترين راه وصول به    مرتبة كمال يا وصالنظر از خلقت، رسيدن انسان به آخرين  
است. تمامّيت اسالم به اصول و فروع آن است و هرچند در مقام نظر و عمل    آن، طريقة اسالم

اّما به نظر خاص و اصيل، سراسر دين جز    ،به معارف و احكام الهي، ظاهرًا تعّدد و كثرتي است
تعالي نيست. زيرا فروع ناشي از اصل خويشند و فلسفه وجودي آنها، رشد و تقويت حق   توحيد

باشد. بنابراين  ت و مراتب ثمربخشي آنها نيز منوط به ميزان توجه و مراقبت به اصل مي اصل اس
نزديك  كاميابي  و  راه وصول  باالتر،  و اخالص  توحيد  َاغراض  هرچه  از  عاري  نّيت عمل،  بايد  تر. 

باشد. اكثر    نفساني و خودپرستي بوده، از روي فرمانبرداري و شكرگزاري و توأم با ُعْلقه و محبت
شود، غالبًا از جهت  اي نبرده و از غلظت قلبشان كاسته نمي مردم كه از عبادت خود چندان بهره 

 عدم خلوص نّيت است. 

اكثر مردم، قشر ظاهر احكام را گرفته و از باطن و حقيقت آن غافلند. پندارند كه مقصود از  
اين كه غر  به بهشت است و حال  نايل شدن  به احكام، حفظ ظاهر و  ض اصلي، درآمدن  عمل 

چال طبيعت و رسيدن به اوج َرفعت و مرتبة انسانيت، و ارتقاء از حيات عاريتي  بشر است از سياه 
 به حيات ابدي و ِنَعم جاوداني.

حق است. تا كسي به كماِل   و اولياء داِر كرامت و جايگاه مقّربين ،اند كه بهشتآنان ندانسته 
انسانيت نرسد، بوي بهشت نشنود و كامل شدن به گفتار نيست، بلكه به علم و عمل و   مرتبه 
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عبادت قرار   تعالي است. لذا شارع مقدس، خلوص نّيت را اساسبه حق   معرفت و تقوي و محبت
 ت صورت نگيرد.داد و آن وقتي تحّقق پذيرد كه معبود شناخته شود وگرنه عباد

هم اّول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن، و هم مبدأ عمل است به    علم شريعت 
وجهي و هم غايِت عمل است به وجِه ديگر. تا كسي معرفت به حق نرساند و طْوق بندگي به  

 گردن ننهد، به حريم قدس نرسد و راه باطن بر او مكشوف نگردد.
تفاوت  ايمان  ايمان و علم به شريعت است و آخر هم،  پس اول،   و علم به شريعت، منتها 

ُلّب است و حقيقت، زيرا تعاليم    بين آنها از زمين تا آسمان است. اول قشر است و َمجاز، آخر 
جامع تمام فضايل و داراي كل كماالت و سرچشمه هر علمي است. لكن الزمة پي بردن    اسالم

اغ از  بودن  خالي  و  نظر  دقت  حقيقت،  و  به  خودخواهي  از  َمْمُلّو  كه  نفسي  است.  نفساني  راض 
خودپسندي و اغراض گوناگون است، هرگز به حقيقت نرسد. او از كّل به جزء و از دريا به قطره  

تاب به ذّره قناعت كرده و پندارد كه به منتهاي كمال انسانيت رسيده  و از رؤيت خورشيد جهان 
 نفساني و تخّيالت شيطاني. هاي است؛ آه و امان از غرور و ُخدعه

الهي اين جهت سفراي  از  نيست،  معارِف حقيقت  اسرار  استماع  قابليت  را  بيان    هر كسي 
در   اسرار  فهم  و  درك  چه  ننمودند.  كسي  هر  پيش  حقيقت  اسرار  تبيين  ولي  فرمودند  شرايع 

نيست. اگر يكي از اهِل  مخالفت نفس و هوي، درك و فهم آن ميّسر    غايت صعوبت است و بي
زبان طعن و انكار دربارة وي دراز كنند، چنان كه    افشاي اسرار و معاني كند، ظاهربينان   اسرار 

كه گوهر اسرار و معاني از َاصداف خدايي برآوردند، در اثر ِافشا    بحر حقيقت  جماعتي از غّواصان
و    ايشان را منسوب به َزندقهو اظهار آن، هدف تير طعن و مالمت خاليق گشتند و اهل جهْل  

 نموده بر قتل بعضي فتوي دادند. ِالحاد
اسرار را    چنين است كه اهل حق   ولٰيآري درك و فهم اسرار بر همه كس ميّسر نيست و ا

اِنََّك لٰتُْسِمُع  »  ِاالّ به اشاره ادا نمايند تا هر كه را از معرفت كمالي نصيبي است به اشارتي دريابد و 
عٰاَء اِذٰا َولَّْوا ُمْدبِرينَ  مَّ الد  و اين ندا را به    يگردانمي البته تو مردگان را شنوا ن: اْلَمْوتٰي َو لٰتُْسِمُع الص 

 .«يبشنوان يتوانميكران چون پشت بگردانند ن 

ترين مانع درك حقايق، نفس است كه با كمند هواي خود و تمايالت و عاداتي كه  بزرگ
سازد و غالبًا آن را در رّد و قبول به خطا  ساليان دراز به آنها خو گرفته عقل را اسير خويش مي

و مجاهدت    افتد. اگر سالك با رياضتدر امور بديهي نيز به خطا مي   اندازد، به حّدي كه حتيمي
و    قطع نمايد، چنان كه ذهن خالي از ُصَور محسوسه  بتواند دخالت نفس را در ادراكات وجداني
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 يابد.شده از قيد نفس رهايي مي  موهومه گردد، موفق به سير در عالم معقوالت 
تهذيب اخالق و تصفيه آن از كدورات نفساني و معاصي و تخليه از رذايل و تحليه با ِخصال  

رساند. اين امر مستلزم معرفت  و صفات جميله و كماالت معنوي است كه سالك را به مقصود مي 
 اند به تطهير و َتْنوير قلب و نفس بپردازد.نفس و قلب و شناسايي فضايل و رذايل است تا بتو

كرده  نمايانعارف  دلخوش  الفاظ  و  ظواهر  به  ظلمت  كه  به  را  آنان  اصطالحات  اين  اند، 
َانانيَّت  قّوت  معارف موجب  در  و ممارست  باطنشان ظلماني  و  َمْنُكوس  آنها  قلب  منتهي كرده، 

 از آنها صادر شده است.  و َشْطحياِت ناهنجار گشته، به طوري كه دعاوي ناشايسته 
اند، سلوك علمي و  به طريق ظاهر به رياضت پرداخته   هم كه در تصفيه نفس   ارباب رياضت

كه بايد موجب  ارتياضي آنان موجب رستگاري نشده، بلكه بر تيرگي قلوبشان افزوده است. علم  
 فالح و نجات باشد، سبب هالكت گشته آنها را در جهل و ِاسِتتار كشانده است.

با كمال   الهي،  معارف  و  از علوم  تحصيل هر رشته  است كه در  بر سالك طريق حق  پس 
دقت همچون طبيب حاذق و مهربان، مواظب حال خود بوده، در خالل تفتيِش عيوب و سير و  

 ن به خدا غفلت نورزد. سلوك خود، از پناه برد
قوي  از دست چنين دشمن  ياري حق  بدون  بداند كه  بايد  الهي  در  سالك  پنجه كه طمع 

و ُكمَِّل اولياي واالمقام داشت، راه گريزي نيست. اگر بارقة لطف و رحمت او نباشد،    انبياي ِعظام
 ظلمت و شقاوت دچار نمايد.اين خصم نهان همه را به خاك ضاللت افكند و به تيِه 

نمي  زندگي  معنوي  سراسر  عالمي  در  معنوي  آدمي  و  روحاني  آن  ظهورات  همة  كه  كند 
و   طاعات  جملگي  باشد؛  الهي  و  معنوي  سيري  نمايانگر  بايد  او  ظاهري  حركت  هر  لذا  باشد، 

 دار اين امورند.عبادات الهي عهده 
را ظاهري است و باطني، و هر َبْطنش را نيز بطني است تا مرتبة هفتم كه   آيتي از قرآنهر 

باشد. همچنين كلية تكاليف و وظايف و احكام الهي هم ظاهري دارند و    آن هم كنايه از كثرت 
باطني، لذا هيچ ُحكمي از احكام و امري از اوامر نيست كه در عين توصيه به انجام ظاهري آن،  

 بر امر باطني نشود.توصيه 
الهي،    هر چند توأم با عمل باشد، بدون علم و عمل به بواطن احكام   علم به ظواهر احكام

نمي اصلي  به هدف  را  و  انسان  تمّتع  است،  احكام  به ظاهر  عامل  كه  از  رساند. كسي  التذاذش 
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به  آن  از  نور ضعيف حاصله  بوده،  به خاموشي مي   ظواهر  توفيق  سرعت  به  آنان كه  گرايد. ولي 
نيز عالم و عاملند، نورانيت آنان از چراغ فروزان الهي است كه    الهي به احكام باطني شرع مقدس 

 خداي تبارك و تعالي در قلب آنان برافروخته كه هرگز خاموشي به آن راهي ندارد. 

بدون جمع شرايط باطن، هيچ عبادت و ذكري مقبول درگاه الهي نيست، و انجام تكاليف  
است باطني  تكاليف  انجام  در  روح  تقويت  موجب  ظواهر  ظاهري  به  عمل  و  علم  حقيقت  در   .

احكام را    رو تا فردي شرايط ظاهرينمايد. از اين ، سالك را آمادة پذيرش باطن احكام مياحكام
 نتوانسته در خود جمع كند، نفس و قلب او آماده براي پذيرش باطن احكام نيست.

اذ  و  اوراد  و  الهي عبادات و طاعات  باطني  كار  عبادات، جمع شرايط  برخي   دو قسمند: در 
قلبي ذكر  مانند  نشود  مشاهده  ظواهر  آثار  از  اثري  هرچند  است،  تا كافي  ولو  ديگر،  قسم  در   .

نشود، مقبول درگاه الهي نيست.   حّدي شرايط باطني فراهم گردد، ولي تا جمع شرايط ظاهري
در اين گونه عبادات، شرايط ظاهري اثراتي در حصول شرايط باطن دارد و عدم مراعات آن به  

باطني آسيب مي  به مرتبة مقبولّيت  شرايط  تا  باشد  توأم  بايد  باطن  و  لذا شرايط ظاهر  رساند، 
 برسد.

او شود، ُمناِفق  اصالح باطن سخت  تر است از اصالح ظاهر، و هر كه باطنش بدتر از ظاهر 
راغب  خلوت  در  بلكه  باشد،  جلوتش  مانند  كه خلوتش  است  كسي  مؤمن  حريصاست.  و  تر  تر 

 بر ذكر و عبادت و اطاعت تا اخالص حاصل آيد. باشد 
قبل    كمال و وصالپذير نيست، لكن طالب  رياضت و مجاهدت امكان حصول اخالص بدون  

رياضت و  مجاهدت  براي  شدن  آماده  است از  ممكن  باشد.  آگاه  الهي  نواهي  و  اوامر  به  بايد   ،
كه چنين پنداشتند    و علما   نظر رسد، اما چه بسيار از دانشمندان معرفت به اين امور آسان به  

همه  و  عميق  موضوعات،  در  آنها  مطالعة  كه  آنها  درحالي  حكم  كه  ُقّضاتي  بسا  و  نبوده  جانبه 
حكم    ظاهر است. زيرا چه بسا عقل  تنها خود گمان كردند كه قضاوتشان الهي    شرعي نبوده و

بايد كرد، اين   ند به انجام عملي كه نبايد كرد، و يا امر نمايد به اجتناب از مباشرت به امري كهك
 ، از جملة فرايض ديني است. است كه آشنايي و آگاهي به بواطن احكام
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تعّلم ظاهر احكام،    تعليم و، ُقّضات و ُحّكام الهي آنانند كه عالوه بر  در شريعت مقدس اسالم
 نيست. به باطن و حقيقت آنها نيز واقفند، كه ميزان شايستگي، صرف آشنايي به ظواهر احكام

را هم از علوم و معارف الهي استخراج كند، با اتكاء به عقل و   اگر كسي بتواند ظواهر احكام
الهي نمايد و در اثر    تواند بواطن آنها را دريابد، مگر اين كه درك استاد كاملفكر خويش نمي 

 گردد. ارشاد او صاحب عقل سليم

بسا افرادي كه بدون درك اين دقايق و مراتب، آمادة رياضت و    
اي نبردند. آنان سرماية  مجاهدت شدند، اّما از اين حركت جز اتالف عمر و بازماندن از كمال بهره 

اصلي و باطني خود را كه معرفت اجمالي است، در بوتة شهوات گداخته و به اتمام رسانيدند. در  
اصلي و الهي، ولو كسي ظاهرًا هزاران عبادت و عمل خير انجام دهد،   حالي كه بدون اين سرماية

 در پيشگاه الهي ارزشي ندارد كه عمل خير از انسان ُمّتقي مقبول است.
ها  بنابراين بر مجاهد است كه فشار سختي بر هواي نفس خود وارد آورد و در اين راه تلخي 

ها تن در دهد. آنچه را كه نفس  برگرداند و به ناكاميبچشد، از دنيا و لذايذ مادي غيرمشروعه رو  
خواهد رها كند و خاك بر فرق آرزوهاي نفساني بپاشد، هر چند در اين راه، مردم به ديدة  مي

ها غالبًا تير خطرناك و ُمهِلكي است براي روح او و جامعه،  تعظيم در او ننگرند، كه اين تعظيم
دنيوي و اخروي فرد، منافع جامعه نيز منظور است. پس تحمل  طاعت حق عالوه بر نفع    اّما در

و مجاهدت از سنخ كوشش در جهت منافع بشريت است و تا سالك از آن استقبال    اين رياضت 
 بيدار نشده و از پردة پندار در نيامده است.  نكند، هنوز از خواب غفلت 

اي،  نگري هرگز معني بندگي و عبوديت را نفهميده در خود مي  استقالل آري تا با خودّيت و 
و تا از خود بيگانه نگردي به حق آشنا نشوي. تا از خود فاني نگردي به او باقي نشوي، و تا به  

رياضت زحمت  تا  نياسايي.  امان  و  امن  منزل  در  ننمايي  دراز  و  دور  راه  سير  اميدواري    و   قدم 
ِفراق تلخي  تا  و  نرسي،  راحتي  به  نكشي  وصال  اطاعت  شيريني  به  تا   نچشي  نگردي.  خرسند 

سختي در  صبر  ناگواري  به  تا  و  نپيوندي،  الهي  رحمت  به  ننشاني  فرو  را  خود  غضب  ها  آتش 
تا ترك لذات حسي و خيالي نكني به حيات   ُمْلَتّذ نگردي،  نسازي به شيريني نعيم هميشگي 

 ابدي و نعيم هميشگي روحاني نايل نگردي. 
ورزي و عازم    شوي. اگر در دنيا زهد  سالطين  اّما اگر طْوق بندگي به گردن اندازي، سلطان

تمام   پيشگاه خداونديش رسي  به  اگر  منزلگه قرب ساكن گردي.  در  به سوي حق شوي،  سفر 
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 شوي كار خدايي كني. ممكنات ترا اطاعت كنند، و اگر داِئم الحضور 

، رعايت پاكي و پاكيزگي خداوند متعال پاكيزگي را دوست دارد و يكي از دستورات اسالم
تن و لباس، كوتاه كردن مو و شانه زدن آن، استعمال بوي خوش و... اكيدًا سفارش   است. نظافت

يٰمانِ   ِمنَ  ةُ َالنَّظٰافَ »شده تا آنجا كه اعالم شده:   .«نظافت از ايمان است: اْلِ

نازله به حضرت رسول اكرم آيات  بود:  در باب نظافت  )ص(اولين  لباس  َو  » ، باالخص نظافت 
رْ    . اسالم «هاي خود را پاكيزه گرداناي رسول من در پاكيزگي لباس بكوش و جامه:  ثٰياَبَك َفَطهِّ

را مستحب  لباس سفيد  و پوشيدن  واِفري داده  اهميت  نظافت  رنگ    به  است، چه  نموده  اعالم 
انبساط و نشاط است و هم چرك و آلودگي روي پارچة سفيد زودتر نمايان   سفيد هم موجب 

َفِانَُّه »تر است، چنان كه در روايات آمده:  شود و از جهت رعايت نظافت مناسبمي اْلَبٰياَض  َاْلبِِس 
 .«تر استو پاکيزه بهتر  لباس سفيد بپوش زيرا که آنَاْطَيُب َو َاْطَهرُ 

رفتند، موي خويش را مرتب  موقعي كه به ديدار دوستان خود مي  )ص(حضرت رسول اكرم
حتي نظافت كرده،  در  مي   االمكان  تن  و  ميلباس  و  تعالي  كوشيدند  و  تبارك  خداي  فرمودند: 

رود، لباس و بدن خود را تميز و  اي را كه وقتي براي مالقات دوستان خود ميدوست دارد بنده 
 پاكيزه گرداند.

د تا به بهترين  كني خود را نظيف مي  فرمايد: چنان كه براي بيگانگاننيز مي   )ع(  حضرت علي
براي   اين موضوع  نماييد.  پاكيزه  و  نظيف  را  نيز خود  برادران ديني  براي  ببينند،  را  قيافه شما 

فرمايد: چنان كه مردان انتظار دارند زنان خود را  همسر نيز اهميت بسيار دارد و آن بزرگوار مي 
را دا تميز و زينت  انتظار  از شوهران خود همين  نيز  زنان  ببينند،  امام رضا كرده    )ع( رند. حضرت 

ايشان خود را براي  از جادة عّفت خارج نشدند مگر اين كه شوهران    اسرائيل فرمايد: زنان بنيمي
 گردد.مند نشود منحرف مي كردند، زيرا اگر زن از شوهر خود بهرهزنانشان آراسته نمي 
مخالفين خود بپوشيد  خود را پيش    ترين لباسفرمايد: بهترين و پاكيزهمي   )ع(حضرت صادق

لباس   پوشيدن  مي   تميز كه  خوار  را  دشمن  پاكيزه  اسالم و  لباس    كند.  خود  پيروان  براي 
مخصوصي را معّين نكرده و فقط بعد از رعايت عفت و حياء بهترين لباس را لباس اهل همان  

داند. اسالم كسي را كه براي شهرت لباس غيرعادي بپوشد، َمَذمَّت كرده است. چنان  زمان مي 
صادق حضرت  به  مي   )ع( كه  و  نكرده  معّين  مخصوصي  لباس  زنان  و  مردان  براي  اسالم  فرمايد: 
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و پاكيزگي، براي زنان عفت و حياء و براي مردان    آنچه اهميت وافري داده، بعد از رعايت نظافت
 علم و عمل است.

  . زيبايي ظاهر «ل  ُيِحب  اْلَجٰمالَ : اِنَّ الل َه َجمي را دوست دارد   خداوند متعال زيباست و زيبايي»

در تناسب صفات كمالي؛    اندام است و زيبايي باطنو پاكيزگي، در تناسب    بعد از رعايت نظافت
 اْلَاَثر است. زيبايي ظاهر در َتَجّلاِي زيبايي باطن، معدوم

ظاهر، پاكيزه نگهداشتن تن و لباس است و نظافت باطن، پاك و پاكيزه كردن جان    نظافت
نظافت   رعايت  بر  عالوه  جا  همه  در  بايد  ايمان  اهل  است.  غيرالهي  امور  به  آاليش  از  روح  و 

هاي باطني آن توجه نموده، در نظافت و پاكيزگي باطني خود بكوشند. توجه و  هري به جنبه ظا 
 عمل به يكي از اين دو جنبه، ارزش چنداني در پيشگاه الهي ندارد. 

ظاهري تن و لباس و خانة خود بكوشد، لكن توجه به    اگر فردي به تمام معنا در نظافت
او در بارگاه الهي مقبول نيست؛ مانند اكثر افراد غيرمتدّين كه صرفًا  نظافت باطن ننمايد، عمل  

 كنند و توجهي به پاكيزگي باطن ندارند.مراعات نظافت ظاهري را مي 
، به گمان خود صرفًا  پيشه و برخي از متصّوفهاي ديگر خصوصًا افراد رهبانيت برعكس، عده 

به و  شده  مّتكي  روحاني  لذايذ  درگاه   نظافت  به  مقبول  نيز  اينان  اعمال  ندارند؛  توجهي  ظاهر 
 احدّيت نيست. 

دراويش از  بعضي  هنوز  حاضر  عصر  ماه  در  بسا  سالچه  و  را  ها  خود  لباس  و  تن  ها 
است.  نمي حرام  آنان  عمل  مسّلمًا  شويند! 

افراط در نظافت   اثر  از وسواس در  اْلُُمورِ  » ، دستورالعمل كلي  متقاباًل براي جلوگيري  َخْيُر 
را صادر كرده و در هر امري، راه اعتدال را نشان    «ترين آنها استرين کارها معتدل بهتَاُوَسُطٰها:  

 دهد.مي
گذشت، مردي را ديد با موهاي ژوليده و لباس كثيف  از جايي مي   )ص(حضرت رسول اكرم

و اشرف مخلوقات خواست به او پندي دهد، پيش رفت    نمود، آن عقل كل كه بسيار بدقيافه مي 

يِن الُمْتعَ »اي مرد  و بر او سالم كرده، فرمود:   چرا  ،  «هاي الهي، از دين استتمّتع از نعمت  ةُ ِمَن الدا

اْلقٰاُزوَرةُ » كني؟ و نيز فرمود:  هاي الهي استفاده نمي تو از اين نعمت  اْلَعْبُد  اي  است بندهبد    : بِْئَس 

 .«كه كثيف باشد
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صادق كرامت  مي   )ع(حضرت  كسي  براي  كه  را  نعمتي  تعالي  و  تبارك  خداوند  فرمايد: 
فرمايد، بايد آثار و عالئم آن نعمت در او ظاهر شود؛ اگر صّحت جسمي و روحي يا امكانات  مي

 مادي و معنوي كرامت فرمود، بايست آثار و عالئم آن نمايان گردد. 
مندی بيشتر و بهتر از عبادت و لذات  براي بهره  ص()اي از اصحاب حضرت رسول اكرمعّده 

نموده دنيا  ترك  دادن    ، روحاني،  اهميت  براي  به گمان خود  آنان  راه ديگري در پيش گرفتند. 
بيشتر به باطن، از انجام وظايف و تكاليف ظاهر خودداري كرده، ترك زن و فرزند نمودند، روزها  

  ،از اين امر آگاه شده  )ص( تند. حضرت رسول اكرمپرداخها به عبادت مي گرفتند و شبروزه مي 
كنم؛  بعضي روزها افطار مي   گيرم و فرمود: من كه پيشواي شما هستم، بعضي از روزها روزه مي 

قسمتي از شب را به عبادت و قسمتي را به استراحت و قسمتي از آن را از زن خود برخوردار  
خواسمي اجازه  بزرگوار  آن  از  عّده  اين  حتي  خود  گردم.  از  را  جنسي  تحريكات  ريشة  كه  تند 

، افراط و تفريط  بركنند؛ حضرت برآشفته و فرمود كه حرام است. به طور كلي از ديدگاه اسالم
 ول است. ئكننده به آن در پيشگاه الهي مسدر هر امري مذموم بوده و مبادرت 

اكرم رسول  حضرت  پيش  زن  گفت:    )ص(سه  يكي  كردند،  شكايت  خود  شوهر  از  و  آمدند 
نمي  مي شوهر من گوشت  اجتناب  بوي خوش  استعمال  از  من  ورزد.  خورد. دومي گفت: شوهر 

ناراحت شده دستور داد كه مردم به    )ص( خدا  جويد. پيامبر سومي گفت: شوهرم از زن دوري مي 
خورم،  رفت و فرمود: من كه پيشواي شما هستم، هم گوشت مي   جمع شوند. باالي منبر   مسجد 

 گردم. كنم و هم از زن خود برخوردار ميهم بوي خوش استعمال مي
اهل تصّوف  را بر خود نوعي رياضت برخي گوشت نمي   در ميان  دانند. در  مي   خورند و آن 

اسالمي طّب  نظر  از  كه  نيروي   صورتي  در  كاهش  نخورد،  گوشت  متوالي  روز  چهل  كه  كسي 
مي پديد  او  روحي  و  اسالم جسمي  البته  صحيح    آيد؛  نيز  را  افراط  مرتبة  به  گوشت  خوردن 

 داند. نمي
قرآن  زينت   به   مجيد   در  و  نعم  از  را  استفاده  آن  از  پرهيزكنندگان  و  شده  امر  الهي  هاي 

زينَُ »دهد  سخت مورد نكوهش قرار مي  َم  َحرَّ يِّٰباِت   وَ   لِِعٰباِدهِ   َاْخَرجَ   الَّتي  الل هِ   ةَ َمْن  ْزقِ   ِمنَ   الطَّ : چه  الرِّ

هاي  آفريده و روزي هايي را كه خداوند تبارك و تعالي براي بندگان خود  كسي حرام نموده زينت

 البته به شرطي كه از طريق حالل و با رعايت حدود الهي باشد. « پاك را؟
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شده در فقه الهي، هر يك عالوه بر آثار و خصوصيات بارز منفي و ُمضّرشان،  نجاسات معّرفي 
تما  در  كه  باطني  پليد  و  آلوده  عوامل  بر  دارند  اشاراتي  معنا  آثار  در  انسان،  روح  و  جان  با  س 

تر است. ذياًل به عنوان نمونه به ذكر مواردي اكتفا  بارتري بجا گذارند و اجتناب از آنها مهمزيان 
 شود.مي

نجاسات يا از لحاظ ظاهر نجسند و يا عالوه بر آن به لحاظ آثار و خواص باطني. پاكي نيز  
باطني. اثبات نجاسات ظاهري و رفع آنها    چنين است، پاكي ظاهر و پاكي از لحاظ آثار و خواص

به وسيله حضرات   است،  باطني  معلول خواص  نجاساتي كه  است، لكن  علوم ظاهري ممكن  با 
 معّرفي و بيان شده است. )ع( پيشوايان معصوم

نجس   خوك  است  به    العينحيواني  كه  َمضّراتي  و  نجاست  بر  عالوه  آن  گوشت  خوردن  و 
و...،  روده  و  معده  شدن  فاسد  مفاصل،  درد  مانند  رسيده،  اثبات  به  ظاهري  علوم  وسيله 
خصوصيات ديگري نيز دارد كه جزو خواص و آثار باطني اوست مانند تشديد حرص، زوال غيرت  

پذير باشد، مثل شكستن اجزاء چربي آن ولو با تجزيه امكان   و مرّوت. زايل شدن نجاست ظاهري
و تهيه اسيد چرب از آن، اّما به صرف تجزية شيميايي اين    هاي شيمياييو پيه خوك به روش

 رود و نجاست و حرمتش باقي است.مواد، خصوصيت باطني آنها از بين نمي 
حيوانات  است  رافع    ممكن  ظاهري،  نجاسات  رفع  آنها  در  كه  باشند  چنين  هم  ديگري 

نام برده   در فقه اسالمي  و خوك   آنها نباشد، ولي در بين حيوانات، سگ  نجاست و پليدي باطني
شده است كه در معنا اشارت است به پليدي ذاتي حرص و شهوت. خداوند متعال از تمام صفات  

انسان نهاد  در  يا تضعيف  حيوانات  تقويت  را  اين صفات  آدمي مختار است كه  اّما  داده،  قرار  ها 
َوعُّد بر عذاب در آيات و اخبار  . َتنمايد.  

وارده نيز براي افرادي است كه جنبة حيواني آنها قوي باشد. خصوصيات حيواني كه در انسان  
وجود دارد، مراتب اشّد آن در حيوانات است، بخصوص در چند حيواني كه در احكام و تعاليم  

 الهي ذكر شده است.
و در  فردي كه در يك صفت حيواني به نهايت برسد، از لحاظ سيرت فرقي با حيوان ندارد  

ها سيرتًا است نه صورتًا، هر چند قالب را  ، مسخ انسان شده است. بنا به كالم بزرگان  معنا مسخ 

  به آنان گفتيم بوزينگاني رانده  َرَدًة ٰخاِسئيَن: َفُقْلنٰا َلُهْم ُكونُوا ِق »آيت قرآني اين   از آن تأّثري باشد و 

 است نه جسماني. اشاره به مسخ معنوي  «شده باشيد
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قرآن  در  متعال  خداست، خداوند  غير  نام  به  ِذبح  و  خون  ِمْيته،  نجاسات،  جمله    مجيد   از 

َم َعَلْيُكُم اْلَمْيتَُ اِنَّٰما »فرمايد:  مي مَ   وَ  ةَ َحرَّ همانا گوشت مردار و   : بِهِ   الل هِ   لَِغْيرِ   اُِهلَّ  مٰا   وَ  اْلِخْنزيرِ  َلْحمَ  وَ   الدَّ

 .«و آنچه به نام غيرخدا ذبح شود، بر شما حرام شده است خون و گوشت خوك 

ها در  ِانحالل تدريجي بافتمردن حيوان به سبب پيري و يا مرض است. پيري نيز به علت  
هاي او خارج نشده، به علت تخمير  اثر ضعف و بيماري است. در هر دو حال، خوني كه از بافت 

رود. لذا  زيانش از بين نمي  ،هاي آن حتي در آتش نيز عقيم نشدهشديد، مضّر است و ميكروب 
هاي خطرناك،  آن عالوه بر مسموميت  وجود دارد كه خوردن ها ميكروبدر گوشت ميته، ميليون

هاي متمّدن  عوارض گوناگوني از قبيل ِالتهابات معده و روده، اسهال و استفراغ دارد و كلّيه انسان
مي  پرهيز  آن  از  آگاهانه  كنوني  دنياي  طبدر  علم  امروزه  مي   كنند.  حيوان  ثابت  اگر  كند 

 هاي آن خارج شده و ضرري ندارد. گردد، خون از بافتگوشت به طريق شرعي ذبح حالل 
ناپاك بودن حيواني منحصر به جهات فوق نيست، بلكه در صورت عدم    از نظر فقه اسالمي 

آن ذبيحه را    مراعات ساير شروط ذبح شرعي مانند رو به قبله بودن و ذكر نام خدا، شرع مقدس 
نمايد، ولو ظاهرًا در بررسي با وسايل آزمايشگاهي از لحاظ پاكي و ناپاكي اعالم مي حرام و نجس  

شكار كنند يا    يا پلنگ   تفاوتي مشاهده نشود. اّما اگر حيوان درنده و گوشتخواري را مانند گرگ 
ن نجاست يا بر طبق دستور شرع سر ببرند، بدنش پاك ولي خوردن گوشت آن حرام است، اي 

دارد.   باطني  جنبة  پاكي 
 

تحريم خوردن خون و پليدي آن در فقه، از ديدگاه علوم روز نيز دستوري متين و معقول  
شده از آنها باشد و اغلب  ترشح   هاي موذي و سمومن است خون حامل ميكروب است. زيرا ممك 

نافذ ديدگان شارع مقدس اسالم  اثر عفونت خون است. چهارده قرن قبل، پرتو  نيز در    امراض 
توانست اسرار كاينات و رموز موجودات را در اثر الهامات غيبي دريابد و با لحني راسخ پيروان  

 برد. حكمت آنها پي مي خود را از اموري نهي نمايد كه هزاران آزمايشگاه كنوني، تازه به 

همچنان كه در ذبح شرعي بايد چهار رگ گردن حيوان بريده و خون از بدنش تخليه گردد  
نيز تا وجود سالك از خودخواهي و َانانيَّت تخليه    پاك باشد، در تزكيه و تهذيب نفس تا ذبيحه  

 ر محسوب نگردد.نشود، چنان نفسي مقتول در راه خدا و ُمطهَّ
ظاهري را مراعات   و نظافت از اقسام نجاست، پليدي كافر است. كافر هرچند قواعد بهداشت

با   تماس  حكم  در  شده  ُمَتَنجِّس  شيء  آن  نمايد،  مالقات  را  شيء  رطوبت،  با  هرگاه  ولي  كند، 
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در   كافر  شخص  شايد  ظاهري  نظافت  لحاظ  از  كه  حالي  در  شود.  تطهير  بايد  و  است  ُمردار 
 تر به نظر آيد. مواردي از فرد مؤمن هم نظيف

آن شامل ظواهر است و برخي مشمول بواطن.    پليدي را معاني مختلفي است، برخي معاني
علل   با  دارد،  عميقي  تأثير  ظواهر  در  پليدي  آن  يعني  است،  ظواهر  به  مربوط  كه  معاني  آن 

  توان به مرتبه تطهير رساند كه قسمتي از آن تحت عنوان ُمطهِّرات در احكام فقهي ظاهري مي 
پذير ي پليدي به واسطة علل يا ُمطهِّرات مذكور امكان بيان شده است. لكن تطهير معاني باطن

 نيست.
پليدي  مطّهرات  ديگر،  عبارت  ظاهريبه  پليدي   ، هاي  مطّهرات  و  است  باطنيديگر    ، هاي 

هاي باطني َاَشّد  توان تطهير كرد. آثار پليدي هاي باطني را به وسيله علل باطني مي ديگر. پليدي 
هاي جسمي. زيرا  هاي روحي اشّد است از بيماري بيماري هاي ظاهري، چنان كه  است از پليدي 

با  پليدي  ظاهر  و هاي  گشته  پاكيزه  و  پاك  آن  مطهِّر  با  توجهي  آن    اندك  آثار  از  اثري  ديگر 
هاي باطن جز علل باطني نيست. يكي از آن علل كه  مشهود نيست، اّما رافع و دافع آثار پليدي 

قرار مي تمام علت تأثير  را تحت  انقطاع ها  به مقام  ارتباط دل به خداست كه دل  آمده و    دهد، 
پيوندد. در اين صورت، آن پليدي تبديل  مي   همچو پيوستن باران به دريا، به بحر بيكران توحيد

 رسد.هور مي دل، به عرصة ظ به پاكي نهايي گشته و ثمرات طّيبة الهي از شجرة طّيبه
اسالم دين  به  اگر  لكن  او،  باطن  در  است  كفر  ذاتي  پليدي  جهت  از  كافر  ُمَشرَّف    ناپاكي 

شود، پاك است هرچند از لحاظ ظاهر در او نه افزايشي صورت گرفته و نه كاهشي. در اين حال  
فتار نكرده، احتمال  اشياء مورد تماس او هم پاك است. اّما چون تا حال بر طبق احكام اسالم ر 

وجود داشته باشد كه بايد بررسي و تطهير    دارد كه در فرش و لباس و اشياء او نجاست ظاهري
آنها   ها جنبة باطني دارد و با پاك شدن ظاهر آنها، آثار پليدي باطنياي از پليدي شود. پس پاره

 شود. محو نمي 
 است، در معنا در مورد شرك و  صادق   اين احكام در مورد شرك و كفر جلي   طور كه همان 

گردد كه اكثر مؤمنين ظاهري،  ها برداشته شود معلوم ميكند. اگر پردهكفر خفي نيز صدق مي 

خفي شرك  عارضة  از  و  مشركند  هنوز  ناپاكند    باطنًا  الهي  پيشگاه  در  و  نيافته  اِنََّما »نجات 
:  .«حقيقت اين است كه مشركان ناپاكند اْلُمْشرُِكوَن نََجس 

شوي    حقيقي نيستي، بايد وارد بتخانة نفس  اي سالك طريق حق! بدان كه هنوز تو ابراهيم
 خدا شوي.  ابراهيم حقيقي رسي و خليلهاي نفس خود را بشكني تا به  و بت
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َجناَبت است. اي    شرايط صّحت عبادت، پاك بودن از  اقسام نجاسات َمني است و از   يكي از 
سالك اگر يك قطره آب ناپاك از باطن مرد برخيزد، َجنابت او را ثابت شود ولي به آب طهور  

ذّره مي اگر  اّما  نمود.  زايل  را  آن  ناپا توان  به آب همة    كي خودبينياي  مرد گردد،  باطن  ساكن 
ُفُتوح  عالم نمي  را زايل كرد. سالكا زندگي حقيقي آن است كه  نه آن كه    ايمانيتوان آن  دهد 

روح حيواني نهد.  
 

، اگر يكي ديگر از نجاسات، ُمسِكر است و پليدي آن به قدري است كه بر طبق احكام فقهي
اي  و مطّهر گردد. گرچه قطره  اي از آن به چاه افتد، بايد تمام آب آن كشيده شود تا پاك قطره

و نجس نمايد، ولي به علت پليدي    ُمسِكر اي نيست كه آب چاه را  اندازهمسِكر ظاهرًا اثرش به  
آن با رفع آثار و خصوصيات ظاهري، آثار و خواص باطني آن محو نگردد و تا اثرات آن    باطني

 نمايد. آن را پليد و نجس اعالم مي  اسالم   نجاست از ظاهر و باطن باقي است، شرع مقدس
معاصي    َخْمر ُشْرِب   به  ا   كبيرهاز  و  اجتناب كنند.  موجب حكم  ست  آن  از  بايد  الهي همه 

واردهضررهاي جسمي   روحي  به   و  آن  بي  از  و حساب  بشريت  پيشوايان  حّد  كه  آنجا  تا  است، 
دانسته  معاصي  رأس  را  آن  رسول  اسالم  حضرت  در  مي   )ص(اكرماند.  را  معاصي  تمام  فرمايد: 

ها خمر خورده، عالوه  اي جمع كردند و كليِد در آن را در شرب خمر نهادند. كسي كه سال خانه
سويي كه در جسم و جان خود نهاده، ممكن است آثار زيانبار آن ساليان متمادي در    بر اثرات 

عذاب الهي رهايي    وت او باقي است، ازاو باقي بماند. مسّلمًا تا چنان آثاري بعد از فاوالد و نسل  
شود، چندان مقبول پيشگاه  نخواهد يافت. توبه از گناهاني كه آثار آن منتهي به خود فرد نمي 

اند كه گناه نكنيد يا الاقل گناه شما طوري باشد كه با فوت شما  الهي نيست. بدين جهت فرموده
احك در  خمر  شارِب  براي  حد  تعيين  بميرد.  هم  گناه  وآن  الهي  بعضي    ام  در  او  قتل  بر  حكم 

 شود.فساد و آثار سويي است كه از او به جامعه وارد مي  مراتب، به جهت كثرت

چيزي است كه سبب تضييِع عقل و هوش و آگاهي انسان شود و چنان    در حقيقت، ُمْسِكر 
ترين  ت حسابگري او را فلج كرده، در پايين او را به خواب ناشي از مستي و غفلت فرو برد كه قدر 

موقعيت قرار دهد. چه،  
او كجا و محاسبة     اين صورت  در 

اْلَغْفلَ »فرمايد:  السالم ميعليه   روزمرة نفس كجا؟! اين است كه حضرت علي   َاْبَعدُ   اْلُغُرورِ   وَ   ةِ ُسْكُر 
و غرور كه ديرتر از    هر مستي به هوشياري انجامد ِااّل مست از بادة غفلت  :اْلَخُمورِ   ُسْكرِ   ِمنْ   ة  اِفٰاَق 
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هايي به عالم بشريت وارد گشته  ها و خسارات واِفری از چنين مستي. زيان «همه هوشيار گردد

 است.
  بادة غفلت اي از  كند، اختالط قطره اي مسكر چاه آبي را نجس و آلوده مي بنابراين اگر قطره

آب   همانند  را  آنها  كرده  آلوده  را  او  بيشتر  مراتب  به  انسان،  كماالت  و  فضل  و  علم  با  غرور  و 
 مسمومي كند كه چه بسا هالك او و ديگران را در پي داشته باشد.

الهي در مورد مسكرات انگور به آفتاب  حكم ديگر  جوش آيد، حرام    اين است كه اگر آب 
است و ناپاك و اگر به آتش جوش آيد، پاك است و حرام، و اگر به آتش جوش آيد و دو ثلث آن  

 برود، پاك است و حالل. 
علم و  زاييدة  فضايل و كماالتي كه  آن است كه  اين حكم مقدس  باطني  معاني  از جمله 

اليقين  -  عقل ظاهري اين چنين فضايلي  باشد، توليد مستي و غفلت و غرور مي   -  علم  نمايد. 

نور   و  بوده  قَْلبي:  »اعتباري  يابدلَِيْطَمئِنَّ  آرامش  دلم  با   «تا  اگر  نخواهد شد. ولي  در آن متجّلي 

اليقين  الهي به مرحله حق  از خطرات و آفات، و چنين    عشق  برسد، پاك است و حالل و مبّرا 
 فضايل و كماالت موجب آرامش و اطمينان دل است.

آب،   مانند  دارد  مطهِّر وجود  نوعي  آلودگي ظاهري  و  پليدي  هر  مقابل  در  كه  همان طور 
آفتاب انقالب، استحاله خاك،  آلودگي  ،  َقَذرو...،  باطنيها و  نيز مطّهرات معنوي  ات  باطني    را  و 

است. احكام مطّهرات در فقه عالوه بر تطهير ظاهري، اشاراتي دارند به عوامل مطّهر معنوي كه  
 شود. ذياًل به مواردي اشاره مي 

ماند كه آن را  ترين ُمطهِّرات آب است، آب يا به حقيقت و اصِل خود باقي مي مهم  يكي از 
جهت  يا به    يا انتقاالت در شمار عصارات درآمده و  ت وگويند، و يا به واسطة تحوال  آب مطلق 

از آن سلب مي گويند. آبي كه با    گردد و آن را آب مضاف امتزاج با اجسام ديگر عرفًا اسم آب 
اجسام طاهرة ديگر َمْمُزوج گردد، اگر امتزاج آن بقدري باشد كه از نظر عرف تبدُّل حاصل نشود،  

 گردد.مسلوب نمي طهوريَّت از آن 
و كر به مالقات نجس، متنّجس    منقسم است به جاري، كّر و قليل. آب جاري  آب مطلق

گرچه    گردد مگر به تغيير آنها به يكي از اوصاف عين نجس از رنگ و بو و طعم. آب مضافنمي
مي متنّجس  نجاست،  مالقات  مجّرد  به  ولي  است  قليل پاك  آب  به    گردد.  گرچه  و  است  پاک 

می  متنّجس  نجاست  مالقات  پاک مجّرد  فقه،  در  مذکور  خاص  شرايط  تحت  ولی  کننده  گردد، 
 است.
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كه    به لسان ُمترجميِن اسرار وحي، آب اشارت است بر علوم و معارف و فضل و رحمت الهي 

:  »سبب حيات حقيقي و ابدي قلوب است   اي را از  و هر چيز زندهَو َجَعْلنٰا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ

آورديم پديد  بزرگان«آب  در سينة  معارف حقة مخزون  و  علوم  و  زاللي  . حقايق  آب  مانند  به   ،

ها و  جوشد. اّما وقتي وارد رودخانهميهاي پاك  شود يا از سرچشمه است كه از آسمان نازل مي
هاي پليد و  يابد، با مواد ديگر مخلوط شده از زمين ها و كثافات تماس ميمجاري شده با آلودگي

گردد. اين مخلوطات در وجود متعّلمين، همانا عقايد و  گذرد و آلوده مي هاي سر راهي مي زباله
ا  هاي شخصيتي منش  امور نفساني و خودپرستيآنان  از  بر سالكين است  ست كه ناشي  هاست. 

تصفيه نموده و به گنجينة    كه به توفيق الهي آن علوم و معارف را در پااليشگاه عقل و وجدان
ِااّل چنين علمي نه سبب نجات خود است و نه موجب ارشاد غير، و وقتي به افراد  رسانند. و   دل

ديگر منتقل شود، نقش شكوفايي استعدادهاي آنان را نداشته چه بسا عامل انهدام آن استعدادها  
 و انحراف آنان گردد.

فرمايند:  مي   )ص(. حضرت رسول اكرمشناسياحكام آبها در معنا بابي است از ابواب خويشتن 

اْلٰماِء: » اْلٰخالِِص َكَمَثِل  اْلُمْؤِمِن  بعد از    )ع( و حضرت صادق  «َمَثل مؤمن خالص، َمثل آب است  َمَثُل 

فرمايد كه انسان مؤمن  بيان خصوصياتي از آب مانند صفا، لطافت، ِرقَّت و َطُهورّيت آن، اشاره مي 
 هايي باشد.بايد در معاشرت با سايرين داراي چنان ويژگي

الهي  نمي  مردان  متأّثر  تنها  نه  آلودگي  هيچ  از  و  تطهير  درياصفتند  عامل  خود  كه  شوند 
قليل قلوبند آب  ناقص،  اّما  به    .  كه  ماَند  پليدي را  با  مالقات  پليد  اندك  و  داده  تغيير صفت  ها، 

ها داشته، طهورند، ولي  گردد. برخي همانند آب كّر تا حدي قدرت مقاومت در مقابل آلودگيمي
ناپاك گردند، مگر اين  ها آثار و صفات اوليه خود را از دست داده  در اثر تماس بيشتر با پليدي 

 هاي جاري فيض الهي اتصالي يابند. كه با آب
چشمه  مقابل  دل در  زمين  در  تعالي  و  تبارك  خداوند  ظاهري،  سارهاي  چشمه ها  سارهاي 

  و اْلَْسٰماَء ُكلَّٰها:    َو َعلََّم ا َدمَ » سارهاي دروني به ُمفاد آية كريمة  تعبيه فرموده است. چشمه   دروني

منابع علم خداست، ولي استفاده از آنها نياز ُمْبَرم و دائم به    «ها را به آدم آموختهمه نام  خدا 

با پاك  به معناي خاص و متعالي آن است كه  آنها، اخالص  يگانه عامل اليروبي  اليروبي دارد. 

ا  مٰا َاْخَلَص َعْبدًا لِل ِه َعزَّ َو َجلَّ »گردد  هاي ناب در درون انسان متجّلي ميكردن آنها، انبوه معرفت  اِل
اْلِحْكمَ  َينٰابيُع  ای خود را برای خدا خالص نکرد جز اين که  هيچ بنده  :لِٰسانِهِ   اِليٰ   قَْلبِهِ   ِمنْ   ةِ َجَرْت 
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 .«های حکمت از قلبش به زبانش جاری شدچشمه 

امثال   مانند فرش و  به فشردن شيِء متنّجس  نياز  از جمله مطهِّرات است كه بدون  باران 
كند. ريزش باران رحمت الهي بر قلوب نيز چنين است كه به  آن را پاك ميآن، به ميزان نفوذ  
دل  آمادگي  رياضتميزان  فشار  تحمل  بدون  پاكيزه   ها،  پليدي  و  لوث  از  كرده  نفوذ  آنها  در 

 نمايد. مي
نعمت از  را  ما  را كه  تعالي  و  تبارك  بهره هاي بي سپاس خداوند  به عهد  شمار  و  نمود  مند 

وفا كرد. زمين معرفت را ميراث ما قرار داد، از آسمان حقيقت و سحاب َمكَرَمت، باران    خويش
در جان ما    بر زمين دل ما باريد، نور محبت   و اولياء   و اوصياء  رحمِت كالم خدا و حضرات انبياء

 ت. آميخت و شور عشق در دل برانگيخ
مطهِّر ديگر، خود موجود زنده و ذيروح است كه با دامنة عمل محدود، خدمت بزرگش را  

گوشتي از طبع اصلي خود انحرافي يابد و به  دهد. اگر حيوان حالل نسبت به بدن خود انجام مي 
خوردن  نجاست از  را  او  بايد  آن،  گوشت  شدن  استفاده  قابل  و  پاك  براي  كند،  عادت  خواري 

تعيين شده غذاي پاك دهند تا از آن    ند و تا مدت معيني كه در احكام فقهينجاست منع كن 
سلول برگردد.  و  عادت  رفته  بين  از  مختصري  زمان  در  ناپاك،  غذاي  اثر  در  شده  نجس  هاي 

گردد. شارع الهي بعد از ازالة كامل نجاست و گذشت زمان كافي، هاي تازه جانشين آن ميسلول
 داند.حيوان را پاك و گوشتش را قابل استفاده مي آن 

حيوانات  ِاسِتْبراء حرام   اّما  قابل  حيوانات    گوشت  مشتهّيه  قوة  خواستة  زيرا  نيستند. 
به پليدي حرام ناپاكيگوشت نسبت  با حفظ آن  ها و  ها كه در كيفيت بدن تأثير بسزايي دارد، 

خور از  ناپاكيحيوان  نمي دن  تغيير  انفعاالت  و  فعل  در  نيابد،  ها  ِحليَّت  خوردنش  لذا  و  يابد 
 صحرايي باشد يا دريايي.

يا حرمت گوشت حيوان، همانا كيفيت خواستة فوق  ميزان اصلي در حلّيت  الذكر بنابراين 
پاره از لحاظ مثبت و  است كه در بعضي معلوم و در  اين كيفيت  اي غيرمعلوم است. تشخيص 

متمايل  ها  ها و ناپاكيفي با توجه به تغذيه آن حيوان امكانپذير است كه آيا نسبت به پليدي من
 است يا نه. 

استحاله اقسام مطهِّرات،  به حقيقت چيز    از  است  ُمبدَّل شدن حقيقت چيزي  آن  و  است 
تغيير   استحاله  در  بنابراين  شود.  خاكستر  و  بسوزد  آتش  در  نجس  چوب  كه  اين  مانند  ديگر، 
آب   در  خون  اگر  شكل.  تغيير  نه  است  ذات  تغيير  ماهّيت،  تغيير  و  است  مطرح  شيء  ماهيت 
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اّما   است،  نجس  و  نشده  واقع  استحاله  مقام  در  تغيير  بجوشد،  بسوزد،  خشك  صورت  به  وقتي 
ريزي با حرارت زياد،  گري كه نجس شده باشد، بعد از قالب ماهيت داده و پاك است. گل كوزه

وقتي نجاست آن به كلي از بين رود، در حكم تغيير ماهيت است، زيرا نجاسات مواد آلي هستند  
 روند. و در حرارت از بين مي 

دهند كه نجاست آنها به كلي محو شود، لذا در  يت مي بعضي از اشياء نجس وقتي تغيير ماه 
نمي صورت  ماهيت  تغيير  است  باقي  نجاست  تا  اشياء  تغيير  اين  يا  طهارت،  شرط  پس  گيرد. 

 ماهيت شيء است يا محو نجاست از آن تا مرتبة يقين. 
مجازي   عارفان  هستي  هيزم  محب  كامل،  آتش  فداي  را  حق   ت خود  تجّلي  اين    و  كردند. 

مبارك است آن كه  ُبورَِك َمْن ِفي الناٰارِ َو َمْن َحْوَلٰها: »فرمايد:  مي  همان آتش مباركي است كه قرآن

. بركت اصلي، بركتي است اليزال كه تحّقق آن  «درون آتش است و آن كه پيرامون آن قرار دارد

است كه از تحّقق    «خدا  محبت بهُحباًا لِل ِه:  »و يا    «خدا  شديدترين محبت به َاَشد  ُحباًا لِل ِه:  » معلول  

الناٰارِ:  »آية شريفة مذكور    گردد. درمتجّلي مي   و عين اليقين  حق اليقين اشاره بر   «در آتشِفي 

  ، اين است استحالة معنوي «ُحباًا لِل هِ »اشاره بر    «پيرامون آنَحْوَلٰها:  »  است و  «اََشد  ُحباًا لِل هِ »عشق يا  

 و خدايي. 
برخي  آفتاب شده  معين  فقه  در  كه  خاصي  شرايط  تحت  كه  است  ديگري  مطهِّر  اشياء  ، 

مي تطهير  را  در  نجس  نجس  شيء  استقرار  و  آفتاب  مانع  بدون  تابش  آنها  جمله  از  كه  نمايد، 
الهي  معنوي عقل  بر خورشيد  است  اشاره  آفتاب،  معنا  و    مقابل آن است. در  آثار و خواص  كه 

اند: سالكا! بدان  الهي فرموده   طهورّيت آن بسي بيش از آفتاب ظاهري است؛ اين است كه عارفان
، صورت عقل الهي توست. همچنان كه شمس، ُمَنوِّر عالم است و به واسطة آن هرچه  كه شمس

خام است پخته شود و آنچه زايد است سوخته گردد و چون از مشرق سر برآورد، ظلمت شب را  
پديد   روشن  روز  و  َجْيبِ بزدايد  از  نيز چون  الهي  عقل  انسان سر  آيد،  ِجِبلَِّت  َجَبل  از  و  غيب   

آن هرچه در وجود  واسطة  به  و  مبّدل گرداند  علم  روز روشن  به  را  برآورد، ظلمت شب جهل 
انسان، خام است پخته شود و آنچه زايد است سوخته گردد. هر صفتي كه در نفس باشد بدو  

را  مي و معّدالت  آشكار سازد و حل مشكالت كند  را  پنهان  و  را  به  نماياند  ُمَغيَّبات  و  آرد  فهم 
 كشف نمايد و انسان به نور عقل الهي در حّد خويشتن به ُكْنِه كّل اشياء محيط گردد.

كند و ساير مطّهرات از  ها را مطّهر معيني پاك مي بسيارند، برخي آلودگي  مطّهرات معنوي
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معنو مطّهرات  بعضي  اّما  برنيايند.  آن  تطهير  آلودگيعهدة  كه  هستند  تطهير  ي  را  زيادي  هاي 
 كنند كه از جملة آنها استماع كالم الهي و آيات قرآني است.مي

آلودگي پاره انسان راه اي  به درون  باصره و ساير حواس ظاهري  به وسيلة قوة سامعه و  ها 
كند. در  در دل نفوذ مي   يابد، و برخي ديگر در اثر ضعف قواي معنوي از طريق حواس باطنيمي

آلودگي  اين  همة  الهي  مقابل  كالم  استماع  همانا  كه  دارد  وجود  باطني  و  واقعي  مطهِّر  يك  ها 
 است، به خصوص براي آنان كه متعّهد و مصمَّم باشند كه به آن آيات و فرامين عمل كنند. 

كه تمام آمال و  محفل مقدسي كه در آن آيات الهي تالوت شود، باطنًا پيشگاه الهي است  
آلودگي  تمام  تطهير  است؛ جايگاه  متوقف  آنجا  در  باطنيآرزوها  الهي    هاي  مقدس  كالم  است. 

ها خشك و از ثمردهي بازمانده بود، آبياري كرده اشجار طّيبة بوستان قلب را كه در اثر آلودگي 
 گردد. و سبب رشد و باروري آنها مي

را فوايدي ظاهري و باطني بسيار است. امروزه در طب ثابت    و از جمله غسل   احكام اسالم 
بيني در آن، از ساير مواد نجس و آلوده پليدتر است. اين مواد با شده كه مني و موجودات ذّره 

ار  كبد  و  ِدماغ  و  قلب  مانند  بدن  رييسة  اعضاء دچار  اعضاء  همة  جنابت  در  دارد.  خاصي  تباط 
تشّنجي شده، انقالبي در همة اعصاب و عضالت، و اضطرابي در حركات قلب و شرايين و عروق،  

اسالم غسل را    آيد. از اين جهت شرع مقدس و َتَموُّجاتي در خون و تهييجاتي در ِدماغ پديد مي 
شود و اعصاب را َتْليين دهد، و دماغ و قلب و كبد را تلطيف و  واجب كرده تا ظاهر بدن َتْرطيب  

آن  تسكيني حاصل   از  ناشي  بد  بوي  و  دهد  آرامش  اضطراب،  از  بعد  را  اعضاء و جوارح  و  آيد 
 را بيابد.  حركات را رفع نمايد تا انسان شايستگي و لياقت ورود به عالم قدس 

و غسل  تيمُّم آب، جايگزين وضو  فقدان  و  عذر شرعي  موقع  در  كه  است  شود. مي   عملي 
با اصل خود متناسب   فايده  باشد كه در  بايد قائم مقام وضو و غسل چيزي  ليكن  ظاهرًا  شود، 

نظافتخاك  برخالف  تيمم  در  جايگزيني    آلودگي  اين  حكمت  پس  است،  آب  با  شستشو  و 
 سخ آن است كه:چيست؟ پا 

تكاليف بر دو قسمند: اصلي و َتَوصُّلي. مطلوب ذاتي قابل تغيير نيست مانند اصل نماز كه  
حقيقت دعا و مظهر عبوديت است و دليل تواضع و خشوع. اّما واجبات توصّلي كه مكمِّل غرض  

در موقع لزوم توانند  اند چون وضو، قيام و قعود، ركوع و سجود، قابل تغيير و تبديلند و مياصلي 
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به صورت ديگر نيز درآيند. اين قبوِل َبَدل و پذيرفتن قائم مقام براي رفع َحَرج است، زيرا اگر  

خدا براي شما   ُيريُد الل ُه بُِكُم الُيسَر:  »سخت گيرد نقِض غرض شود و توليد مرض    شرع مقدس

به ترك  «خواهدآساني مي انسان يكسره  اگر  رفته  ، و  را معذور دارد،  عبادت عادت كند و خود 

و   اين جايگزيني  بنابراين حكمت  َمهجور گردد.  از فيض حضور  فرا گرفته،  تاريكي  را  رفته دل 
انس نشدن  منقطع  قدس،  مجلس  به  ورود  و    اجازة  اهمال  به  گرايش  عدم  و  عبادت  الفت  و 

 .ُمسامحت است تا دل به خدا متصل گشته، آرام گيرد
از   كه  عذري  به  نظر  سالك  اكنون  است.  ِانكسار  و  خضوع  الهي  پيشگاه  در  حضور  شرط 
تا   بيشتر كند  تواضع  به اظهار خضوع و  به آن دارد، جبران آن  يا عدم دسترسي  استعمال آب 
بدين وسيله بندگي خود را نسبت به خدا اعالم دارد. چه از معاني دست برخاك زدن و بر روي  

خاكساري و فروتني است، كه اقتضاي درخواست عفو و تقاضاي حمايت و  خود كشيدن، اظهار  
ميكرب با  مبارزه  در  نيز  كه خاك  دانست  بايد  آن،  بر  عالوه  است.  همين  عنايت  به  شمول  ها، 

ُموا َصعيدًا َطيِّبًا: »شرط پاك بودن در حكم آب است   . «پس بر خاكي پاك تيمم كنيدَفَتَيمَّ

تكليف   بودن  ساقط  در اّما  بانوان  روزة  و  محسوب    نماز  عبادت  ترك  ماهانه،  عادت  اّيام 
صّحت  نمي آن  مقّدمة  كه  است  تقّرب  كمال  و  معنوي  خير  حصول  عبادت،  از  نظر  زيرا  گردد. 

است   ناراحتي  و  بيماري  نوعي  حيض  و  است،  جسمي  و  ُهَو  »روحي  قُْل  اْلَمحيِض  َعِن  َيْسَئُلونََك 
 .«است  نوعي بيماري و ناراحتيپرسند بگو آن نه مي از تو در باره عادت ماها َاذًي:  

از تعادل خارج كند.  اي امراض جسمي، نه علت ضعف روحي پاره اند و نه آثارشان روح را 
به عبادت سبب حصول خير   قيام  اكثر زنان،  به علت ضعف روحي زياد در  اين حالت  لكن در 

از  و روحي گردد.  بسا موجب خسارات جسمي  با مالحظة كمال خير  اين   معنوي نشده چه  رو 
اين  دنيوي و اخروي و ظاهري و باطني افراد، امر است در اين حال به خودداري از عبادت. البته  

ها و حتي  ِااّل در صورت فقدان شروط، چه بسا اين مدت ماهايام را حداقل و حداكثري است و
 ها به طول انجامد.سال

امر است، اّما اين وضو و غسل موجب تطهير كالُبد    در احكام الهي گرچه به وضو و غسل
است نه تطهير روحاني. تطهير جسمي بدون همراهي تطهير روحي، انسان را به هدف    جسماني

هالكت  و  اخالقي  رذايل  همه  منشأ  نرساند.  انبياءاصلي  حضرات  مأموريت  و  است  نفس  و    ها 
تر از تطهير از َاحداث است  از عيوب بسي مهم   براي تطهير آن است. تطهير نفس   و اولياء   ياء اوص
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  ها مجاهدت بايد تا نفس از ها در نفس باقي بماند، لذا مدت ممكن است سال  چه، َقَذرات نفساني
 عيوب پاك گردد.

. هرچه مراتب  با عقل سليم  پذير است و تطهير نفسامكان   تطهير احداث به وضو و غسل 
اين طهارت قلبي  انسان قوي  ايمان و علم و معرفت بيشتر باشد، عقل باطني  تر بوده و حصول 

 بيشتر ميّسر است.
امام   ظاهر،  مي   )ع(صادقحضرت  لحاظ  از  اسباغ  است.  الزم  وضو  در  ِاسباغ  رعايت  فرمايد: 

كامل نمودن وضو است به رساندن آب به همة اعضاء وضو، و رعايت آداب و مستحباتي است كه  
برحسب معني باطن، طهارت تمام وجود است از ظاهر و باطن   از شرع َانور رسيده. اّما ُطْهِر ساِبغ

تا نقطه و   از وجود وضوگيرنده و نمازگزار آلوده به نجاست گناه و پليدي رذايل  قلب و فكر  اي 
 اخالقي نباشد. 

و وضوي ظاهري، وضو و غسل ديگري است. وضو و   الهي را عالوه بر غسل   بنابراين عارف 
الهي از آب عهد  انقطاع؛ وضو و غسل  از آب عشق و  اي  . اگر وضو و غسل ظاهري درپارهغسل 

او    موارد واجب است، بر سالك عارف است كه هر آني با وضو و غسل باطني باشد كه وظايف 
 ماوراي سايرين است. 

وَ »اند:  فرموده  بزرگان اِنِفٰصال   :   َاْلوُضوءُ  اِتِّٰصال  لٰوُة  تا در    «انفصال است و نماز اتصالوضو    الصَّ

، اتصال نيست. چون اين انفصال و اتصال جمع شود، كمالّيت  ةوضو انفصال حاصل نشود درصلو
نمودار گردد و اين حقيقت    حاصل آيد. در اين مقام است كه جهت برخيزد و قبلة باطني  ةصلو

نحراف از آن در فقه الهي، در معنا اشاراتي است  عيان گردد كه احكام قبله و كيفيت صّحت و يا ا
دل ازلي  و  باطني  قبلة  كاملبر  انسان  قلب  در  ازلي  قبلة  كاملة  تجّلي  نشيمنگاه    ها.  كه  است 

هاست و حركات جزيي و  است. آري انسان كامل، قبلة كل، در حركت ِاسِتكمالي انسان   تعاليحق 
طّيبه شجرة  ثمرة  است.  همه  سرمشق  او  و    كّلي  شرط وجودّيه  او  از  تبعيت  و  اوست  ايجادّيه 

 حقيقي سعادت در دنيا و عقبٰي است.

 

فرايض و اعمال ديني در پيشگاه احدّيت، نماز است كه  ترين عبادات و مهم محبوب ترين 
هاي  مشتق است از تصليه؛ مستقيم كردن چوب  ةآيات و اخبار در فضيلت آن بسيار است. صلو

كج را در اثر نزديك كردن به آتش و حرارت دادن به آن، َتْصليه گويند. نمازگزار با توجه به مبدأ  
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هاي نفس را تعديل  ازلي، كجروي   اعلٰي و با حرارت حاصله در حركت صعودي و قرب به شمس
 نمايد. مي

هم راز و نياز و مناجات    نماز ظاهرًا جزو فروع است، لكن در واقع از اصول جدا نيست. نماز
ِااّل ستون دين و ِمفتاح باب سعادت نبود. در عالم برزخ  ، و با حق است و هم سير مراحل توحيد

اولين سؤال از نماز است، اگر مقبول شد ساير اعمال قابل بررسي است. خوشا به حال كسي كه  
 نمازش مقبول پيشگاه الهي باشد.

بس كه نسبت آن به ساير عبادات مانند نسبت انسان است به ساير  در عظمت نماز همين  
را مقامي است   نامند. هريك از فرشتگانو معجون الهي مي آن را عبادت جامع  موجودات. عارفان

در قعود. اّما انسان، اين  معلوم و حّدي محدود كه از آن تجاوز نكنند، بعضي در قيامند و برخي  
نسخة جامع وجود، گاه در قيام است گاه در قعود، گاه در ركوع است و زماني در سجود. چنان  

اي  يك از افعال نماز نيز آثار ويژه  يك از اعضاء انسان را فعل و اثري مخصوص است، هر   كه هر 
 دارد. 

تربيتي اسالمنماز عالي بنده   ترين درس مكتب  ارتباط  برقراري  از تشريع آن  است، هدف 
دانند كه نماز با جان و  خوانند، ليكن نمياست با خداي يكتا و استحكام بندگي. بسياري نماز مي 

آنان چه مي  از آن نمي روح  از هدف اصلي نماز، سودي  برند. چنين  كند و بدين علت با غفلت 
، نماز بازدارندة  رو با آن كه به نّص قرآناز اين   نمازي نه روشنگر جان است و نه نيروبخش انسان،

فحشاء از  سال  انسان  گذشت  از  پس  را  نمازگزاران  از  بسياري  ولي  است،  منكر  نيروي  و  ها 
اند، نه حقيقت نماز كه تنها صورتي از  از گناه نيست. در واقع آنچه آنان بجا آورده   خويشتنداري 

از عاَلم معنا خبري نيست.  را  و ِخْدر طبيعت  ماّدي  عالم  بازماندگان در حجاب  بوده است.  آن 
كدام حسرت و ندامت و خسارت از اين باالتر كه بعد از عمري َتَعب در راه چيزي كه ماية كمال  

را هيچ بهرة معنوي ندهد، كه ماية  سعادت   آنان  تنها  نه  انسانيت است،  و تحّقق صورت كمال 
 هاي ظلمانيه گردد! كدورت قلبّيه و حجاب 

قلبي  اعضاء  انسان  براي  ظاهري،  اعضاء  صورت،    همانند  مقابل  در  است.  باطني  چشم،  و 
داراي صورت، چشم و گوش و زبان و    گوش، زبان و دست و پاي ظاهري، قلب باطني انسان نيز 

به لسان ظاهر   هاي معنوي است. ذكر بر دو گونه است: ظاهري و باطني. ذكر ظاهري اندام ساير  
.  و سجود دل  . همچنين او را دو سجود است: سجود جسد به لسان دل  جاري گردد و ذكر باطني

يابد و در دّومي، پيشاني دل بر خاك بارگاه الهي، كه  در اّولي پيشاني ظاهري با خاك تماس مي 
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 آن كمال تعظيم واقعي بر حق است.

باطن   و  قلب  عضو  با  هماهنگ  ظاهري،  عضو  كه عمل  است  وقتي  اعمال  مقبوليت  كمال 
به شرطي مقبول    را بهايي نيست. مثاًل ذكر ظاهري ِااّل صرف حركات عضو ظاهري  انجام گيرد و 

است كه با زبان قلب همراه باشد. بسا كه زباِن ظاهر ذاكر باشد و زبان باطن، ساكت و يا زبان  
 دل بر خالف زبان ظاهر باشد.

اعضاء باطني قابل مقايسه با اعضاء ظاهري نيست. اعضاء جسمي مربوط به عالم خاك است  
ها و استعدادهاي معنوي  اعضاء باطن، مربوط به عالم پاك. اعضاء باطني در واقع همان قدرت   و

 نباشد.  انسان است و به منزلة بال و پر معنوي او، كه او كم از ماليك
مؤمن ِمعراج  و    نماز  صعود  خدايي  پر  و  بال  با  الهي  انسان  اوست.  پرواز  وسيلة  عروج  و 

عمل  مي و  علم  آري  نباشد.  ظاهري  پر  و  بال  با  مقايسه  قابل  هرگز  كه  پري  و  بال  آن  نمايد، 
 دهد.خدايي دو بال است كه صاحب خود را در عالم حقيقت و معني پرواز مي 

از اعضاء و جاني است بسيط كه بدن به واسطة آن   چنان كه انسان را بدني است مرّكب 
مي  آثار  و  افعال  نام    گردد،منشأ  به  است  باطني  و  افعال  از  مركب  است  ظاهري  نيز  را  نماز 

جان و پيكر  اخالص، كه افعال نماز بدان وسيله منشأ ثواب گردد و قابل قبول. چنان كه بدن بي
بيبي نماز  نيايد،  بكار  و  روان  عاشقان جمال  در  ناب  اخالص  تجّلي  نكند.  نياز  رفع  نيز  اخالص 

با عشق و آنان  ازلي است،  نهايي   محبت  كمال  به مرتبة  را طي كرده  و تكامل  بندگي  مراحل 
 بخشند. نهند و به اهداف واالي خلقت تحّقق مي كماالت قدم مي

بزرگان  كالم  به  محبت   بنا  اميد،  ترس،  است:  چيز  سه  اين  از  يكي  عبادت  و   انگيزة 
 قسمند: كنندگان از اين لحاظ سه عبادت 

يِن:  »به خاطر امنيت از عذاب، و آيه شريفه    عبادت غالمان  -اول   خداوند روز  مٰالِِك َيْومِ الدا

 كه ِاشعار به روز حساب و مجازات دارد، محّرك آنان است. «جزاست

َالرَّحٰمِن الرَّحيمِ: »به اميد رسيدن به بهشت و نعم آن، و آيه شريفه    عبادت سوداگران   -دوم  
 اينان است. دهد، مشّوق  هاي الهي مي كه نويد نعمت «بخشنده و مهربان

اولياء  -سوم   الهي، عبادت    به جهت عشق و محبت   عبادت حضرات  به  به ذات  نه  ايشان 

اِياٰاَك نَْعُبُد َو  » آية شريفة ، بلكه محِض طاعت و سپاسگزاري است و  ز دوزخطمع بهشت و نه خوف ا
نَْسَتعيُن:   مي اِياٰاَك  را  تو  ميتنها  ياري  تو  از  تنها  و  و    «جوييمپرستيم  متّمم  آن  باطني  معاني  و 
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 مكّمل انگيزة آنان است. 

تعالي نماز  رو حق اين كند. از  قبول اثر ميميان بدن و روح َتعاُشق است و هر يك از ديگري  
را با خضوع و خشوع مقّرر فرموده تا روح از آن متأّثر گردد و كمال توجه به مبدأ نمايد. اهل  

فرموده  شهود  معنا  بحر  در  كيست،  او  چپ  و  راست  بر  نداند  ُمَصّلی  كه  است  آن  خشوع  اند: 
 ال بگدازد.مستغرق گردد و از شعلة آثار ظهور انوار جالل و جم

ُطَمأنينه  را  عبادات  و  نماز  طمأنينه ظواهر  را  آن  باطن  و  بايد  قلبياي  طمأنينة  ديگر.  ،  اي 
رساند.  اتمام  به  آن  با  را  اذكار  و  عبادات  نمازگزار  كه  است  خاطري  اطمينان  و  قلب  سكونت 

فعل نشود. يكي از اسرار تأكيد بر  عبادتي كه با اضطراب و تزلزل قلبي انجام يابد، قلب از آن من
عبادت و ذكر دائم، حصول تأّثر و ِانفعال قلب است در اثر تكرار تا ذاكر به حظوظ قلبي حاصل از  

 نماز واقعي برسد.
خبر باشد، فاقد آثار قلبي است و از حّد ظاهر و مرتبة ُملك  نماز و عبادتي كه دل از آن بي
َمَلكوت و  نفس  باطن  مقام  به  موتاعلٰي  بدن  َسَكرات  هنگام  در  بسا  چه  و  نرسد،  و      َاهوال  يا 

پيشگاه   به  آدمي دست خالي  و  گردد  از صفحة دل محو  آن  آثار  كّلي  به  مرگ  از  شدايد پس 
 احدّيت رود. 

ديگر از آداب قلبية نماز و ساير عبادات، َبْهَجت و انبساط قلبي است كه موجب نتايج نيكو  
ا بايد  است. سالك  عبادت  اسرار  از  برخي  و كشف  علم  ابواب  از  بعضي  فتح  از  بلكه  كند  حتراز 

عبادت به وقت كسالت و ِادبار نفس، و هنگامي را براي عبادت برگزيند كه نفس را به عبادت  
 اقبال و نشاطي باشد تا از آن نورانيتي در دل حاصل شود.

، نافذتر شدن ارادة نفس الهي است در ُمْلك بدن تا  يكي از اسرار و نتايج عبادات و رياضات
باطن قلب گردند؛    ملكوت   تشره در كشور تن از عصيان و خودسري باز مانند و تسليمُجنود من

امر ملكوت در ُمْلك جاري و نافذ شود و ارادة نفس مطمئنه قّوت گيرد و ِزمام اختيار را از نفس  
و    ايمان به تسليم و از تسليم به رضا م است كه جنود نفس از  بگيرد. در اين مقا   و شيطان   اّماره 

از رضا به فنا سوق داده شوند. تحّقق مراتب مذكور منوط است به انجام عبادت از روي ُسرور و  
يد چه، انس به خدا و ذكر او  و َتَمكُّن حاصل آ  و عشق به ذكر حق و ُانس   تا محبت   بهجت قلبي 

 از مهّماتي است كه سالك را بدان عنايت شديد است. 
از آداب ديگر نماز و عبادات، مراعات است. سالك بايد در هر مرتبه از مراتب سلوك اعم از  

  علمّيه يا نفسانّيه يا عملّيه، رعايت حال خود كند و با رفق و مدارا با نفس   و مجاهدات   رياضات
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سخت  اثر  در  نفس  نمايد.  رفتار  ِعنان خويش  زياد  ُمقتضيات  گيري  تراكم  زيرا  شود،  گسيخته 
رياضت  زياد  فشار  تحت  شهوت  آتش  شدن  تيز  و  ُمْحَتطبيعت  عاقبت  است  ممكن  شده  ،  ِرق 

عنان  سالكي  اگر  بسوزاند.  را  تن  بي كشور  زاهدي  يا  شود  به  گسيخته  بسا  چه  گردد،  اختيار 
پرتگاهي افتد كه هرگز روي نجات نبيند. بنابراين بر سالك طريق حق است كه همچو طبيبي  

ايام سلوك با نفس رفتار  اّيام سلوك بدست گيرد و به اقتضاي احوال و  حاذق زمام نفس را در  
 ند و آتش شهوت را به ُطُرق مشروعه فرونشاند، تا او را ِاعانت كامل در سلوك راه حق نمايد.ك

ديگر از آداب مهم قلبيه عبادت، خوف و رجاست. نمازگزار در حال نماز، هم چشم طمع به  
رحمت واسعة الهي دارد و هم از خوف قهر و عظمت مقام ربوبي همچون مجرمي محكوم، نااميد  

است. بيم و اميد در بنده از عوامل مهم ترّقي و تعالي او به مقام عبوديت است. زيرا  و پرتشويش  
مي  بيم  واسطة  تحمل  به  اميد،  ياري  به  و  كند  مهار  را  شهوات  به  مايل  و  سركش  نفس  تواند 

اين از  گردد.  آسان  و  بر وي سهل  عبادت  و مشقات  دو  زحمات  اين  به  آيات  از  بسياري  در  رو 

بليغ شده است، چنان كه دربارة اهل  عامل سعادت، تحري تََُتٰجافٰي »ايمان فرمايد:  ض و ترغيِب 
َطَمعًا:   َو  َخوفًا  َربَُّهْم  َيْدُعوَن  الَمٰضاِجِع  َعِن  خوابگاهُجنُوُبُهْم  از  مي پهلوهايشان  جدا  و  ها  گردد 

از روي بيم و طمع مي  رجا در فضاي  . نمازگزار بايد با دو بال خوف و  «خوانندپروردگارشان را 

اي از روايات تصريح  به پرواز آيد و منازل اين معراج حقيقي را بپيمايد. در پاره   اين سفر روحاني
 اندازه و متساوي باشد.شده كه اين دو بال سعادت بايد هم 

 به حقايق را بين واجب و ممكن، دو نظر است: انسان عارف
داند كه تمام  ن ذاتي خود و جميع ُممكنات. در اين نظر عينًا يا عماًل مي يكي نظر به نقصا 

ممكنات در بحر ظلماني امكان و نقص فرو رفته، بلكه اين تعبير هم از ضيق مجال سخن است  
ِااّل نقص و فقر، فرع بر ِشيئيَّت است. لذا اگر تمام عبادات و طاعات و معارف را به محضر اقدس  و

جز سرافكندگي و خجلت و خوف و ذّلت او را نصيبي نباشد، َمحاِمد همه او راست و  ربوبيت َبَرد،  
 ممكن را در آن تصّرفي نيست. 

بي كه  اوست  واسعة  رحمت  بساِط  بسِط  و  واجب  كمال  به  نظر  وديگري،  استعداد    سابقة 
و   خوف  چنين  كمالي  تحّقق  در  است.  گشوده  بندگان  روي  به  بخشش  و  لطف  ابواب  قابليت، 

بهشت   آيد و عبادتش به دور از خوف عذاب و طمع  َاحرار نايل   ت كه سالك به مقام اولياءرجاس
مدام   قلبش  نباشد،  دنيوي  امور  به  نسبت  مراقبتي  و  انتظار  را هيچ  مقام سالك  اين  در  گردد. 

 هاي پيوند به غير حق را بگسلد.متوجه حق گردد و همة رشته 
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به   عبادت  قلبمراتب  حضور  و  توجه  كيفيت  و  كميت  قلب    لحاظ  حضور  هرچه  است، 
بر روايات عديده در پيشگاه الهي از عبادت و نماز آن مقدار مقبول    بيشتر، عبادت ارزشمندتر. بنا 

 است كه با حضور قلب انجام يافته باشد.
 نماز به لحاظ كيفيت نيز مراتبي دارد: 

 توجه به الفاظ است.مرتبة اول، كمال  
 مرتبة دوم، كمال توجه به معاني ظاهريه است.
 مرتبة سوم، كمال توجه به معاني باطنيه است.

تعالي، چنين عبادتي جز  اقدس خداي تبارك و  به ذات  آخرين مرتبه، كمال توجه است 
 حاصل نشود.  و واصلين كامل  براي عارفين 
اند  در اثر تزكية نفس، شهوات را از پيش برگرفته و در مراقبت دل به قدري كوشيده  عارفان

ايشان غالب گشته و  ايشان نگذرد. ذكر حق بر دل  كه جز ذكر خدا در همة احوال چيزي بر دل  
وري كه ذكر و سجود  دل از ظلمات بشريت وارسته و حقيقت معرفت، آنان را حاصل آمده به ط

هايي را كه عطا  تعالي قادر است نعمت يابد. آنان واقفند كه حق هرگز از دلشان ِانفكاك نمي   قلبي
افزون يا  و  نمايد  سلب  آنان  از  آني  در  همه  فرموده،  او  ماسواي  و  است  مطلق  غني  او  كند.  تر 

خو بندگان  فرموده  امر  اتصااًل  فقيرند.  و  فرموده  نيازمند  ضمانت  و  حاجات  درخواست  به  را  د 
اجابت آنها را. گرچه نظام اسباب را در عاَلم قرار داده ولي مؤثر حقيقي تنها ذات اقدس اوست، 

 دهندة حقيقي اوست چه با وجود اسباب و چه با عدم آنها.شفا و روزي 
جميع   وحصول  و   مراتب  شريفه  درجات    منازل  وجمله  نتيجه  سعادات    عاليه  اخروي، 

به ميزان معرفت وخضوع و   آنها  ارزشمندي  بنده است، و مراتب  اشجار عبادات  طاعات و ثمرة 
سه   به  آنها  همة  بازگشت  ولي  دارد  بسيار  انواع  اگرچه  طاعات  اوست.  قلبي،  خشوع  است:  نوع 

و    ، صدق، معرفت، محبت ، رضا شكر، تسليم، توكل، صبر،  مانند توحيد  بدني، مالي. طاعات قلبي
بدني به   غيره. طاعات  نوع دوم  و  روزه  و  نماز  مانند  دارد،  تعّلق  به حق  اول  نوع  است،  نوع  دو 

ارباب قلوب را  اول جز  اداي حقوق عبوديت. نوع  و تن و قيام به    است با مالآن احسان    َخلق، و
نشايد و اهل غفلت را اين معاني ميّسر نگردد. غافالن اگر طاعتي كنند از سر رسم و عادت بود و  

 نشود. اي حاصل روح است و از آن چندان فايده چنين طاعت مانند جسد بي 

مجاهدات   هر  و  متواليه  افكار  ميدان  در  را  نفس  توسن  و  دارد  را مسلوك    كه طريق خدا 
مشاغل عالم ظلماني را و طالب باشد    ،متعاليه تدبير كند، در حالتي كه تاِرك باشد از نفس خود
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ُمجرَّداتْ  به مشاهداِت  را،  او  اين حالت  مستقر شود  را، چون  روحاني  عاَلم  واال  همت  َاستاِر    به 
پندار بشكافد و دريابد كه قيام و ركوع و سجود از سر رسم و عادت يا شرم از مردم، صورت و  
از كساني  صفت ظاهري نماز است. اين صفت را موصوفي و اين صورت را معنايي است و اين 

ها به  درست آيد كه چون قصد عبادت كنند، از جملة مرادات و حظوظ خروج نمايند و دست 
مضمضه نموده و به نسيم روايِح اسرار الهي    اهلل بشويند، و به شراب طهور ذكر قلبيوي ترك ماس

دهند و به حال    استنشاق كنند. روي خود به آب معرفت بشويند و ِمْرَفَقين به زالل توكل غسل
ق بر بساط عبوديت، مسح پاها  تواضع و ِافتقار مسح بر سر كشند، و به ُمالزمت ِاثباِت َاقدام صد 

 كنند و در وقت توجه صورت به كعبه، روي دل به كعبة حقيقي كنند.

َاْكَبر»در   الل ه»كبريا محو بينند. در    ذرات كاينات را در اشعه آفتاب  «َالل ُه  صبح دولت    «بِْسمِ 

ِافضال و ِانعام ذات اقدس نامتناهي  «ستخدابرای  ستايش  َاْلَحْمُد لِل ِه:  »عاشقان ظهور كند و در  

«پروردگار جهانيانَربِّ اْلعٰاَلميَن:  »مكشوف گردد. كارگران كارگاه تقدير را بينند كه در زير پردة  

 چگونه به تربيت جهانيان مشغولند. پس به ساحل درياي رحمانيت، شراب طهور از دست ساقي 

نوش كنند، پس موج ارادت، مخموران آن شراب را دريابد و  «مهربان  ة بخشند َالرَّْحٰمِن الرَّحيمِ:  »

 اندازد. به ُلّجة درياي رحمت  

َيْومِ »آميزد، حقيقت    با بحر ابد  ايشان از ميان برخيزد و بحر ازلچون وجود موهوم   مٰالِِك 
يِن:   ايشان بگيرند و به  گريبان    حكمت   ظاهر شود، پس َسّباحان و غواصان   « خداوند روز جزاالدا

نَْعُبُد:  »اندازند. چون هشيار شوند، كمر بندگي  ساحل دريا   ميان  «پرستيمتنها تو را مي اِياٰاَك  بر 

عنايت،   و  توفيق  امداد  به طلِب  بندند، پس  نَْسَتعيُن:  »زبان    بلبل جان  اِياٰاَك  ياري  َو  تو  از  تنها  و 

مكشوف شود و  ُسراييدن گيرد، و معراج ترّقي از َحضيض بشري به ُسرادقات جبروت  «جوييممي

راَط اْلُمْسَتقيَم: »  گفته آيد.  «ما را به راه راست هدايت فرما اِْهِدنَا الصِّ

ِصٰراَط »خوردند، ياد آرند و  با هم شراِب خطاب مي   پس از رفيقاني كه در مجلس عاَلم ارواح
َعَلْيِهْم:   َانَْعْمَت  گرامي الَّذيَن  كه  آنان  داشته راه  و    «ايشان  َمهجور  محرومان  پس  آيد.  گفته 

به َسالِسل و َاغالل صفات قهر   مانده و  بينند كه در ظلمت شك و شرك  مردودان مخذول را 

الايَن:  َغْيِر ا» گرفتارند   ٰ ناطِق وقت شود. «نه راه مغضوبان و نه راه گمراهانْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو لَ الضا

ايشان بارد و از هر قطره هزار َازهار عرفان و رياحين  آسا بر صحراي صدور پس عنايت ازلي، باران 
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   ايقان در بوستان دل هر يكي شكفته گردد.
از   َشواغل دنيوي َخْطف كرده و ديدة دلشان را به ُكْحِل هدايت  ايشان را به كمند عنايت 

ايشان منعكس گردانيدند تا اسرار آفرينش را از    روشن نمودند و نقوش حقايق را در آيينه دل

اْلَجنَُّ »اشارت   َلُهُم  بَِانَّ  َاْمٰواَلُهْم  َو  َانُْفَسُهْم  اْلُمْؤِمنيَن  ِمَن  اْشَترٰي  الل َه  از مؤمنان  در حقيقت  ةُ اِنَّ  خدا 

فهم كردند و نفس و مال خود    «اين كه بهشت براي آنان باشد  جان و مالشان را خريده است به

را در راه اداي حقوق عبوديت صرف كردند و كمر خدمت و شفقت برادران ديني را بر كمر بسته  

در حقيقت  :  ة  اِنََّما اْلُمؤِمنُوَن اِْخوَ »و خود را رهگذر انواع َمَبّرات و احسان ساختند و اسرار حقيقت  

 )ص(ه بود، ِاحيا كردند، چه حضرت رسول اكرمكه در ميان اهل غفلت مرد  «مؤمنان با هم برادرند

دارد.  فرموده: مؤمنين مانند ديوار عمارتي هستند كه هر خشتي از آن خشت ديگر را استوار مي
اي دارند بايد در كارهاي دين و دنيا يار يكديگر باشند و همه يكديگر  ايمان بهره پس آنان كه از  

 مساوي دانند.   «ة   اِْخوَ اِنََّما اْلُمؤِمنُونَ   »به حكم  را در كشيدن بار تكاليف سفر آخرت

ايشان  ايمان، خساست و حقارت دنيا را بر مردان طريق حق معلوم كردند،   به صفاي عقل و 
هزار   به  از وي  نعمتي  يقين ديدند كه هر  نور  به  دريافتند،  را  دنيا  مكر و حيلة  اصناف  و  انواع 

هر شاخة ُسروري از آن هزار  ِمحَنت آميخته و بر سر هر دولتي از آن، باران ِحرمان ريخته و در  
  َوْيل و ُثُبور آويخته، و هر ُانسي به صد َغربال ُفْرَقت بيخته. پس از َزخارف دنيا اعراض كردند و

 ايام عمر َقصير را در حصول نعيم ابدي و سعادت َسرَمدي غنيمت شمردند. 
  َمركِب ُحدوث اند كه روح مقدس را از ايشان عّياران كوي طريقت و جانبازان ميدان حقيقت 

پياده كردند و نفس و لشگريانش را به صولت و به زور آتش عشق بشكستند، و خاشاك اخالق  
بشري را از خانة طبيعت روفته و لْوث َنعَلين دنيا و عقبٰي را بر بساط قرب طرح كردند و به بوي  

ُيِحب ونَُه:  »نسيم   َو  مركب «دارنددارد و آنان نيز خدا را دوست میمیخدا آنان را دوست  ُيِحب ُهْم 

 تاختند.  در ميدان محبت  شوق
حقيقِت به  و  آنان  ِاسِتكشاف  مقام  قياْم  كه  شدند،  نايل  قعود  و  سجود  و  ركوع  و   قيام 

ركوع مقام كمال  استغراق و ارتقاء و ِانباء و ارشاد و ِاحتواء و ِاستواء و ِاهتداء و انبساط است؛ و  
تواضع است و سجود مقام انكسار و نهايت عبوديت، و قعود مقام حضور و تمّكن و استقرار و رفع  

 ستار و كشف اسرار است. َا

،  «شود، پس او از من است  هر که تسليم َمْن َاْسَلَم َفُهَو ِمناي»فرمود:    )ص( حضرت رسول اكرم
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اسالم  است. جمال  بيني كه    ِسْلم كار دل  هوايي   خت َرآنگاه  معبود  معبود خدايي كشي.    از  به 
 ، كفر است.آيين عارفان پرستي را مسلماني خواندن، در عادت 

پرد. عارف كسي است كه نفس او را به  مي   عالم الوهّيت  طايري است ملكوتي كه در  عارف

لٰ  »رنگ دل او گردانند كه تنش در عالم ادني باشد و دلش به عالم اعلٰي. عارف كسي است كه  
الل ُه:  »را واپس نهاده و به    «هيچ معبودی نيستاِلَٰه:    َّ مقام عبوديت    «اِلٰهَ لٰ  »رسيده.    «جز خدااِل

جان شود،  جان بي  « لٰ ». در دايرة  است و الوهّيت  مقام عاَلم واليت   « اِلَّ الل هُ »است و فطرت، ليكن  

الل هُ »جان كامل آن است كه به    َّ الل هُ »رسد. جاني كه او را به    «اِل  َّ راه ندهند، آن را كمالّيِت    «اِل

 .عارفان ةجان نبود، اين است صلو

الهي، مسجد  از   در شريعت  احكامي صادر شده  آن  براي  و  دارد  قداستي خاص  و    ُحرمت 
اعتكاف آباداني آن، كه هم  جمله در مورد  تعمير و  اماكن مقدسه  ، تطهير،  اين  مشمول ظواهر 
 است و هم بواطن آنها.

آمده كه مساجدشان از حيث ظاهر و بنا آباد ولي از جهت    در اخبار و احاديث آخرالزمان 
هدايت و ارشاد ويران است. ويراني مساجد به پديدار شدن شكستگي در آن و يا كاسته شدن از  

كه مسجدي  بسا  نيست.  حقيقت    استحكامش  در  ولي  آيد،  نظر  به  ويران  و  مخروبه  ظاهرًا 
 مسجدي آبادتر از آن نباشد، و بسا مسجدي كه از حيث ظاهري آباد ولي در معنا ويران است.

تعمير ظاهر مساجد از شرايط فرعي است نه اصلي. زيرا عمده آبادي و ويراني باطني است.  
اين دو يكسانند، اگر تفاوتي هم  و در معنا  آبادي و ويراني ساختمان ظاهري آن زياد مهم نيست  

باشد جزيي است. افرادي كه در تعمير مساجد خصوصًا از جهت باطني تالش نمايند، در پيشگاه  
كوشند، كيفر  الهي اجر و پاداش عظيمي دارند. بر عكس براي افرادي كه در ويراني مساجد مي 

 دنيوي و اخروي است. 
ي وجود دارند كه هميشه آبادند ـ كه اگر ويران باشند  عالوه بر اين مساجد، مساجد ديگر 

محفوظند.    مسجد  حوادث  دستبرد  از  و  ـ  ِانس نيستند  اگر  كه  هستند  مساجدي  جن   اينها    و 
حق و به دستور    توانند آن را ويران كنند. اين مساجد در قلوب عارفانمتحد شوند، هرگز نمي 

ايجاد شده، همواره خالي از اهريمنان و اغيارند و براي آنها ويراني ظاهري و  حق و به نظر حق  
نيست.   حق باطني  نشيمنگاه  كه  هستند  مساجدي  تنها  را    تعالياينها  الهي  محبوبين  و  است 
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َس َعلَ »پيوسته بر آن نظر است.   ِل َيْومٍ َاَحق  اَْن تَُقوَم فيِه:    ی َلَمْسِجد  اُسِّ مسجدي كه از   التَّْقوٰي ِمْن َاوَّ

  مردان الهي  و جايگاه اعتكاف   «ايستيبروز نخستين بر پايه تقوا بنا شده سزاوارتر است كه در آن  

ُروا: »  . «ند كه دوست دارند خود را پاك سازندهست مرداني  جا در آنفيِه رِٰجال  ُيِحب وَن َاْن َيَُتَطهَّ

 

مهم  كه  از  است  بسيار  اخالقي  و  روحي  جسمي،  فوايد  را  روزه  است.  روزه  عبادات  ترين 
ها و حتي در بعضي موارد، عالج  است. روزه شفابخش خيلي از بيماري كمترين آن فوايد جسمي  

 منحصر به فرد و يا الاقل بهترين راه درمان است.
التهاب  با تخمير مواد زالليه و نشاسته در  َامعاء همراه  ُمزِمن  اي، طوالني شدن  هاي حاد و 

در   غالبًا  بيماري چاقي  است.  آن مضر  و عكس  مفيد  غذا  و  آب  اعتدال  فواصل صرف  عدم  اثر 
زند؛ بهترين  آيد و اصل تناسب وزن با قدرت جسمي را برهم مي حركتي به وجود ميغذايي و بي 

 داري با رعايت اعتدال غذا در سحري و افطار است.طريق عالج آن روزه 
هاي حاّد و مزمن مفاصل به ويژه همراه با  براي مبتاليان به فشارخون، بيماري قند، التهاب 

داري بهترين راه چاره است. چه بسا در آغاز  چاقي، و نيز براي دردهاي قلبي توأم با َتَورُّم، روزه 
بيماري تشخيص مرض ممكن نباشد، لذا بهترين بيمه سالمتي و راه پيشگيري و امنيت از اين  

 ها، روزه است. بيماري 
ح بيماران  برخي  بر  روزه  زيرا  نيست،  بيماري  هر  شفابخش  روزه  بر البته  و  است  رام 

بينند روا نيست. كالم حضرت رسول اكرم از روزه زيان  تا  »كه    )ص(تندرستاني كه  بگيريد  روزه 

هم اشارت به فوايدي از روزه و هم پاسخ كساني است كه روزه را علت بيماري    «تندرست شويد

 دانند.مي
دار از حال گرسنگان باخبر شود،  همچنين فلسفة روزه صرفًا تحمل گرسنگي نيست تا روزه 

. فايده يا حكمت اصلي روزه در  شد نه بر فقراچه در اين صورت روزه فقط بر اغنياء واجب مي 

قرآن  شده    مجيد  خود  تَُتَُّقوَن:  »بيان  كنيدَلَعلَُّكْم  پرهيزگاري  كه  قدرت    «باشد  داراي  آدمي  تا 

و ارادة خدايي گردد و هيچ گونه تجاوزي به حقوق مردم نكند. زيرا رعايت مصالح    خويشتنداري 
 تر از آزادي فردي و مراعات مصلحت شخصي است.عمومي و حمايت از حقوق مردم ضروري 

اصواًل علت و حكمت شريعت امري است غيبي و افكار عادي از عهدة بيان فلسفه و فايدة 
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اطالع، به معني تعليل حكم شرع خالف عقل  اي از افراد بي عده   بافيرو فلسفه اين آن برنيايند. از  
است. از ديدگاه    است، در حالي كه عقل از شرايط مهم در علم فقه بوده، تعطيل آن خالف شرع

معارف الهي بيان حكمت احكام يعني منافع ظاهري و باطني آن بر اهلش جايز و روا بوده، اين  
 باب به روي همه باز است و پرسش و پاسخ در اين زمينه آزاد.

به روزة ظاهري امر است  باطني چنان كه  به روزة  امر است. شخص    ،  ماه   دار درروزه نيز 
دار باشد. مبارك رمضان بايد مراعات هر دو جنبه را بنمايد و همة اعضاء ظاهري و باطني او روزه 

روزه  واجد شرايط  ُمعاف  كسي كه  باطني  از روزة  لكن  نباشد  روا  او  بر  نيست، روزه  داري ظاهر 
 نيست.

احكام الهي وارد شده، ظاهر روزه، خودداري است از خوردن و آشاميدن و چيزهايي كه در  
روزة   باالتر،  و در مراتب  فرموده  نهي  و  آنچه خدا حرام  از  است  ِامساك  روزه،  لكن در حقيقت 

 اعراض است از ِالتفات به جميع كاينات. باطني
رمضان  روزة ظاهري  ماه  باطني  مختص  اّما روزة  و    است،  است  آني  بلكه هر  و  ماه  در هر 

نٰيا  »اند:  دين فرموده  ترك آن را هيچ عذر مشروعي نيست، كه بزرگان اِت الد  َصْوُم النَّْفِس َعِن اللَّذا
ٰيامِ:  . «هاستبازداشتن نفس از لذات دنيا، سودمندترين روزه  َانَْفُع الصِّ

الهي روزه  مردان  روز،  و  شب  مي هر  پرهيز  الهي  محّرمات  و  نواهي  از  آن  هر  و  كنند.  اند 
اند، آنان را وظايفي ديگر  قرار گرفته   سالكيني كه ساليان متمادي تحت تعاليم عالية استاد الهي

ص در ماه وليتشان در پيشگاه الهي بسي بيش از سايرين است. مردان الهي بخصوئاست و مس

اِلٰهي َهْب لي َكٰماَل  »مبارك رمضان در مقام مناجات، كمال انقطاع را از درگاه احدّيت خواستارند 
نِْقطٰاَع اَِلْيَك   .«اْلِ

َمعزول   بر  است  اشارت  معنا  آشاميدن است كه در  و  روزه حرمت خوردن  از جمله احكام 
محسوسات، زيرا كه تعلق به محسوسات، آفت جان و  گردانيدن حواس خود به خلوت از تصّرفاِت  

مطمئنگي مقام  به  نفس  تزكيه  در  ممارست  و  تمرين  اثر  در  نفس  اگر  است.  حل    دل  رسد، 
رسد. در آن مقام است كه به توفيق حق    مشكالت از تصرف محسوسات خارج شده به معقوالت 

 شده از معقوالت به محسوسات رسد. مشمول افاضات خاص الهي 
تحريم رسانيدن گرد و غبار غليظ به حلق نيز در معنا اشارت است بر اين كه سالك نگذارد  
حتي غبار خاك تصرف محسوسات و گرد و غبار تعلقات از روزن دل وارد شود، كه تقويت نفس  
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در اين معامله زيان است. زيرا كه چون روح  و تقويت صفات ذميمه از آن است و روح را    اّماره
 نفيس با نفس خسيس ُمؤاِنَست گيرد، به اتفاق از طريق نفاق روي به َاسفل سافلين نهند. 

ايستادن است از طعام، و  باز    اند: روزة جسد دين دربارة مراتب روزه چنين فرموده  بزرگان
كّل َانام. آن كه  اعراض است از التفات به    نگاهداشتن اوست از وساوس آثام، و روزة روح   روزة دل

او در شب است و آن كه روزة معنا   روزة ظاهر  افطار  او د  دارد،  افطار  لقاي  دارد،  ر وقت ديدن 
 حق.

اُِمُروا  »ترين شرايط عبادت، خلوص نّيت است  از مهم ُمْخلِصيَن:  َو مٰا  الل َه  لَِيْعُبُدوا  ا  و فرمان  اِل

اِلا  » ايشان منقطع است كه  از    ، و اميد شيطان «بپرستندخالصانه  نيافته بودند جز اين كه خدا را  
اْلُمْخَلصيَن:   ِمْنُهُم  بندگان خالص شده ِعٰباِدَك  رامگر  ولي  «ات  است  ريا ممكن  عبادات  همه  در   .

 داري ريابردار نيست.امساك در روزه 
بيشتر  آثار  بروز  و  آن ظاهرتر  است، خلوص در  فعل غير وجودي  و  باطني  روزه كه عمل 

گرچه   است.  يافته  تشريفّيه  اضافة  جهت  اين  از  ماهاست،  ماه  تمام  ولي  خداست  به  متعلق  ها 

ناميده است، چنان كه كعبه را جهت مزيِد   «ماه خداَشْهُر الل ِه: »را مختص به خود كرده و   رمضان

فرموده در صورتي كه تمام عبادات براي خدا و همه جا ُملك    « خانة منَبْيتي:  »اختصاص به خود  

 اوست.
فرق بين روزه و ساير عبادات آن است كه عبادات وجودّيه سبب تقّرب بندگان به خداست،  

 اّما روزه كه عمل باطني و فعل غير وجودي است، سبب تقّرب خدا به بندگان است. 
بدن است تا روح در   و غرض از عبادت، رياضت 

اثر پاك و نيرومند شدن، عامل تحريك قواي ُمدِركه گردد، آنها را از عالم غرور به جهان ُسرور 
كشاند و از مركز ستم و بيداد به عالم نور و داد. زيرا سبب َتمرُّد قوا و عصيان دو چيز است: يكي  

و  َبهيمي  شهوات  به  راحت   ميل  و  كسالت  مقاصد  ديگري  و  اغراض  مخالف  و  ضد  كه  طلبي، 
اسباب و   اين كه  معنوي و هدف اصلي است. اين دو، منبع امراض روحي و اخالقي است مگر 

ترين آنها نماز  علل فساد قطع گردد. َتداوي اين تمّردات، تحريك ابدان است به عبادات كه مهم
َكفِّ نفس است و اين مخالف هوي و ميل نفساني است. هر قدر جنبة  است. روزه    و روزه و زکات 

اوست،  عالم  از  آنچه  به  روح  َتشبُّه  چه  گردد،  نيرومندتر  ملكوتي  قواي  باشد،  ضعيف  حيواني 
 بيشتر است. 
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رمضان نامي است از اسماء مقدسه الهي و توصيه است كه به آن رمضان المبارك گويند.  
است    الهي  ي در شهر اهلل جلوة خاصي دارد. بر سالكين و عارفينچه جمال و جالل و كمال اله 

كه خود را براي درك اين ماه آماده كنند و سيري در دقايق ظاهري و باطني احكام و وظايف 
 خاص آن بنمايند. 

مضمون آن  ايراد فرمودند كه    ايخطبه   ماه شعبان  ةدر آخرين جمع  )ص(حضرت رسول اكرم
 چنين است: 

آورد كه نزد خدا بهترين  اي مردم ماهي با بركت و آمرزش و رحمت به سوي شما روي مي 
حقهاست.  ماه جمال  مشاهدة  به  شما  بر  باد  بشارت  حق  عاشقان  شب اي  كه  ماهي  هايش  ، 

 هاست، روزهايش اشرف روزها و ساعاتش افضل ساعات.بهترين شب 
َنَفس  ماه  اين  در  و ايهاالناس  تبارك  عبادت. خداوند  و خواب شما  است  تسبيح  هاي شما 

نمايد و اين برترين بشارت است  سراي خود دعوت مياهلل شما را به ميهمان   فة ا تعالي در اين ضي
الهي مردان  ط  براي  سالكين  ميهمان و  اين  در  حق.  ميزبانريق  عارفين   ،سرا  و  اوست    خود 

او، لكن به بندگان صالح خود مي  سرا هم ميهمانيد و  فرمايد كه شما در اين ميهمان ميهمانان 
هم ميزبان؛ ظاهرًا ميهمان و باطنًا ميزبان. اعطاي اين منصب ميزباني براي كساني است كه در  

 كوشند.الهي و ارشاد حقيقي جامعه مي تعليم و تربيت 
اي از  وسيله   و اولياء  موجبات هدايت و ارشاد بسيار است، از جمله آيات الهي، كالم اوصياء

وسايل الهيه براي تحرك انسان بسوي حق، ماه مقدس رمضان است كه در آن جلوه حقايق و  
 .هاستمعاني باالتر از ساير ماه

هاي پاك اي بندگان خدا با نيتدر اين ماه اعمال شما مقبول است و دعاي شما مستجاب. 
  داري و تالوت قرآن هاي پاكيزه از گناه از خدا مسئلت كنيد تا توفيق دهد شما را به روزه و قلب 

 در اين ماه.
باد بر معذوران مشتاق  داري است، و بشارت  اي مؤمنين كه شما را توفيق روزه بشارت باد  

 داران حقيقي محسوبند. كه آن مطيعان به فرمان الهي نيز در رديف روزه 
قيامت روز  و گرسنگي  تشنگي  ياد  ماه،  اين  و گرسنگي  تشنگي  به  مردم  اين    اي  نماييد. 

آن   تا در  قيام كنيد  آنان  نجات  به  و  باشيد  ياد مستحقين  به  يعني  الهيه،  از رموز  است  رمزي 
 عرصه عظمٰي به تشنگي و گرسنگي مبتال نگرديد. 

  و   اي مستكبرينمسكينان و فقيران را نوازش، پيران را تعظيم و صغيران را ترّحم نماييد.  
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نيد كه آن مال و منال شما خون صغيران و نيازمندان است، صغيران و يتيمان  محّبين دنيا، بدا
 را رسيدگي و نوازش كنيد. 

هاي خود را از ممنوعات، فرو پوشانيد ديدگان خود را از محّرمات،  َايَُّهاالّناس بازداريد گوش 
جوارح ظاهري و باطني او  دار حقيقي تمام اعضاء و  ها، كه روزه بازداريد زبان خود را از ناشايست

 روزه است حتي مو و پوستش.
اي مردم، ِصله و احسان بر مستحقين كنيد باالخّص بر آنان كه با شما خويشند تا خدا شما  

 به رحمت خود رساند، كه قطع اين دو موجب قطع رحمت او از شماست. را در روز قيامت

داري كه نيازمند باشد.  ، باالخص روزه بپرهيزيد از آتش دوزخدار  به افطار دادن مؤمن روزه 
به آن قدرت نيست. حضرت فرمود ما را  از صحابه عرض كردند كه  به    :بعضي  افطار دهيد ولو 

نصف يك دانه خرما يا يك شربت آب. شقي كسي است كه در اين ماه مورد آمرزش پروردگار  
 قرار نگيرد.

تواند در مبلغي يا چيزي كه خمس به آن  يكي از فرايض شرعيه است و احدي نمي   خمس
بندد، تصرف كند. اگر كسي ترك خمس كند در رديف ستمكاران و غاصبان محسوب  عالقه مي 

 و در صورتي كه ترك آن را حالل بداند، كافر است. 
تعل   خمس چيز  چند  ميبه  به  ق  آميخته  حالل  مال  غْوص،  گنج،  معدن،  غنيمت،  گيرد: 

حرام، زميني كه كافر ِذّمي از مسلمان خريداري كند، منافع و عايدات معامله و كسب و تجارت  
 و صنعت و زراعت، بلكه كلية منافع و درآمد سال. 

چيزي كه خمس به  ، بلوغ شرط نيست. اگر كسي پيش از دادن خمس با  در دادن خمس
گيرد لباس بخرد، نماز خواندن با آن لباس صحيح نيست و اگر با آن براي وضو يا  آن تعلق مي 

 آب بخرد، وضو و غسلش با آن آب صحيح نباشد.   غسل
مي   خمس تقسيم  سهم  شش  يتيم به  اطفال  و  مستحق  سادات  مال  آن  سهم  سه    شود: 
از  امام    مستحق  به  بايد  كه  است  امام  مال  ديگر  سهم  سه  و  سادات،  از  السَّبيل  ِابُن  و  سادات 

كند. اگر كسي دسترسي به امام يا نايب او نداشته باشد، بايد سهم امام را به فقيه جامع    تسليم
احكام شرعي واقف بوده و با تقوي و    بپردازد، يعني كسي كه تا حّد كافي به مسايل و   الشرايط 

 باشد.  عادل و عارف
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اشرفّيتي است، زيرا منافع خمس بر عام و خاص و خاّص الخاص است و    را بر زكات   خمس
باطني آن، ولي در خيرات زکات آثار    محدوديت   در خيرات آن محدودّيتي نيست باالخص در 

 است چه از لحاظ دنيوي و چه از لحاظ اخروي.
او  عليه السالم مي   حضرت رضا  را به  فرمايد كه خداوند متعال سهم رسول و خويشاوندان 

اْلُقْربي:  » سهم خود متصل كرده   لِِذي  َو  لِلرَُّسوِل  َو  ُخُمَسُه  لِل ِه  َفِانَّ  َشيٍء  ِمْن  َغنِْمتُْم  َانَّٰما  و  َواْعَلُموا 

و براي خويشاوندان    يك پنجم آن براي خدا و پيامبر   ، بدانيد كه هر چيزي را به غنيمت گرفتيد

آنان را اطاعت و    ، همچنان كه اطاعت و واليت «ماندگان است  و در راه  او و يتيمان و بينوايان 

استفاده نمايند، زيرا به    واليت خود معّرفي فرموده است. لذا شايسته نديده كه از صدقه و زکات

ُرُهمْ   ةً ُخْذ ِمْن َاْمٰوالِِهْم َصَدَق »حكم   اي بگير تا به وسيله آن  اموال آنان صدقه از  :  بِٰها   تَُزكِّيِهمْ   وَ   تَُطهِّ

صدقه و زکات براي پاكي و طهارت وضع شده است، در حالي كه اهل    «شان سازيپاك و پاكيزه

پاكند و خداوند آنان را به طهارت خاص از جانب خود اختصاص داده و همان را    )ص(پيامبر   بيت
 براي آنان پسنديده كه براي خود پسنديده است.

خمس  از  حقشان  نيازشان،  رفع  با  سادات  از  السَّبيل  ِابُن  و  مسكينان  و  قطع    يتيمان 
غني باشند يا فقير؛ زيرا هيچ كس از   ،ت پا برجاستعصمت تا قيام گردد، ولي سهم اهل بيت مي

غني  رسولش  و  و  خدا  براي خود  آيه شريفه  بر طبق  متعال  اين حال خداوند  با  ولي  نيست  تر 
 رسولش حقي منظور نموده است.

به امام عليه السالم يا جانشين او دهد، نه از باب    بنابراين آنچه را كه مؤمن بعنوان خمس 
نان كه در واقع سهمي است كه خدا و رسول و محبوبين درگاه حق، َاْولٰي به تصرف در آن  نياز آ

الهي صرف نمايند و اين توفيقي است سالك را كه از قيد   تا به َاحسن وجه در طريق  هستند 
 اش آزاد گردد. تعلق بدان و محاسبه 

در   وقتي  را  منالبنده  و  مال  به  خاطر  تعلق  هنوز  و  است  ضعفي  بايد    ايمان  دارد،  خود 
ايمان و معرفت سالك در طريق  مقّرره پردازد و اين حكم همگان راست به ظاهر، و اگر    خمس

از قيد همه تعلقات آزاد گردد و تصرف همه را به خدا   او  حق به حّد كمال رسد، در معنا دل 
ن اوليه كه در ايمان و  واگذارد و خواست و ارادة خود را در آن محو نمايد. همچنان كه مؤمني 

نمودند، اّما آنگاه كه ضعف و ُفتوري در  معرفت راسخ بودند، هر يك در مقابل ده تن پيكار مي 
   شدند. ايشان ظاهر شد، هر كدام موظف به پيكار و مقاومت در مقابل دو تن از مشركين و كفار 
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شمار است كه ذياًل به ذكر  موارد، بيمانند ساير  ه  ب  معاني و مصاديق معنوي احكام خمس
 شود:برخي اشارات باطني آن اكتفا مي

قسم   دو  جهاد  و  شود،  مسلمانان  نصيب  جهاد  و  جنگ  در  كه  است  كافران  مال   ،
ش.  با نفس به قهر و كوش  با كافر به تيغ و شمشير، ديگري جهاد باطن  است: يكي جهاد ظاهر 

كسي كه در جهاد با كفر است به مال توانگر شود، و آن كه در جهاد با نفس است به دل توانگر  
 گردد. 

رسالت خاندان  و  رسول  و  خدا  سهم  غنيمت،  مال  از  كه  گونه  كنند،    همان  بيرون  را 
است كه  همچنين در معامالِت حقيقت كه دل را غنيمت است، صاحبان حقوق مذكور را سهمي  

 بنده در آن آزاد بَود و به حق باشد، از خود بيزار و از عالم آزاد.

، فرو رفتن به دريا را گويند. گرچه در فرهنگ الهي توصيه به برخورداري از نعم الهي 
از   برخورداري حقيقي  است.  ديگر  دريايي  از  تمّتع  به  اشاره  معنا  در  لكن  درياست،  از جمله  و 

  رخورداري از درياي باطني و حقيقت، امكانپذير نيست. سير و شستشو در درياي ظاهر بدون ب
 و حقيقت، شستشو كردن شرط است. آب ظاهري آسان، لكن در درياي الهي 

هاي قوي  خويش فرو شويم. با نورافكن   اند: بايد همچو غواص به درياي درونفرموده   بزرگان
را روشن نموده به تالش   آييم و اسرار دروني خويشتن  َتَفحُّص درون خود  در صدد تجّسس و 

نٰساَن  »هاي الهي ماست  هاي ما مرهون فعاليتمعنوي پردازيم، كه ترّقيات و موفقيت  اِلا  َلْيَس لاِْلِ
 .«او نيست و اين كه براي انسان جز حاصل تالش مٰا َسعٰي: 

هستند. خوشا به حال سالكيني كه در ساية    و رجال دين، درياي الهي  يك از بزرگان  هر 
ارشاد بزرگان بتوانند از ُدَرر گرانبهاي معنوي برخوردار شوند كه در اين درياها به وديعه نهاده 

 شده است. 
شمار است، و هر يك  آياتش بيدريايي است كه ساحل ندارد، َمدلوالت و معاني  مجيد  قرآن

د امواج دريا به يكديگر كمك كنند. چنان كه دريا ُدّر و گوهر در باطن خود مستور كرده و همانن 
مردم به واسطة غوص از آنها انتفاع برند، همچنين در قرآن مجيد دّر و گوهرهاي درخشنده و  

 ُبُحور علوم. استوار تاّم هست كه از آنها انتفاع نبرند مگر غواصان
ه و غرايب ُفرقانّيه به حّد و ِاحصاء نيايد و هر كسي نتواند در اين بحر عميق  عجايب قرآني

غوص كرده   غوص نمايد. اّما ُعقال و َازكيا به رتبه و مقام علم و تقواي خويش در اين درياي الهي
اقتباس و به پاية كمال    كنند، و نسبت به صفاي قلب از نور قرآن و از آن ُدَرر اخذ و التقاط مي 
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از ثمرات آن ِاجِتناء مي آنان    نمايند و به مقدار صّحت ذوق، حالوت قرآن به ذائقه باطني خود 
كنند. اّما در آخر بايد امتحان تميز خود از عطرّيات آن استشمام مي   رسيده و به قوة َمشام باطن

كنند و به عقل خود اتكاء ننمايند، چه عقل بشري    )ص(  و تفاسير صادره از آل محمد  را با اخبار
تر از آن است كه به ُكْنه آن رسد؛ عاّمه مردم از عالم و جاهل، عالي و داني بايد به آنان  ناقص

 رجوع كنند.
الهي  ، علم  معنويهاي  از انواع گنجينه است. يكي    معنوي ، ُكُنوز  ظاهري  در مقابل  

كسي   حّقهاست.  معارف  و  علوم  الهي  توفيق  به  خداوند    كه  حقيقت  در  گرفته،  فرا  تعالی را 
ه فرمان الهي  اي در سينة او به وديعت نهاده و اين امانتي است ماوراي امانات ديگر كه بگنجينه 

 بايد آن را به اهلش برگرداند. 

سجاد  مي  حضرت  السالم  خداوند  عليه  بداني  كه  است  اين  تو  علم  به  رعّيت  حق  فرمايد: 
تبارك و تعالي ترا براي آنها َقيِّم و سرپرست قرار داده و اين گنج علم و حكمت را به تو امانت 
عالم   هرگاه  نمايي.  رسيدگي  آنها  به  و  سازي  برخوردار  آن  از  را  نيازمندان  كه  موّظفي  سپرده، 

قبال   در  گنجينه رباني  او  نمايد،  عمل  خود  وظايف  به  الهي  گرانبهاي  وديعة  و  اين  امين  داري 
 داري خائن. خيرخواه بر موالي خود است و در صورت برخوردار نساختن نيازمندان واقعي، خزانه 

گنجينه كرده و آن را انفاق نكنند، آنان را به عذاب دردناك بشارت    كساني كه سيم و زر

َهَب َو اْلِفضَّ  وَ »است   ْرُهمْ   الل هِ   َسبيلِ   في   ُيُْنِفُقونَٰها   لٰ  وَ  ةَ الَّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ و كساني كه  :  َاليمٍ  بَِعٰذاٍب   َفَبشِّ

ايشان را از عذابي دردناك   ، كنندكنند و آن را در راه خدا هزينه نميزر و سيم را گنجينه مي 

همچنين عالماني كه علم خود را چون گنجي نهان داشته و سبب محروميت ديگران    ؛«خبر ده

است،    از آن گردند، جايگاه آنان در طبقة اّول دوزخ 

به ثروت و قدرت اكثر كشورها چشم  از قبيل معادن نفتامروزه  اسلحه   هاي ظاهري  ها  و 
نهفته در وجود   است. معادن باطني  هاي باطنيدارند و غافلند كه در قبال آنها، معادن و سالح

به مراتب غني  ناشناخته انسانها،  از معادن ظاهريتر و  الهي  است، چنان كه پيشوايان ع   تر  ظام 

اْلِفضَّ »  : اندفرموده َو  َهِب  الذَّ َكَمعٰاِدِن  َمعٰاِدن   و  ةِ َالناٰاُس  معادن طال  همچون  هستند  معادني  مردم   :

امتيازات و  «نقره را در خود استخراج كرد و آن  باطني  الهي آن معادن  تربيت  تعليم و  با  بايد   .

 جامعه گذاشت. َمواهب اعطايي را در اختيار 
عالم رّباني، كاِن علم و رحمت الهي براي جامعه بشري است، و سالح مؤثري است در دست  
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در قبال آن در حكم عدم است. لكن    هاي ظاهريمسلمين. در تفكر او قدرتي است كه اسلحه 
برخوردار گردد، اسلحة خطرناكي است در دست   عمل ولو ظاهرًا از علوم و معارف حّقه عالم بي

 كفار.
رباني  الهي  عارفين علماي  نبيّ   و  روح  فرزندان  حقيقت  جسم  در  فرزندان  سادات  اّما  اند، 

اْلَجَسِد:»اويند   َو  وِح  الر  َبْيَن  َكْم  و جسم!  َو  روح  بين  است  تفاوت عميقي  كه    «و چه  است  اين 

علما   اسالم  يافتن  به  اكيد  بهره  توصيه  براي  واقعي  نموده است. و حكماي  از محضرشان  مندي 

اين     البته 
 سعادت نصيب هركسي نشود كه موفق به درك فيض حضور عالم رباني گردد.

اقسامي دارند، فقر برخي از جهت امكانات مالي است و برخي از بابت امكانات علمي و    فقرا
معنوي، و بعضي از هر دو لحاظ. البته فقير واقعي كسي است كه از جهت علوم الهيه فقير باشد، 

نمايند. بنا به توصية آسماني آن بزرگوار،  بسا سالكيني كه در خود احساس فقر و نياز معنوي مي
 مند سازند. ، بايد سايرين را از آن علم بهره ين بعد از برخورداري از محضر علماي ربانيسالك

در اخبار و احاديث كه تأكيد شده ردِّ سائل و فقير جايز نيست، براي سائلي است كه سؤال  
الهي دهد  او مشروع باشد. وظيفة هر مسلمان است كه در صورت امكان به سؤال مشروع، پاسخ  

  ول است. سؤال و پاسخ آن ممكن است كتبًا يا شفاهًا و يا با عمل و ئوگرنه در پيشگاه الهي مس
 كردار باشد، در اين ميان اولٰي عماًل پاسخ دادن است. 

و حقوق واجبه، يتيمانند كه احكام و شرايط آن در فقه الهي    از جملة ذيحّقين از خمس
تأكيد فراواني بر رعايت حال يتيمان و رسيدگي    مجيد  د متعال در قرآن تبيين شده است. خداون

به آنان و مواظبت نيكو در مورد حفظ اموالشان فرموده و غاصبين و خورندگان اموال يتيمان را  

است   نموده  به عذاب دردناك  تهديد  الَّذيَن  »به شديدترين وجهي  ُظْلمًا اِنَّ  اْلَيتٰامٰي  َاْمٰواَل  َيا ُكُلوَن 
َسعيراً  َسَيْصُلوَن  َو  نٰارًا  ُبُطونِِهْم  في  َيا ُكُلوَن  ستم  اِنَّٰما  به  را  يتيمان  اموال  كه  كساني  حقيقت،  در   :

مي مي فرو  خود  شكم  در  آتش  كه  نيست  اين  جز  در خورند،  زودي  به  و  وزان  س آتشي    برند 

 .«درآيند

به لحاظ فقدان والدين، و يتيم از جهت فقدان سرپرست الهي و    يتيم   اند:ايتام بر چند گونه 
به   يتيم منحصر  بنابراين سائل و  بابت.  از هر دو  يتيم  باشد، و  معنوي ولو ظاهرًا داراي والدين 
افراد فقير و فاقد پدر و مادر نيست، چه بسيارند كساني كه در معنا و حقيقت، سائل و يتيمند و  
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ُمبَرم به رسيدگي و رفع مشكالت دارند. يتيم واقعي از لحاظ علم و معنويات است، چنان كه  نياز 

عسكري حسن  امام  يتيمي  »فرمايد:  مي   )ع(حضرت  شده،  منقطع  پدر  از  كه  يتيمي  از  شديدتر 

ُيُْتمِ اْلَيتيمِ الَّذي اِنَْقَطَع : َاَشد  ِمْن  است كه از امام خود به دور افتاده و قدرت وصول به او را ندارد
 .«الَّذي اِنَْقَطَع َعْن اِمٰاِمِه َو لٰ َيْقِدُر َعَلي اْلوُُصوِل اَِلْيهِ  َعْن َابيِه، ُيُْتُم َيتيمِ 

از  از ضروريات دين است و منكر آن كافر، منافع و مصالح آن بسيار و مانع    وجوب زکات
از كارهاي عامُّ مفاسد بي المنفعه و اعمال  شمار است. زکات سبب بقاي جامعه و تنظيم امور و 

به    اسالم  خيرّيه بوده و باعث رفاه و آسايش مردم و ماية حفظ اموال آنان است. در شرع مقدس 
است.  شديده  عقاب  بر  وعيد  و  عظيمه  تهديدات  آن،  تاِرك  بر  و  شده  بسيار  تأكيد  زکات  اداء 
ابدي دچار   چنين شخصي اگر در مدت عمر موفق به توبة واقعي نگردد، به بدبختي و شقاوت 

 خواهد شد.

م  و  دنيا  منال  و  مال  به  انسان  شديد  عالقة  اّما  است،  عبادات  افضل  نماز  به  گرچه  يل 
 بوده و  خوشگذراني، مانع از وصول به حقيقت نماز و موجب َوبال است. عالج اين امر به زکات

 ة اين دو عبادت در مجموع اصول عبوديتند. در اهميت زکات همين بس كه در آياتي كه به صلو
يعني  شده،  داده  فرمان  نيز  زکات  به  است  است.    امر  پيوسته  هم  به  دو  و  بي   ةصلواين  زکات، 

 مورد پذيرش الهي نيست.   ةزکات بدون صلو

َقْد َاْفَلَح َمْن تََزكاٰی َو َذَكَر »  فرمايد:كه مي   «زکات فطره»در خصوص    ةبر صلو  علت تقدم زکات
،  «گزاردو نام پروردگارش را ياد كرد و نماز  رستگار آن كه خود را پاك گردانيد  اْسَم َربِِّه َفَصلاٰي:

قبيل بخل،   از  اخالقي  رذايل  از  را  و موجد ملكة سخا، دل  بذل مال است  اين است كه زکات 
حسد و قساوت پاك سازد و در حقيقت، تطهير بوده و از مقّدمات نماز است. چه طهارت حقيقي  

و نماز به حصول  است، تا دل پاك نگردد چنان طهارتي تحّقق نيابد    موقوف بر طهارت باطني 
 انداز.اند: پاك شو اول و پس، ديده بر آن پاك رو فرموده اين نپيوندد، از  

ه معاني  ـو معاني معنوي آن عنايتي نيست، تنها ب  متأسفانه عموم مردم را به حقيقت زکات
كه زکات  ه آن نيز چندان عامل نيستند. ظاهر احكام چنين است  ـظاهري آن بسنده نموده و ب

ُنـب مي ـه  تعلق  چيز  كه  عبارتنـ يابد  و ـ ه  گاو  شتر،  خرما،  َمويز،  جو،  گندم،  نقره،  طال،  از:  د 
 گوسفند.
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ُمبيِّن آن است كه معاني ديگري هم در آنها مستتر   سيري در مراتب باطني احكام زکات 
داند و در جايي كه قوت غالب مواد مذكور نمي و الهي زکات را منحصر به    است، لذا عقل باطني 

 مردم مواد ديگري باشد، حكم زکات آنها را هم شامل است. 
نه  مواد  از  يك  حدّ هر  را  مذكور  بايد    گانه  حّد،  آن  به  رسيدن  صورت  در  كه  است  ِنصابي 

جملة آنها بلوغ، عاقل و آزاد  دهنده بايد واجد شرايط باشد كه از  آن پرداخت شود. زکات   زکات 
 گانه است.بودن و تحت تصّرف داشتن مواد ُنه 

زکات  براي  اصل،    گرچه  در  ولي  بيان شده  فراواني  معاني 
چنان كه در احكام شرعي آمده در موقع پرداخت زکات گندم مركب از متوسط و اعلٰي،    

 اولٰي اين است كه زکات از نوع مرغوب و اعلٰي باشد.

بايد هم قواعد و شرايط    علتي است براي تزكيه و تخليه و پاكي دل. سالكان و عارفان   زکات 
آمده    ةهمراه صلو  نند و هم احكام زکات باطني را. زكاتي كه در قرآن زکات ظاهري را رعايت ك

تنها زکات ظاهري نبوده و از چنان عظمتي برخوردار است كه در زيارت محبوبين الهي گوييم:  

لٰو » الصَّ َاَقْمَت  َقْد  َانََّك  كٰ   ةَ َاْشَهُد  الزَّ شهادت وةَ َو ٰاتَْيَت  الهي!  محبوب  نماز  مي  اي  تو  كه  دهم 

. مسّلمًا اين زکات ماوراي معاني معمول آن است چه،  «داديخواندي و زکات مي مي

 
گانه  ، مالكيت مواد نه در عالم حقيقت، حّد نصاب را معناي ديگري است و مالك تعلق زکات

هايي كه خداوند تبارك و تعالي به آنان عطا فرموده، هر كدام در مرتبة  نيست، بلكه تمام نعمت
آن دلي كه   است،  اين حّد نصاب، ظرفيت دل  ُمَبيِّن  و  ُمَعيِّن  به حّد نصاب رسيده است.  خود 

 كمال اتصال به خالق خود دارد.
نعم الهي بايد به مستحقين رسد.    زکات 

  و واصلي از همه باالتر است كه با اشتياق كامل اين زکات   در ديار عشق مراتب غناي عارف
را بپردازد و سالكين بايد در گرفتن زکات از آن وجود مقدس كوشا باشند، زيرا كه چنان كوكب  
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طلوع كرده    است؛ خورشيدي كه از افق امامت   اش از خورشيد سپهر واليت درخشاني، استضائه 
نماي، هم  است و مرآت جمال   نما ايشان قليُل اْلحجم است و كثيُراْلمعني، جام جهان است. كالم  

ايشانند كه حق به مستحقان    را.  را شامل است و هم ِافاَدت ُمنَتهي كامل استفاَدت ُمبَتدي ناقص
را شربتي چشانند تا درد بر درد،    معرفت، تشنگان باديه طلب  رسانند و از سرچشمه آب حيات

 ذوق بر ذوق و تشنگي بر تشنگي بيفزايد. 
نعم وااليي را كه خداوند به وسيله    طالبين لقاي حق بايد در تعليم و تعّلم بكوشند و زکات 

الهي به حكم    وجود مقدس مردان  ارزاني داشته  آنان  َزكٰوة :  »به  َشيٍء  لُِكلِّ  برای هر چيزی  اِنَّ 

ُه:  »ُمقتضاي   و به   « زکاتی است ادا نمايند تا    « حق هر صاحب حقی را اداء کنَادِّ لُِكلِّ ذي َحقٍّ َحقَّ

من    ةها را افزايش داده به حّد نصاب رسانند. مقصود از ظرفيت دل، عظمت و احاط ظرفيت دل
ها و وسايل تكاملي و ِاعتالي او  سرمايه ةانساني است كه اگر كسي به تحصيل آن نايل گردد، هم 

 در مسير منطقي به كار افتد. 

دست  دسته  بشر،  طوالني  بسيار  گذرگاه  در  كه  انساندريغا  مي ه  دنيا  وارد  چند  ها  و  شوند 
هايي كه به حّد نصاب ظرفيت خود نرسيده، راهي زير خاك  شب و روز در حركتند ولي با دل 

 گردند.مي
سرعت از بين  ه  هاي كوچكي كه قدرت پيدا كردن ظرفيت اقيانوس بيكران را دارند، بپياله

گل مي محتوياتي  از  و  مي روند  پر  نابوآلود  سپس  و  ميشوند  سرمايه د  همة  وسايل  گردند.  و  ها 
تكاملي را در تهيه مقداري خوراك و پوشاك و مسكن و مقداري در جنگ و گريز و كشتار و  

 سازند.ها براي از پا درانداختن يكديگر مستهلك مي حيله 

اشاره بدان حقايق و اركان در رديف عبادات  يكي از مباحث زيباي احكام الهي، حج است و  
مرور   و  نمايد. سير  احكام حج  در  كامل  كه سير  است  معنوي  اين سفر  عازم  بر  است.  عظيمه 

 مجدَّد به آن نكات ولو به طريق اجمال نيز فضيلت است.
آن جمع نخواهد    ، شرايط باطنيحج از جملة عباداتي است كه بدون جمع شرايط ظاهري

بود. بنابراين واجب است حفظ آداب و شرايط ظاهري حج. حاجي واقعي عالوه بر عالم و عامل  
 بودن به مسايل و احكام ظاهري، بايد به احكام باطني حج نيز عالم و عامل باشد.

رود  خدا مي فردي كه به لطف و توفيق حق اين سفر نصيبش گشته، در حقيقت به مالقات  
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ظاهر  كعبة  زيارت  و  مشاهده  بر  عالوه  ازليو  كعبة  مشاهدة  به  مي   ،  زيارت  نايل  آن  كه  گردد 
 ظاهر، اشاره به تعليم الهي بر نگرش به جمال و كمال حق است. 

نه باال و نه زير، نه دور و نه نزديك، بلكه راه   ،آري راه خدا نه جهت راست است و نه چپ
خدا دل است، اين است كه سيد دو عالم چنين فرمود: خدا در دل مؤمن است؛ اين است معني  

الل ِه:  » َبْيُت  اْلُمؤِمِن  خداستقَْلُب  خانه  مؤمن  صورت «قلب  حج  حّج    .  ليكن  بَود،  كس  همه  كار 

 نه كار هر كسي. حقيقْت
صورت حج  از  يكي  منظور  معناست:  دو  حقيقت،  حّج  از  غرض  و  است  ظاهري  حج  بجا  ، 

واقعي با درك آن معاني قلبًا    آوردن اعمال ظاهري حج توأم با رعايت آداب باطني آن، كه عارف
مي  عامل  آن  ازليبه  كعبة  جمال  دور  به  است  دل  هميشگي  طواف  ديگري،  حج  گردد.  كه   ،

ُمَعّلاي    عارفان عرش  كه  است  الهي  عارف  پاك  قلب  خدا  خانة  حقيقت  بنابراين  است،  واقعي 
 اوست.

«آن راه يابد یكه بتواند به سو یكسَمِن اْسَتطٰاَع اَِلْيِه َسبيالً : »

ازلياي مسافر طريق   كعبة  راه  و  به سوي  حق  عزم سفر  و  گردد  يارت  الهي  توفيق  اگر   ،
حجاز كني، بر توست كه يارانت را از اين حقيقت آگاه گرداني كه سالك راه حق بايد كه رو به  

نشيند    سوي حقيقت حجاز كند و پشت بر عالم َمجاز، زاد تقوي تحصيل كند و بر َمرَكب توكل 
متصل گرداند؛ به سخن هر دليِل عليل به چاه نرود كه از راه بيفتد.    الُوْثقيةو َرَسن تفكر بر عرو

كثرت  در كه  است  عالم    اين حال  در  كلي  به  و  گردد  مرتفع  مختلفه  و صَور  اشكال  و  برخيزد 
 اند.مستهلك  حقيقت، صور رجال و نساء از بين رود، زيرا همه در نور محض

! اين سخن به گوش دل بشنو، دِر صورت بربند و دِر معنٰي باز كن و پشت  اي عازم ديار حق
ها در  تو گردند و دل  ها صيدبال و پر بگشا تا جان  كن و در فضاي عالم الهوت  بر عالم ناسوت

  و َعنقاي بلندپرواز   دام تو افتند. به ياد دار كه چون در فضاي آن عالم الهوت به آن طاير قدسي
اي طاير گلشن قدس! به ياد آور آن  رسيدي، سالم ما نيز بر وي عرضه دار و او را چنين گو كه  

  بودي، پروانة زيباي دل نيز در محفل جانان، دور شمع ازلي   دمي را كه درحال طواف بيت ظاهر 
نيز در    و فرشتگان   مع ازلي بود، واصالن گرديد. به ياد آر آن َدمي كه پروانة دل در َمطاف ش مي

 تو بودند.  حال طواف كعبة دل
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در تو، شمع در تو،    يارا چه صفايي كه كعبه در تو، طواف در تو، محفل جانان در تو، پروانه 

َو ُهَو  »اي طالب كالم حق بيا روضة بطني از بطون عرش عظيم را تماشا كن  در تو!    عرش ُمَعّليٰ 
 .«و او پروردگار عرش بزرگ استَرب  اْلَعْرِش اْلَعظيمِ: 

مي  خود  پروردگار  مالقات  به  كه  دعوت حاجي  ميهمان  ميهمانان  رود،  اوست.  درگاه  شدة 
را طي كرده و به    د كه به لطف الهي َعَقبات كثرتشدگان واقعي كساني هستنحقيقي و دعوت 

 . اند؛ وحدت رسيده 
خليل  حضرت  كه  حقيقي  ساجدان  و  راكعان  ذبيح   اهللآن  بيت   اهللو  تطهير  براي اهللمأمور 

كنار اعمال   ايشانند كه در هستند.   )ص(شدند، همانا امت راستين حضرت رسول اكرمضيافت آنان 
باطني، صالبت حضرت خليل  را نسبت به دشمنان اسالمظاهري و  به    اهلل  را نسبت  او  و رأفت 

 محرومين جهان دارا هستند؛ آري ميهمانان حقيقي بيت خدا ايشانند.

طاهر  بيت  ميهمان  كرده،  آلوده  را  خود  كه  كسي  و    اّما  امتيازطلب  كه  كسي  نيست. 
مساواتبرتري بيت  ميهمان  است،  هويٰ   خواه  بندة  كه  كسي  نيست.  ُمواسات  هوس  و  بردة  و   

آزادگي  بيت  ميهمان  توحيد   است،  بيت  ميهمان  دارد،  آستين  در  بت  صدها  كه  كسي    نيست. 
 نيست. نيست. كسي كه در درياي كثرت مستغرق است، ميهمان بيت وحدت

اعمال حج با آن لباس و حاالت    حج در حقيقت سّري است از اسرار عزم سفر به دار بقاء، و
است كه اين حال معنوي در او در حّد    بر عازم سفر حج   رمزي است از رموز كيفيت عالم حشر،

اينجا هستي و چندي  اي سالك طريق حق! چند روزي در  گويند:  اعلٰي تحّقق يابد، گويا به او مي 
خواهي بكن و هر تالشي داري بنما. لذا حاجي يابي، پس هر كار مي ي بعد به دار بقاء انتقال م

شود كه  پردازد. متعهد مي اول از همه به مقام توبه و ِانابه برآمده، به تصفية روحي و جسمي مي 
به توفيق حق، مطيع و ُمنقاد فرمان الهي شود. تا وقت باقي است جبران و تالفي مافات نمايد  

 .اهللو در مرتبة سوم حق  الّنفس است، بعد از آن حق   ّناسالكه در رأس آنها حق 
حاجي بايد به كلي فارغ از نگراني از اهل و عيال باشد، چه در اين موقعيت حساس، ممكن  

را كه   آناني  بايد خانواده و  لذا  او رساند،  به  امور آسيب روحي  اين  اند به خدا  مورد عالقه است 
را جز به كمال و   به پرواز درآورد؛ ديدگان قلب  سپارد و مرغ جانش را فقط در فضاي دوست 

 نمايد. يا سفر آخرت  جمال دوست متوجه نكند و به تمام معنا خود را آماده سفر حج
دوست  خلوتگه  جانش  سراپردة  كه  كسي  حال  به  خلوت   ُطوبٰي  شايان  دلي  سراي  باشد. 

ناب َمخمور، آنجاست انتهاي مكان و ازل االزمان،  دوست است كه از عدم َمنّيت َمعمور و از ِمِي  
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انوار   مظهر  دارالبقاء،  َمطلوق  و  دارالفناء  طاِلق  ِني.  انتها  كه  ابدي  و  نيست  ابتدا  را  آن  كه  ازلي 
 ، و وارسته از نقص و كمال.ني. فارغ از ِهجر و وصالسبحاني و مترنِّم به ذكر ربا 

بر استقرار مساوات ميان    اسالم  ةدر مراسم حج، لباس ساده و يكنواخت ِاحرام، بيانگر اراد
مردم و لغو هرگونه امتياز ظاهري است. در آنجا صاحب مقام ظاهري و غير آن با يك لباس و  

كريم    چنان كه قرآن سازد، كنند، تنها تقواست كه يكي را بر ديگري ممتاز مي يك حال جلوه مي

َاتْقٰيكُ »فرمايد:  مي الل ِه  ِعْنَد  َاْكَرَمُكْم  پرهيزگارترين  ْم:  اِنَّ  خدا  نزد  شما  ارجمندترين  حقيقت  در 

 . «شماست

َتْلبَيه مي   وقتي كه حاجي به ميقات  حاجي در    تلبية   گويد.رسيد و ُمْحِرم شد، نيت كرده 
آميزي توأم گشته تا شكر اين دعوت و  واقع پاسخ دعوت پيغمبر خداست كه با جمالت سپاس 

 باشد.موفقيت را نيز كرده 
و   از جانب خدا دعوت شده  بلكه  نرفته  به خانة خدا  ناخوانده  نمايد كه  توجه  بايد  حاجي 

اي كه  موهبت الهي سراپاي وجود او را فراگرفته، از اين جهت از هر پستي و بلندي و كوه و دّره
كه با دعوت    بخش است سفر حج است جمالت تلبيه را تكرار كند. چه لذت   گذرد، مستحبمي

مي پايان  حضرتش  مغفرت  با  و  شده  شروع  مي   ايتلبيه پذيرد.  الهي  حاجي  اثرات  كه  گويد، 
گذارد، خصوصًا زماني كه حجاج به صورت دسته جمعي به خواندن سرود عميقي در دل او مي 

 شود. انداز مي مشغول بوده، آوايشان در كوه و دشت طنين  وحدت و اتحاد  الهي
و منبع نوراني جهان و راهنماي بشريت به    و حقيقت، مركز عالم اسالم  كعبه خانة وحدت

ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتيقِ َوْليَ »فرمايد:  مي   مجيد  سوي يكتاپرستي است. خداوند متعال در قرآن حجاج    «طَّوَّ

پروردگار را در دل    را طواف كنند. انساني كه توجه به خدا پيدا كرد و محبت  بايد خانه ديرينه
وار  خويش جاي داد، مايل است اين محبت را به مرحلة ظهور و بروز برساند، اين است كه پروانه

مي  خدا  خانة  جلوهدور  او  دستورات  از  پيروي  و  خدا  به  را  خود  عالقة  بدينسان  و  گر گردد 
 نمايد. مي

عرفات مكه   در  نزديكي  در  محدودي  بيابان  نژادهاي   كه  و  مختلف  نقاط  از  ُحجاج  است، 
گرد   آنجا  در  پروردگار  عبادت  براي  و  گوناگون  مختصر  خوراكي  با  احرام  ساده  لباس  آيند. 

باني از چادر، تنها چيزي است كه از دنياي فاني به همراه دارند. گويا روز رستاخيز است كه  سايه
كفن  عهمه  جز  چيز  هيچ  به  شده،  برانگيخته  اموال  پوشان  و  مال  آري  ندارند.  اتكاء  خود  مل 

آيد، خواه ناخواه جداشدني و براي غير جاگذاشتني است،  دنيوي ولو با هزاران تالش به دست  
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 ماند.است كه با شخص باقي مي  تنها عمل صالح 

مي  متعال  الل هَ »فرمايد:  خداوند  َفاْذُكُروا  َعَرفٰاٍت  ِمْن  َاَفْضتُْم  اْلَحٰرامِ: َفِاذٰا  اْلَمْشَعِر  ِعْنَد  از      چون 

مشعر   عرفات  نزد  را  خدا  كنيد  برگشتيد،  ترك  «ياد  و  عرفات  بيابان  طي  با  انسان  گويي  همه  . 

منّزه مي  را  بر حاجي عاليق خود  بيابد.  را  يعني مشعر  الهي  به حرم  تا شايستگي ورود  گرداند 
شب است كه شب دهم ذيحجه را در مشعر بماند و با خداي خويش به مناجات پرداخته در آن  

سان شبي گرانبهاست كه فارغ از هر  تار، قلب خود را روشن كند. اين شب در حقيقت براي ان
 دغدغه و تشويشي رو به خدا آورده و به راز و نياز پردازد و با كمال تواضع اظهار عبوديت كند.

و حضور در منٰي، بايد سه عمل بجا آورند:     حجاج پس از حركت از مشعر روز عيد اضحٰي
، َحْلق يا تقصير. در رمي جمره، گويي نيرويي كه انسان را به بدي و هالكت  ، قربانيَرْمِي َجَمره

دارد: من دشمن  دهد، به صورت آن ستون مجّسم شده و حاجي با تمام وجود اظهار مي سوق مي 
اندرون، دشمن  ها در  توانم تن شّر و بدي هستم و به قدري دلم آكنده از كينة آن است كه نمي

خواهم در ظاهر و عماًل نيز با پرتاب سنگ بدان، تنفر و انزجار خود را  شّر و بدي باشم، بلكه مي 
گيري همه است به سوي هدف  از آن اظهار كنم. دقت در اصابت سنگريزه به جمره، بيانگر نشانه

 مقدس مبارزه با جهل و زشتي.
آن را    تعالٰي به جاي ذبح حضرت اسماعيل است كه حق   خليل  اهيم ، سنت حضرت ابر قرباني

فرمود:   و  داد  َعظيٍم:  »قرار  بِِذْبٍح  َفَدْينٰاُه  رهانيديمَو  باز  بزرگي  قرباني  ازاي  در  را  او  از  «و  . هدف 

از گوشت آن و كمك به دامپروري و اقتصاد ساكنان آن سرزمين است و    مندي فقرا قرباني بهره
در معنا، اشارت است به 

، مراسم حلق يا تقصير را به جاي آرند و به زبان دل گويند: چنان  حجاج بايد بعد از قرباني
را مي   كه پاكيزه سر خود  كثافات  از  را  و ظاهر خود  كرده  كوتاه  را  ناخن خود  يا  مو  يا  تراشم 
 دارم.ها منّزه مي ها و ناپاكيكنم، باطن خود را نيز از پليدي مي

در امنيت كامل است، لذا آن مكان را     از كلمة امن مشتق است و چون كمال وصال ِمنيٰ 
ِمنٰي گويند نه حوالي بيت  اهلل را.  كه محل وصال است، 

الهي در عرفات به كمال   . حاجي در سايه توفيق 
طي   آماده  گرديده  نايل  مي معرفت  بعدي  مي مراحل  زيرا  حصول  شود،  معرفت،  بدون  كه  داند 

 يقين محال است و بدون يقين، وصال ممكن نيست. 
و   كمال وصال مطلوب  متوجه  معنا  تمام  به  منصرف شده،  از هرجا  كه طالب  است  وقتي 
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آن   اول  است:  مراحلي  و  عاليم  نيز  را  كمال  گردد.  خويش  دل  كانون  در  نهفته  از  آرزوي 
خودگذشتگي و دوم قطع عالقه است از هر چيزي كه تعلق خاطر بيش از همه بدان معطوف  
است مانند اوالد و غيره، زيرا مقام باطني و معنوي هر كس در پيشگاه خداي اليزال به نسبت  

ابراهيم حضرت  اوست.  انقطاع  انقط  مراتب  مراتب  كرده  طي  را  مراحل  اين  الهي  توفيق  اع  به 
 خويش را به كمال رسانيد. 

كودكي بود كريم برآمده و عزيز برخاسته، كه به ُساللة ُخلَّت بود. گوشة    حضرت اسماعيل 
در وي آويخت و به چشم ِاستحسان در او نگريست. از بارگاه عّزت ِعتاب آمد    دل حضرت خليل 

برهانيديم آزري  بت  از  ترا  ما  خليل!  دوستي    اي  دعوي  ما  با  كني؟  اسماعيل  بند  در  دل  كه 
محبت اين  وقف  كه  دلي  آن  ببريدي،  خاليق  و  عاليق  از  ديگري    كردي،  به  بود،  ما  جالل  و 

خواهي، درِد خود  پرداختي و ُمهر ِمهر بر او نهادي؟ خيز و او را در راه ما قربان كن، اگر ما را مي 
 درمان كن. 
اين كه عالقه   خليل  با وجود  دنيا رهانيد.  قيد  از  را  برخاست و خويشتن  از  خدا  بيش  اش 

قٰاَل يٰا ُبَُنيَّ اِناي َارٰي ِفي »دهد    بود، حاضر شد او را در راه مطلوب قرباني  همه به حضرت اسماعيل
گفت ابِريَن:  اْلَمنٰامِ َاناي َاْذَبُحَك َفانُْظْر مٰاذٰا تَرٰي، قٰال يٰا َاَبِت اْفَعْل مٰا تُْؤَمُر َسَتِجُدني اِنْٰشاَء الل ُه ِمَن الصاٰ 

فت  گ  . آيدپس ببين چه به نظرت مي   ،رمُببينم كه تو را سر مي من در خواب  مي ،اي پسرك من

و بدينسان كمال    «ان شاء اهلل مرا از شكيبايان خواهي يافت  .موري بكنأاي پدر من آنچه را م 

 ثابت شد. حضرت ابراهيم  وصال
بود، ولي پيش از طي    قباًل هم داراي معرفت و يقين و نايل به وصال   گرچه حضرت ابراهيم 

و منٰي، ابتدا در راه خدا تمام هستي خود را بذل كرد و بعد از آن پشت پا  و مشعر  مراحل عرفات 
 ال وصال نايل شد.به تمام تعلقات زد تا سرانجام به مراحل كمال معرفت و كمال يقين و كم

به جهت طواف زيارت و نماز    بعد از اداء مناِسك ثالثة منٰي، واجب است مراجعت به مّكه 
. حكمت سعي، ادراك اين دقيقة روحاني است كه طالب را بدون  آن و سعي مابين صفا و مروه

 شد. سعي متوالي و متواتر و پشتكاري، مطلوب حاصل نخواهد 
هنگامي كه آهنگ حج كني، دلت را از هر وابستگي رها  »:  )ع(

ساز و هرگونه مانع و حجاب را از آن بشوي، تمامي كارهايت را به خدا واگذار و در همة كوششها 
نه. دنيا، آسايش و  و تالش هايت به خدا توكل كن. به خواسته و حكم و سرنوشت حق گردن 

و سرماية سفر،  توشه  بر  آزاد كن.  مردم  از حقوق  را  رها ساز. گردن خود  را  غير خدا  بر  تكيه 
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اينها دشمن تو شوند و  رود كه همة  مركب، رفيقان، نيرو، جواني و مالت دل مبند، بيم آن مي 
يرا هر كه در زبان ادعاي رضاي حق كند و در عمل بر چيز ديگري تكيه نمايد،  َوبالت گردند. ز

خداوند آن را دشمن و عذاب او گرداند تا بداند كه هيچ نيرو و قدرتي براي وي يا ديگري نيست  
 جز به عصمت و مدد الهي.

ا  فردا وامگذار كه گويا  به  را  آماده شو و چيزي  اعمال حج  انجام  براي سفر و  ميد  آنچنان 
برگشت نداري. با همسفران، نيكو رفاقت كن. اوقات واجبات الهي و سنن نبوي را پاس دار و در  
واجب   تو  بر  نيازمند،  به  بخشش  و  انفاق  صبر، سپاسگزاري،  ادب، شكيبايي،  از  آنچه  هر  انجام 

از آنها پ  است، كوتاهي مكن. با آب پاك غسلِ  شيمان باش. احرام، تمامي گناهانت را بشوي و 
 سپس همراه احرام، جامه راستي، پاكي، فروتني و ُكرنش به تن كن. 

دارد، بر خود حرام ساز. َتلبيات را به گونة پاسخي پاك  آنچه ترا از ياد و بندگي حق باز مي 
و پاكيزه براي خداوند ادا كن و به مدد او چنگ زن، همان گونه كه با تن همراه مسلمين به گرد  

با دل همگام ماليك گرديكعبه مي  نمونه غافل مباش.    ،  و  اشاره  اين  از  و  برو  به طواف عرش 
َهْرَوله ميان صفا و مروه بر    هنگام و همگام  از تكيه كردن  از هر خواهش نفساني دوري كن و 

 قدرت و نيروي خويش در برابر نيروي الهي بيزاري جوي. 
من به  با رفتن  نيستي و همراه  آن  آنچه شايسته  آرزوي هر  و  بدرآي  از غفلت و خطاها  ٰي 

تقّرب الهي را با تكيه بر وي بجوي. به كوه مشعر كه باال    باشد نكن، و در مشعر سزاوار تو نمي 
 پيوند. روي با جان نيز به كّروبيان مي

قرباني خواهشهنگام  جمرات  رمي  با  و  كن،  قرباني  نيز  را  هوس  و  هوي  نفساني،  ،  هاي 
يروني را با تراشيدن سر بزداي. با هاي دروني و بها را دور بينداز. بدي پستي، زبوني و ناشايست

 گام نهادن در حرم، خود را از هواي نفست در امان و حمايت و نگهباني خداوند قرار بده. 
كعبه را با شناخت و جاي دادن عظمت و شكوه و شوكت خداوندي در جانت زيارت كن،  

 بوس. حجراالسود را با خشنودي به نصيب الهي و فروتني در برابر شكوه خداوندي، ب
ايستادن بر صفا جان و روحت را براي مالقات  همراه با طواِف وداع، غيرحق را رها كن، با  

 .«حق پيرايش كن. از انصاف و پيرايش اوصافت نزد مروه غافل مباش

به جهانيان و مظهر   ، ُمعرِّف سيماي اسالمبين مسلمين  از جهت اجتماعي، حج عامل اتحاد
هاي جهاني كه انسان را  ترين برنامه، شايسته احترام به حقوق بشريت است. اسالم در سفر حج

به سوي علم و بينش و تحرك و تفكر و تعمق سوق دهد، به عالم بشريت ارزاني داشته است تا  
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رواني باشد، در كالبد آدميان دميده،  ايجاد اتحاد و صلح و صفا و آرامش  اي را كه باعث  روح تازه 
 ايشان را به سوي سعادت و رستگاري رهبري كند. 

رفتار كنند، چنان وحدت و    اند كه اگر مسلمين بر اساس تعاليم الهي قرآن دريافته  بيگانگان
از   بر دنيا مسلط گردند.  آيد كه  آنان پديد  تحكيم مرام   رو شب و روز در فكر ايناتفاقي ميان 

باطل خويشند، لكن اكثر مسلمانان با وجود دسترسي و امكان برخورداري ازحقايق، متفرِّق و در  
 خواب غفلتند. 

از كالم   ، به مقام علم و عمل برآمده در  بزرگانبنابراين بر حجاج است كه با اخذ حقايق 
هاي  عمل پوشانند و نقشه  ةمسير همبستگي گام سپارند تا به يكپارچگي و وحدت اسالمي جام 

و اتفاق    بدخواهان و استعمارگران را نقش بر آب كنند، كه معنايي از معاني وجوب حج، اتحاد
 است.

حج، ابالغ حقايق و برقراري ارتباط است با ُحّجاجي كه از شهرها و ممالك    ةبدينسان فريض 
آميز و تحقيق از كيفيت و كميت وضع مادي و معنوي آنان را  اند و نيز برخورد محبتديگر آمده 

جانبه مسلمين هرچه زودتر بوجود آيد؛ و نيز هشداري  و اتفاق همه   اتحاد   ة شامل است، تا زمين
و  اس فقير  مسلمانان  سوي  به  حمايت  و  ياري  دست  كه  الهي  نعم  صاحبان  و  ثروتمندان  به  ت 

تر از همه باخبر شدن از خطراتي است كه در هر عصر و دوراني از ناحيه  محروم گشايند؛ و مهم 
اهي راه  آگ  شود. اين امر در صورتي ميّسر است كه حجاج با علم ومتوجه مسلمانان مي   بيگانگان

ازلي ايشانند كه مشعل فروزان هدايت را برداشته، پيشاپيش  را طي كنند، زيرا    عاشقان جمال 
 كنند. حقيقي حج حركت مي  ةقافل

معّلٰي عرش  دل  ديدگان  به  الهي!  مسافرين  ازلي اي  جمال  عاشقان  چسان  كه  بنگريد  را     
گردند. مبادا ظواهر مانع مشاهده شما از بواطن گرديده، با خود مي وار دور شمع بزم وصال پروانه

اندوه معاصي به همراه آوريد. اگر به اين مكان مقدس به ديدگان دل بنگريد، به شما  تحفه غم و 
پر بياراييد و خود را به  دهند. اكنون بر شماست كه بال و  آثار آن دلباختگان ازلي را نشان مي 

بقاء فرود آييد، جام دل از آن لبريز   ةجمال و وصال برسانيد و در كنار چشم   ة آن كبوتران تشن
 كرده براي طالبين ارمغان آوريد كه همه در انتظار شما و ارمغان شما هستند. 

ق. نور  الهي امر است به سير و سلوك از َخلق به حق، و سفر از حق به خل  ة در تعاليم عالي
  تواند در الهيه مراجعت از حق به خلق در حّد اعلٰي در حاجي حقيقي متجّلي است. اوست كه مي 

مند گرداند و به امر خطير ارشاد و مبارزه با ديگران را نيز از حقايق عاليه بهره   ، كمال موفقيت
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 فساد پردازد. 
از مراجعت چند امر را  براي آن كه اين نور الهي هميشه از دل حاجي ساطع باشد، بايد بعد  

 مراعات نمايد:
 مراقبت از خود در برابر حمالت شيطاني. -اول 
 بررسي پروندة اعمال گذشته.  -دوم 

اعمال    -سوم   اهميت  در  تفكر  خصوصًا  باطني،  و  ظاهري  لحاظ  از  حج  اعمال  در  تفكر 
 تكراري و تفكر در وقوف سه روزه در منٰي و اعمال آن. 

ِا  -چهارم   از تن، در معنا اعمال حج  . با درمعنوي  حرام توجه به لباس  آوردن لباس احرام 
پايان نپذيرفته، بلكه حاجي واقعي بايد هميشه لباس احرام معنوي را بر تن داشته تا آخر عمر  

وليت قبلي او  ئوليت حاجي بعد از برگشت، ماوراء مسئباشد، زيرا مس   ُمَلبَّس به اين لباس باطني
 در پيشگاه الهي است. 

از جمله فرايض مهم الهي جهاد است، سالك طريق حق بايد خود را براي جهاد ظاهري و  

الَّذيَن ٰجاَهُدوا فينٰا    وَ »هي آيه شريفهآماده نمايد. بنا به معارف عاليه ال   باطني و تجديد عهد الهي
ُسُبَلنٰا:   ما كوشيدهَلَنْهِدينَُّهْم  راهو كساني كه در راه  به يقين  آنان مي اند  بر  را    « نماييمهاي خود 

 مشتمل بر سه جهاد است:
 يا خونين با دشمنان ظاهري. جهاد َحربي -اول 
 يا نفسي با دشمنان باطني. جهاد اخالقي -دوم 
 يا جهاد در تعليم و تعّلم براي بيان حق و حقيقت و دفع شبهات.  جهاد قرآني -سوم 

هر يك از اين سه جهاد را شهادتي است: شهادتي است كه انسان با مال و جان در راه خدا  
رساند و هم ديگران را؛ شهادتي   خود را به مقام شهودبه آن رسد؛ شهادتي است كه انسان هم  

 است كه انسان از طريق تعليم و تعّلم، خود و غير را به فيض رساند.
انسان از  است شهيد بسياري  آن جمله  از  دارند،  كمال  به  آرزوي رسيدن  راه    ها  در  شدن 

 به كمال رسيد. نيل به مرتبه تقوي و عصمت و كمال،  توان دفعتًا خدا. البته در حال نقص نمي 
مطلبي است َصْعُب اْلَمنال و بعيُد اْلُمْرَتقاء، كه بدون صرف تمام همت و تالش و مجاهدت دائم  
در كسب آن، نيل به آن مقام واال مقدور نيست. كسي كه به مقام تقوي قدم نگذاشته از ترّقي  
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اعّز و اشرف ملكات است و ثمرة آن  فرموده  واقعي محروم است، بدين جهت بزرگان  اند: تقوي 
ايمان در دل با چند صباحي مبارزه عليه فساد، تقوي و عصمت  اعظم ثمرات، بدون تجّلي نور  

 اندك مدتي، مجددًا رو به معاصي آورد. شدني نيست و با گذشت  براي انسان حاصل 
مكروهات،    تا انسان عالوه بر پرهيز از محّرمات و   محّرمات ظاهرًا امور معدودي هستند ولي

از بسياري ُمباحات هم نگذرد، ملكه عصمت كه حاجزي است ميان او و محّرمات، اكتساب نشود  
و در اين صورت محال است كه به معصيت نيفتد. بنابراين بدون تعليم و تربيت و بقا بر جهالت 

انساني،   الهي و مدارج  به معارف  ملكة عصمت و تقوي حاصل نشده و روح آدمي آمادة  نسبت 
 عروج معنوي نگردد. 

آماده نموده، در معنا گوياي اين است كه از حيات    انسان آگاهي كه خود را براي شهادت
هاي تسلط بر جهان را  ترين قّله طبيعي خود با همة ابعاد و استعدادهايي كه توان صعود به مرتفع 

دهد تا به هدف مقدس و  شيده در كمال هشياري و آزادي بر جريان آن خاتمه مي دارد، چشم پو
 واالتري نايل گردد.

شهادت كمال    بنابراين  در  طبيعي  حيات  درخشان  فروغ  به  دادن  پايان  از  است  عبارت 
 .هشياري و آزادي و آشنايي به ماهيت زندگي در راه وصول به حياتي واالتر از حيات طبيعي

 ها.، پايان دادن به عمر طبيعي است در راه حفظ آزادي انسانشهادت
الهي در راه وصول    ، شكافتن قفس كالبد مادي است و حركت به سوي مقام شهودشهادت

 ها.به مشّيت رّباني در بزرگداشت انسان
و شهادت ميزان  تعيين  اين    ،  بدون  انسان  كه  اين  بيان  و  دنيا  در  زندگي  براي  است  الگو 

 تواند داراي حيات حقيقي باشد.ِمالك نمي 
هشياري   شهادت مراتب  حضرت  برحسب  است.  متفاوت  شهادت  نوع  و  معارف  ها، 
العاده عالي شخصيتي و اجتماعي، از صدها صحنة پرفراز و نشيب و  با آن ابعاد فوق   سيدالشهداء 

كنندة آدميان بدون كمترين انحراف از مسير الهي خود عبور كرد، و با مراعات اصول و  دگرگون  
ترين جلوة شهادت را نشان داد و عظمت هدف  قوانين انساني در حادثة خونبار دشت نينوا، عالي

 ود را اثبات نمود؛ اين است حيات الهي.و شخصيت خ
آلودگي  از  پاك  الهي، آن حيات  را در آري حيات  زندگي خود  در مسير  انسان    هاست كه 

بيند كه پايانش منطقة جاذبة الهي است. آدمي با داشتن حيات الهي، خود اي مي طريق كماليه 
نمودار گردد و اگر فرود    بيند كه اگر سر بكشد، در اقيانوس هستيرا موجي از مشيت الهي مي 
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جلوه  آنها  همة  كه  شود  ديگر  موج  هزاران  محّرك  عامل  بشكافد،  كالبد  و  مشيت  آيد  از  هايي 
 الهيند. 

به لطف و     هر كه 
رحمت حق، سالك طريق الهي شد و به توفيق او به تعهد خويش وفادار ماند، به يقين او هم در  

در    )ع(و حضرات اوصياء   )ص(يف شهداست و مانند آن است كه در حضور حضرت رسول اكرمرد

اْلَحصينَُ » امر جهاد شركت كرده، همان جهادي كه   الل ِه  ِدرُْع  َو  التَّْقوٰي  لِٰباُس  ُهَو  َتهُ   وَ   ةُ َو  :  ةُ اْلَوثيقَ   ُجنَُّ

 . «الهي و سپر با اطمينان اوست جهاد لباس تقوي و زره محكم 

َكَتَب پيروزي از آن من و رسوالن من است:  »خداي تبارك و تعالي چنين مقّرر فرموده كه  
رُُسلي َو  َانَا  َلَْغَلَبنَّ  امر  »  .«الل ُه  بر  استو خدا  غالب  َاْمرِهِ   :خود  َعلٰي  غٰالِب   .  «َوالل ُه 

 
شهادت اي   اين  و  شما  آرزوي  الهي  پيروزي  اين  اگر  حق  طريق  تمّناي    سالكين  واقعي 

درخواست   و  حق  از  استمداد  با  و  كنيد  رحم  خود  به  دريابيد،  را  حقيقي  مِن  بياييد  شماست، 
توفيق از او، خود را با ذات خود آشتي دهيد. بدانيد كه بدون طي مراحل شناخت نسبت به من  

الهّيه  نمي يا نفس،   باطنّيه و  َربَُّه:  »توان به هدف رسيد. معني  َعَرَف  َفَقْد  نَْفَسُه  َعَرَف  هر که  َمْن 

كند كه مراحل نفس يا من را  كسي را احاطه مي   «نفس خود را بشناسد، خدا را شناخته است

طي نموده و به هدف اصلي رسيده است. شهداي واقعي آنانند كه نه تنها به مقام ِاشراف ظاهري  

عالم   بر  آري كسي كه گام  نايل شدند.  باطني  و  ِاحاطه ظاهري  مرتبه  به  باطني، كه  َفاْخَلْع »و 
سِ    «پوش خويش بيرون آور كه تو در وادي مقدس طوي هستيپاي ُطوًي: نَْعَلْيَك اِنََّك بِاْلٰواِد اْلُمَقدَّ

را مراتبي است و مقام هركسي به نسبت طي    شهداءنهاد، به مقام شهادت رسيد؛ در اين عالم  
 منازل اين عالم است.

اس  نگذارد و لب «پيشگاه پروردگارشانِعْنَد َربِِّهْم: »آدمي تا عالم امكان را در نبّرد، پا به مقام 

پروردگارشان   نزد  و  ثابت  نعمت  اين  كمال  حق  طريق  مردان  براي  اّما  نپوشد،  ابدّيه  حيات 

هرگز كساني را كه  َو لٰ تَْحَسَبنَّ الَّذيَن قُتُِلوا في َسبيِل الل ِه َاْمٰواتًا َبْل َاْحياء  ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُوَن:  »مرزوقند 

، «شونداند كه نزد پروردگارشان روزي داده ميكه زندهمرده مپندار بل   ، انددر راه خدا كشته شده
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روزي   فرموده  و  كه  است  معلومي  رزق  همان  َمْعُلوم :  »ايشان  رِزْق   َلُهْم  معين  اُولٰئَِك  روزي  آنان 

 .«خواهند داشت

تَْحَسَبنَّ الَّذيَن قُتُِلوا في َسبيِل الل ِه:  » از آيه شريفه   هرگز مپندار كساني را كه در راه خدا  َو لٰ 

شود كه شرط وصول اين مقام موقوف است به كشته شدن در راه خدا،  معلوم مي  «اندكشته شده

و كشته شدن در راه خدا عبارت است از قطع عالقة روح از بدن. قطع عالقة روح از بدن دوگونه 
. مقتول در هر دو يكي است، در اّولي قاتل، لشكر  ، ديگري به سيف باطناست: يكي به تيغ ظاهر 

 رحمت و ايمان.  ُجنداست و در ديگري،  كفر و شيطان 
اگرچه بسيار بلند است، ولي ُمَتَنزِّل از قتل به    مقام مؤمن مقتول در راه خدا به تيغ ظاهر 

  قرآن است؛ چه هر آية شريفه از    باطن است و اين نيز ُمَتَنزِّل از قتل به سيف باطِن  سيف باطن 

همانا  اِنَّ لِْلُقرا ِن َظْهرًا َو َبْطنًا:  »يگري است  ظاهري دارد و باطني، و هر باطني را نيز باطن د  مجيد

 . «برای قرآن ظاهری است و باطنی

الل ِه:  »از جهت ظاهر مراد از   َسبيِل  قتل به سيف ظاهر   «انددر راه خدا كشته شدهقُتُِلوا في 

. اين است كه  باطن، و باطن باطنش، قتل به سيف باطن  است و باطن آن قتل به سيف باطن
هاي اسالمي فرمود: اكنون از جهاد  پس از پيروزي كامل در يكي از جنگ  )ص(حضرت رسول اكرم

تر كدام است؟ فرمود:  جهاد بزرگ  اي رسول خدا گرديم. گفتند:  اصغر به سوي جهاد اكبر برمي
با نفس.   با كّفار  جهاد  از جهاد  با نفس  در حديث ديگر آمده كه آن بزرگوار فرمود: جهاد مرد 

پيامبر  است.  بزرگ  )ص( خدا  افضل  را  جهاد  با  اين  مبارزه  زيرا  فرموده  معرفي  جهاد  انواع  ترين 
 شمنان است.ترين و نيرومندترين داست كه بزرگ  و نفس اّماره شيطان

الهي مردان  جهاد  سومين  قرآنياّما  جهاد  انسان   ،  عموم  هدايت  به  دعوت  يعني  ها. است 
گرچه لفظ جهاد غالبًا توجه آدمي را به جنگ خونين معطوف ساخته و كمتر افكار را به جهاد  

متوجه مي  به هدايت  دعوت  يا  در  ادبي  اّما  يا سنت  نمايد،  كتاب خدا  در  اسالمي خواه  معارف 
، لفظ جهاد به جهاد ادبي نيز اطالق شده است. خداوند متعال دعوت به  )ص(حضرت رسول اكرم

قرآن  با  فرمايد:    «»را    هدايت  فرقان  در سورة  كه  َو  »ناميده، چنان  يَن  اْلكٰافِر تُِطِع  َفالٰ 
،  «پس از كافران اطاعت مكن و با قرآن با آنان به جهادي بزرگ بپرداز:  ٰجاِهْدُهْم بِِه ِجٰهادًا َكبيرًا 

 يعني به قرآن. «بِهِ »در اين آية مباركه 

قرآني حق  و    تعالي جهاد  است  را شامل  اين جهاد همگان  اواًل  فرموده:  كبير  به جهاتي  را 
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بوده   تنگ  حربي  جهاد  عملكرد  دايره  ولي  نيست،  ُمْسَتثني  اين جهاد  از  ناتوان  و  كور  و  بيمار 
اسالمي   ِبالد  ُثغور  و  به حدود  با كساني است كه  دارد، آن هم  توانا  و  به مردم سالم  اختصاص 

اند. ثانيًا جهاد قرآني را اهدافي  ايشان هجوم بردهن به بالد و مرزهاي  اند و يا مسلميهجوم آورده
به بسط خاك و توسعه   اّما اهداف جهاد حربي محدود است  با وسعت،  است گوناگون و بسيار 

 حاكميت و خاضع كردن ساير ملل. 
و تربيت اسالمي سخن گفته    قبل از مبارزه و اقدام به جنگ از توحيد   البته پيشوايان اسالم 

نموده  ابالغ حقايق  از  و  قبل  را  به جنگ  اقدام  و  نامعقول  اند  و  ناروا  روشنگري،  و  موعظه  ايراد 
انساندانسته  نجات  بزرگواران  آن  عاليه  هدف  زيرا  نه  اند،  است  آنان  رساندن  كمال  به  و  ها 

اي از كفار  هميشه از عّده   )ص(رممحروميت از نيل به سعادت ابدي، همچنان كه حضرت رسول اك

آنان سهمي مي و مشركان دلجويي مي  به  از صدقات مسلمين  :  قُُلوُبُهمْ   ةِ َاْلُمَؤلِّفَ »داد، چه  كرد و 
مند گردند، باشد كه متمايل  مسلمين بهره  توانند از زکات ايشانند كه مي   « هايشانبرای تأليف دل 

 ايمان و اسالم شوند. به  
بنابراين در مقابل جبهة ظاهري، همواره جبهة باطني است كه نبايد خالي بماند. مجاهدين  
و  نيرو  باطني.  نيروهاي  به  مجّهز  معنوي  رزمندگان جبهة  و  اسلحة ظاهرند،  به  مسّلح  ظاهري 

 اينان مبارزه با جهالت و رذالت است.رد اصلي  اينان ماوراي آنهاست و نب توان  

قلم علماي مجاهد و رّباني »هاي ريخته شده در راه حق بسيار گرانبهاست، لكن  گرچه خون

مقدس  و  گرانبهاتر  آن  استاز  َهٰداءِ تر  الش  ِدمٰاِء  ِمْن  َاْفَضُل  اْلُعَلٰماِء  مي«ِمٰداُد  قلمي  چنين  تواند  . 

ديگر را آبياري كرده و سيراب نمايد. بر جويندگان سعادت ابدي است  هاي  شجرة حيات انسان
بخشد و آن، باز شدن افق  استقبال كنند. كالم بزرگان عظمتي به انسان مي   كه از كالم بزرگان 

تفكر و تعقل اوست. زيرا آنان همواره مجذوب جذبه الوهّيتند و روح و دل آنها نيرومندتر از آن  
كه عارفين  است  روح  گيرد.  قرار  ظاهري  زيباي  و  زشت  و  نفسانيات  نوسانات  علماي    تحت  و 

الهي است. در هر زمينه و بابي، ، متصل به خداست و كالم  رّباني ايشان همواره از خدا و قلب 
ندارد، اين است كه پيشوايان عظام  ايشان ارزشي  اي كه فاقد خدا و دل باشد در پيشگاه  كلمه 

 اند: نظر نمودن به جمال عالم رباني، نگاه كردن به جمال الهي است.الهي فرموده
ترين كارواني است كه از مبدأ به سوي مقصد در حركت است، لكن  كاروان بشري شريف

ها در  انسان   تواند اين كاروان را به سر منزل مقصود رساند؟ در اين كاروان، اكثريت چه كسي مي 
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شعله  و  جهالت  بار  زير  در  زندگي  ناهموار  خانمان راه  آتش  و  نفسانيات  شهوات  هاي  سوز 
طوفان وامانده  برابر  در  درآمده اند.  زانو  به  اميال  و  َاهواء  شكنندة  وادي  هاي  همين  در  لكن  اند، 

وجدان   مي ضاللت،  مي ايشان  و  مي نالد  راهنما  و  راه  دنبال  به  و  با خروشد  يك  گردد،  كه  شد 
الهي   از اين ورطة هالكت نجات دهد.  شخصيت محبوب  ايشان را 

ها را بشنود؟ تنها كسي كه نالة اّما كيست كه صداي اين وجدان   
را مياين وجدان  نجاتشنود و ميها  اين سرگرداني  از  را  قافلة بشري  و در شاهراه    تواند  داده 

عارف قرار دهد،  از    كامل   هدايت  است.  به خدا جاري  متصل  از ژرفاي دروِن  است كه كالمش 
 رو بايد خاضعانه به پيشگاهشان اقرار نمود كه: اين 

داران  نماييد. شما خزانه حقيقت! شما شمع فروزان حقيد، شما آيت روشن  اي مردان الهي
مقدس شما  حكمتيد.  چشمة  و  معرفت  كاِن  شما  هستيد.  الهي  شجره علوم  الهي  هاي  ترين 

ايد كه  هستيد كه در حرم دل روييده و در بوستان مجد و شرف قد كشيده است. شما شايسته 
 ر شما.در بين اين قافلة بشري، پرچم سعادت و پيروزي را به اهتزاز درآوريد، درود ب

انجام شايستة هر امري مرهون شرايطي است كه از اهّم آنها، علم و عمل به اصول و فروع  
آن است. اصول و فروع تمام امور يكسان نيست و هر امر و عملي نسبت به خود داراي اركان و  

مو  در همه  كه  است  و جزئياتي  مراعات شود.  كليات  دقت  به  بايد  باطنيه  امور  در  باالخص  ارد 

 
تواند به خوبي آن را انجام دهد.  اگر سالكي تنها به اصول امور الهيه عالم و عامل گردد، نمي 

عهدة    همچنين اگر به فروع امري عالم و عامل شود، لكن به اصول آن توجه ننمايد، به خوبي از
برنيامده از    ،انجام آن  قبل  بنابراين سالك طريق حق  الهي نشود.  در حّد كمال مقبول پيشگاه 

 اقدام به كاري بايد اصول و فروع آن را در نظر گرفته، به همة جوانب آن آشنا و عامل گردد.
ي از امور مهم معنوي، امر به معروف و نهي از منكر و ابالغ حقايق است. در اهميت اين  يك

فريضة الهي همين بس كه اگر فردي با وجود جمع شرايط آن را ترك كند، جزو ستمكاران و  
همه مرتكب عمل زشت نبودند،   َاشقياست و بسا كه موجب نزول بال گردد؛ چنان كه قوم لوط
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ّما به علت ترك نهي از منكر دچار عذاب الهي شدند. اّما در موقعيتي كه شرايط فراهم نبوده و ا
يا اقدام به آن به نتايج منفي منتهي شود، اولٰي خروج از آن مكان و موقعيت است و در صورت  

 عدم امكان خروج، بايد به ساير مراتب اين فريضة الهي عامل شد.
تلفظ و شكل ظا  از لحاظ  انواع و امر  باطنًا  باشد، ولي  هر ممكن است يكسان و يكنواخت 

بيان   را  يك  كيفيت هر  و  بنگرد  بدانها  دريچة حقيقت  از  كه  بايد  بينا  ديدة  دارد.  بسيار  اقسام 
نمايد. اهل دل هميشه با ديدگان عقل و دل در باطن آنها سير كنند و سپس به مقام قضاوت  

 برآيند.
آثار    و مقدسات است كه داراي كمال باشد؛ هرچه  قوالت در بين امور، امري در رديف مع

معنوي امري باالتر، شرافت و عظمتش بيشتر. كيفيت هر امر از لحاظ معقوليه به نسبت كيفيت  
توان  مقام معنوي آمر آن است. زيرا َامر معلول آِمر، و آمر علِت آن است. بنابراين از هر امري مي 

اهلل است نه  قام معنوي صاحب آن پي برد. البته كيفيت و چگونگي در ماسويبه كيفيت حال و م
در ذات اقدس آمر ازلي و امر او. چنان كه ذات او اليتناهي است، معاني امر او نيز نامحدود است.  

 شايد در عالم مجاز، در امر او كيفيتي معّين شود، ولي اين كيفيت در ذات او خالف عقل است. 

خواهد به وظيفة خطير امر به معروف و نهي از منكر و ابالغ حقايق پردازد،  مي سالكي كه  
در   و  مقدس  امري  وقتي  باشد.  آشنا  آن  اصول  به  باالخص  فروع،  و  اصول  به  بايد  همه  از  اّول 

 است كه مقام معنوي آمر ثابت بوده و در حّد كمال باشد.  رديف معقوالت
الهي آن است كه شخص الاقل تا حدودي معروفات و منكرات را    يكي از اصول اين فريضة

معارف حقه و  علوم  از  و  و   بشناسد  باشد،  منكر  برخوردار  به  آمر  و  معروف  از  ناهي  بسا  چه  ِااّل 
  !گردد

ايمان آمر است به آن تا چنان كه  اصل ديگر در پرداختن به اين موضوع عالي و حياتي،  
باي باشد.  شايد و  امكانپذير  او  براي  امور  د آشنايي و وقوف به همة مراحل آن 

 . 
ترين انحرافي در  آمر به معروف و ناهي از منكر بايد به رضاي حق اقدام كند و اگر كوچك

نّيت او پديد آيد، صرف وقت و نيروي او بيهوده بوده، ثمرة الهي از آن حاصل نگردد. عالوه بر آن  
باشد. خصوصًا براي فرد ناآشنا به پيام الهي، ابراز محبت    و محبت  چنين اقدامي بايد توأم با مهر 



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  108

است.   الزم  وافري 
 

ايمان و علم و عمل  گوياي اين است كه با    و اولياء   و اوصياء  تاريخچه زندگي حضرات انبياء 
محبت  در    و  را  كثيري  عّده  كه  توانستند  چنان  درآورند.  يكتاپرستي  لواي  تحت  مدتي  اندك 

پرست و وحشي و بدوي را  بت   در مدت كمي در آن شبه جزيره، اعراب  )ص(حضرت رسول اكرم
ُمباهات مي  به غارت مال همديگر  افتخار و  به راه حق  كه به كشتن يكديگر  با محبت  نمودند، 

 سوق داد. 
است و    گيري او از بابت محبترهبر الهي اگر در موردي هم به مقام خشونت آيد، سخت 

قياسغ رضا با ساير خشونت  يرقابل  ماند،  مصون  آسيب هوس  و  گزند هوي  از  كه  و    ها. كسي 
اهلل و طالبان    غضب او، رضا و غضب الهي بوده و معيار تشخيص حق و باطل است. سالكين الي 

 كنند.مي گيري ناراحت نشوند كه از آن استقبال هم واقعي نه تنها از چنان تندي و سخت 

مهم     دستورات  جمله  از  و 
اسالم پيشوايان  از  حضرات  غير  مشروع  و  الهي  انعطاف  البته  است.  صحيح  انعطاف  به  توصيه   ،

ابن  صفات رذيله است، لكن  الوقت بودن در رديف  تمّلق و چاپلوسي است. تملق و چاپلوسي و 
انعطاف صحيح در رديف صفات حميده و الهيه. فرد متملِّق هدف مشخص و الهي ندارد، او براي  

گردد، لكن فرد  سودجويي اصول را زير پا نهاده به هر رنگ و صورتي در صحنة زندگي ظاهر مي 
كند. مرد الهي  مي   پذير تا آنجا كه خسارتي بر اصل و هدف او وارد نشود، با دشمن مدارا انعطاف 

پيامبر  دارد.  را  خود  دشمن  نجات  آرزوي  حتي  است  همه  انسان  مي   )ص(خدا  خيرخواه  فرمايد 
هاي سهمگين در پرتو انعطاف خاص  پذير مانند درختان سرسبز خود را در برابر طوفانانعطاف 

 شوند.وزگار از جا كنده مي خبر مانند اشجار خشك در برابر حوادث ركند، لكن افراد بي حفظ مي 

بايد داراي     سالك طريق حق 
فرسا گيري و خشونت در غير مورد، زحمات و مشقات طاقتحسن خلق باشد و بداند كه سخت

آورد و خود او را هم از نيل به مقامات  هاي بسياري در دل مردم به وجود مي را هدر داده و عقده 
باز مي  بنابراين سالك حقيقي كسي است كه  عاليه و اهداف عظيمه  داراي حسن خلق و  دارد. 

 انعطاف و محبت الهي باشد. 
محبت اولياء   كيفيت  از  بايد  اول  وهلة  در  را  ماليمت  و  تندي  حتي  و  انعطاف  به    و  الهي 
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اكرم رسول  حضرت  پيمان  متن  گرفت.  فرا  بشريت  اول  معلم  يگانه  از  صلح    )ص(خصوص  در 
قريش  ُحَدْيِبّيه تعّجب  با  بيبسيار  اعتراض  مورد  پيمان  اين  روز  آن  در  است.  قرار  انگيز  خبران 

 گرفت، لكن مرور زمان ثابت نمود كه ثمرات عالي الهي در بر داشت.
رفع   درصدد  هميشه  واقعي  آن  موانع  راهنماي  در  پيشرفت    براي   مهم مانع  زمان  است. 

بود كه با حمالت پي در پي آزادي تبليغ حقايق را از آن حضرت و    اسالم، طايفة لجوج قريش 
بزرگوار   آن  دلنشين  و  قوي  منطق  نبود،  راه  سر  بر  بزرگ  مانع  اين  اگر  بود.  گرفته  يارانش 

رو آن  اين يكتاپرستي درآورد. از  اندك مدتي افراد آن شبه جزيره را تحت لواي  توانست در  مي
 حضرت پيماني با آنان بست:

اميرالمؤمنين حضرت  بزرگوار،  آن  اعظم  نوشتند    )ع( دبير  نامه  آغاز  الرَّْحٰمِن »در  الل ِه  بِْسمِ 
نمايندة قريش«الرَّحيمِ  ما عرب بت  .  است كه  اعتراض كرد كه رسم  اين  بِْسِمَك:  »پرست  َاللاُهمَّ 

نويسيم و با كلمات رحٰمن و رحيم آشنايي نداريم. حضرت اميرالمؤمنين به  مي   «بارالها به نام تو

و بعد به فرمودة آن بزرگوار نوشتند: اين پيمان صلحي   «َاللاُهمَّ بِْسِمَك »دستور آن حضرت نوشتند 

و نمايندة قريش. باز نماينده قريش اعتراض كرد كه ما محمد را    رسول خدا  ن محمداست ميا 
كرديم. به دستور حضرت عنوان رسول خدا را نيز  دانيم وگرنه با وي جنگ نميرسول خدا نمي 

فرار كند،    به مدينه   از آن پيمان حذف نمودند. ماّدة دوم اين بود كه اگر فردي از قريش از مكه 
از مدينه به مكه فرار    حكومت اسالم بايد آن را تحويل مقامات قريش دهد، ولي اگر مسلماني 

بر   دارد،  باطني  و  ظاهري  معاني  پيمان  اين  البته  نيست.  او  دادن  پس  به  ُملَزم  قريش  نمايد، 
سالك است كه در معاني باطني آن هم تفكر نمايد. آن حضرت اين شرط را پذيرفت تا خود و 

را با آزادي ابالغ نمايند و اين امتياز، باالتر از امتيازاتي بود كه به قريش    يارانش بتوانند حقايق
 داده شده بود.

از جمله معايب اكثر مسلمين اين است كه در اقدام به كاري، تنها به سود و زيان ظاهري  
خيص  نگرند، اين خود بابي است از ابواب ِحْكميِّه كه انسان بتواند سود و زيان واقعي را تش آن مي 

دهد. گويا انعطاف در نظر آنان عالمت و دليل ذّلت و شكست و حقارت است، در صورتي كه از  
 نظر شرع، انعطاف صحيح كه به اصول لطمه نزند، رمزي از عاليم موفقيت و پيروزي است.

اين اصول، در مرحله  به  اي متوقف شده توان طي منازل  سالك طريق حق بدون آشنايي 
اي از مراحل، بدترين بدبختي براي سالك بوده ناشي از اتكاِء  توقف در مرحلهطريق حق را ندارد.  
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 به خود است. 
محبت  و  خلق  حسن  الهي   بدون  و  حقيقي  ترتيب  و  نظم  با  توأم  اعماْل  انجام  انعطاف،  و 

ظم  نيست. لذا بر سالك است كه به نظم معنوي امور واقف گردد. اكثر افراد با وجود آشنايي با ن
به نظم    خبرند، در حالي كه عمدة نظر بايد به نظم باطني باشد. اسالم بي   ، از نظم باطنيظاهري

 و استحكام در كارها توصيه اكيد نموده است به خصوص در انجام امور باطني.
دوست داشتند كه هر كسي كارش را با نظم و دقت انجام دهد، چه    )ص(حضرت رسول اكرم

هاي باطني باشد. سعد بن معاذ يكي از  در امور ظاهري يا باطني، يا آن ظاهري كه توأم با جنبه 
شركت  او  پيكر  تدفين  و  تشييع  مراسم  در  شخصًا  بزرگوار  آن  و  بود  حضرت  آن  خاص  ياران 

حضر  آن  ياران  تدفين،  موقع  در  مي كردند.  قبر  بر  نامنظم  طور  به  را  خاك  پيامبر ت    ريختند. 
با دست خويش خاك   )ص( خدا ناراحت شدند و  بود  اتفاق  فاقد نظم و  امر كه  اين  را صاف  از  ها 

رود،  دانم اين قبر بزودي فرسوده شده و از بين مياي فرمودند: من مي نموده با كلمات حكيمانه 
كار باشد و كار را با دقت انجام دهد. وقتي  ا دوست دارد كه محكم ولي خداوند متعال فردي ر

دهد، معلوم است كه توصيه به امور مهم و عظيم تا  دين الهي به كار جزيي اين قدر اهميت مي 
نظمي به ساير مراحل زندگي هم سرايت نمايد. بنابراين چه حّد است، زيرا ممكن است اين بي

ايشان رفتار كرد  فرا گرفت و طبق دستور    نظم و دقت را بايد از استاد كامل   و انعطاف و  محبت
 شده بتوان به هدف حقيقي رسيد.  تا واجد عقل و روح الهي

تواند با قاطعيت  اشرفيت انسان از ساير موجودات به واسطة قوة قضائيه الهيه اوست كه مي
باطل تشخيص دهد. عقل و قلب الهي انسان فاروق حق از باطل بوده، شهادتش الهي  حق را از  
فرمايد: آنچه را كه من  و ساير كتب آسماني مي   رو خداوند متعال در حديث قدسياين است. از  

ميمي و  كرده  تأييد  تو  عقل  ميپسندم،  رد  من  كه  را  آنچه  و  الهي پذيرد،  عقل  رد    كنم  تو 
 نمايد، رّد و قبول تو، رّد و قبول من است. مي

سالكي كه داراي عقل و روح و قلب الهي است، ارزيابي و امر و نهي او با معيارهاي مادي  
نيست؛ سخن او سخن خداست و امر او، امر الهي است و نهي او، نهي الهي. اين معني انساني 

 راست كه از قيود ماّدي رسته باشد.
توانند خود را به هدف رسانند و به  آنان با اين حركات ظاهري چگونه مي  

 خطير امر به معروف و نهي از منكر و ابالغ حقايق پردازند؟! امر 
خويش    خطير پردازد، بايد مورد تصديق استاد الهي خواهد به اين امر مهم و  كسي كه مي
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 قرار گيرد تا افتخار اين مأموريت الهيه از آن ناحيه نصيب او شود. 
هاي الهي، عالوه بر مراعات  در مقام امر به معروف و نهي از منكر و ابالغ پيام  مردان الهي

مطالعة باطني افراد پرداخته، به مراتب جاذبه و دافعه آنان در پذيرش حقايق  الذكر به اصول فوق 
 توّجه دارند: 

دافعه   و  جاذبه  قّوه  باطني،  و  ظاهري  موجودات  كلية  در  الهي  عالية  معارف  به  هست،  بنا 
حتي در اعمال، كيفيات دروني، صفات و خصوصياتي كه در رديف اسماء ذاتي يا معاني است.  

 اشياء و موجودات مراتبي دارد و از لحاظ قدرت و قّوت يكسان نيست.  اين نيروها در 

دافعهپاره و  جاذبه  نيروهاي  علم    اي  و  است  محسوس  باطني  يا  ظاهري  اشياء  بعضي  در 
ا  امروزي اين نيروها را در برخي اشياء ثابت كرده، ولي هنوز نتوانسته كلّيه كيفيات و كميات آنه

وجود دارد، هر چند از    را كشف نمايد. در اعمال ظاهري و باطني انسان نيز قوة جاذبه و دافعه 
جهت علمي بشر به آن مقام نرسيده كه آن را عيانًا مشاهده نمايد و به مراتب جذب و دفع آن  

 قوا وقوف يابد. 
، هر عملي صورت باطني دارد كه رؤيت آن بعد از رفع حجابات  عالوه بر قوة جاذبه و دافعه

جاذبه نيروي  و  باطني  صورت  نوراني،  افعال  و  صفات  الهيه،  امور  است.  ميّسر  همگان  اي  براي 
كند. در عمل غيرالهي  دارند كه صاحب عمل را به سعادت ابدي جذب و از شقاوت ابدي دفع مي 

اي است كه صاحب عمل را به سوي شقاوت  وة جاذبه و دافعه و شيطاني نيز صورت باطني و ق
 كند.جذب و از سعادت دفع مي 

از تعاليم معنوي    سالكيني كه به مقام تصفيه و تهذيب نفس رسيده و در مكتب حقيقت 
الهي فيض    اي است كه در هر آني قواي جاذبه و دافعه اند، علمشان به مرتبه ياب شده استادان 

 نمايند.اعمال را در خود و سايرين مشاهده مي 
در امر به معروف و نهي    از جمله تعاليم دريافتي صاحبان اين مقام، مراعات شرايط باطني

اي،  از منكر است. آنان مجاز نيستند كه با وجود مشاهدة نيروي جاذبه و دافعه اعمال در درجه
طالبان   و  است  عاليه  تعاليم  از  اجمال،  و  اشاره  به  توصيه  كنند.  متنّبه  علني  طور  به  را  افراد 

 حقيقت را نيازي به صراحت نبوده آنان را اشارتي كافي است. 
نمايند. حتي  در مقام ارشاد و نهي از منكر شرايط ادب را در حّد اعلٰي مراعات مي   نبزرگا 

اي كه جزو  موقعي كه مخاطب با اشارات متنّبه نشده، باز هم مجاز به تصريح نيستند مگر عّده
يك مرتبه نبوده هر يك را تكليفي است كه ديگري    در   باشند. اّما همة مردان الهي   الغيب رجال 



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  112

 مجاز به آن نيست. 
نماييم كه آن تصفيه و تحليه و علم را به ما الهي! كمال توفيق را از پيشگاهت مسئلت مي 

كرامت فرمايي كه صورت باطني اعمال و نيروي جاذبه و دافعه آنها را در خود و ديگران مشاهده  
 خواهي، عمل كنيم. سايرين چنان كه تو مي نماييم، تا در ارشاد خود و 

به   آمران  َجرگه  در  بتوانيم  تا  فرما  كرامت  ما  به  را  قدرت  و  شايستگي  و  لياقت  آن  الهي! 
 معروف و ناهيان از منكر در درگاهت محسوب گرديم. 

مقدس شرع  مهم  ابواب  از  معامالت    يكي  باب  ديگري  الهي،  ابواب  آن  جنب  در  كه  است 
همچون َسَلف، قرض، عاريه، وقف و... قرار دارد. معاني باطني و الهيه اين احكام از حّد و حصر  

 شود.اينجا به اشاراتي كلي اكتفا مي خارج است، لذا در  
به   كه  هر  نامشروع.  ديگر  قسمي  و  است  مشروع  آن  از  قسمي  است،  اقسامي  را  معامله 

براي معامالت مشروع، مسائل و احكام   روع مباشرت ورزد، به هالكت افتد. اسالممعامالت غيرمش
به معامله  بخواهد  فرموده كه هر كس  و مقّرراتي صادر  قوانين  آنها  و  با  بايد  ورزد،  اي مباشرت 

 اش صحيح و الهي باشد.آشنا شده و به مقام عمل برآيد تا معامله 
هم   شود، زيرا عالوه بر آن معامالت باطنيفروش ظاهري اطالق نمي معامله تنها به خريد و  

بر دو گونه است: معامالت ظاهري  نيز  يا   وجود دارد. پس معامالت مشروع  باطني؛    و معامالت 
 معاملة ماّدي و معاملة معنوي. 

يابيم  هم به مقام تفكر برآييم، در مي   اگر دربارة معامالت باطني  عالوه بر معامالت ظاهري
كه در اكثر اوقات عمر در حال معامله هستيم و خدا داند كه تا چه حد در اين امر موفقيم. از  

دار كه در اين معامله آن را در  تر از آن  نفس خود را باالتر و باعظمت »اند:  فرموده   رو بزرگاناين 

پستی  پستي معرض  و  نفس  اگرچه  قرار دهي،  بكشاند ها  اميال خوشايند  به سوي  ترا  َاْكرِْم  ها   :
 .«الرَّغٰائِِب  اَِلي ٰساَقْتَك  اِنْ  وَ   ةٍ نَْفَسَك َعْن ُكلِّ َدنيَّ 

دهيم،  ي گيريم چيزهايي از خويشتن مبديهي است كه در اين معامله، ما در مقابل آنچه مي 
دهيم. به هر ميل و اشتياق و لذتي كه  هاي دروني خود را يكي پس از ديگري از دست مي سّكه 

سپاريم، در حقيقت موجي در درون ما به  هاي مادي و نفساني دل ميدر راه تحصيل خواسته 
مي  منهدم ميوجود  يا  تضعيف  را  ما  باطني  نيروهاي  كه  دريا  آيد  از  كه  بخاري  مانند  يا  سازد؛ 
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قواي   اين  كند،  جلوگيري  دريا  فضاي  به  آن  مجدد  بازگشت  از  جّوي  عوامل  و  شود  متصاعد 
رابطه  به كّلي  و  ما خارج شده  اختيار  از  معامله،  معنوي  اين  در  نمود.  ما قطع خواهد  از  را  اش 

ع  و ساعات  از دست مي دقايق  لحظه  هر  هستند،  گرانبهايي  ُدَرر  در حقيقت  كه  را  و  مر  دهيم 
گويا در ازاء از دست دادن  آوريم. اكثر اوقات  دانيم كه در ِقبال آن چه چيزي به دست مي نمي

 بهايي، َپشيزي دريافت كنيم! چنين كاالي گران 

در معامله، كمال  ند: گروهي هستند كه گاهي  مردم بر چند گروه  ،در قبال معامالت باطني
اند و دربارة  ديگر، ارزش اين گوهرها را دانسته آورند و گاهي در غفلتند. گروهي  دقت را به جا مي 

دهند، كه  را ارزان از دست نمي دهند، نه تنها آن  خود، محاسبة دقيقي انجام مي داد و ستدهاي  
كماالت   رشد  راه  ودر  حيا   خويش  به    ت تصعيد  اجتماعي  مي كمالي  توان كار  كه    برند؛  گفت 

اي را كه از ميل  ايشان بيدارترين و خردمندترين مردم جهانند. گروهي نيز هستند كه هر لحظه 
اند كه هيچ كس واجد  نمايند امتيازاتي به دست آورده كنند، تصور مي و اشتياق لذت ِاشباع مي

مي  حتي  نيست،  امتيازات  آن  اين  تصاحب  پندارند  دهند،  چيزي  خويشتن  از  كه  اين  بدون  را 
اند، و از قوانين و  انگيز و در عالم طبيعي محض قرار گرفته اند! اينان در مرحلة بسيار َاسف نموده

بي  پنداري  را  آن  يا  و  ندارند  تلقي ميمقّررات تصعيد كمالي خبري  اين است كه  اساس  كنند، 
 دانند.هرچيز مي   گوهرهاي گرانبهاي خود را قابل معامله با 

گوهر گرانبها را عالوه بر استفاده در طريق رشد كماالت    الهي بايد اين سالك    
تصعيد حيات  راه  در  به    خود،  اجتماع  و سعادت كمالي  برد  اجتماع    كار  در سعادت  را  خويش 

انسان  اين امتيازات را در اختيار  هاي بوستان خدايند،  در حقيقت نهال ها و طالبين كه  بداند و 
 معامله در حقيقت، معامله با خداي بخشندة اين امتيازات است. ين  بنهد. آري ا

است كه رايگان به ما كرامت فرموده است.   مسّلمًا اين گوهرهاي گرانبها ساختة استاد ازلي 
را خريدار  و اموال مؤمنين    داند، لذا فرموده كه َانُفس او خود قيمت اين گوهرهاي گرانبها را مي 

يابد كه هيچ يك از امتيازات زندگي  خداست. اگر انسان عظمت و ارزش حقيقت را بداند، در مي 
تواند در برابر عظمت و ارزش حقيقت قرار گيرد. در حقيقت چه معاملة پستي است  دنيوي نمي 

 كه حقيقتي در قبال سود پشيزي قرار گيرد. 

بَِانَّ » فرمايد:  مي   مجيد   خداوند متعال در قرآن  َاْمٰواَلُهْم  َو  َانُْفَسُهْم  اْلُمْؤِمنيَن  ِمَن  اْشَترٰي  الل َه  اِنَّ 
اْلَجنَُّ  . البته خريد و معامله بر  «خردايمان را به بهاي بهشت مي ها و اموال اهل  خدا جان  :ةَ َلُهُم 
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آورد كه مالك آن نباشد، در  تملُّك خود در مي خرد و به خدا روا نباشد، زيرا خريدار چيزي را مي 
اين است كه چون بذل جان و مال    ه صورتي كه خدا مالك دنيا و آخرت است. مراد از آية شريف

آورد، گويا جان و مال مؤمنين در برابر بها و َثَمني  مي   از سوي مؤمنين استحقاق ثواب و جّنت 
 قرار گرفته است. 

و بالخيز است و مال نيز ماية ِبِزهَمندي و عصيان است. خداي تعالي ملكّيت   آرزوكدهنفس، 
زيرا هر دو غالبًا زيان  اين دو سلب كرده  از  آنها چيزي مي مؤمنين را  دهد كه  آورند و به جاي 

در   زوال تصرف خود  از  مؤمنين  اين خريداري آن است كه  ابدي است. حكمت  سبب سعادت 
و  ج فرايض  اداي  مال وسيلة  و  نيز جان  و  آيند.  و در خور مجاورت حق  واقف شوند  مال  و  ان 

اند، فريفته نشوند  نوافل است تا مؤمنين بدانند كه از خود چيزي ندارند و به عملي كه انجام داده 
 و ُعْجب نياورند. 

درون خود دريافتند و با خداي    حقيقي اين نور الهي را بدون انگيزة سود و زيان در   عارفين
الهي به عهد  اعلٰي  حّد  در  و  بستند  پيمان  و  عهد  آزادگاني   خويش  و  َاحرار  آنان  وفادار شدند. 

هستند كه آنچه را رنگ الهي نداشت در سفرة رنگين گذاشتند و گذشتند. َمرحبا به اين مردان  
خويش معامله كردند، جان خود را فروختند و جمال الهي را خريدند و    كه چگونه با خداي   الهي 

 اي كردند.با خدا چه نيكو معامله 

يكي از موضوعات دين فطرت، ارث است كه انسان بدون تالش و اكتساب، صاحب مال و 
ارث ظاهري  بر دو گونه است:  ارث  باطنيو    ثروتي گردد.  ارث  و معنوي. در قبال قسم    ماّدي، 

 اخير، ارث ظاهري چندان هم ارزشمند نيست. 
ظاهري  ارث  سوم    در  و  دوم  طبقات  به  باشند،  اول  طبقة  وارثين  و  نزديكان  از  َاَحدي  تا 

فردي   هر  نيست،  خاصي  افراد  مختّص  معنوي  بيكران  ارث  لكن  نرسد.  سهمي  خويشاوندان 
 قابليت و شايستگي او بيشتر، مراتب برخورداريش باالتر. 

كه مظهر اتّم اسماء و صفات اوست،    ن كامل از آن خداست و انسا   ها و زمين ميراث آسمان
ايشان،    وارثان   وارثين خدايند و حضرات اوصياء  تعالي و وارث اوست. حضرات انبياءجانشين حق 

آنان گوييم:   َخليلِ »چنان كه در مقام زيارت  اِْبٰراهيَم  ٰوارَِث  يٰا  َعَلْيَك  الُٰم  تو ای  الل ِه:    َالسَّ بر  سالم 

دٍ »يا    « دوست خدا  وارث ابراهيم الُٰم َعَلْيَك يٰا ٰوارَِث ُمَحمَّ سالم بر تو ای وارث محمد  َحبيِب الل ِه:   َالسَّ
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الُٰم َعَلْيَك يٰا ٰوارَِث َاميرِاْلُمْؤِمنينِ »يا  «محبوب خدا  .«سالم بر تو ای وارث امير مؤمنان: َالسَّ

اگر از كسي اثري باقي نماند، گويا به اين دنيا نيامده يا آمدن و رفتنش بيهوده بوده است. 
اين  است. حضرت رسول  از  باقياِت صالحات  گذاردن  به جا  بر  توصيه  الهيه  عاليه  معارف  در  رو 

گذارد.    )ص(اكرم يادگار  به  خود  از  كه  است  صالحي  اوالد  انسان،  براي  ميراث  باالترين  فرموده: 
  كه هر يك از حضرات توفيق باقي گذاردن چنين ميراث الهي، سعادت و نعمت عظمايي است  

اوصياء  انبياء اولياء  و  شده  و  آن  خواستار  رحمان  خالق  پيشگاه  زكرّيا از  حضرت  كه  چنان    اند. 

الهي از نزد    رَِضياًا: اْجَعْلُه َربِّ    َفَهْب لي ِمْن َلُدنَْك َولِياًا َيرِثُني َو َيِرُث ِمْن ا ِل َيْعُقوَب وَ »كند:  عرض مي 

خود مرا فرزندي ببخش كه ولّي امر دين تو و وارثي براي من و آل يعقوب باشد، و الهي او را  

 .«پسنديده بگردان

اي از ناحية حق براي آنان  نمايند، در طي هر مرحلههايي كه مراحل حق را طي مي انسان
نسبت پاكي قلب اوست، تا سرانجام شود. ِاعطاء اين مناصب به هر كسي به  منصب الهي عطا مي 

َاْلُعَلٰماءُ  »قرار گيرد و ورثة آنان محسوب شود   و اوصياء اي رسد كه در رديف حضرات انبياءبه پايه
الهي و حكماي    هاي واالمقام عارفان ؛ اين شخصيت «برندگان پيامبرانندعالمان ارث:  اْلَنْبِٰياءِ   ةُ َوَرثَُ 

 برند. واقعي هستند كه از علوم و معارف، تقوي و تزكيه، عبادات و طاعات آنان بهره مي 
و حكما   ايشان را علما است كه شيوة اهل نظر است و    تحّقق حكمت يا به نظر و استدالل 

است. همان فقري كه حضرت رسول    هل فقر خوانند و يا به تصفيه و استكمال است كه شيوة ا 

خوانند. گرچه هر    و اولياء  ايشان را ُعَرفا كه    «فقر افتخار من استَاْلَفْقُر َفْخرِي:  »فرمود:    )ص(اكرم

نهايت است. طايفة ثانيه به موهبت  دو طايفه حكمايند لكن فاصله مابين طايفة اول و ثانيه، بي

و از نزد خود   َو َعلَّْمنٰاُه ِمْن َلُدناٰا: »خانة  خداي تبارك و تعالي فائز به درجة كمال شدند و از مكتب 

بوديم آموخته  دانشي  گشتند،  بهره  « بدو  كمند  وراثتايشانند  به  خاليقند،    انبياء  ه  َصْفوت  كه 

ايشان عبادت  ترند، اين است كه نگاه كردن به سيماي آنان و حتي نگاه به دِر خانة  اقرب و اولٰي
 است.

  را نيز متاعي است. در وراثت   همچنان كه براي هر وارثي متاعي است، وارث حضرات انبياء
ظاهري َنَسب  و  پيوند  الَوراثه  ظاهري،  علم  در  اّما  نه  است  است  معتبر  روحي  رابطة  و  پيوند   ،

اكتساب و ضوابط فكري. تحّقق حقيقي اين مقام، به آن است كه از ناحيه اعلٰي متاعي به او رسد  
عارفان و نيست.  انبياء  واقعي  وارث  رباني  ِااّل  علماي  و  روحي   الهي  فرزندان  از  نبي   كه  يقينًا  اند، 
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 متاع علم و حكمت لدّني آنان برخوردارند. 
ها و كالمشان  اند، نوشته رسيده   كه به مقام شهود آنانند    و اوصياء  جانشينان راستين انبياء

در كاغذ    و مردان الهي   آنان است. علم شهودي حضرات اولياء   آثار و عالئم و تجّلي علم شهودي
است، علمي است كه راِقم    گنجد، علمي است كه در صحيفة اولو كتاب و كتيبه و پوست نمي 

مي  رقم  آن  در  نغمة  الهي  و  يماَن:  »زند  اْلِ قُُلوبِِهُم  في  را  َكَتَب  ايمان  خدا  كه  اينهاست  دل  در 

 نگارد.ايشان مي   در لوح دل «نوشته

كرامت َمْنصبي  چنين  تعالي  و  تبارك  خداي  كه  آنها  بر  است  مباهات  و  فخر  جاي    بسي 
انبياء حضرات  رديف  در  كه  چنين    فرموده  شود.  صادر  آنان  براي  ارشاد  حكم  و  گيرند  قرار 

آن روشخصيت  آنان صاحبان  الهي مردمند.  تربيت  و  تعليم  و  ارشاد  الهي هايي سزاوار  اند كه  ح 
افكن است. طوبٰي معنوي پرتو  بخشي وجودشان، بر همة قلوب نيز مانند آفتابعالوه بر روشني

بر نفس خود غالب گشتند و مطيع و ُمنقاد محض    به حال عارفاني كه به واسطة اين روح الهي
اعلٰي رساندند و عاقبت   به حّد  را  تبارك و تعالي شدند، مراتب معنوي روح خود  فرمان خداي 

 سرمست گشتند. خود را به آغوش شاهد ازلي رسانده، از شراب َطهور وصال 

الهي كمردان  هستند  راستين  معلمين  رهايي ،  ماندن  عقيم  از  را  خود  معني  تمام  به  ه 
داراي  بخشيده  ظاهرًا  ولو  نگذارد،  باقي  خير  آثار  خود  از  كه  است  كسي  واقعي  عقيم  چه  اند. 

تا چنين   بپروراند  روحاني  فرزندان  و  نموده  احيا  را  نفوس  كه  الهي  معلم  باشد.  بسيار  فرزندان 
بهره آن  از  است،  باقي  او  از  بدونآثاري  است  آثارش    مند  به  عاملين  پاداش  مراتب  از  كه  اين 

كاسته شود. چنان كه سيرت پليد معلم غير الهي سبب انحطاط َدَركات ظلماني است، بدون اين  
كه از مراتب كيفر عاملين به آثارش كاسته گردد. اوالد صالح عالم رباني، آن سالكيني هستند  

 يادگار و ميراث الهي اويند. اينان يابند،  تحت تعاليم الهيه او هدايت مي كه در 

  اِْبٰراهيَم:   َابيُكمْ   ةَ ِملَّ »جوامع بشري و امت اسالمي هستند    ُسفراِء عظام الهي پدران روحاني

ابراهيم پدرتان  اسالمعظيم   پيامبر   «دين  از    الشأن  و  موجودات  روحاني  پدر  فاعلّيت،  جهت  از 

دربارة آن    جهت قابليت فيوضات كه جنبة َنْفسّيه است، مادِر عاَلم امكان است. چنان كه بزرگان 

ْمكٰاِن بِقٰابِلِيَّتِِه: »اند:  حضرت فرموده  نبه فاعلی، و  پدر کاينات است از ج  َاُبو اْلَْكٰواِن بِفٰاِعليَّتِِه َو اُم  اْلِ

ايمان، برادران معنوي هم هستند. بنابراين توصيه    و اهل   «مادر عالم امکان است به لحاظ قابلی

بر ِصلة َارحام، عالوه بر معناي ظاهر آن در معنا اشارت است بر حفظ ارتباط قلبي و    اكيد قرآن 
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 وحدت الهي با محبوبين درگاه حق كه رمز نجات و سعادتمندي است.

يكي از ابواب احكام شرعّيه، باب َقَسم است. سوگند به امر مشروع جايز و به امر غيرمشروع  
باشد. واجب آن است كه فعل  محّرمات است. عمل به سوگند مشروع جزو واجبات مي در رديف  

 آن موجب حصول نعمت و ثواب و ترَكش، سبب ِنقَمت و ِعقاب باشد. 
آن   از  يا قسمتي  به جزيي  اگر  گردد.  آن  مراتب  بايد شامل همة  مشروع  به سوگند  عمل 

برخي از مراتب امر را انجام دهد، در  اي  ول است. اگر كسي پارهئعمل شود، در پيشگاه الهي مس
تواند مابقي را بعدًا به انجام رساند و در برخي ديگر تا تمام مراتب آن يكجا انجام نيابد،  موارد مي
الهي در همة موارد آن يكسان نيست. عكس مسائل فوق در  وليت نمي ئسلب مس كند و حكم 

 است.  َقَسم به ترِك عملي نيز صادق 

بنده  كردن  آزاد  آن  َكّفاره  نكند،  عمل  خود  مشروع  سوگند  به  فردي  اين  هرگاه  است.  اي 
  طريق حق، عالوه بر ظواهر احكام   است، ولي سالكين و عارفين  احكام براي امور ظاهريه صادق

 شوند. به معاني و احكام معنوي آنها نيز عالم و عامل مي 
بنده ظاهرًا  كه  حاضر  زمان  آزاد  در  كّفاره،  اين  ِحَكم  و  علل  از  جهتي  مسّلمًا  نيست،  اي 

نمودن بندگاني است كه از جهات مختلف روحي و جسمي تحت ستم هستند؛ بر افراد غني و  
 واجد شرايط است كه آنان را از اسارت نجات دهند.

ياد د سوگند  و  قصد  صاحب  بالغ،  عاقل،  بايد  پس  كننده  باشد.  اعتدال  و  هشياري  حال  ر 
اي عقل  سوگند اجباري يا در حال عصبانّيت را اعتباري نيست، همچنين است اگر در اثر عارضه 

نيز شرعًا اعتباري ندارد. سوگند به ترك    او موقتًا زايل گردد. سوگند به انجام امور حرام و مكروه
در رديف واجبات و مستحبات نباشد، هرچند برخي  عملي در صورتي مشروع و معتبر است كه  

 كنند كه صلة ارحام نكنند! افراد سوگند ياد مي
در صورتي  مباح  انجام عمل  به  باشد. سوگند  تركش مساوي  و  فعل  كه  است  امري  مباح 

شود. سوگند وقتي  جايز است كه پس از بررسي مسلم گردد كه از آن ضرري متوجه جامعه نمي 
ذات اقدس الهي و يا به اسمي از اسماء او باشد. اگر شرايط عمل به سوگند  معتبر است كه به  

فراهم نباشد، بايد منتظر جمع شرايط گردد. سوگند در مواردي كه شخْص جاهل به مشكالت  
 يابد.امر و يا ناآگاه به عواقب آن باشد، تحّقق نمي 
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ست لكن در باطن،  صيغة سوگند بايد به لسان ظاهر جاري شود و قسم در قلب، صحيح ني 
 سوگندي وجود دارد كه ماوراي سوگندهاي ديگر و احكام آنها است.

الهي و محبوبين او عهد و سوگندي است. سوگند در اين   سالكين طريق حق را با درگاه 
بي  ِعّلّيه  منصب  اين  وصول  ُالوهيه،  ُمطلقيه  نور  به  است  دل  اتصال  كمال  توبة  مقام،  حصوِل 

اي است به سوي  نيست. پس علت تحّقق چنين سوگندي، بازگشت حقيقيه پذير  نصوحيه امكان 
ُمْبِدع كاينات، و عروج دل است به موِطن اصليه، و ِاشراقات عشق ازلّيه است در وجود. در اين  

كه   است  َاْمري:»مقام  من  ِمْن  امر  من«    َاْمري:»  به  «از  ُروحي:»  وامر  خودم«    ِمْن  روح  به  از 

خودم  ُروحي: » دل  پي  «روح  در  شريفه،  آيه  دو  آن  غايي  بطن  معناي  جوهرة  حقيقت  و  وسته 

 گردد.متجّلي مي
الهيه  مكنونة  ُدّر  سوگند  و  اين  مخزون  و  مضبوط  الَريبي  غيبي  گنجينة  در  كه  است  اي 

نازل    راآنچه َبلِّْغ مٰا اُنْزَِل:  »اهلل تحّقق يابد، نور  محفوظ است. وقتي كه ِانابة واليتّيه در سالكين الي 

 را مهدوم و معدوم نمايد. « و اگر نكنيَو اِْن َلْم تَْفَعْل: »ظلمات «شده ابالغ كن

اميد است كه هرچه زودتر آن انابة نصوحَيه در دل سالكين طريق حق به مقام تحّقق درآيد  
ور  و نور آن به نور واليتّيه و َنَبوّيه در سير نزولي بپيوندد، سپس اين انوار در سير صعودي در ن

اي  تعالي خطاب رسد كه: َاال  مطلقّيه و َمحضّيه فاني گردد، در آن صورت است كه از ناحية حق 
 را بياراييد و چون از انجام اين امر مقدس فراغت حاصل شد، به استقبال  ملكوتيان! عرش معّلٰي

دانيد كه  َبزمگِه راز بدرقه نماييد. آيا مي آن انوار قدسيه بشتابيد و در كمال ِاعزاز و ِاكرام تا اين  
يا نور يگانه محبوب الهي    )ص(ساالر اين انوار قدسيه كيست؟ آن نور نبوّيه و يا نور محمديقافله 

 نمايد. است كه در سير نزولي، آن انوار قدسيه را مجذوب خويشتن مي
قدسّيه الهيه كه عازم سفر كوي ديار عشقند، از  و قدسيان عالم اعلٰي! اين انوار    اي َكّروبيان 

:  »ِخّطه عالم ناسوتي درگذشته و از قيد و اسارت     چون دربند را  و هيچ كس  َو لٰ ُيوثُِق َوثٰاقَُه َاَحد 

نكشد دربند  او  منازل    « كشيدن  و  مراحل  و  جسته  اْلُمْطَمئِنَُّ   يٰا »رهايي  النَّْفُس  نفس  :  ةُ َايَُّتَُها  اي 

اند. وصول  اين ديار قرار گرفته  «َو لٰ ُيوثُِق َوثٰاقَُه َاَحد  »هپيموده، اكنون در آخرين مرحلرا   «مطمئنه

 اين مقام ِعلّيه به جهت اتصال قلوب زكيه و تعهد و سوگند الهّيه به كمال رسد. 
ايد، ديگر شما را اختياري نيست،  اي مسافرين ديار عشق! مقامي كه در آن مستقر گشته 

، آن انوار الهيه را مجذوب خود خواهد نمود. چنان كه بعد از طي  يروي جاذبة الوهّيتِمْن بعد، ن
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ٰراِضيَّ » مراحل   َربِِّك  اِلٰي  بازگرد:  ةً َمْرِضيَّ   ةً اِرِْجِعي  پروردگارت  به سوي  و خداپسند  وارد  «  خشنود 

ِعٰبادي: »عالم   از شراب طهور  «و در ميان بندگان من درآي  َفاْدُخلي في  اْدُخلي    وَ »شده، سپس 
شوَجنَّتي:   داخل  من  بهشت  در  ازلي  «و  محبوب  جالل  و  جمال  و  كمال  مشاهدة  است،    كه 

نائل آييد. چه سعادتي و چه َجنَّتي باالتر از اين كه حضور در محضر    سرمست شده و به وصال 
 حق، نصيب دل گردد.

افراد به تعاليم علمي نايل شوند، ولي از مسائل و احكام  در برخي محافل چه بسا سال  ها 
حالي كه همة ظرايف و دقايق زندگي در متن    الهي چنان كه شايد و بايد برخوردار نگردند، در 

 .آنها نهفته است و 
هم مثل احكام قسم است. اگر حاجت شرعي كسي با نذر به انجام امر   مسائل و احكام نذر 

الهي مس  انجام آن وگرنه در پيشگاه  او  وليت بزرگي دارد.  ئخيري برآورده شود، واجب است بر 
 چه ترك نذر، ترك واجب است و از زمرة گناهان كبيره.

ا نباشد،  آثار سوء آن ماّدي و جسمي هم  اگر  اثراتي است كه  ز لحاظ روحي و  معاصي را 
اند: آثار معصيت فوري است، لكن نتيجه برحسب مراتب آن  فرموده  معنوي حتمي است. بزرگان

گردد. از دست رفتن ناگهاني نعمت محسوس است ولي در حالت دفعتًا و يا به تدريج آشكار مي 
 ي نعم از دست رفته باشد.اي از مراتب كلي بعضشود كه چه بسا پاره تدريجي، با تفكر معلوم مي 

افراد به   البته عقل و تكليف دربارة عموم  از شرايط نذركننده، مكّلف و عاقل بودن اوست. 
بايد از روي قصد و اختيار صورت گيرد   معناي ديگري دارد. نذر است و براي عارفان نوعي صادق

 و در رديف محّرمات و مكروهات نباشد.
مستحب و  واجب  مكروه  تشخيص  و  حرام  متأسفانه    و  ولي  است،  معرفت  از  بابي  خود 

نذر  نيست.  آن  مصاديق  دقيق  و  درست  تشخيص  توان  را  صورتي    اكثريت  در  امري  ترك  به 
حيح است كه آن امر واجب و مستحب نباشد. نذر به انجام واجبات و ترك محّرمات مقبول  ص

نيست، زيرا نماز و روزه يا ساير واجبات جزو ديون هر مسلمان است و ترك محّرمات از جملة  
 باشد. جايز نيست، هرچند براي ديگران روا  فرايض. نذر به اجتناب از امور مكروهه براي عارفان

ُمْفِلس صحيح نيست مگر اين كه شرط نمايد كه به محض فراهم شدن امكانات، آن را    نذر 
  انجام دهد. در اين مقام، مراد، ِافالس از تمام جهات است نه صرفًا به لحاظ امكانات مادي؛ مثالً 
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 دارد.است، نذر او اعتباري ن فردي كه فاقد مراتب عقل ظاهري
دقت بسيار الزم است كه همة جوانب آن و از جمله َمّحل و مورد آن مشروع باشد،    در نذر

 چه اجابت نذر دليل محكم و متقن بر حقانيت محل و مورد آن نيست. 
ِااّل قطعيت نيابد.  بايد صيغه به زبان ظاهر جاري گردد ولو به زبان غير عربي باشد و  در نذر 

گذرد بدون اين كه  اين حكم مربوط به عموم افراد است كه مطالب بسياري از زبان قلبشان مي 
آنان را    در اصل به زبان قلب است، كه  تعهدي در قبال آن احساس كنند. اّما عهد و نذر عارفان

وليت و وظايفي باالتر است. لذا همين كه عارفي به زبان دل، سوگند و عهد و نذر را جاري  ئمس
 نمود، كافي است.

براي     احاديث  و  اخبار  در  و 
تر و  صاحبان نذر، فضيلت بزرگي بيان شده است. هرچه مقام معنوي انسان باالتر، نذر او مقبول

 محبوبيتش در پيشگاه الهي بيشتر.

زيباي  العاده  آيند كه از سيماي فوق اي در حالتي ميعّده  اند كه روز محشر فرموده  بزرگان
از رموز زيبايي   نمايد و به عطرهاي بهشتي معّطرند. زيباييآنان نور َتأللؤ مي  آنان رمزي است 

هستند.    اينان از حضرات انبياء كنند  اي تصور مي مطلقية خداوند تبارك و تعالي، تا آنجا كه عده 
اينان مؤمناني  رسد كه  ضرات انبياءاند؟ پاسخ مي آيند كه كداميك از ح مي لذا در مقام سؤال بر 

 اند. ، تعجيل در اداء آن كردههستند كه پس از اجابت نذر
ياد    عارفان   نذر سوگند  خدا  به  كه  موقعي  الهي  عارفان  است.  حكمت  و  علم  حقيقت،  در 

شده، داراي    كنند، آنان موفق به توبة نصوح فا مي كنند كه در امري ثابت قدم بمانند، به آن و مي
 نور الهي و عطر بهشتي هستند. عارفان، عاشق محبوبين الهي و زايرين حقيقي آنانند. 

است    پس از تحّقق يافتِن نيازي است در دل. در حقيقت اين نياْز دعوِت عارف  عارفان  نذر
نياز مطلق.  از جانب معروف و اين پيام، علتي است َاخّص براي كمال توجه دل نيازمند بسوي بي

ها در بارگاه رحمت نامتناهي  كند كه همه نيازها و دردها و درمان در اين مقام عارف مشاهده مي
 خالق مّنان متوّقفند.

نگرد و به ياد عهد و پيمان خود  ه قدس ميبه درمان درد خويش در بارگا  هر دمي كه عارف
نذر مي   در  خويش  معروف  درمي با  كه  افتد،  يابد 

 
هاي زيباي نياز و درد  نياز مطلق و باغبان ازلي در گل به به! چه نيكو گلشني كه انوار آن بي 
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هاي  داند كه خالق نياز و درد اوست، و تربيت و پرورش اين گلبه خوبي مي  گر است. عارف جلوه
اينجاست كه عارف به انجام  نياز و درد نيز هم از اوست. در    زيبا و به ثمر رسيدن شجرة طّيبه 

 نمايد.و امر رحماني خود قيام مي نذر
پس از اجابت نياز و درمان درد، خود نوعي از تشكرات قلبي است كه بدين    آري انجام نذر 

گردد كه نياز و درد نيز  به معبود خود سپاسگزار شده، به اين راز خدايي واقف مي   طريق عارف 
 هاي زيباي روضة دل است.در مرتبة خود يكي از گل 

 

الهيدي  بزرگان وحي  تبع  به  را    ن  حقايق  و  معاني  گويند،  سخن  سربسته  يا  رمز  به  غالبًا 
َقواِلب محسوسات و صَور تمثيالت آورند كه هيچ كس از كنار سفرة  چنان در كسوت الفاظ و 

 بهره برنخيزد و به مراتب معرفت خويش از آن برخوردار گردد. معارف بي  علوم و
و تعاليم پيشوايان    و احكام فقهي   رف الهي كه به زيباترين وجهي در قرآنيكي از ابواب معا 

و آداب    الهي زرع محسوس  و  از كشت  را  و عقول  َافهام  است، كه  توجه شده، كشاورزي  بدان 
 نمايد. ها مي ها و آفات، متوجه به مزرعة قلوب و باطن انسان زراعت و انواع زمين

َمْزَرعَ »  اند:  فرموده   بزرگان نْٰيا  دنيا  :  ةِ اْل ِخرَ   ةُ َالد 

شود. . در َنْشأت ديگر هر كسي به صورت علم و عمل خويش برانگيخته مي«کشتزار آخرت است

به سراي ديگر مي  با خود  انسان  را كه  را تخمبدني  آن  است كه خود ساخته،  بدني  هايي  برد، 
 اند كه در مزرع دل كاشته است.ساخته

ها  ها را در مقابل بارش وحي و ارشاد الهي، تشبيه به انواع زمين سرزمين دل   )ص(خدا  پيامبر 
رويانند. برخي دارند و گياه مي اند، آب را در خود نگه مي ها پاك و آماده فرموده: برخي از زمين

شود و مردم  مانند سنگستان، سخت و سفتند، آب در آنها نفوذ نكرده در روي زمين جمع مي 
ها كوير و شنزارند كه  كنند. بعضي زمينو آبياري كشتزار خود از آن استفاده مي براي آشاميدن  

 رويانند.دارند و نه گياه مي نه آب را روي خود نگه مي 
ها به كار  را در متن كشتزار و نهال   هاي پرورش نباتات اگر كشاورز و باغباني دستورالعمل

  ِاستكمال قرار نخواهد گرفت. همچنين علوم و معارف حقهها در مسير  نبندد، آن كشت و نهال 

است   آنگاه  زندگي،  نه در حاشية  پياده شود  ما  اجتماع و حقيقت وجود  متن  در  هَٰذا  » بايد  اِنَّ 
 .«نمايدپايدارتر است راه مي  نچهبه آ اين قرآن  قطعًا اْلُقٰراَن َيْهدي لِلَّتي ِهَي َاْقَوُم: 
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َاَفَرا ْيُتُْم مٰا تَْحُرثُوَن َءَانُْتُْم »خود را زارع معرفي فرموده:    مجيد   خداي تبارك و تعالي در قرآن
ٰارُِعوَن:   الزا نَْحُن  َاْم  را كشت مي تَْزَرُعونَُه  آنچه  كردهآيا  مالحظه  زراعت   ؟ ايد كنيد  را  آن  آيا شما 

ز مي يا  از  «؟ماييم آن  رع  اكنيد  بزرگاناين .  آن  فرموده   رو  زارع  به  را  خود  جان  مزرعة  كه  اند 

مي متعال  خداوند  اْسَتجيُبوا  يٰا  »فرمايد:  بسپاريد.  ا َمنُوا  الَّذيَن  لِٰما  ِ َاي َها  َدعٰاُكْم  اِذٰا  لِلرَُّسوِل  َو  للِه 
ايمان آورده ُيْحييُكْم:   را به چيزي فرا خ  ايد چون خدا و پيامبر اي كساني كه  به  شما  وانند كه 

ايمان بياييد ندايي را َلبَّيك گوييد كه شما را  اي اهل «آنان را اجابت كنيد  ، بخشدشما حيات مي 

دمد، بياييد به سوي منطقي كه شما را زنده نموده، نهال وجود شما  احيا كرده، روح بر شما مي 
از حقايق برخوردار شويد كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي را شجره طوبٰي مي كند. چنان 

ذايذ چنان متمّتع گرديد كه در قبال آن، لذايذ َمألوف را  نكرده، از لنشنيده و از هيچ دلي خطور  
 آالم بينيد. 

مقصود سالك از طي همة مراحل و منازل حق، نيل به مقامات واالي محبوبين الهي است  
نه كلمه و جملة   البته  آيد.  الهي در زمرة آن كلمات پاك و اشجار طيبه به شمار  توفيق  به  تا 

َاَلْم تََر َكْيَف َضَرَب  »فرمايد:  قدسي كه خداي تبارك و تعالي مي ادبي و دستوري، بلكه آن كلمة م
آيا نديدي خدا چگونه مثل زده    ٰماِء: السَّ   ِفي  َفرُْعٰها   وَ   ثٰابِت    َاْصُلٰها   ةٍ َطيِّبَُ   ةٍ َكَشَجرَ   ةً َطيِّبَُ   ةً الل ُه َمَثالً َكلِمَ 

. اين كلمه  «اش در آسمان استاش استوار و شاخهپاك مانند درختي پاك است كه ريشه   کلمه 

آن نور الهي است كه تمام جمالت علمي و ِحْكمي و جوهر و چكيدة تمام علوم در آن نهفته و  
 گردد. ها از آن منشعب ميهمه دانش 

الهي استاد  از  مانند بذرهايي است كه در دل سالكين و متعّلمين  مي  علم ِصرف كه  رسد 
كنند، بايد آنها  اخذ مي   شود. آنان كه حقايق را از كالم و تأليفات و تصنيفات بزرگان كاشته مي 

و گرما و آب و عوامل    را در مزرع دل خويش رشد و نمو دهند. همان گونه كه بذرها به آفتاب
گر نيازمندند تا رشد كنند، اين بذرها هم همان نيازها را دارند لكن گرما و آفتاب و آب و مواد  دي

نگيرد، چنان   مراقبت و رسيدگي صورت  اين  اگر  ماّديند.  ماوراِء عوامل مذكور  آنها  تغذيه  قابل 
دانه علم  انباشتن  همانند  شكوفايي  اندوزي  سبب  نه  ندهد؛  سودي  هم  روي  بر  گندم  هاي 

 ادهاي خود او شود و نه موجب ارشاد و نجات ديگران.استعد
و به سبب مجاهدت با نفس ِبااَلخّص موت    خوشا به حال عارفي كه در اثر ارشاد استاد الهي 

تُْؤتي اُُكَلٰها ُكلَّ حيٍن بِِاْذِن َربِّٰها:  »ارادي، خويشتن را به عالم آن كلمات و اشجار طيبه برساند كه  
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مند  تا از ثمراتش عالوه بر خويشتن، همه را بهره  « دهداش را هر دم به اذن پروردگارش مي وهمي

َربِّٰها »اينجا  گرداند. در   اراده و خواست عارف   «بِِاْذِن  اراده و مشّيت    اشاره به مقامي است كه  در 

و   كلمات  رديف  در  كه  آنان  اّما  نگرد.  ديدة حق  به  و  گويد  زبان حق  به  است،  ُمسَتهلك  الهي 

و مثل     اْلَرِْض مٰا َلٰها ِمْن قَٰرارٍ:َفْوقِ   ِمنْ   اْجتُُثَّْت   ةٍ َخبيثَُ   ةٍ َكَشَجرَ   ةٍ َخبيثَُ   ةٍ َو َمَثُل َكلِمَ »اند  اشجار خبيثه 

ندارد  کلمه قراري  و  كنده شده  زمين  روي  از  كه  است  ناپاك  درختي  از  «ناپاك چون  مسّلمًا   ،

 اغذيه الهي تغذيه ننموده و لذا داراي ريشة نيستند تا آرام و قرار گيرند. 
دل منزلة سرزمين  لوح  به  و جوانان  متعّلمين  قلب  كه  و سرزمين  است  باِير  و  َموات  هاي 

بذرافشاني روي منطق  براي   اگر  افشانده شود!  بذري  تا چه  است  زرع مساعد  و  هرگونه كشت 
باشد، شجره  يا تخّيل و هوي و هوس  اين زمين قلب حاصل گردد، آن شجرة  حسي  از  اي كه 

است كه از قعر  آن درختي  :  اْلَجحيمِ   َاْصلِ   في   تَْخرُجُ   ة  اِنَّٰها َشَجرَ » فرمايد:  مي   پليدي است كه قرآن 

مي  سوزان  عقلي    «رويدآتش  منطق  روي  از  و  بكوشد  خود  قلب  تطهير  در  معلم  اگر  لكن 

 . «چون درختي پاك : ةٍ َطيِّبَُ   ةٍ َكَشَجرَ »آيد بذرافشاني نمايد، شجرة طّيب و پاكي از آن بيرون مي 

هرگز رضاي مردم را    معلمين راستين همة اعمالشان به رضاي حق است، زيرا مردان الهي
دهند چه جزيي باشد و چه كّلي، چه در مقام شرط و چه در مقام امور  در كار خود دخالت نمي 

انجام كاري يا ترك آن براي جلب توجه و رضاي مخلوق، ريا   ِاثباتي يا سلبي. آنان واقفند كه 
 اند.است، لذا از هر شيد و َزرقي بيرون آمده 

با  مربيان  و  به وظيفة خود عمل  معلمين  الفاظ  و  علوم  تعليم ظواهر  با  تنها  بدانند كه  يد 
هاي  ور ساختن نهالاند، بلكه ضمن تعليم علوم و آداب و رسوم، وظيفة اصلي آنان ريشه نكرده

فضايل اخالقي در دل جوانان است. زيرا تخم فضايل در دل هر كسي ذاتًا وجود دارد، اين يك  
با خود همراه آورده است. وظيفه مرّبي   ساني و آن عروس آسمانيوديعة رباني است كه روح ان

ها و خارهاي رذايل را از كنار  هاي الهي باز كند، سنگ است كه راه را براي نشو و نماي اين تخم
از زير خاك   آنها دفع نمايد و به آب تعاليم عاليه و نور معرفت آبياري كند، تا اين وديعة آسماني

نفس بيرون آمده و خود را به هواي روشن و نور حقيقت رسانيده سرسبز و شاداب گردند. مربي 
تر  بايد به وسيلة تعاليم عاليه و بيدار كردن استعداها و به جوش و خروش آوردن آنها و لطيف

 شهواني محفوظ دارد.كردن َرقاِيق انساني، روح او را از نفوذ و تأثير عالم مادي و امور 
طلبي نيست، آنان حق  اند، فعاليت آنها جز فعاليت ماّدي و مقام اّما كساني كه فاقد تزكيه 
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بايد سنخيت   ُمغَتذي  و  غذا  بين  نيست.  غذاي جان  آنان  تعليمات  زيرا  ندارند،  تربيت  و  تعليم 
به   بدن و رسيدن  با سير شدن  اّما  اوست  از جنس  و  مادي  بدن،  مقامات ظاهري  باشد، غذاي 

نمي  تقويت  معارف سير  دنيا، جان  و  علوم  تحصيل  با  باشد  بدن گرسنه  اگر  كه  همچنان  شود. 
طلبد، معشوق او خداست،  خواهد، جان لقاءاهلل مي گردد. جان، علوم و معارف و كماالت مي نمي

شما را. جامعه    و فردوس   گويد دوست ما را بس و جّنت ولي معشوق آنان معلوم است. جان مي
وادي  كه  بگيرد  قرار  افرادي  عاليه  تعاليم  تحت  كردهبايد  طي  گردنهها  و  پيموده  منازل  ها اند، 

 آن سپرد. خود را بايد به زارع  اند، آري مزرعه جان پشت سر گذارده 
زنند، نفوس را  كنند، جانها را شخم مي ميها را شيار  كشاورزاني هستند كه دل   مردان الهي

ها را  افشانند، نهال وجود انسان ها مي دهند و بذرهاي علوم و معارف در مزرعة جان آمادگي مي 
 رسانند كه شجرة طوبٰي شود. به جايي مي 

« آيا پروردگار شما نيستم  َاَلْسُت بَِربُِّكْم:  »ها به خطاب  گرچه ابتدا تخم عشق در زمين دل 

زيرا مملكت جاوداني عشق به هر    ، انداختند، ولي بدون تربيت آن تخم، انسان به سعادت نرسد
صفتاني كه عمر  دست تمّناي هركسي به دامن كبرياي اين دولت نرسد. َبهيمه   سلطان ندهند و 

اطاعت   خود را در راه هوي و هوس سپري نمودند و به نقِد وقت راضي شده از فرمان بزرگان 
 و َشَرف مقامات مقّربان محروم ماندند. ننمودند، از ذوق َمشارب مردان الهي

 .و سابقون ، اصحاب ِشمال اند: اصحاب يميندر قبال پرورش اين تخم، مردم سه گونه 
يمين  روحانيت  اصحاب  تخم  چون  كه  هستند  قالب    كساني  زمين  اگرچه  بر  آمد،  ايشان 

بشريت صفات  در  ولي  نرسيد  كمال  به  آن  هم    پرورش  نقصان  نيافت  افزايش  اگر  نشد،  بند 
 توقف.ايشان اهل نجاتند و به مقام روحاني خود رسند بي نپذيرفت.  

ضرر كردند، اگرچه تخم را به كلي ضايع    اهل شمال كساني هستند كه بر تخم روحانيت
آمد. وجود  به  آن  در  ِخَللي  بشري،  صفات  معاملة  سبب  به  ولي  معاصي    ننمودند،  ايشان  چون 

برند تا كّل آاليش آنها را بسوزاند تا به مقام روحاني   غالب بر طاعتشان است، آنان را به دوزخ
 خود رسند با نقصاني. 

را پرورش دادند و به كمال مرتبت خود رسانيدند.   كساني هستند كه تخم روحانيت سابقون
يشان نيز بر دو صنفند: صنف اول كساني هستند كه از ابتدا تا انتها خويشتن را به آفات معاصي ا

ِمنَّا »  ُمَلوَّث نكردند، در پرورش تخم روحانيت كوشيدند و به كمال رسيدند َلُهْم  الَّذيَن َسَبَقْت  اِنَّ 
قباًلبياْلُحْسنٰي:   نيكو داده شده است  گمان كساني كه  آنان وعده  به  ما  . صنف دوم  «از جانب 
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از   سر  ازلي  عنايت  به  اّما  برداشتند  قدم  خويش  نفس  مراد  بر  ابتدا  اگرچه  كه  هستند  كساني 
َمراِتع بهيمي و مراتب حيواني بگردانيده در پرورش و تربيت تخم روحانيت كوشيدند و به كمال  

براي   سابق  نام  و  ارسيدند،  از  سبقت  ايشان  يمين  و  شمال  اصحاب  بر  كه  است  جهت  ين 
 اند.گرفته 

متابعت عشق.   متابعت عقل كردند و اصحاب شمال متابعت هوي و سابقون  اصحاب يمين 
 عقل عاقل را به معقول رساند و هوٰي هاوي را به هاويه و عشق عاشق را به معشوق.

هاي ناب الهي  واصل كه از سرچشمه   است. عارفان   ه از بزرگان اين موفقيت مرهون استفاض
اند، كالم آنان مرتع سرسبز غزاالن  تغذيه كرده و در زمرة كلمات پاك و اشجار طّيبه قرار گرفته 

روح  و  الهي  نسيم  و وزشگاه  رومعاني  و  انعطاف جان  از  آنان  است. كالم  ح  پرور طالبان حقايق 
 شود.ايشان نشأت گرفته و بر زبان و قلمشان جاري مي لطيف  

الهي مردان  عشق  رحماني  َدم  و    آري  ُگل  به  و  گردانيد  بهارافشان  را  آفرينش  كه  است 
حيات  شكوفه نشانيد. صبح ازل از شرِق عشق چهره نمود و بساط ظلمات عدم را برچيد، غوغاي 

 انداز شد. و هستي در آفرينش طنين 

همچنان كه بهار، اعتدال سال است و آغاز رويش و سرسبزي طبيعت، مؤمن را نيز بهاري  
دو   اين  باطني.  فلكياست  جمال  خورشيد  يكي  است:  خورشيد  دو  را  خورشيد  بهار  ديگري   ،

، آن يكي بر اجزاء زمين تابد و اين ديگري بر اسرار عاشقان تابد. آن خورشيد بر ُگل  جمال َمَلكي
دد. گل چون شكفته شد، بلبل  شكفد، اين خورشيد بر دل تابد و دل افروخته گر تابد و گل مي 

اوست. گل در آخر مي  افروخته گرديد، خدا عاشق  اوست. دل كه  اين دل در  عاشق  ريزد لكن 

َالطاف بي ازلي محفوظ مي َكَنف  َاَبداً »ماند  پايان موالي  َيُموُت  اْلُمْؤِمِن لٰ  قلب مؤمن هرگز  قَْلُب 

 .«ميردنمی

خوشا به حال كسي كه به اين مقام رسد، مقامي كه عابد و معبود يك، ساجد و مسجود  

لٰ ُمريَد َو لٰ ُمٰراَد َو لٰ  » يك. ديگر نه ُمريد است و نه مراد، نه خبر و نه ِاسِتخبار، نه حّد و نه رسم  
   .«َخَبَر َو لٰ اِْستِْخٰباَر َو لٰ َحدَّ َو لٰ رَْسَم َو ُهَو ُكل  بُِكلٍّ 
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ايمان به خدا  ايمان به خداست.  براي سالك طريق حق چيزي كه به منزلة زاد راحل است،  
مختلف دارد.  شود، مراتب  نسبت به آثار دنيوي و اخروي و ظاهري و باطني كه بر آن مترّتب مي 

رابطة روحاني و  بر يك  آثار اخروي، موقوف است  اين عالم است ولي  به  آثار دنيوي آن مربوط 
 اعتقاد قلبي. 

نمي  بر  سالك  ثبات  بدون  ثبات  تواند  رسد.  مقصود  به  و  نمايد  سلوك  عبارت  ايمان  ايمان 
 صورت نبندد.ايمان ُمقاِرن نشود، طلب كمال است از حصول َجْزم، و تا اين جزم با 

از پيوستگي او به آفرينندة خود و با مالحظة دقيق متون   ايمان در هر كسي عبارت است 
الهي،  

اّما آبياري و مراقبت و مواظبت از اين بذرهاي الهي و چگون گي رشد و به ثمر رساندن  ، 
 آنها مربوط است به خود انسان.

و    حضرات انبياءبر دامن است، بايد چنگ   كه خواهان برقراري ارتباط با خداي خويش   كسي
بزرگان   اوصياء كالم    و  از  استقبال  و  و زند  نمايد،  با ايشان  او  ارتباط  يا    ِااّل  و  ناقص  بسيار  حق، 

چنين   است.  تلخي غيرممكن  و  نفساني  امور  را  شيريني افرادي  به  جهالت  و  هاي  كذايي  هاي 
يابند  آيند، درمي  خود  كه اگر به  پندارند در حاليميرا كامل  رساند، آنان خويشتن  ساختگي مي 

نفوذ دارد و  هاي ايمان و كمال در اعماق جانشان  ايمان و بدبختند! زيرا ريشه كه چه ناقص و بي
هاي  ترين سطوح رواني آنان در انتظار روييدن است. رشد و ثمردهي اين بذرها و ريشهدر عميق 
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 معرفت و سعادت، با استقبال از كالم بزرگان است و بس.

هايي هستند كه بذرهاي حقيقت را در وجود خود آبياري كرده و به  شخصيت   مردان الهي
كنند. اّما گوش شنوايي بايد كه  مرحلة رشد و كمال و ثمر رسانده راه و رسم آن را تشريح مي

تشريحات كالم آنان را بشنود كه طي اين مراحل، به واسطه ِاعراض از امور نفساني و ماّدي و با  
 شود. م و عمل و تقوي حاصل مي عل

  
گرداند؛ علم  تر شدن دايرة نفسانّيت شده تمايالت شهواني را نابود ميچنين استقبال سبب تنگ

ايشان مطابقت داده و خود را  اعمال خويش را با كالم  دهد تا همواره  حسابگري را به او تعليم مي 
تواند امور  مورد سنجش و محاسبه قرار دهد. بدينسان سالك توفيق اطاعت از بزرگان يافته، مي 

غيرالهي    نفساني و صفات حيواني امور  به  ُمباشرت  از  و  تبديل كند  امور و صفات عقالني  به  را 
 احل تكامل را سير نمايد.اجتناب ورزيده مر 

بخش وديني است امنّيت   اسالم
مسلمان واقعي بايد اين آرامش و امنّيت را با پذيرش و عمل به    

بر خالف   زندگي  در  او  َمْشي  كه  نباشد  بيمناك  درون خود  در  تا هم  بيابد  اسالم  آيين مقدس 
مسير آفرينش است، و هم ديگران در معاشرت با او احساس آرامش و امنيت از هر گونه ترس و  

 خيانت كنند.
ا از  است  باالتر  كه عالئم    سالمايمان  است  مؤمن كسي  از  و  او ظاهر شود.  از وجود  ايمان 

بردباري و خويشتنداري عالئم   و  صبر  فردي مسّلمًا    ايمان،  است. چنين  نفساني  امور  مقابل  در 
ّرمات  پرهيزكار بوده، هميشه قلبش از آاليش معاصي پاك و منّزه است و در صدد ارتكاب به مح 

كوشش    آيد. او به رضاي حق شب و روز در راه تحصيل حقايق و كسب علوم و معارف حقه برنمي
 هاي مرگ را مشاهده كند. تواند ظلمات معاصي و تيرگيكند، و در پرتو آن مي مي

را   الهي  خطاب  اين  كه  آنانند  حقيقي  مؤمنين  و  است  متنّزل  غيب  از  دائمًا  الهي  خطاب 
كه  دريافته  الهي اند  مردان  را  اي  كه كالم حقه  اختيار شما  در  فرصت  و  نوبت شماست  اكنون   !

بشنويد و از اين موقعيت استفاده نماييد؛ آنان نيز اين فرصت ممتاز الهي را غنيمت شمرده و به  
 كنند. برداري ميحد كمال از آن بهره 
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صاحبان   حقيقي  يمؤمنين  و  و ايمان  عدل  داراي  آنان  هستند.  آگاهي  و  هشياري  و  قين 
افراط و تفريط نگه مي  از  مبارزه كرده آن را  اميال نفساني  بر عليه نفس و  آنان  انصافند،  دارند. 

 نمايند.كنند و سپس مردم را هم به اين جهاد مقدس دعوت مي ابتدا با نفس خود جهاد مي 
الهي هستند  مردان  شده   كساني  نهاده  وديعه  به  در وجودشان  الهي  كماالت  از  آثاري  كه 

دانند كه همة ابعاد انساني او به بهترين وجه گسترده  است. آنان كمال سعادت را نصيب كسي مي 
 شده به تكامل رسد. 

را آثاري است، لذا بدون آثار و مدارك   بنابراين سالك حقيقي، خصوصًا صاحبدالن و عارفان 
قضاوتي سطحي   هرگونه  او،  باطني  و  ظاهري  عوالم  كيفيت  در  جانبه  همه  تحقيق  و  مطالعه  و 

 است.
واقعي كه در    ، ُمعرِّف مراتب معنوي آنان است. از عارفكالم عرفا و صاحبدالن و اهل وصال

زند. ارتكاب معصيت در  ست، مسّلمًا انحراف و معصيتي سر نميرديف صاحبدالن و اهل وصال ا
مي  آن  مرتكب  زماني  تا  انسان  و  است  واقعي  لذات  ادراك  فقدان  خود  اثر  انحراف  از  كه  شود 

گر شده حالوت آن بر  او جلوه  ايمان و حقيقت در ذائقة باطنياحساس لذتي نمايد. ولي اگر لذت 
 ائق آيد، معصيت از وجود او رخت بربندد. ساير لذايذ ف

يافته، ادراك حقيقت و احساس لذت معنوي به حّد كمال است. در مقامي  در انسان كمال 
 گردد. مطلق را درك نمايد، هرگز متمايل به زيبايي جزيي در اشياء نمي  كه انسان زيبايي

جمع شرايط  از اقدام بايد به    ع شرايط آن، الهي نيست. لذا قبلانجام هر امري بدون اجتما 
حق در   ميّسر است. عارفان  پرداخت و اين مهم با تفكر و تدّبر و تأييد و تنفيذ شرع و عقل باطني

خود را واجد شرايط كنند و   عبارت ديگر، هم جمع شرايط پردازند و به  تمام امور با تدبير الهي به  
به   را  ديگران  مهم  هم  ركن  دو  از  عبارتند  شرايط  اين  نمايند.  توصيه  آن  ورعايت  عمل    ايمان 

ساير   ركن،  دو  اين  تحقق  بدون  است.  آن  به  منوط  ابدي  سعادت  به  نيل  كه  و  صالح،  اوصاف 
نه در و   شرايط  دارند  نقشي  انسان  نه مي   نه دركاهش آن،   افزايش مراتب كمالية  توانند جاي  و 

 ها را گرفته از مراتب محروميت از سعادت بكاهند. اين 

بنابراين شرط    



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  132

از روي   الهي  انسان  اين است كه  بر اساس  موفقيت  ابعاد وجودي خود را  ايمان و معرفت، همة 
م گردد. در پيشگاه خالق  وحي و رسالت مطابقت دهد تا زمينة حصول كمال نهايي برايش فراه

يُِّب  »معيار اصلي است، چه از مرد باشد و چه از زن   ايمان و عمل صالحمتعال  اَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكلُِم الطَّ
الُِح َيْرَفُعُه:  ٰ  . «بردآن را باال مي  كند به سوي او و عمل صالحسخن پاك صعود مي  َو اْلَعَمُل الصا

حق  است:  راهي  بنده  دل  و  َاعلٰي  عالم  اعلٰيميان  ملكوت  از  روح  تعالي  به  فيضي  مدد   
لي  رسد و از قلب به نفس، از نفس به صورت قالب، و عمرساند. آن فيض از روح به قلب مي مي

كند، از نفس كدورتي به قلب  آيد. اگر عمل ظلماني باشد به نفس تأثير ميمناسب آن پديد مي
گيرد گردد، همچو هاله كه گرد ماه را ميرسد و از قلب َغشاَوتي بر روح كه حجاب راه روح مي مي

 ماند.ي بسته شده از مطالعة آن باز م و به همان مقدار راه روح به عالم غيب 
برخوردار   روحي  قدرت  از  كه  دارند  را  آن  مراحل  طي  و  حق  طريق  انتخاب  توان  كساني 
باشند، در اين مسير تنها قدرت جسمي به كار نيايد. حركت انسان و مراتب سير و سلوك او به  

 سوي حق به نسبت مراتب قدرت روحي اوست. 
ايمان و ايمان و عمل اوست.    مقام و منزلت هر فردي در پيشگاه احدّيت به پاية معرفت و

صالح  آن عمل  از  كه  بي   معرفتي  و  بوده  مجاز  مرتبة  در  نرسد،  ظهور  تجّلي  به  زيرا  است  فايده 
او در مرحلة  ايمان با عمل است. كسي كه عامل نيست و يا عملش در مرحلة كمال نمي  باشد، 

يبي حاذق ايمان داشته باشد ولي در مقابل نهي  ايمان و كمال قدم ننهاده است. اگر كسي به طب
به خويشتنداري  قادر  مادة غذايي،  از ضرر يك  اطالع  و  علم  با وجود حصول  و  نباشد،    او  ايمان 

ايمانش به عمل    ِااّل پرهيز كرده اش به آن طبيب مجازًا در مرحلة كمال است نه حقيقتًا و عقيده 
ايمان كامل را با تقوي   زيرا   ،تر استايمان باالتر، مراتب پرهيز و تقوي عاليشد. هرچه منتهي مي 

 حقًا همرهي است. و َوَرع، باطنًا و
اكثريت.  اند كه حّد كمال  فرموده   بزرگان در  و ديگري  اقليت  در  يكي  نوع است،  ايمان دو 

ايمان و يقين نيست؛ چنان كه  ، موت وسيله ارتقاِء مراتب  و واصلين  و اوصياء  براي حضرات انبياء
علي مي  )ع(   حضرت  ياد  پردهسوگند  اين  اگر  كه  ديده كند  قبال  از  بر  هاي ظاهري  رود،  كنار  ام 

افزوده نمي  افزايش  ايمانم  اكثريت مؤمنين، موت سبب  براي  از مرگ  شود. ولي  ايمان آنان پس 
داراي   دنيا  دار  در  كه  كساني  حتي  فاقد  است.  يا  ضعيف  علت  ايمان  به  مرگ  از  پس  ايمانند، 

پرده شدن  و  همكشوف  يقين  به  مي ا،  ندارندايمان  حركت  قدرت  اّما  روحي    ، رسند  قدرت  زيرا 
انسان ناشي از عمل الهي است و عالم عقبي، دار تكليف و عمل نيست. در آنجا افزايش مراتب  
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ايمان ولو به مراتب كمال رسد، قدرتي به وجود نياورد و سودي ندهد. در آن سرا قدرت انسان،  
اوس خالصانة  عمل  رياضات معلول  نفس،  تزكية  تعّلم،  و  تعليم  نتيجة  در  كه  مجاهدات   ت  و    و 

از   است.  نموده  اكتساب  دنيا  در  طاعات  و  فرموده اين عبادات  بزرگان  بر  رو  مقّدم  حيات  كه  اند 
مرگ خود  مندي را بنمايد و هرگز  نظير عمر كمال بهرهممات است، و هركسي بايد از فرصت بي

 اي چون ِانِتحار اقدام نكند. را از درگاه الهي نخواهد، و يا به گناه كبيره

ميان   پيوستگي  مورد  صالحدر  عمل  و  اكرمايمان  رسول  حضرت  فرموده:    )ص(،  چنين 

ْسَتقيُم قَْلُبُه َحتاٰي َيْسَتقيَم لِٰسانُُه َو لَٰيْسَتقيُم لِٰسانُُه َحتاٰي  ايٰماُن َاَحِدُكْم َحتاٰي َيْسَتقيَم قَْلُبُه َو لٰيَ لَٰيْسَتقيُم  »
َعَمُلُه: ايمان هيچ يك از شما راست نشود تا اين كه قلبش به استقامت درآيد، و قلبش  َيْسَتقيَم 

راستي  راست نشود تا اين كه زبانش به راستي گرايد، و زبانش راست نگردد تا اين كه عملش به  

 .«و استقامت گرايد

است و آنان با عمل    جملگي منطبق بر اساس وحي و رسالت  الهي و بزرگان  اعمال عارفان 
نمايان ظاهرًا از اسالم سخن گويند و آثار عمل  كنند، ولي عالم را ظاهر مي  خود، حقيقت اسالم

سازند، در  ان مشاهده نشود. امروزه مسلمين عمومًا خويشتن را به ظواهر دلخوش مي الهي در آن
الهي و ثمربخش نخواهد بود. وقتي   اين ظواهر مادام كه با عمل توأم نباشد، حركاتي  حالي كه 

دهند، آيا شايسته است كه  ديگران َتَفوُّق خود را با تحقيقات علمي و تكنولوژي خويش نشان مي
خبري از باطن، ما خود را برتر از آنان بدانيم؟! اگر كتب و جرايد، همه پر از  واهر و بي با رعايت ظ

رژيم  بر  نفرين  و  طاغوتيلعن  حكومت   هاي  نخواهد  و  اسالم  به  سودي  شود،  استثمارگر  هاي 
  اي را به سرقت برد و صبح با لب خندان، ناله و داشت؛ مانند اين كه دزدي شبانگاه اموال خانه 

 خانه را تماشا كند!َضّجة صاحب

مقدس  شرع  باشد.   اسالم   در  غيرمسلمان  لسان  از  ولو  ِحْكمي  كالم  قبول  بر  است    امر 
ها به علت پيدايش منّيت و  متأسفانه در اكثريت افراد، تحصيل علوم و اطالعات در بعضي رشته 

خودخواهي، مانع از سير در افكار ديگران است. لذا عالوه بر محروميت خود، سّد بزرگي در برابر  
بايد خودخواهي و منّيت را كنار   شوند. بدين جهت رهرو صادقيز مي يابي هزاران فرد ديگر نفيض 

زدن   كنار  با  كه  دانشمنداني  قليلند  چه  بپردازد.  علم  طلب  و  حقايق  تحصيل  به  افكنده 
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 گردند. وسيلة آشنايي عدة كثيري با برخي حقايق مي  ،خودخواهي، عالوه برخود

تفكر و   خودخواهي وجود دارد، محروميت معنوي در او ادامه دارد مگر اين كه با در انسان تا  
تعقل اين سّد منّيت را از بين ببرد.  

نهايي     هدف  كه  تمام  در حالي 
دريغ آنان، تقويت روح و نيل به وصال است. در خلقت عالم آياتي است  و زحمات بي  سفراي الهي

مي سجود  به  وادار  آنها  مشاهدة  محض  به  ُمسَتبِصري  هر  قلبيكه  سجود  آن  عارف   شود،    كه 
االبد بر آن است. جاي بسي تأسف است كه با وجود آتش سوزان  گاه از آن جدا نشده و الي هيچ 

بي  انسان  مغبونيت،  و  غفلتحسرت  خواب  در  حقايق  از  سالها   خبر  چسان  كه  درنيابد  و  بماند 
 عمرش را به بيهودگي گذرانده است.

كم نور چشم  به مرض كوري مبتال شود، كم   انسان نادان و مستبد به مانند شخصي است كه
او ضعيف شده جهان را تيره و تار ببيند و سرانجام به نابينايي كامل رسد. همچنين عالم متكّبر و  

كم از نور معرفت و  خودخواه گرچه ظاهرًا علمي اخذ كرده ولي چون به باطن قدم نگذاشته، كم 

  ، كرندُصمٌّ ُبْكم  ُعْمي  َفُهْم لَٰيْرِجُعوَن:  »رسد  لق مي ِانِجالِء حقايق دورتر شده و عاقبت به كوري مط

 .«آيندبنابراين به راه نمي ،كورند ،اللند

لحظه روشن در ديدة مؤمن آگاه هر  به درون  تر مي چهرة حقايق  مانند شخصي كه  گردد، 
منجر شود كه آنها را  بيند ولي به مقامي  مكان تاريكي وارد شود، ابتدا اشياء را چنان كه بايد نمي 

 بيند. اشتباه و ِالِتباس چنان كه هست مي بي

از بصيرت چون تخّيل    اشاره    تقليد  بينايان به چيزي  ابصار،  از  است 
واقع و  شود ولي به  آن گمان شادمان  كند و به  نشان دهند، كور حاضر خيالي    يكديگر كنند و به  

 به حد كمال نداند كه چيست. 

ايقان رسد، خداوند متعال نوري  وقتي سالك در نتيجه تفكر و حيرت از نشيب تقليد به فراز 
او   قلب  معلومدر  حقايِق  به  بينا  محسوسات،  صَور  به  روشن  ديدة  بسان  كه  كند  و  ايجاد  ات 

اِنَّ الن وَر اِذٰا َدَخَل ِفي اْلَقْلِب  » نمايد كه  به اين نور اشاره مي   )ص(گردد. حضرت رسول اكرم  معقوالت 
از آن بزرگوار    « به راستی وقتی آن نور وارد قلب شود، دل گشاده و فراخ گرددانَْفَسَح َلُه َو انَْشَرَح:  
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فرمود:   چيست؟  آن  عالمت  كه  شد  نٰابَُ »سؤال  اْلِ َو  اْلُغُرورِ  دٰارِ  َعْن    وَ   اْلُخُلودِ   دٰارِ   اِليٰ   ةُ َالتَّٰجافي 
ْستِْعٰدادُ  جدايي از دنياي فريبنده و بازگشت به سراي جاويد و آمادگي براي    : نُُزولِهِ   َقْبلَ   لِْلَمْوِت   اْلِ

 .«مرگ قبل از نزول آن

شدني است،  اي با اشتغال به علم كالم و تعّلم َادّله متكّلمان، يقين حاصل به گمان عّده 
آنان   

غافلند كه با اخذ داليل و علوم ظاهري، به حقيقت و يقين نتوان رسيد.  
اخذ     علم و  تحصيل  در پي  نرفتن  البته مقصود 

قرآن كه  نيست  براهين  و  نموده    معلومات  توصيه  و  امر  آن  به  ُكْنُتُْم  »خود  اِْن  ُبْرهٰانَُكُم  هٰاتُوا  قُْل 
اّما اخذ دليل ظاهري و تحصيل علم  «گوييد دليل خود را بياوريدبگو اگر راست مي ٰصاِدقيَن:    ،

 گردد.بدون تفكر و تعقل الهي منتهي به منّيت مي 
بسا افرادي كه تا حدي به يقين رسيدند هر چند تحرير و تقرير دليل متكلمان ندانستند و 
كتابي  كردند،  اين طريق  ورزش  برخي  برعكس،  نداشتند.  اطالعي  اعتبارات، ظاهرًا  و  مطالب  از 
چند از علم كالم يا ساير علوم اخذ نموده و براي يك مدَّعا چند دليل آوردند، اّما موقعي كه به  

كي    پردازيساز نديدند، لكن با حجت پرداز و دليل مقام تفكر قدم گذاشتند، خود را غير از حجت 
اگرچه مقّلد آن بزرگوار    )ص(به مقام يقين توان رسيد؟! حتي بعضي از صحابه حضرت رسول اكرم

في تََقل ِب  »اّيام و َتَغيُّر احوال نشان داد كه به يقين نرسيده بودند   ايشان بودند، ولي گردشو كالم 
. خوشا به حال  «در گردش روزگار گوهر مردان معلوم و آشکار گردد اْلَْحٰواِل ُعلَِم َجٰواِهُر الرِّٰجاِل:  

آواز است. آري القاِء دليل و تقريبات  سالكيني كه در موقع اقامه دليل، قلب و روحشان با هم، هم 
 كند. ا بيدار ميهاي غير ُمَتَعنِّت و غير متكبر ر و توضيحات، تنها دل 

محال     روح  ديگر  قواي  از  استفاده  آن،  بدون  و 
مانند وجود  گردد، ولي وجود و تأثير آنها  است، زيرا قواي روحي با حواس ظاهري محسوس نمي
ايمان با  ايمان وسيلة ديگري نيست. قوة  روح قابل انكار نبوده و براي ادراك كماليشان جز قوة  

 نمايد.داري او را از ساير قواي روحي فراهم مي ايجاد اعتقاد قوي در قلب انسان، توان برخور

مي   ايمان قوة   روح  بارگاه جمال  تا  را  قوة انسان  و  رباني  شاهد  آن  جمال  از  پرده  و  رساند 
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بخش روح را مشاهده كرد و خود را از  هاي حيرت توان جلوه دارد، آنگاه مي خالقة سبحاني برمي 
 سيراب نمود.بخش آن فيوض زندگي 

ياري قوة   به  نياز  از قواي خالقة روح همواره  از    ايمان در َتدقيق هريك  است، زيرا بسياري 
با حواس   اثر برخورد  قوانين خدايي    كنند و كشف نواميس طبيعيايجاد شبهه ميمسائل در  و 

چ حالت  اين  در  نيست.  ميّسر  سرعت  به  قوة  آنها  ولي  شود،  متزلزل  يقين  قوة  بسا  به  ه  ايمان 
رهاند. به همين جهت كساني كه در  راهنمايي و مدد او شتافته از آثار زيانبار شك و شبهه مي 

 اي وارد شده، از راحتي وجدان و اطمينان قلب و سعادت باطني محرومند.ايمان آنان رخنه 
گرداند. به تجربه ثابت شده كه  ّر ترس و شك و ترديد را زايل ميآثار سوء و ُمض  ايمان قوة  

ترس،   از  بيش  امري  زيان   زهرآگينهيچ  كامل  و  نفوذ  انسان  سرنوشت  در  ترس  نيست.  بخش 
 جا، زاييدة ترس است. داشته، بسياري از امراض اجتماعي مانند ضعف اراده و كمرويي و شرم بي

ايمان زهر كشنده است،  خصوصًا براي عشق و    شك و ترديد نيز همانند ترس در همه جا 
ايمان و  ايمان هرگز با شك و شبهه يكجا نگنجند. هرجا كه شك و ترديد پا نهاد،  زيرا عشق و  

 ايمان ويران شود.عشق رو به گريز نهند و بر هر دلي كه شك و شبهه راه يابد، خانة عشق و  

درجات كماالت    ايمان او رابطة مستقيمي دارد. بنا به آيات قرآن كمال انسان با رشد علم و  
ايمان اوست. خداوند متعال درجات اهل  و مقامات هر انساني در پيشگاه احديت به ميزان علم و  

گرديده اعطا  آنان  به  علم  كه  را  كساني  و  مي  ،ايمان  ِمْنُكْم  »گرداندبلندتر  ا َمنُوا  الَّذيَن  الل ُه  َيْرَفِع 
 .«َوالَّذيَن اُوتُوا اْلِعْلَم َدَرٰجاٍت 

شده، عقل  ايمانش ضعيف  به بيماري رواني خودپرستي و دنياپرستي مبتال گردد،    اگر انسان
دهد و به نابينايي دروني دچار شده، از تشخيص سود و زيان  و آگاهي اصلي خود را از دست مي 

 گردد. واقعي و تميز حق و باطل و زشت و زيبا ناتوان مي 

پرفروغ حقيقت و واقعيت براي تحصيل حيات  ايمان در دل، نور  آري با خاموش شدن چراغ  
ترين چهرة خود از برابر ديدگان او عبور  كند و هر حقيقت ولو با روشنعالي در انسان افول مي 

به گوش وي طنين  كلمات  رساترين  با  يا  و  كه  نمايد  نباشد. چنان  مؤثر  او  در  ديگر  انداز شود، 
گفتند:   و سرور شهيدان حضرت حسين بن علي  تبهكاران در قبال سخنان حضرت موالي متقيان 

 «شنويم!گويي، نميما آنچه را تو مي  مٰا نَْسَمُع مٰا تَُقوُل: »
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هاي نادرست نسبت به حيات عاليه، هميشه ناشي از اختالل مغزي و اين پندارها و محاسبه 
اثر   بلكه معمواًل در  تلّقي  اعتنايي و سهل بي رواني نيست،  الهيه و جدي  انگاري نسبت به حيات 

ديدگان   از  نقاب  اجل  دست  وقتي  اّما  است.  انساني  استعدادهاي  شكوفايي  ضرورت  نكردن 
يابد كه اين پيالة زّرين از اول خالي بوده و جز بادة خيال از  زدة او برداشت، به روشني درمي غفلت

 آن ننوشيده است.

ايمان عمل است كه  ايمان را دو جزء است: يكي تصديق در دل، ديگري اقرار به زبان. مكّمل  

فرموده:   آن  َمَذمَّت  در  متعال  خداوند  كه  چنان  نيايد،  كار  به  قلبي  تصديق  بِٰها  »تنها  َجَحُدوا  َو 
. و نيز صرف ِاقرار  «ان بدان يقين داشت آن را انكار كردندهايشو با آن كه دل َواْسَتْيَقَنُْتٰها َانُْفُسُهْم:  

يٰماُن في قُُلوبُِكْم:  »كافي نيست    به زبان به َنّص قرآن ا َيْدُخِل اْلِ ٰ قُْل َلْم تُْؤِمنُوا َولِٰكْن قُولُوا اَْسَلْمنٰا َو َلما
. «هاي شما ايمان داخل نشده استآورديم و هنوز در دل  ايد ليكن بگوييد اسالمبگو ايمان نياورده

ان باشد، برخالف نّص قرآن است كه  ايماني كه به ظن و گمان و به تقليد َاسالف و نياكهمچنين  

آنان فرموده:   نكوهش  َعليٰ »در  ا بٰاَئنٰا  َوَجْدنٰا  اٰا  اُمَّ اِن اٰا   وَ   ةٍ   بر    ُدوَن: ُمْقتَ   ا ثٰارِِهمْ   َعليٰ   اِن را  پدران خود  ما 

يافته  راهآييني  ايشان  پي  از  ما  و  نه  «سپريم  ايم  پس  نه  ،  و  است  كافي  گمان  و  ظّن  به  ايمان 

 معرفت به تقليد.
ايمان  ايمان دو ِقسم است:  ايمان را َاقسامي است و هر قسم آن را مراتبي، اجمااًل  بنابراين  

ايمان ظاهري، اقرار و اعتراف است بر حقايق و اصول و فروع به زبان ظاهر.  ايمان باطن.  ظاهر و  
ايمان ظاهري بدون  ل به آنها. ايمان باطني، اقرار به زبان دل است بر اصول و فروع و حقايق و عم

 ايمان باطني، مساوي با كفر است.
ِاَلي  تكاليف و وظايفي  سالك  به  اهلل را  باطني اهل  است نسبت  اين كه مؤمن  از  اعم  ايمان، 

مؤمن   يا  مجازي. كسي  ظاهري  باشند  اعمال  و  به  كه حقيقت  ُمِقّر  ولي ظاهرًا  نيست  معلوم  او 
اس وحقايق  فروع  و  واصول  اوست  دربارة  خاصي  احكام  او   ت،  ايمان  كه  شود  ثابت  ظاهري    اگر 

 يابد. است، وظايف سالك نسبت به او تغيير مي 

جامعه   و  خودشناس  بايد  واقعي  نمي   شناسمؤمن  وگرنه  و باشد  فردي  سازندگي  در  تواند 
ايماني است كه ظاهرًا خود را موحِّد  اجتماعي موفق باشد. يكي از وظايف مهم، شناخت افراد بي 
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-تا كنون، بزرگاسالم    و از صدر  حقايق استدهند. شّر آنان به مراتب بيش از منكرين  نشان مي 
 از ناحيه اين افراد بر پيكر اسالم وارد شده است.  و قرآن ترين ضربه به نام اسالم

كنم به تقوي و پرهيز از  اي مردم شما را وصيت مي فرمايد: مي )ع(   علي  حضرت اميرالمؤمنين 
 اند.كننده  انداز؛ آنان را بشناسيد كه افرادي گمراه و گمراه افراد منافق و تفرقه 

منحرف   جاهل  زيرا  نيستند،  عامل  خود  علم  به  كه  هستند  علمايي  مردم  شريرترين  آري 
عمل بسا كه هزاران نفر را گمراه  ممكن است سبب انحراف خود يا عدة قليلي شود، اّما عالم بي

 فرمايد: سازد؛ اين است كه آن بزرگوار مي 
به   كه  هستند  كساني  مي رنگآنان  رنگ  وها  به    گيرند  عصري  هر  درمي در  آيند.  لباسي 

رعايت مي را  منافع شخصي خود  پاكيزه، كنند، دل هميشه  است ولي ظاهرشان  بيمار  آنها  هاي 
روند مانند بيماري در كالبد. ستايشگراني هستند  خالند؛ آنها دزدانه راه مي   و  خطخوش   مانند مار 

كند تا آن ممدوح هم در نوبت  دهند، يكي ديگري را مدح مي ميكه ستايشگري را به يكديگر وام 
 خود او را ستايش كند و اين كار در بين آنها شكل تجارت يافته است.

مبادا فريفته آنان شويد كه آنان براي هر حقي، باطلي و براي هر قائمي، مايلي و براي هر 
كنند  قدم به طريق حق نهند، نوميد ميخواهند  اي آماده دارند. طالبين را كه مي اي، كشنده زنده 

 د.ي ايشان بپرهيز هاي منحوس خود راه يابند، از  تا به خواسته 
سازند تا بازارشان رونق  گر ميهاي خود را مانند يك چيز كمياب و گرانبها جلوهآنان نيرنگ

آگاه  »يابد.  اند، لكن راه كج و پرپيچ و خمي كه كسي از آن نجات نيابد. آنان راه را آماده كرده

شيطانند، حزب  آنان  كه  که    باشيد  راستی  شيطانبه  زيانكارانند   حزب  ِحْزُب  همان  اُولٰئَِك   :
ْيطٰاِن ُهُم اْلٰخاِسُرونَ  ْيطٰاِن َالٰ اِنَّ ِحْزَب الشَّ  .«الشَّ

اّما وقتي   حتي   پيشوايان الهي البته خداوند تبارك و تعالي تكليف مااليطاق نفرموده است، 
اند، براي ما با وجود  در شرايط محدودّيت و محبوسّيت در حّد امكان ُمباِدرت به اقداماتي نموده 

 امكانات در شناسايي و مبارزه با ناپاكان، وظايف بيشتري است.
و حقايق و عمل به  و فروع  است بر اصول  زبان دل  باطني اقرار به    ايمان كه گذشت،  چنان  

اكثريت  ايماني ثمربخش نبوده، ايمان دارد و چنين  آنها. اعتراف قلبي بدون عمل، داللت بر ضعف  
 كند.ايمانشان افول مي اندك حركات منفي نور  صاحبان آن با  

بيشتر  حقايق  به  علم  الهي   هرچه  عمل  باشد،  و  كاملتر  كه  ايمان  است  سالك  بر  است.  تر 
ايمان نمايد تا حتي االمكان به كمال رسد، كه بدون اين  تالش در جهت تقويت علم و عمل و  
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 تقويت او را توان مبارزه الهي نبوده و يا از آن مبارزات او را ثمري نباشد. 

نيز بر دو گونه است: جلي و خفي. كسي كه علنًا انكار اصول و ايمان، كفر است؛ كفر  مقابل  
اّما كفر   او كافر محض است و تكاليف و وظايف سالك نسبت به او مشخص است.  حقايق كند، 

َفقد    خفي با  كه  است  كساني  بايد  در  سالك  اصولند.  و  حقايق  به  معترف  ظاهرًا  قلبي،  ايمان 
 آنان تعيين نمايد. وظايف خود را نسبت به 

را مراتبي است: كسي كه تمام حقايق و اصول را انكار كند، او كافر محض است.   كفر جلي
اگر كسي يكي از ضروريات دين، مثاًل يكي از اصول پنجگانه را انكار نمايد، او نيز ُمرَتد و كافر  

اصول ُمثمر ثمر نيست. چنان كه آثار  پيوسته است و با انكار يكي ساير  است. چه اصول دين بهم 
دانشمندان   و برخي  رسالت  تحقيقات  و  زندگاني  دربارة  اكرم  غيرمسلمان  به  )ص(حضرت رسول   ،

رو دشمن در تالش آن  اين ايمان الزم و مؤثر براي خود آنان مفيد واقع نشده است. از  علت فقدان  
افتاده ترديد  به  از ضروريات دين    ،است كه مسلمانان در حقايق ديني خود  انكار يكي  به  الاقل 

 رسند. 
تبارك و  نيز كافر است. خداوند  او  را نمايد،  از فروعات دين  انكار يكي  همچنين كسي كه 

و ساير فروع نيز فرمان داده است. لذا نه    زکات و    تعالي همانطور كه به نماز امر كرده، به خمس 
ِابتياع لباس و ساير وسايل از مال مخلوط به حقوق واجبه ُمجاز است، و نه نماز و روزه و ساير 

، مقبول است. بدينسان با انكار يكي از فروع دين نيز  ةعبادات با امتناع از پرداخت خمس و زكو
 بخش نيست. ساير اصول و ضروريات نجات 

شعبه  و  مرتبه  خفي. شرك  و  جلي  است:  ِقسم  دو  كفر  بمانند  نيز  شرك  است.  كفر  از  اي 
از جمل   شرك جلي قرار دهند.  تعالي شريك  براي خداي  يا گروهي است كه علنًا  اين    ةدر فرد 

موذي و    حيوانات طوايف، َزرُدشتيانند كه براي مأكوالت و مشروبات و امور خير، خالقي، و براي  
مفّضل در اشاره به آنان فرموده:    در توحيد   )ع(اي قائلند. حضرت امام صادقرور خداي جداگانهُش

از نظر آنان، تا چه   اعتقاد را توجهي نيست كه اين مضّر  اين  اندازه به حال  اي مفّضل صاحبان 
هاي مضر به حال بشر كمتر از فوايد  جامعه و عالم بشريت مفيد است! آري حتي منافع ميكرب 
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ه قدري رشد يابد كه توان استفاده هاي مفيد نيست، منتها بشر بايد از نظر عقل و دانش بميكرب 
مار مثل  موذي  حيوانات  از  امروزه  كه  همانطور  كند،  حاصل  را  آنها  طب   از  علم  در  عقرب    و 

 شود.هاي فراواني مياستفاده

ها بيفتد، عيان  اند. اگر پردهظاهرًا در بسياري از افراد شرك نيست، لكن مبتال به شرك خفي
امور   به  اقدام  در  فردي كه  مثال  عنوان  به  باطنًا مشرك.  و  مردم ظاهرًا موحدند  اكثر  گردد كه 

خفي مشرك  او  گيرد،  حق  رضاي  بر  مقّدم  را  مردم  رضاي  نيز    خير،  را  خفي  مشركان  و  است 
كي به خدا پناه برد و هرگز  از هرگونه شر   همانند مشركان جّلي وعدة عذاب است. موّحد كامل 

با   اين است كه  او  بر رضاي حق مقّدم نگيرد. منتهاي آرزوي  را  از دنيا  رضاي بشر  ايمان كامل 
وظايف سالك نسبت به مشركان جلي روشن است، ولي بايد در وظايف خود    رود. در احكام فقهي

 نسبت به مشركان خفي دقت نمايد. 

از جملة اقسام شرك، نشناختن خالق به نسبت استعداد و ماية معرفتي نهفته در نهاد انسان  
را منظور مي  و اخروي خود  منافع دنيوي  تنها  توان،  است. كسي كه  و  استعداد  به قدر  او  كند، 

ودخواهي است  اندك است. نّيت و صفت چنين فردي خمعبود خود را نشناخته و معرفتش بسي  
خواهي و در تحليل دقيق، تمايل و اتكاء او نه صرفًا به حق كه بر خلق نيز هست و لذا او  نه همه 

 اي مشرك است. هم در مرتبه 
و مسّلمًا معرفت چنين فردي    

ق  استعدادش  درآوردن  فعليت  به  در  نبوده،  انسان مي به درجة كمال  وقتي  دارد.  از  صوري  تواند 
اهلل منصرف شود كه معبود خود را به حد كمال بشناسد، وگرنه در اخذ منفعت يا رفع  ماسوي

 حاجت متوجه به ماسوي شود كه نوعي شرك است. 

 

بالغان است، نودساله  توحيد  هاي غير موّحد هنوز وارث دوران كودكي هستند و در  عقيدة 
خصلت   برابر  به  هنوز  زيرا  نابالغند،  ماهيتًا  موّحد،  فردگرايانه انسان  و  خودخواهانه  كودكانة  هاي 

مهموابسته  از  جهت  بدين  نمودهاي  اند.  است.  ترين  برادري  و  يگانگي  احساس  تقوي،  و  ايمان 
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پرست و صابر است هنوز اهل نجات نيست مگر اين كه بر طبق سورة  مؤمني كه خود تنها حق 

 در تواصي به حق و صبر باشد. «سوگند به عصر َواْلَعْصر: »شريفه 

كند، در رديف َاتقياء  انديشد و براي دنيا و عقباي خويشتن عمل مي انساني كه به خود مي 
محسوب نشده در شرك باقي است.  

نْٰساَن ُخلَِق َهلُ »   ُه اْلَخْيُر َمنُوعًا:  اِنَّ اْلِ ر  َجُزوعًا َو اِذٰا َمسَّ ُه الشَّ به راستي كه انسان  وعًا اِذٰا َمسَّ

و چون خيري به او رسد بخل  اي به او رسد عجز و البه كندچون صدمهسخت آزمند خلق شده

از خلق«ورزد كه  اين  مگر  است  َمنوع  و  َجزوع  و  َهلوع  نيافته  كمال  رشد و  تا  انسان  ماهيت  ت . 

 مشركانه خود گذشته و به تقوي پردازد و خصايل مشركانه را از خود بزدايد. 

َانَُّه َمْن َقَتَل نَْفسًا بَِغْيِر »تا جايي كه  بر عكس،
كسي    ه هر ك َجميعًا َو َمْن َاْحٰياهٰا َفَكَانَّٰما َاْحَيا النَّاَس َجميعاً نَْفس َاْو َفٰساد ِفي اْلَْرِض َفَكَانَّٰما َقَتَل الناٰاَس  

قتل يا به كيفر فسادي در زمين بكشد چنان است كه گويي همه مردم را كشته   را جز به قصاص

و هر ك زنده داشته است  هباشد  را  مردم  تمام  است كه گويي  بدارد چنان  زنده  را  . ديد  «كسي 

اند و  كند كه انسانّيت را كشته سالك چنين است كه اگر انساني مظلوم كشته شود، احساس مي 
 بيند. زخمي بر جان خويش مي ظلم به مظلوم را همچون  

در نهاد انسان هر دو نوع خصوصيت نهفته است. آدمي همانطور كه خودخواهي را از بطن  
همه  خصوصيت  آورده،  همراه  غريزي  صورت  به  و  مادر  انساني  زمينة  صورت  به  نيز  را  خواهي 

خواهي خود را هدايت كند، مبّدل به تقوي شود  همه ،  با خود دارد. اگر به كيمياي توحيد  فطري
ِااّل به َتكاُثر و َتفاُخر و تجاوز مبّدل گردد. پس زمينة توحيد و شرك، و تقوي و فجور هر دو از  و

 نمايد. تر ظهور ميجوشند، جز اين كه شرك زودتر عمل كرده و خصلت مشركانه سريع نفس مي 
با شرك، امري دائمي است. روزي همه مردم با هم به    تناُقض ُمّتقي با غيرمّتقي و توحيد

به معناي  توافق مي  اين  و  تسالم و همسازي و همزيستي رسند  به  غيرمّتقي  با  مّتقي  رسند كه 

است:   تقوي  تباهي  و  اْلَرُْض: »سقوط  َلَفَسَدِت  بَِبْعٍض  َبْعَضُهْم  الناٰاَس  الل ِه  َدْفُع  لٰ  َلْو  اگر خداوند    َو 

نمي سانان دفع  يكديگر  وسيله  به  را  زمين  ها  در  تباهي  نداشت،  وجود  آنها  بين  تناقض  و  نمود 

 . «شدفراگير مي 

سالك را  بر اساس اين بينش، تحقق انسانيت در گرو تحمل مشكالت است و تقوي نه تنها  
درگيري  عرصة  مي در  صالبت  با  عمل،  ها  جريان  در  و  داده  توسعه  را  او  استعدادهاي  كه  كند، 
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مي مبّدل  آساني  به  كه  مشكالتش  كسي  ميشود.  برخورد  مسايل  با  راكد  و  گرفتار  ايستا  كند، 
برخورد ذهني است. چه جهان و مسايل آن پيوسته در حركتند، انسان نيز در اثر اين حركت و 

  شود كه با اي شروع مي گردد. آسايش معنوي انسان از لحظه كاپو، ُعسرهايش به ُيسر مبّدل مي ت

اْلُعْسِر  » ُعسر ممكن نيست  شود. ُعسر و ُيسر هميشه توأمند و ُيسر بيمشكالت درگير مي  َمَع  اِنَّ 
آبديده نشود و   ها ها و درگيري. بنابراين تا سالك در كورة رنج«آري با دشواري آساني استُيْسرًا:  

 در برخورد با مشكالت، صيقلي نگردد به گشايش و بلوغ حقيقي نرسد.

 

ايمان در  در اخالص است و نور    ايمان، صدق و اخالص است چه، نور اسالماز جمله لوازم  
از   ِشعار خود سازد.  اين صدق.  را  و اخالص  بايد صدق  رو سالك 

َالنَّجاُة   »اند:  فرموده   پيشوايان الهي   
ْدِق:   ، همه اسرار موفقيت در اين جملة قصير نهفته است و تفصيل  «نجات در صدق استِفي الصِّ

هرجا علم هست، تفصيل نيز هست.    ،بردار نيستعلم اجمال آن در پيشگاه صاحبدالن است. چه  
و   نرمش  حصول  و  قلبي  قساوت  از  شدن  دور  آن،  باطني  و  معنوي  معاني  مراتب  ادراك  الزمة 

 لطافت دل است.
  اند كهفرموده   بزرگان

امانت است، دل حرم مشاهدت    است، روح    نفس خانة 
نندة آن  است، سّر َمَحّط رحل عشق است، َاخفٰي خدا داند چيست و دارنده و دا  خانة لطافتَمحَرم 

 كيست.
از    بنابراين   رهايي  خواهان  انساني  روح 

بر گيرد. اّما    هاي الهي است تا عظمت مطلق را در هاي دنيوي و حركت به سوي جاذبه محدوديت
فريبد، او عالوه بر  هاي كذايي دنيا ميكسي كه به اين حقيقت توجه ندارد و خويشتن را با نعمت

لَِنْفِسِه  »كند  خيانت به جامعة بشريت، باالترين خيانت را به خويشتن مي اِنَّ َانَْصَح الناٰاِس  ِعٰباَد الل ِه 
ُهْم لَِنْفِسِه َاْعصٰيُهْم لَِربِّهِ  راي خويشتن،  بترين مردم  اي بندگان خدا خيرخواه :  َاْطوَُعُهْم لَِربِِّه َو اِنَّ َاَغشَّ

ترين آنهاست ترين آنهاست براي پروردگارش، و خيانتكارترين مردم براي خويشتن، عاصي مطيع 
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پروردگارش به  خيانت«نسبت  جدول  در  آري  خودبيني.  از  باالتر  خيانتي  هيچ  در    ها  و  نيست، 

 فريبي نيست.تر از خودها هيچ جنايتي زشت شمارش جنايت

بي تكية  و  فارغ  دل  با  كه  بر فردي  در  و  بنشيند  علت اساس  به  حقيقت  و  حق  تراشي ابر 
تواند دواي دردهاي او باشد. بازيهاي فكري و خيالي، هرگز نميپردازد، آن چون و چراها و شطرنج

 كند. دارتر مي هاي مسمومي است كه روي درد را پوشانده، آن را ُمزِمن و ريشه آنها پارچه
جان   از  او  پردازد،  عذرآوري  به  حقيقت  و  حق  برابر  در  كه  و كسي  است؛  كرده  فرار  خود 

فردي كه براي فرار از جان خويش اصرار ورزد، تقصير هادي و رهبر چيست؟ حق واقعيتي است  
شود و حيات حقيقي، پديده با عظمتي است كه برخورداري  كه جز با جدّيت حياتي دريافت نمي

 از آن منوط به ادراك آن است. 
اساس  و تعقل، به تخيل و آرزوهاي بي  انساني كه به جاي عمل، سخن گويد و به جاي تفكر 

اطمينان   و  اعتماد  مورد  كه  دارد  توقع  چگونه  بفريبد،  فردا  وعدة  با  را  امروز  زندگي  و  پردازد 
َدعاوي و وعده آنان محاسبات زندگي خود را روي  قرار  ها و پيمان ديگران واقع گردد و  او  هاي 

 بدهند؟!

اي نباشد، زيرا آن  ناديده گرفتن اين درد كشنده با عوامل گوناگون تخديري را فايده   
 ش كه از خود بيگانگي است، باقي ماند. أعوامل به زودي از بين رود ولي آثار سو 

بنابراين بر سالك است كه توجه به وضع روحي خود نمايد، مرتبًا درصدد ارزيابي از خود و 
بوده و صادق بكوشد،  كارهاي خود  نواقص خويش  و  معايب  انه در رفع 

بيني كارهاي ديگران را نيز ارزيابي نمايد، لكن آگاه باشد كه توجه  از روي واقع   
 به عيوب ديگران و زشت و ناروا شمردن آنها و در عين حال خود مرتكب آنها شدن، َابلهي است. 

كند،  نمي كمال را بپيمايد، بايد بداند كه از فضاهاي خالي عبور  خواهد طريق  كسي كه مي 
گيري، انتخاب وسيله و آماده نگهداشتن وسايل تشخيص و تحريك  بلكه او همچنان كه به هدف 

دروني نيازمند است، به پاكي درون نيز احتياج دارد، چه بدون پاكي و صفاي دل به كمال نتوان  
 رسيد. 
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منشأ آن گاهي    
ايجاد مانع در راه رشد و پيشرفت ديگري است. نتيجة  جلب منافع مادي و يا صرفًا حسدورزي و  

تزلزل  و  بدبيني  غيرانساني،  صفت  اين  از    رسوخ  كه  است،  جامعه  در  غير  به  نسبت  اطمينان 
 هاست.ها در بين انسانها و نفاق ها و يك سلسله نفرت موجبات درگيري

سالك الهي موّظف به صدق است با كسي كه با او از در صدق درآيد، و اين حقي است كه  
حاالت او هويداست،  بايد اداء شود. گرچه مراتب صداقت يا سياست هر فردي در اعمال و رفتار و  

الهي مردان  اّما  نيست،  ميّسر  همگان  براي  آن  تشخيص  را    ولي  ديگران  تفكر  كميت  و  كيفيت 
 گردند.ادراك و به مشيت الهي، در حد كمال بدان واقف مي 

در مقابل حركات و رفتار غيرصادقانه، وظيفة سالك متنّبه كردن اوست و در صورت عدم   
وظف به تداوم صدق با او نيست، بلكه بايد با تدبير الهي چنان عمل كند كه به پيشرفت  تنّبه، م

 اي وارد نيايد. حقايق لطمه 
اكثر انحرافات و   

نما برخيزند كه برخي براي وصول به خواسته و َمرام خود، ظاهرًا  هاي صداقتها از سياستتفرقه 
از در صدق و دوستي درآيند. در اين مقام پس از مسلم شدن صداقت يا سياست چنان فردي،  

اّما در اصل وظيفة او صداقت است چه  وظيفه سالك مشخص مي  كسي كه بر سرنوشت »گردد، 

اْلَمْرَجعُ كند حيله و تزوير نمي نهايي خويش عالم شود، هرگز   َكْيَف  َعلَِم  َيْغِدُر َمْن  . نه انسان  «: مٰا 

تواند موفق به مراعات صدق شود و نه انسان غيرمتعهد  و احكام الهي مي  ناآشنا به حقايق اسالم
م الهي و  به اسالم، توانايي عدالت و عادل شدن را داراست، زيرا راه و رسم صدق و عدالت را كال

ايمان، آنان راست كه مراحل صداقت را طي كرده و دهد. تجّلي كمالّية  قانون آسماني نشان مي 
 اند.محسوب شده   ، در رديف صّديقين اند و بنا به آيات قرآنبه مرتبة كمال آن قدم گذاشته

 

تكامل   طريق  و  در  رفع  ايماني  او  آمال  منتهاي  است.  حجاباتي  و  موانع  سالك،  معنوي 
را مشاهده كند. اين حجابات قطعًا ساخته و    پرده جمال حقها از قبال ديدگان است تا بيحجاب 

مقّرر فرموده،  به حق    را عبادت يعني وصال  پرداختة خود اوست، زيرا خداوندي كه فلسفه حيات
ولي   متعّددند،  اين حجابات  دهد؟! گرچه  قرار  عوايقي  بندگان  و  ميان خود  است  چگونه ممكن 
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 ترين آنها دو نوع است: حجابات عملي و حجابات علمي.امروزه مهم
به هوي و   ور شدن در معاصي و تسليم مانند غوطه     

ها. اين موانع نه تنها سبب محروميت از شناخت بديهي و ارتباط با حق است،  خودپرستي هوس و 
ُمتقن  علمي بلكه  و  به  ترين  نموده،  كمرنگ  و  مات  نيز  را  خدا  وجود  اثبات  به  مربوط  َادّلة  ترين 

بي  مفاهيم  و  الفاظ  درمي صورت  كوچكمحتوي  كه  طوري  به  شخص  آورد،  در  مثبت  اثر  ترين 
 آورد.نمي  منحرف به وجود

براهين   ادّله و  به  اقتدار مغزي در حكمت عاليه و آشنايي  چه بسيارند متفكران ظاهري با 
شود! قطعّيه توحيدي كه از ارتباط با خدا محرومند و تعهد برين انساني و الهي در آنان ديده نمي

 در واقع حجابات علمي و عملي آنان را نابينا گردانيده است. 
گيري و دو انسان با انواع هدف   

اّما به جاي   ابعاد متنوع جهان طبيعت در تماس و پيوستگي است.  با  ارتباط جبري و اختياري 
ناحيه   از  ابعادي  مبيِّن  را  مختلفه  علوم  و  حواس  توسط  دريافتي  صور  و  َمقوالت  كه  اين 

نمايد، و اين حجابي است بر  آنها را فراگير همة هستي تلقي مي   هاي خاص قرار دهد، گيريهدف 
هايي است كه قدرت  ها ناشي از ضعف و عدم رشد فكري و روحي انسان چهرة حقايق. اين حجاب 

 هاي زنجير آن مقوالت و صور را از عقل و روان خود ندارند. باز كردن حلقه 
است. گرچه در    از قانون علّيت ب ناشي  بيگانگان، حجا حجابات باالخص براي    ترين اين مهم 

ضخيم   قانون پود  و  تار  اّما  دارد،  وجود  روشني  معلومات  همين  عليت  از  انسان  را  حجاب  ترين 
جهان  اين  خويش قرار داده است. اگر آدمي دريابد كه نگرش به  قانون برگرفته و در قبال ديدگان  

حركت است، آنگاه تا حّدي    فاعل و خالق در آن، غير از نگرش به    پهناور و نظم و قانون جاري 
كند. البته از آثار پي به مؤثر بردن و از آيات خدا  توانايي شناخت و ارتباط بهتر با خدا را پيدا مي 

انسان را تا مرتبه  از اين تفكر فراتر رفت، چنان  پرواز در مي اي به  را شناختن،  اّما بايد  كه  آورد 

عرفهحضرت   دعاي  در  اَِلي  » كند:  مي خداي خويش عرض    به   سيدالشهداء  بِالر ُجوِع  َاَمْرتَني  اِلٰهي 
اْلَنٰوارِ:  بِِكْسَوِت  اَِلْيَك  َفارِْجْعني  آنها    اْل ثٰارِ  در  و  نمايم  آثارت رجوع  به  فرمودي كه  امر  مرا  الهي 

مي  درخواست  تو  از  اكنون  كنم،  الوهيتِ تفكر  انوار  از  پوششي  در  مرا  كه  پيشگاه    كنم  به  خود 

 .«قدست بازگرداني

هاي او  انسان تا در زندان طبيعت و عقل نظري است، ابزاري جز محسوسات ندارد و دريافت 
اسب منزلة عينكي  در  به  اين حجابات  ندارد.  به هدف اصلي  توان وصول  و علل خالصه شده  اب 
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است دائمي كه او را قدرت مشاهده مافوق آن نيست. اّما چشم نافذ از اسباب و علل و آيات و آثار  
بيند، و اين وقتي است كه توّلدي ديگر نصيب سالك  درگذشته و با آگاهي واالتري حقايق را مي 

 وفيق آگاهي به حيات الهي را بيابد. گردد و ت
تبدُّل   و  َتغيُّر  در  همواره  كه  طبيعتي  به  حاكمه  قوانين  به  توجه  مقام  در  رشديافته  عقول 

َثواِبت را هدف قرار دهند و به مقام عمل برآيند. آري بر خالف اذهان خام    ،است، قناعت نورزيده
ودهاي محسوس و جزيي ندارند، طالب اي جز نمو ابتدايي كه از حقيقت و معرفت و كمال بهره

زيبايي به  بخشيدن  تحقق  در  نمي حقيقي  قناعت  جزء  زيبايي  به  هرگز  پيوسته  ،  بلكه  ورزد، 
 را مشاهده كند و خود را به او رساند.  كوشد تا زيباي مطلقمي

كل، رسانيدن نيروهاي رواني و مغزي و روحي به حد    الزمة ادراك حقايق و مشاهدة زيبايي
اخالص   به  توصيه  اعلٰي  ناحيه  از  اتصااًل  لذا  نيست.  امكانپذير  اخالص  بدون  امر  اين  است؛  اعلٰي 

 قرار گيريد.   اي بندگان من در اخالص بكوشيد تا در رديف مخَلصيناست كه  
اخال  خاص.  و  عام  است:  گونه  دو  بر  كردن  اخالص  تلقي  ذاتي  مطلوب  عام،  معني  به  ص 

ارزش  منطقة  به  كه  است  اخروي  چيزي  و  دنيوي  خسارت  جز  اخالص  چنين  ندارد.  راه  ها 
شخصيت  نتيجه  ِاعتالي  و  رشد  نه  است  خودپرستي  و  خودخواهي  تقويت  آن  حاصل  ندهد،  اي 

 انساني. 
و ارتباط با آن،  اخالص به معني خاص، مطلوب ذاتي تلقي كردن حقيقتي است كه با وصول  

مي عالي بارور  را  انساني  اصيل  جوهر  درآمده،  فعليت  مقام  به  انساني  استعدادهاي  سازد. ترين 
و حقيقي است، گرچه در هر دو عشق وجود دارد ولي   و خاص مانند عشق مجازي   اخالص عام

 تفاوت مابين آنها بسيار است. 
آدمي را براي وصول به معشوق فرا  همه سطوح روان  كه    استناشي از عشقي    اخالص عام

هاي عميق از دست  اندوه و نگرانيبستي از لذات توأم با  گرفته، ولي در عين حال آدمي را در بن 
انساني نگه مي امتياز عالي  انسان را د  دارد. عشق مجازي رفتن  كوچك موجوديت ر صندوق  نيز 

مي  محروم  امتيازات  ساير  از  و  نموده  محبوس  در معشوق  لكن  اخالص    دارد،  يا  حقيقي  عشق 
گردد.  تر مي تر و هماهنگ ، نيروهاي مغزي و رواني، عقلي و قلبي و روحي فعالخاص

 

حق است، بايد در افزايش    خواستار رفع همه حجابات و مالقات جمال و وصالسالكي كه  
يابد، خسارتي جبران   اخالِص خاص تعلق  به هر چيزي  اين عشق جز خدا  است. بكوشد.  ناپذير 
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   َيٰشاءُ ِمْن ِعٰباِدِه: َيْقِذفُُه الل ُه في قَْلِب َمنْ »چنين اخالص، منصبي الهي است كه به هر كسي ندهند:  

 . «تابانداين همان نوري است كه خداوند متعال در قلب هر كسي از بندگانش كه بخواهد مي

هر  و  است كه سالك هرچه گويد  مقام  اين  به حق در  تقّرب  باشد و چه كند، محض  تعالي 
نجات   و  رستگاري  طمع  يا  مال  و  جاه  مانند  اخروي  و  دنيوي  اغراض  از  غرضي  عقاب  هيچ  از 

كه همه   زيرا  اخالص، شرك خفينباشد،  مقام  در  كه    اينها  وقتي حاصل شود  هستند. خلوص 
تعالي به دست  سالك هر عمل نيك را از خود نبيند، بلكه موهبت الهي داند كه اين عمل را حق 

قال گويد:   و  زبان حال  به  و  َة  »او جاري ساخته  قُوَّ لٰ  َو  َحْوَل  بِاللِه:  اِ لٰ  نيرويی لا  و  هيچ جنبش 

 .«نيست مگر به ياری خدا

ايمان كه همان پيوستگي به آفريننده است، داراي مراتبي است و باالترين مرتبة آن  آري  
معرفت شهودي  افاضه مياست كه حق   درجة  به دلتعالي  اين  فرمايد  هاي مستعده و اليقه. در 

شود حقايق؛ چنان كه  هاي ظاهري و باطني و مكشوف مي گردد حجاب برطرف مي مقام است كه  
هاي ديگر برخي از  تا حّدي و بعضي از حجاب   در عالم خواب به جهت برطرف شدن حجاب بدن

به ديدة باطنحقايق مكشوف مي  براي سالكين راه حق شهود حقايق  در  شود  حاصل مي  شود، 
، چنان  حال بيداري. حصول و وصول اين مقام صورت نبندد مگر به تخلية وجود از صفات حيواني

 اند: فرموده كوي حق  كه عارفان



 



 

 فصل پنجم

 
  

 

 

 

 

 توهب  
 رافع موانع  و عوايق    



 

 

 



 

 

 

 
 

 

ايمان، امر دّوم در سلوك طريق حق عبارت است از ِازالة موانع سير و قطع  پس از حصول  
و   و عوايق، معاصي  موانع  اين  از جمله  نگردد.  ميّسر  آنها، سير معنوي  رفع  بدون  آن كه  عواِيق 

رفع آنها به توبه ممكن شود. سالك راه حق بايد بداند كه افعال بندگان بر پنج سيئات است كه  
 قسم است:
 فعل واجب كه نبايد ترك شود. -اول 
 فعل حرام كه نبايد انجام شود. -دوم 
 كه به جا آوردن آن از تركش بهتر باشد. فعل مستحب  -سوم 

 كه تركش از فعل آن بهتر باشد. فعل مكروه  -چهارم 
 فعل مباح كه فعل و تركش مساوي باشد.  -پنجم 

از اين جمله، دو قسم اول بر سالك واجب است عقاًل و شرعًا، يعني فعل واجب و ترك حرام.  
و   افكار  نظر  از  حتي  جهت  هر  از  بلكه  نيست،  َجواِرح  و  احوال  و  اقوال  در  منحصر  واجب  توبة 

د توبه كند. سالكين طريق حق به جا آوردن فعلي كه از قسم چهارم و ترك خياالت قلبي نيز باي
 شمرند. دانسته و توجه به غير حق را نيز گناه مي اولٰي فعلي كه از قسم سوم باشد را ترك 

 وصول مقصد موقوف است به دو شرط:
 ده است به كمال. علم به اقسام افعال كه كدام فعلي از افعال رسانندة بن  -اول 
 واقف شدن بر نتايج حصول كمال. -دوم 

سالكي كه اين دو شرط را تحصيل نمايد، البته گناه نكند و اگر كرده باشد، آن را به توبه  
 جبران نمايد. 
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ترين مقامات بشري  تعالي به فرمان او. توبه از بزرگ معني توبه رجوع است از معصيت حق 
انه وسيلة نجات و ترّقي و پيشرفت دنيوي و اخروي است. زيرا سرچشمه همة آفات،  است و يگ

پليدي  شستن  توبه،  حقيقت  و  است  گناهان  آلودگيظلمت  و  انساني ها  دل  بر  كه  است  هايي 
 نشسته و آن گوهر پاك و تابناك را تيره و زنگاري نموده است.

توبه ِمفتاح خيرات و اصل همة َمَبّرات است. آلودگان    حقيقت، توبه است.  اّول مقام عارفين 
به ساحل   اي جز ِانابتشدگان بحر معاصي را سفينه ذنوب را ُمطهِّري به غير از توبه نباشد و غرقه 

در آن، ظلم    نرساند. چون سبِب خالصي نفس از َمهالِك ذنوب، توبه است پس تقصير و تسويف 
 صريح است بر نفس خود. 

توبه و انابه از جمله فرايض مقّرره است. آيات و بّينات قرآني و شواهد عقليه بر وجوب توبه و  

ٰابينَ تائب محبوب خداست »فورّيت آن بسيار است.   التَّوا الل َه ُيِحب   اِنَّ  َالتاٰائُِب  »و در حديث آمده    « : 
نِْب َكَمْن لٰ َذنَْب   .«گناه استکننده از گناه مانند شخص بي توبه  َلهُ  ِمَن الذَّ

خصوص رأفت و رحمت پروردگار همين بس كه او را دو صفت است كه با آنها بر عباد و   در
نظر   در  رحيمّيت.  صفت  ديگري  و  رحمانّيت  يا  ربوبيت  صفت  يكي  كند:  نظر  خود  مخلوقات 

فرقي نباشد، همگان را خلق فرموده تا  رحمانيت كه عام است بر همه مخلوقات، مؤمن و كافر را  
مي خود  بالغة  حكمت  موافق  را  همه  روزي  و  شود  حاصل  او  غرض  و  صفت  مقصود  اّما  دهد؛ 

 رحيميتش مختص مؤمنين است.
توبه باب مفتوح رحمت الهي است. انسان در هر جا و موقعيتي كه باشد، اگر قلبًا به درگاه 

او خود ي مي خداوند متعال رجوع كند، آنجا را بارگاه يابد كه جاي يأس و نوميدي نيست، كه 

َرْحمةِ »فرموده   ِمْن  تَْقَنُطوا  رحمت  الل ِه:  لٰ  مشويد  از  نوميد  را    «خدا  خويشتن  الرِّٰضا »و    َسريُع 

صورت گيرد و مقام    معرفي نموده است. لذا امكان دارد كه در آِن واحد تحّول قلبي   «زودآشتی

ترين منصب الهي را كرامت  معنوي كه خداوند تعالي به او عطا كرده بود، باالتر از آن و بلكه عالي
 و روسپيدي به درگاه مقدسش وارد شود.  فرمايد تا بندة او با توبة نصوح 

 از جمله نتايج مترّتبه بر توبه در آيات و اخبار، عبارتند از: 

كه    -اول    ذنوب  َلهُ » َتمحيص  َذنَْب  لٰ  َكَمْن  نِْب  الذَّ ِمَن  مانند    َالتاٰائُِب  گناه  از  کننده  توبه 

 .«گناه استشخص بي
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حسنات    -دوم   به  سيئات  َحَسنٰاٍت »تبديل  َسيِّئٰاتِِهْم  الل ُه  ُل  ُيَُبدِّ بدي   َفُاولٰئَِك  خداوند  -پس 

 .«كندها تبديل ميهايشان را به نيكي

عرش    -سوم   َحَملة  دعوت  به  تٰاُبوا»اختصاص  لِلَّذيَن  كرده  َفاْغِفْر  توبه  كه  را  اند  كساني 

 .ببخش

ٰابينَ »الهي   محبت  -چهارم   . «داردكاران را دوست مي خداوند توبه اِنَّ الل َه ُيِحب  التَّوا

الل ِه  َاي َها الَّذيَن ا َمنُوا تُوُبوا اَِلي  يٰا  »، مقام علوي توبه است كه  مجيد  هاي قرآنبشارتي از بشارت 
ايمان    نَُصوحاً   ةً تَْوبَُ  كه  توبهآوردهاي كساني  درگاه خدا  به  كنيدايد  راستين  گرويدگان،  «اي  اي 

 آشنايان، دوستان توبه كنيد، بسوي من آييد.
اينجا. هيچ جا گناه نيامرزند  اي گرويدگان، آشنايان، دوستان هيچ جا معيوب نپذيرند مگر  

مرزيدن باك نيست و از  آورندگان از نوميدي به اميد آييد كه ما را از گناه آ   ايمان اي  اينجا.  مگر  
 معيوب پذيرفتن، عاْر نه. 

اي بندة من! اگر طاعت كني قبول بر من، اگر سؤال كني   دهد: خداي تبارك و تعالي ندا مي
جويي و  روي؟ كه را مي اي انسان! به كجا مي   عطا بر من، اگر گناه كني و تائب شوي عفو بر من. 

را مي مي كه  ِزكه  كدام طبيب مي خواهي؟ درد خخواهي، حاجت  پيش  را  من،  ود  از  بري؟ شفا 
با جمال من، ُسرور    اجابت از من، آب در جوي من، راحتي در كوي من، َطَرب در طلب من، ُانس 

را   طريق  اين  مراحل  شدند،  موفق  خود  آمال  به  كه  كساني  من.  ِلقاي  به  شادي  من،  بقاي  به 
 پيمودند، محبوبين درگاه من چنين بودند.

هاي عظيمي به وديعت نهاده، به بارگاه رحمت او رو اي خاكي! خداوند متعال در تو گنجينه 
فرشته  اتصااًل  كه  زن  او  رحمت  در  حلقة  مي و  ندا  شما  كند:  اي  درمان  بياييد  درد  اهل  اي 

اي از پا  شكستگان،  اي دل اي بال و پر شكستگان،  دهد كه  تعالي خود نيز ندا مي اينجاست. حق 
شما  درافتادگان،   شكستة  پر  و  بال  درمان  كه  بياييد  نداريد،  پرواز  و  طيران  قدرت  كه  آنان  اي 

به   اينجاست. شكسته  پر  و  بال  انسان  فينٰا:  »مقام    اي  ٰجاَهُدوا  ما  َوالَّذيَن  راه  در  كه  كساني  و 

از اشعة    «نماييمهاي خود را بر آنان مي به يقين راه   َلَنْهِدَيُنَُّهْم ُسُبَلنٰا:»سّنت  بيا تا بر  «اندكوشيده

ا  پريدي، اكنون بيا به بال و پر مانوار خود ترا بال و پر كرامت كنيم، تا حال به بال و پر خود مي 
 پرواز نما.

دهند و تمام عمر خويش را در    اي سالكين طريق حق! بدانيد كه اگر ما را عمر حضرت نوح
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نَْحُن »شكر اين نعمت عظمٰي بسر بريم، نتوانيم از عهدة شكر اين نعمت برآييم كه خدا فرمود:  
نٰيا َو ِفي اْل ِخَرِة: َاْولِٰيائُ  ما دوست شماييم، يار مهربان   در زندگي دنيا و در آخرت  ُكْم ِفي اْلَحٰيوِة الد 

 .«دهنده شماييمشماييم، ياري 

َب انسان بنگر كه خداي تعالي  َاتَْجَعُل  »را چون گفت، وقتي گفتند    هر تو پاسخ فرشتگاناي 
مٰاَء:     «؟ها بريزدو خون   کند گماري كه فساد  آيا در آن كسي را مي فيٰها َمْن ُيْفِسُد فيٰها َو َيْسِفُك الدِّ

نمي  معصيت  كه  نفرمود  تعالي  و  تبارك  فرمود  خداي  لٰتَْعَلُموَن:  »كنند،  مٰا  َاْعَلُم  چيزي  اِناي  من 

ما اطالع نيست. شما را بر اسرار الطاف ما بر    شما را بر اسرار الوهّيت  « ديداندانم كه شما نمیمي

گردانيم، اگر  نزديكشان ميگردانيم، اگر دورند  آدميان وقوف نيست. اگر نااهل شوند اهلشان مي 
نگريد، من به صفاي باطن  ايشان مي اي فرشتگان، شما به َجفاي ظاهر  كنيم. ذليلند عزيزشان مي 

مي و  ايشان  اعضاء  مخالفت  به  شما  مي نگرم.  دلجوارحشان  موافقت  به  من  هايشان  نگريد، 
 نگرم.مي

گذشت، آواز جمعي به گوشش رسيد. خواست حال بداند، فرا رسيد، ديد  عارفي از جايي مي
اي مادر كودك در  ايستاده. در اين هنگام از گوشه كودكي به لجن سياه افتاده و جمعي به نظاره  

برداشت و برفت. نور معاني در دلش به تجّلي درآمد،  دويد و خود را به لجن افكند و كودك را  
چنين گفت: شفقت آمد، آاليش ببرد؛ رحمت آمد، معصيت تائب ببرد؛ عنايت آمد، جنايت او را  

 نابود كرد. 
نكرده  گناه  مردي كه  با  را  تائب حقيقي  را محو كند.  گناه  ُمطاع، نقش  توبه شفيعي است 

نِْب َكَمْن لٰ َذنَْب َلهُ َالتاٰائُِب ِمَن ا »اند  برابر دانسته  . «گناه استتوبه کننده از گناه مانند شخص بي  لذَّ

آيد:   ندا  اين  اين ساعت عبادت خويش  ،  اي اهل ملكوتاز حضرت جليل  ما! در  اي ُگماشتگان 
انابه آمده، براي اين بنده  شته،  اي كه به سوي ما بازگبگذاريد، و براي كسي كه به مقام توبه و 

آمده بيرون  او  دردناك  ديدة  از  كه  اشكي  بسوزانيد.  استغفار  رحمت    ، عطر  خزانة  در  و  برگيريد 

قيامت َعَرصات  در  نيز  ما  رضوان نهيد.  گيرد    ،  او  دست  تا  فرستيم  َسيِّئٰاتِِهْم  »را  الل ُه  ُل  ُيَُبدِّ َفُاولٰئَِك 
 .«كندها تبديل مي هايشان را به نيكيخداوند بدي پس  َحَسنٰاٍت 

كجاست آن بندة گنهكار و پشيماني كه در اين ساعت مقدس با خداي خود عهد و پيمان  
بر كوي جانان زند، كمر همت بر ميان بندد، غبار َاغيار از مرآت دل    و رضا   بندد؟ خيمة تسليم 

 بشويد و خويشتن را به خدا پيوندد.
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خود   به  نسبت  را  عضوي  هر  است،  معنوي  زيباي  زينت  كه  الهي  مطهِّر  يك  تنها  نه  توبه 
ي  ها شايسته صورت است و از زينت ساير اعضاء براي آن، نتيجه معنوزينتي است. برخي از زينت 

زينت  بعضي  اّما  نشود.  اخذ  ماّدي  است. يا  اعضاء  ساير  براي  استفاده  قابل  صورت،  مناسب  هاي 
پذير؛ اين موضوع در باطن انسان نيز  اي شراكت ها اختصاصي است و پارهاي از زينت بنابراين پاره 

 است.  صادق
زينت خاصي است كه سبب تقويت معنوي آن است. لكن برخي   براي هر يك از قواي باطني

هاي معنوي وجود دارد كه هرگاه انسان باطنًا بدان مزّين گردد، تمام قواي باطني او تقويت  زينت
 افزايد. شده بر منافع اخروي و معنوي او مي 

است، كه هر كس به آن    ترين زينتي است كه شايسته تمام حواس و قواي باطنيتوبه عالي
 محسوب گردد.  مزّين شود، در دنيا و آخرت در َجرگة ُسَعداء

 

شود. گاه افرادي در عالم بيداري  توبه، نوعي انقالب حال و تحّول است كه در سالك پيدا مي 
كنند كه  شنوند يا احساس ميبينند يا مي يا در عالم خواب، يا ميان خواب و بيداري چيزهايي مي 

گردند؛ اين  سالك طريق حق مي   ،سازد كه از خط زندگي عادي برگشتهآنان را چنان منقلب مي 
 دهد. ايشان را مانند كوكب هدايتي به راه صواب سوق مي اي است كه  در حقيقت جذبه 

راه و سالك در قدم اول سرگردان است زيرا محرك او احساس نياز به رفع نقص است، لكن  
داند؛ هدف روشن و اطمينان بخش ندارد مگر اين كه به وسيلة راهبري الهي او را  رسم آن را نمي 

خداي   گرچه  است.  طلب  كمال،  سوي  به  حركت  آغاز  و  نجات  مبدأ  پس  آيد.  حاصل  اطمينان 
 تعالي فّياض است، ولي شرط ِاستفاضه، طلب است.

از غفلت و بي بيداري روح است  انتوبه  تا  راهخبري،  از  باخبر  سان  ناصوابي كه پيموده  هاي 
شود و از گذشتة بد خود منزجر گردد، به طوري كه ترك معاصي نموده با تصميم قاطع، ديگر  

 گرد آنها نگردد.
نمايد  كسي كه مي  توبه  اول  آغاز كند. در مرتبة  از خود  را  ارشاد  بايد  راه خدا رود  خواهد 

اّماره نفس  عليه  و   يعني  پردازد،  باطني  و  ظاهري  مبارزة  به  آن  با  و  كرده  قيام  چگونه  خود  ِااّل 
 تواند سايرين را ارشاد كند؛ حضرات پيشوايان عظام الهي چنين كردند.مي

 اقبال نفس به سوي توبه با رعايت شرايطي است:
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 مالحظة آيات و اخبار وارده در خصوص ِانذار و تخويف گنهكاران.  -اول 
 ظة حال ُمْذِنبين تائب. مالح  -دوم 
 َسَلف اتفاق افتاده. مالحظة عقاب َقّهاري او در دنيا چنان كه بر امت حضرات انبياء  -سوم 

 .مالحظة احكام صادره در خصوص معاصي كبيره  -چهارم 
اوست    -پنجم   سزاوار حمد و  تفكر در وجود و قدرت و عظمت و رحمت خالق متعال كه 

 پرستش.

پشيماني اش ندامت و  ب است از علم به عقوبت گناه و خطر و آفت آن، كه نتيجه توبه مرّك
بر گذشته و َفوات مطلوب است. از اين ندامت معني ديگري برآيد و آن، اراده و اهتمام است به  

 تدارك مافات. 

زمان به  اّول  بر دو چيز:  توبه مشتمل است  به    پس  زمان حال و مستقبل.  به  ماضي، دوم 
زمان ماضي، تأسف و پشيماني است بر گناهاني كه در زمان گذشته از او صادر شده و تالفي آن  

 با سه كس: 
 با خدا كه نافرماني او كرده.  -اول 
 با نفس كه نفس خود را در معرض نقصان و پستي و خشم الهي آورده. -دوم 
 ا فعلي به او رسانده.با غير كه ضرر قولي ي -سوم 

تا او را به حق خود نرساند، توبة او صورت نبندد. چنان كه ضرر    ،آنچه ضرر به غير رسانده
. اگر ضرر فعلي و مالي رسانده، بايد  قولي به او رسانده بايد جبران كند به عذرخواهي و ِاسِتحالل 

او گردد، يا تحمل نمايد بر  جبران كند به رّد حق او يا عوض آن، به   طوري كه مقتضي رضاي 
بر آن معّين شده. آنچه با نفس خود كرده به انقياد فرمان خدا و    اسالم عذابي كه در شرع مقدس

ان  و عبادت جبر   عقوبت دنيوي جبران نمايد؛ و حق خدا را نيز با رجوع به حضرت او و رياضت 
كند. اّما آنچه متعلق به زمان حال و مستقبل است، تصميم قاطع است بر ترك معاصي و اطاعت 

 فرمان حق. 
 در حقيقت، توبه ُمْلَتِئم گردد از سه چيز:

 ندامت بر آنچه گذشته از َزاّلت.  -اول 
 ترك معاصي در حال و عزم بر عدم عود در استقبال. -دوم 
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 ت. پاك شدن از َمظالم و خصوم -سوم 
به كسر  آن مشروط است  و دوام  به طاعت،  اقبال  و  ترك معصيت  به  توبه عقد قلب است 
است   ممكن  آني  هر  نباشد،  خود  نفس  احوال  مراقب  سالك  اگر  چه  نفس.  با  جهاد  و  شهوت 
آرزوهاي نفساني در دل وي نيرو گيرد و ميل به معصيت، اساس توبه را هرچند محكم باشد، فرو  

 ريزد و درهم شكند.
اي است: توبة دل، نّيت است بر ترك حرام. توبة چشم، فروخوابانيدن آن  هر عضوي توبه   بر 

توبة گوش،   و  َمالهي  به  رفتن  ترك  پا،  توبة  َمناهي.  ترك گرفتن  توبة دست،  محّرمات.  از  است 
 نگاهداشتن آن است از شنودن َاباطيل. 

طهارت او  قربت نمايد، اگر كسي قصد خدمت كند، طهارت او به ظاهر بود، و اگر كسي قصد 
 به باطن بود. طهارت ظاهر به آب است و طهارت باطن به آب توبه و رجوع به بارگاه الهي.

به عبارتي توبه را سه شرط است: ندامت، ِاعِتذار، ِاقالع. ندامت براي قلب، اعتذار براي لسان،  
ايشان از روي  شخصي را كه در حضور   ِاقالع اعضاء و جوارح از اعمال زشت. حضرت اميرالمؤمنين 

آيا مي  او فرمودند:  به  توبيخ نموده و  زبانش جاري كرد،  بر  استغفار  غفلت كلمه استغفار را  داني 
 است و شش معنا در آن است:   چيست؟ استغفار مقام عّلّيين

آينده. سوم حقوقي را كه از    نخست پشيماني از گذشته. دوم تصميم بر ترك هميشگي در
نباشد.  مردم ضايع كرده بر تو  بازگرداني، به طوري كه هنگام مالقات پروردگار حقي  آنها  به  اي 

هايي كه در اثر حرام  چهارم هر واجبي كه از تو فوت شده، حق آن را به جا آوري. پنجم گوشت 
با  بر   روييده  باقي  اندامت  آن  از  تا چيزي  كني  آب  گناه  آن  اندوه  به جاي  تازه  و گوشت  نماند 

اندازه كه شيريني معصيت و گناه را چشيدي، زحمت طاعت را نيز بچشي،  برويد. ششم به همان  
مي  استغفراهلل  مراحل  اين  انجام  از  چنين  پس  واقعي  طالبان  و  الهي  توبه  است  اين  آري  گويي. 

 كردند.
رباني  علماي  عارفين  همچنين  تعظيم  فرموده   الهي  و  است:  چيز  سه  توبه  حقيقت  كه  اند 

اّتهام توبه، پرداخت حقوق. تعظيم جنايت آن است كه سالك خالف خود را ولو ظاهرًا   جنايت، 
به عمل   توبه  نحوي  به هر  يعني  توبه  اّتهام  بزرگ شمارد.  را  جزيي،  توبه  آن  واقعي  آيد، سالك 

 . ناقص داند
كار بايد به آب حسرت، باطن خود را بشويد و در پيشگاه الهي اعتراف  بنابراين شخص توبه 

از   را  خود  نفس  كند،  مافات  بر  تأسف  و  ماَمضٰي  بر  پشيماني  و  َنَدم  اعتقاد  و  نمايد  معاصي  به 
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 شهوات نفسانيه حبس كند، گناهان خود را بزرگ شمرده، پناه به درگاه الهي برد، و به رياضت 
نفس پرداخته و از رحمت خدا نيز مأيوس نگردد تا در نتيجه بتواند از عقاب الهي خالصي يابد  

َرْحمَ » ِمْن  تَْقَنُطوا  لٰ  َانُْفِسِهْم  َعلٰي  َاْسَرُفوا  الَّذيَن  ِعٰباِدَي  يٰا  نُوَب   َيْغِفرُ   الل هَ   اِنَّ   الل هِ   ةِ قُْل    ُهوَ   اِنَّهُ   َجميعاً   الذ 
خدا نوميد    ايد از رحمت روي روا داشته بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده:  الرَّحيمُ   اْلَغُفورُ 

 .«آمرزد كه او خود آمرزنده مهربان استخدا همه گناهان را مي   حتمًا  ، مشويد

مبادرت   طالب،  براي  ُمهّمات  َاهّم  به  از  ترك  است  و  اهل    تسويفتوبه  براي  آن.  تأخير  و 
  قلب حاصل گردد و آيينه دل كثرت معاصي، َقْسَوت  كه به    دو خطر عظيم است: يكي آن   تسويف

از قبول جال ُمتعسِّر گردد و در نتيجه غالبًا در  معاجلة  حال بماند. دوم امكان  اين    زنگ گيرد و 
 و ضيق وقت از توبه و عمل به مقتضاي آن از تداركات الزمه. موت 

َمَلك  عاصي  بندة  چون  كه  آمده  خبر  آخرت  الموت در  َاهوال  اي    و  گويد  كند،  مشاهده  را 
الموت گويد  الموت يك روز ديگر مرا مهلت ده تا توبه كنم و عمل صالحي به جاي آرم. ملك ملك 
الموت گويد ساعات عمر تو به  اّيام عمر تو سپري شد. گويد يك ساعت مرا مهلت ده، ملك كه  

را آن روي   او  از ندامت و حيرت  اين وقت  نماند، در  بيان  پايان رسيد و هيچ  از َحيِّز  نمايد كه 
 خارج است.

سبب اصرار در ُذنوب دو چيز است: غفلت و شهوت، و رفِع اصرار نشود مگر به رفع اين دو 
اّما علمي    چيز. چون رفع اشياء به اضداد آنهاست،  

ل گردد و بداند سعادت اخروي به  ايمان به اصل شرع كامكه در اين باب بدان نياز است: اين كه  
نمايد كه كذب    و اوصياء  و رسل  طاعت و شقاوت ابدي به معصيت است، و تصديق حضرات انبياء

 ايشان محال است، به واسطة اين علم غفلت از ميان رود. در سخنان و َمنقوالت  
با وجود علم،   باب  اين  احتياج به صبر است، زيرا چون شهوت غالب گردد و ُمشتهيات  در 

ايجاد نمايد، اگر به قّوت صبر مداوا نشود، علم مغلوب گردد. طريق عالج شهوت  طبع مزاحمت  
آن است كه ِاسِتشعار ضرر ذنوب نمايد كه لذت و حالوت آن در گذر است و عقوبت اليزال آن  

 باقي. 
ايمان منتهي شد، زيرا ترك گناه ممكن نيست مگر به  به اگر كسي گويد در توبه حاصل كار  

صبر، و صبر نشود مگر به خوف عاقبت، و خوف عاقبت حاصل نگردد مگر به وسيله علم بر ضرر  
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ذنوب و تصديق به آن نشود مگر به تصديق خدا و رسول، بنابراين كسي كه ُمِصّر است بر ذنوب،  
 : الزم آيد كه مؤمن نباشد. پاسخ اين است كه

ايمان، و با ايمان  ايمان است و گاهي به واسطه ضعف  اصرار بر ذنوب، گاهي به واسطه فقد  
عليهم السالم    و حقانّيت حضرات انبياء   شود، و به تصديق صدق رسل الجمله جمع مي قوي نيز في 

 و وقوع عذاب اخروي، ارتكاب معاصي ممكن است.
 ه بر اصرار ذنوب چهار است: منشأ و اسباب داعي

آن كه ِعقاب، موعود است و لذت معاصي، نقد و نفس چنان است كه تأّثر او به حاضر   -اول  
 شود.َاقوي است از تأّثر او به غايب، پس متوّجه ذنوب مي

عادت به  آن كه شهوات و مشتهيات طبع به غايت ُمستولي و غالبند و بعد از استمرار    -دوم  
كند. چنان  ايمان، مبادرت به آن مي معاصي، رجوع از آنها دشوار است لذا با وجود تحقق  ارتكاب  

و َحذاَقت طبيب و َمَضرَّت امر، بسا باشد كه طبيب او را از    كه بيمار با وجود اعتقاد به علم طب 
مي  مبادرت  آن  به  يقين  با وجود  ولي  است،  كرده  َتحذير  و  نهي  مانامري  آب  كند،  نوشيدن  ند 

 خنك به هنگام غلبة تشنگي. 

ايمان را با خود عهد و قرار است به توبه و تكفير سيئات به حسنات  آن كه اكثر اهل    -سوم  
اصل   به  اتصاف  وجود  با  اّما  مافات؛  تالفي  تسويفو  ديگر  روز  به  روزي  از  را  معني  اين    ايمان، 

 نمايد.
فو الهي است و اعتماد بر آن كه معاصي، اسباب ُملِزمة عقوبت  ِاتّكال به فضل و ع  -چهارم  

نبوده و تخّلف عقوبت به عفو ممكن است. بسا كه به اين سبب، سبب خاصي ُمنَضّم گردد كه پايه  
 و تحقق وعده و وعيد ايشان.  ايمان را منهدم سازد و آن، شك است در صدق رسل

 ست:هريك از اسباب مذكور را عالجي ا
عالج امر اّول به تفكر است در آن كه موعود الهي به زودي فرا رسد، و اين كه مجموع اوقات  
زمان   در  آن  حصول  به  يقين  كه  لذتي  هر  است!  ساعتي  منزلة  به  آخرت  طول  جنب  در  دنيا 

اندك وقتي زودگذر، خود را گرفتار عقوبت محدودي است، زهي خسارت و شقاوت كه به جهت  
َاعصار متوالي نمايد؛ چنان كه انسان به جهت احتمال اندك فراغتي در آينده،    در مدت كثير و

 متحمل انواع خطرات و َاصناف َبليَّت و اذّيت شود.
شبهه  ترا از خوردن چيزي منع كند كه به مرور سبب هالكت است، بي  اگر طبيب نصراني 

  و اوصياء   اي شقي! آيا قول حضرات انبياء  كني. پس به نفس خويش خطاب كن كهترك آن مي 
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اعتبارتر از قول آن طبيب نصراني  ايشان به آيات بّينات و اخبار، محّقق گشته نزد تو بيكه صدق  
بلّيات منتظره و  َمضّرات كثيره  وقتي  است،  است؟!  آن مقدور  امري كه ترك  بر  اي محّقق است 

 ك از آن احتراز كنند. اهل خرد ِبالش
در ساعتي  محّرمات  ترك  و  نفساني  از شهوات  اعراض  آيا  است كه  تأمل  به  دوم  امر  عالج 

اّيام ُمَتمادي؟    تر است يا تحمل عقوبت اخروي در آسان

با   هركسي  و  نيايد،  ِاحصاء  و  َحصر  به  سنت  و  كتاب  در  وارده  اخروي  نعم  اندك َتفاصيل 
تواند تا حّدي از آن اطالع حاصل كند. اگر كسي به نظر تحقيق بنگرد، داند كه نعم  َتَتبُّعي مي

 الجمله نعمت شمرد. فاني دنيا آميخته به هزاران بلّيات و اذّيات را نتوان في 

و تأخير توبه، به تفكر است كه اجل مسّمٰي در هر آني متوقع است   امر سوم در تسويف  عالج

داند  و كسي نمي   مٰا تَْدري نَْفس  بَِايِّ َارٍْض تَُموُت:»و بسا كه ناگهاني روي نمايد و مجال توبه نماند  

اين آيت فرموده كه از قدمي  السالم در توضيح عليه  . حضرت صادق«ميرددر كدامين سرزمين مي 

 تا قدم ديگر حصول موت، معلوم هيچ نفس نباشد.
عالوه بر آن با تقدير بقاء و وسعت وقت، چه بسا توبه ممكن نشود، زيرا با تسويالت روزافزون  

 ، شهوات طبيعي رسوخ پيدا كرده، َقْمع آن دشوار گردد.نفس و شيطان
اي كند  اين مثال بس كه شخصي با وجود جواني، ارادة قمع شجره  در حماقت اهل تسويف

آينده قمع آن    تواند آن را بركند، چون بيند دشوار است صبر كند كه دركه با صعوبت تمام مي 
نمايد. حال آن كه درخت را هر روز رسوخ و ثبوت در زمين بيشتر گردد و قدرت و قّوت شخص  

نه تسويف توبه كند و حال آن كه در خبر آمده بيشتر  به طول عمر كمتر شود، پس عاقل چگو
 از تسويف توبه است!  فرياد و ِاستغاثة اهل دوزخ

آن،   اسباب  تهّيه  بدون  شفاعت  و  عفو  انتظار  كه  است  توجه  و  تذكر  چهارم،  امر  عالج 
-حصيل امور دنيوي بياهلل بر َتَرتُّب ُمسبَّباْت بر اسباب جاري شده و ت غيرمعقول است. چه عادت 

َاثمار و   سعي و اكتساب ممكن نيست، همچنين است حصول عفو و مغفرت. چنان كه رسيدن 
ت  آثار آفتابمِزراعات بدون سعي و  نقره  ّهدات و  لذيذه و طال و  َاطِعمة  باريدن  آنها، و  از    و غير 

الهي ممكن است، ليكن عا  دت به اين جاري نشده و تغيير و تبديل در سّنت  آسمان در قدرت 

 .«خدا هرگز تغييري نخواهي يافت و در سنت : تَُْبديالً  الل هِ  ةِ َو َلْن تَِجَد لُِسنَُّ » الهي واقع نگردد 

كسي كه تضييع عمر در خالف نمايد و انتظار عفو كشد، مانند كسي است كه به جهت َنفقة  
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اهل و عيال خود سعي نكند و اسباب آن را تلف و نابود كند، به اميد آن كه وقت احتياج چون به  
آن كه تخمي در زمين بيفكند، خداوند در آنجا    فالن زمين رود از كرم الهي بعيد نباشد كه بي

الوقوع است، ليكن بر خالف سّنت  ع اشجار و زراعات براي او بروياند! اين معني هرچند ممكنانوا
 الهي است.

ُمْنَتِحلين و ُمْنَتَسبين به َتشيُّع به مجّرد دعوي  »السالم روايت است:  عليه   از حضرت امام باقر 

ما نيست مگر كسي كه عمر به تقوي و عمل    كنند، در حالي كه به خدا شيعة دوستي ما اكتفا مي 
گذراند. پس بايد كه اهل تقوي و عمل براي َمثوبات اخروي باشيد. سوگند به خدا كه تقّرب جز  

دشمن ما، و كسي دوستي به طاعت حاصل نگردد. مطيع خدا دوست ماست و عاصي به درگاه او  

نيابد ورع  و  عمل  به  جز  را  مغ«ما  و  عفو  حصول  پس  بي .  از  فرت  اجتناب  و  طاعات  به  تلبُّس 

 محّرمات و ترك مخالفت مولٰي صورت نبندد.

و ترديد در وقوع امور اخروي، به تفكر است در    و رسل  عالج شك در صدق حضرات انبياء
الفهم توان نمود،  اسباب ُمَؤدِّيه به تصديق رسل و امر آخرت. در اين مقام عالج آن به امري قريب 

اوصياء و  انبياء  حضرات  آنچه  گوييم:  كسي  چنين  به  كه  داده   بدينسان  و  خبر  تعذيبات  از  اند 
ت و محتمل باشد. بر فرض مذكور، كسي كه ترك معاصي نموده و  عقوبات اخروي بسا كه راس

به معاصي گذرانده و ترك  اگر  يابد، و  از مهالك و عقوبات اخروي خالصي  اطاعت كند، مسّلمًا 
ايام غيرمتناهي گرفتار عذاب و ِنكال گردد. لذا از عقل نيست كه با وجود اين  طاعت نمايد، در  

 گيرد.طريق، كسي مخالف آن را در پيش 

پذيرد، پس بر مكّلف است كه در هر حال غفلت از  خداوند تا حضور موت توبة بندگان را مي 
است   قلب خويش راه ندهد. قلب انساني هم قابل حسنات َمَلكّيه  را به ُملك  خود ننمايد و شيطان 

. وقتي وساوس شيطانّيه در قلب اثر كند، شوقي و سپس عزمي به  و هم قابل وساوس شيطانّيه
سوي گناه پديد آيد، چنان عزمي كه سبب تحرك قدرت اعضاء و جوارح جهت صدور گناه شود. 

ذنوبي است.    اّما با تأثير حسنات َمَلكّيه در قلب، شوقي به سوي حق حاصل گردد كه رافع شوق 
ز فعل  به  موجبات  و ساير  قدرت  و  قّوه  آن،  زوال  به  و  زايل شود  گناه  بر  عزم  ذنوبي،  وال شوق 

 ذنوبي از بين رود، زيرا كه مسبَّبات زايل گردند به زوال اسباب آنها.
چون خداوند متعال خود را به َتّواب و رحيم و َغّفار وصف نموده و وعدة قبول و مغفرت به  
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ا حضور موت مفتوح فرموده، واجب است كه بندگان معصيت بر اين  تائبين داده و باب توبه را ت
اّماره  شدند، بزودي توبه و استغفار كنند و عدم    خداي رحمان نكنند. و اگر گاهي مغلوب نفس 

 بر قلب آنان راه نيابد.  تعالي مسئلت نمايند تا دوباره شيطانعود را از حق 
قّوت    شيطان از  به قدري  بايد  لذا  دارد،  در بدن جريان  بود كه  مثل خون  برخوردار  ايمان 

شد، كه    بتوان از عهدة چنين دشمني برآمد، تا با نجات از اين َمهلكه داخل در جرگة مخَلصين

گفت   َاْجَمع»شيطان  َيُنَُّهْم  اْلُمْخَلصيَن:يَن  َلُْغِو ِمْنُهُم  ِعٰباَدَك  جدًا اِلا  را  در    همگي  به  راه  از 

 .«را  اتخالص شدهمگر آن بندگان  برممي

 

اند كه خوبي و بدي انسان مربوط به قلب اوست. قلب انسان در اغلب اوقات  فرموده   بزرگان
بر سالكين   لذا  بودند،  توبه  الهي هميشه در مقام  در حال نوسان است. حضرات پيشوايان عظام 

واقعي    اند: مرد خدا فرموده  طريق حق است كه همواره و در هر نمازي به مقام توبه برآيند. اولياء 

كه  آنان  و  َو َمْن َلْم َيُتُْب َفُاولٰئَِك ُهُم الظاالُِموَن:  »بايد هر لحظه در مقام توبه باشد وگرنه ظالم است  

 .«ندانخود ستمكار کنند، نمی توبه 

آن كه از مخالفت به موافقت    .توبه رجوع به حق است و بازگشت از خالف امر حق به حق 
دارد، در مقام توبه است.  ميكند و از ناسازگاري به سازگاري، و عماًل از خالف دست بر ميل مي

 توبه بازگشت است از خطا به صواب و ُعدول از باطل به حق.
او سازگاري و  با روح  يا  آيد:  پديد  نظر  و  است دو حال  تكاليف، ممكن  انجام  در  را  مكّلف 

دارد و يا ناسازگاري و مخالفت. آنجا كه حال موافقت در اوست، روي او به امر حق است    موافقت 
و تائب؛ و آنجا كه حالت مخالفت دارد، رويگردان از دستورات حق است و ظالم. ظالم رويش به  

از  . چون سالك در سير خود مدام  طرف باطل است، و تائب رويش به سوي حق و معارف حقه
كند و از ناسازگاري به سازگاري و خواست حق را بر خواست نفس  مخالفت به موافقت ميل مي 

 دهد در مقام توبه است، زيرا گناه چيزي جز خالف امر و خواست حق نيست. ترجيح مي
تشخيص امر و خواست حق، بدون دسترسي به آن مشكل است و در نتيجه، تشخيص گناه 

اند كه توبه صحيح نشود مگر بعد از معرفت  فرموده  رو بزرگاناين د. از  و توبه نيز دشوار خواهد بو
بايد به جهت    ، بر گناه، پس بايد اول گناه را شناخت، سپس توبه كرد. يعني پشيماني ازمعصيت

پايين   عصمت  مقام  از  كرده  پست  را  انسان  گناه  مسّلمًا  باشد.  حق  رضاي  به  و  بوده  آن  قبح 
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 آورد، آن فرح و لذتي كه توأم با غضب الهي باشد، حتمأ كاذب و پست و ناچيز است. مي
براي    مجيد  ناند تا خواست حق را به مردم بنمايانند، كتب حق و قرآ آمده  حضرات انبياء 

تميز صواب از خطا نازل شده است. كسي كه با توجه به اين حقايق، قلب خود را با دستورات  

گردد   تقوي  و  ُفجور  به  ُملَهم  از طرف خدا  نمايد،  پاك  قرآن  و  تَْقويٰٰها:  »نبي  َو  فُُجوَرهٰا  َفَاْلَهَمٰها 
جا صورت گيرد و خداوند متعال  و توبة او به   «كرد  الهام  اوسپس پليدكاري و پرهيزگاريش را به  

اراده كند   او  براي  را  صحيح  َعَلْيُكْم:  وَ »توبة  َيُتُوَب  َاْن  ُيريُد  مي   الل ُه  بخدا  تا  آشتی  شما    ا خواهد 

 .«ايدنم

 

از اّمت خود در دوزخ  )ص(حضرت خاتم االنبياء نخواهد شد،    راضي بر ُدخول حتي يك نفر 
ثل  ليكن اين منوط به توبة خالص است به نحوي كه اعمال انسان قابليت عفو را داشته باشد. مِ 

هاي هرز و موانع را  برزگري كه تخم سالم در زمين مستعد بكارد و به موقع آبياري كند و علف
ِااّل به سبب غفلت زارع، تخم ضايع  فع نمايد، بعد از آن اميدوار به بركت و رحمت الهي گردد ود

 ثمري ندهد. ،شده
از    ايمان به منزلة تخم است و قلب به منزلة زمين و طاعات، آب آن زراعت و تطهير نفس

رح  انتظار  و  اميدواري  لذا محض  آن،  پاكسازي  منزلة  به  بدون عمل سودي معاصي  مت خدايي 

َاي َها يٰا  »فرمايد  ندهد. اين است معني توبه خالص كه خداوند متعال بندگان خود را به آن امر مي 
اَِلي   ا َمنُوا تُوُبوا  تَْوبَُ الَّذيَن  اي راستين  ايد به درگاه خدا توبهاي كساني كه ايمان آورده  نَُصوحاً   ةً الل ِه 

 . «كنيد

اند  خالصًا ِلَوْجِه اهلل باشد و عاري از ريب و ريا و يا كسب جاه و مقام. بعضي گفته توبه بايد  
علماي   محّققين  ليكن  نيست.  صحيح  باشد،  عقاب  خوف  و  بهشت  قصد  به  َمشوب  توبه  اگر  كه 

وده و در صّحت آن اشكالي نباشد. زيرا  نيز خالي از اجر نب  اند: توبة طمعي و خوفيفرموده  رباني
 كه حبيب آن را دوست دارد، پس ِابِتغاء وجه اهلل با نظر طمع و خوف معنوي ُمنافات ندارد.

نصوح معاني مختلفي دارد از جمله، نصوح فرد گمراهي بود كه موفق به توبة واقعي گرديد،  
كه از جايش خارج شود و ديگر به    اي كه بازگشتي براي آن نبود، لذا نصوح چيزي را گويند توبه

بمانند شير خارج  برنگردد،  اوليه  توبة نصوح جاي  از پستان.  از َشواِئب   شده  است كه خالص  آن 
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بوده و به رضاي حق باشد.  
 

بايد تخم ترك معاصي در دل كاشت تا كمال اخالص حاصل آيد، و نيز بايد معتقد شد كه  
 ساَحت نبوت و امامت از گرد و غبار كل قبايح و معاصي ُمَعّرٰي و ُمَبّرٰي است.

گذشتة سالك با حال و آينده او تفاوت كلي دارد، امروز در حالي است و روز ديگر در حال  
امروز ناپسند  وز مورد پسند او بود، چه بسا  ديگر، و هر روز بر كماالتش افزوده شود. امري كه دير 

نهايِت مغبوني   تائب است.  تائب،  از  امروز  و  بود  تائب  امري  از  قرار گيرد. ديروز  او  ِاكراه  مورد  و 
است كه ديروز و امروز سالك برابر باشد. الزمة ترّقي روزافزون معنوي و باطني او، رسيدن نفس  

به مقام ِسْلم است.  
حق    كه  است  رباني  توبة  آن  واقعي،  و  توبة  توبه  حقيقت  تعالي 

 ثبوت را در حق تائب اراده كند.

ُمقارنت چهار   ، موقوف است بر تقّدم سه حال واند كه حصول مقام توبة نصوحفرموده   بزرگان
 مقام و ُمداخلت پنج ركن. 

ِانتباه، َزجر، هدايت.  احوال سه  از:  ، حالي است كه در ِبدايت توبه به دل  گانه عبارتند 
از خواب غفلت  فرود را  او  و  و  بيدار سازد.    آيد  منازل غرور  اقامت  از  را  او  است كه  ، حالي 

 ، حالي است كه دل را به طريق مستقيم داللت نمايد.ضاللت بيرون كشد.  
توبه مقارن  كه  چهارگانه  اول  مقامات  دوم    -اند:  افعال.  عيوب  سوم    -رؤيت    -رعايت. 

 مراقبت.   -محاسبت. چهارم 
ه اعمال خود به نظر ِاسِتحسان ننگرد، بلكه آن را معيوب و افعال آن است كه ب  

نشود   ميّسر  و هوي  نفس  از شوائب حظوظ  اعمال  برائت  زيرا  داند.  و  ناتمام  را،  َنهايات  اهل  ِااّل 
 امري است كه اهل تحقيق را به نظر دقيق حاصل آيد.  خلوص اعمال از حظوظ نفساني

از قصد مخالفت و ميل بر آن محافظت  آن است كه ظا    هر و باطن خود را پيوسته 
كند. اگر كسي از معصيتي توبه كند، ليكن چون آن را ببيند يا بشنود يا به خاطر گذراند، حالوت  
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او تائب نشده است. پس تائب واقعي پيوسته ظاهر و باطن را رعايت كرده و در ِازالة    ،و لذت يابد
كند. چه  سعي مي   َتَلذُّذ از ذكر َذْنب،

دارد    كّلي ازالة ِالتذاذ مذكور از سعي حاصل نشود، بايد كه انكار آن در دل نگاهه  اگر ب  
به   را  او  و  گرداند  محو  از خاطرش  را  آن  كه  نمايد  تضّرع مسئلت  و  دعا  به  متعال  از خداوند  و 

 طاعات مشغول سازد. عبادات و
آن است كه ُمَتَفقِّد و ُمَتَفحِّص افعال و احوال خود باشد و روز به روز، بلكه ساعت    

است: پيش  بر نفس خود مّطلع باشد. محاسبه بر دو قسم    ،به ساعت آنها را حصر و احصاء نموده
 از عمل و بعد از عمل. 

از موجبات   از عمل آن است كه  معاصي بپرهيزد و چون چيزي از خاطرش  محاسبة پيش 
بگذرد و عزمي كند، فعلي را كه مقتضاي خاطر است، تفّقد و تفّحص كند كه آيا اين عمل مقارن  

ِااّل نفس را از ميل و  به رضاي حق است يا از ُمسَتدعيات نفس. اگر از قسم اول بود امضاء كند و 
 رغبت به آن َمَذمَّت نمايد.

اي در َمآل و عاقبت آن بينديش، اگر خير كاري را كه اراده كرده »آمده:    )ص(در حديث نبوي

اند: َتَثبُّت و توّقف در هر فعل از  . و نيز فرموده«باشد به جاي آور و اگر فساد و شر باشد بپرهيز 

 امور واجبه و محتومه است كه آن كار به نهجي واقع شود كه به رضاي حق باشد. 

آمده:   را در سه ديوان » در حديث  بنده  افعال  از  فعلي  اّول گويند كاري كه    هر  نشر كنند. 

كردي، آيا ُمجاز به انجام آن بودي يا پيروي از نفس كردي؟ اگر از اين ديوان سالم درآيد كه به  
زي را چگونه كردي؟  آن عمل  گويند  و  كنند  نشر  ديوان دوم  بوده،  مأذون  آن  را هر عمل  انجام 

شرايط و واجباتي دارد و هر عبادت بايد به َنهجي واقع شود كه خداوند متعال فرموده. اگر از اين  
ديوان هم سالم برآيد كه رعايت آداب و محافظت شرايط و اركان نموده، ديوان سوم نشر كنند و  

ر و مزد تو بر اوست،  اهلل انجام دادي، پس اج  جِهَوِل  گويند آن عمل را براي كه كردي؟ اگر خالصًا 
و اگر به نظر استحسان مردم و ساير اغراض انجام دادي مربوط به خاليق است، پس مزد و اجر  

 . «ايشان استتو بر 

محاسبة بعد از عمل آن است كه در آخر روز بلكه در آخر هر ساعت آنچه از تو صادر شده  
به   او  از طاعات خدا شكر و حمد  باشد  اگر طاعتي  معصيتي  تفّحص كني،  اگر  و  تقديم رساني، 

 باشد نادم بوده و به مذّمت نفس بپردازي و استغفار نمايي. 
آن است كه پيوسته مالحظة رقيب كني، يعني در تمام حركات و َسَكنات، خداوند    
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بيني. حضرت رسول اكرم را رقيب و مّطلع  انجام مي   )ص(متعال  اگر  فرموده: وقتي گناهي  دهي، 
داري كه حق  اعتقاد  اگر  و  باشي  نيست، در حد كفر  ناظر  متعال  داري كه خداوند  تعالي اعتقاد 

 اي! شوي، خدا را َاْهَون و َاْحَقِر ناظرين تصور كردهناظر است و به نظر او متوجه معصيت مي 
 بدون آن توبه مقبول درگاه الهي نيست:آن است و  اركان پنجگانه كه بناي توبه بر 

  -. پنجمرّد مظالم  -. چهارمطلب حالل ِصرف  -. سومقضاي مافات  -َاداي فرايض. دوم  -اول
 مجاهده با نفس. 

شود از اوامر و َمنهّيات شرعي در  آن است كه هر فرض كه بر وي متوجه مي   
اوقات و ساعات معّينه بر آن قيام كند. از جمله فرايض مهمة تائب آن است كه در صورت امكان  

 به تعّلم آنچه بر او واجب گشته پردازد. 

ه ترك نموده، به قضاي آنها مشغول  آن است كه عبادات و طاعات واجبي را ك   
 ِااّل آنچه قضا ندارد كه در آنجا به مجّرد ندامت و عزم بر فعل واجب ِاقتصار كند. شود 

به تصفية طعام و شراب و لباس و مسكن از شوائب ُحرَمت و ُشبَهت، كه تصفية    
 است.آن در تصفية باطن اثر كلي دارد و شريعت امر بر التزام آن فرموده 

الناس، و اين قسم ِبرائت ِذّمه از مهّمات است. كه آن بري كردن ِذّمه است از حق   
را َنَدم و عزم دافع است، اّما جبران اضاعة حق غير جز به رضاي صاحب حق محال    اهللِاضاعة حق 

 است، لذا تشديد بر اين بيشتر شده است. 
رّد مظالمپس محقَّ قبيل    ق گرديد كه  از  َمْظَلَمه  اگر  است.  غايت دخيل  به  توبه  تحقق  در 

اموال بوده و عين آن موجود، به صاحبش رساند. اگر غايب بود به حضور رسد يا طلب او نمايد و  
د و بر تقدير َتَعذُّر  اگر ُمَتَعذِّر شود، براي او َتَصدُّق دهد. اگر آن شخص مرده باشد به وارث او ده 

بر صدقه قيام كند. اگر عين مال تلف شود به مثل يا به قيمت آن تالفي كند و اگر قدر آن معلوم  
 نشود، آنقدر به صاحب آن دهد يا صدقه نمايد كه برائت ذّمه حاصل شود.

، برائت ذّمه حاصل كند و اگر  يا ِاسِتحالل  يا ِدَيه  اگر مظلمه از قبيل جنايات باشد به قصاص 
از قبيل َهتك ِعرض باشد به طريق معذرت پيش رفته استحالل جويد و در صورت موت صاحب 

 حق يا غيبت ُمْنَقِطعة او، برايش استغفار كند و در ِاكثار حسنات بكوشد. 
ِفطام از َمألوفات و به منع شهوات    آن است كه او را به انقطاع و   

وادار كند تا به ترك لذات طبيعي عادت نمايد و به ِتذكار َمألوفات ُمحّرمه ُمَتَلذِّذ نباشد تا ظاهر و 
توبة   او  توبة  اين وقت  در  راضي گردد؛  و  فرايض صابر  اداي  بر  و  بَود  توبه، مستقيم  در  او  باطن 
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 واقعي خواهد بود.
ها به عبادت و اطاعت پرداخت،  اي از امم سابقه توبه كرد و سال بنده   در اخبار آمده است كه

آن زمان تقرير حال نمود و درخواست دعا براي   ولي قبولي توبه بر او ظاهر نشد. به يكي از انبياء
نمود.   مسئلت  متعال  خداوند  از  را  او  توبة  قبولي  نبي  آن  كرد.  خود  توبه  قبولي 

بر   توبه  اسم  و  بَود  كاذب  آنها  توبة  كه  افرادي  بسا  عزم.  و  َنَدم  از  است  مرّكب  ايشان  توبه 
آن   پيرامون  متجّدده  اوقات  در  كه  است  آن  عزيمت  صدق  عالمت  نيايد.  اهل  راست  از  نگردد، 

معصيت نفرت داشته و به ديدن و شنيدن معصيت لذت نيابد، بلكه ِاسِتكراه از آن در نفس خود  
و َصْمت و ِقّلت    مشاهده كند. ُمعين بر صدق عزيمت، ُعْزَلت است يعني مهاجرت از ِاخواُن السُّوء 

 َاكل و ِاحراز قوت حالل و مطالعه آيات و اخبار.

توبة عوام  هتوب است:  مراتبي  توبة خواص  را  َزّلت،  الخاص  از  توبة خاص  از رؤيت    از غفلت، 
عصيت به طاعت است؛ توبة خواص از طاعت به توفيق است، طاعت از م  اوصاف بشرّيت. توبة عوام

خواهد از رؤيت توفيق به مشاهدة  خود نبيند همه توفيق بيند؛ توبة خاص الخاص آن است كه مي

َاُعوُذ  »اشارت بر نظِر عوام است.    «برماز کيفرت به عفوت پناه میَاُعوُذ بَِعْفوَِك ِمْن ِعقٰابَِك »حق رسد.  
« َاُعوُذ بَِك ِمْنَك »اشارت بر نظر خواص است.    «برماز خشمت به رضايت پناه میبِرِٰضاَك ِمْن ُسْخِطَك 

 گريزم، اشاره بر نظر خاص الخاص است.ه سوي تو مي ـآورم، از تو به تو پناه مي ـالهي از تو ب
آن است كه    . توبة انابتو توبة ِاستجابت  اند كه توبه دو قسم است: توبة ِانابتفرموده  بزرگان

 توبه كند از خوف عقوبت الهي؛ توبة استجابت آن است كه توبه كند از شرِم كرم الهي.

به سوي پروردگارتان  به قدم دل   َو َانيُبوا اِلٰي َربُِّكْم:»فرمايد: مي  مجيد   خداوند متعال در قرآن

برآييد كه مقام انابت بسي برتر است از مقام َتوَبت.   آورندگان به مقام انابتايمان . اي  «باز گرديد

توبت بازگشت بنده است از عصيان به طاعت، و انابت بازگشت بنده است به سوي خداي تبارك  
 و تعالي به قدم دل.

 صدق به  ه وادي َسكيَنت آمدن؛ از وادي بدعت به قدم ـ ب ه قدم تسليمـ، از وادي نفاق بانابت
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قدم    وادي محبت  به  وادي دعوي  از  آمدن؛  وادي جمع  به  انقطاع  قدم  به  تفرُّق  وادي  از  آمدن؛ 
 ِاْفِتقار به وادي َتفريد آمدن.
 توبه را درجاتي است: 

 فايده به اعمال صالحه.و آن رجوع است از اعمال بي توبة ُعّمال  -اول 
 و آن رجوع است از فضوالت و شبهات و اكثر ُمباحات. متقيانتوبة   -دوم 
 نفرت از آن.حضور و از رغبت دنيا به   و آن رجوع است از غفلت به  توبة ُزّهاد -سوم 

مقّربين   -چهارم   حق   توبة  به  خود  ازحسنات  است  رجوع  آن  بزرگان و  كه  چنان    تعالي. 
است و بعد از انتقال به درجة ُعليا آنچه را كه اهل درجة    اند: حسنات َابرار سّيئات مقّربين فرموده

به از آن را بر  سفلي حسنه دانند، اصحاب درجة عليا از آن تائب شوند و آن را گناه اعتبار كرده تو
 نفس خود الزم دانند. 

 تعالي.و آن رجوع است از ماسواي حق به سوي حق  توبة موّحدين  -پنجم 
توبه كني و بداني كه َتْيسيِر اين    اگر توبه را كه حسنه است از خود داني بايد از آن خودبيني

اند: اگر كسي به طاعت خدا بازگردد به جهت خوف  نيز فرموده  حالت از الطاف َخفّية الهي است. و
 عقاب، رجوع او را توبه گويند. و اگر به طاعت خدا بازگردد به جهت طمع ثواب، رجوع او را انابت

خوانند. و اگر بازگشت او به جهت ِامِتثال امر و ِاستحقاق عبوديت باشد نه از جهت خوف عقاب و  
 گويند.  او را صاحب َاْوَبت طمع ثواب، 

عروج    اند ونرسيده   شود تا به درجه واليتمطلقًا انواع توبه را كه از مؤمنين واقع مي  عارفين 

اِلٰي  »  اند، َتْسميه كنند به توبة مطلقهننموده   به ُذروة مقّربين َلَعلَُّكْم  الل ِه َجميعًا  تُوُبوا  اْلُمْؤِمنُوَن  َاي َها 
  . اّما توبة عارفين را انابت«اي گروه مؤمنين به سوي خدا بازگرديد باشد كه رستگار شويد: تُْفلُِحونَ 

  و اهل توحيد   و اوصياء  و توبة حضرات انبياء   « كار باز آيدو با دلي توبه ْلٍب ُمنيٍب:  َو ٰجاَء بِقَ »گويند  

:»خوانند  را َاوَبت اب   .«كار بوداي به راستي او توبهچه نيكوبنده  نِْعَم اْلَعْبُد اِنَُّه َاواٰ
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رابطه  الهي،  و مواهب  انسان  قرآن بين  برخوردار شوند.  آن  از  بايد    اي غايي است كه همه 

مي  مٰا  »نمايد  تأكيد  َلُكْم  َجميعًا:َخَلَق  اْلَرِْض  انسان  ِفي  شما  براي  است  زمين  در  را  ها  هرچه 

َو َلَقْد َمكَّناٰاُكْم  »ياب شوند  فرمايد كه همة مردم بايد از مواهب الهي فيض آية ديگر مي   . در «آفريد
مٰا تَْشُكُروَن:  قَليالً  َمعٰايَِش  فيٰها  َلُكْم  َو َجَعْلنٰا  اْلَْرِض  ين مستقر كرديم و  هر آينه شما را در زم  ِفي 

. «اندكي شكرگزاريدوسايل معيشت شما را در آن قرار داديم، اّما  

 
كند كه تمام اين  ميان انسان و نبات و جماد و نظام هستي، به وضوح ثابت مي  ارتباط غايي

انسان است. مواد غذايي هر موجودي متناسب با دستگاه تغذية اوست، چنان كه   مواهب براي 
كند كه ترشح غّده پستان براي طفل است و قبل از تولد او  اين واقعيت را كتاب خلقت ثابت مي 

روي سي  منبع غذايي  از  دو  باشد.  آماده  مناسبش  غذاي  تولد،  موقع  تا  داده شده  قرار  مادر  نه 

قُوت  »فرمايد:  مي  )ع( رو حضرت اميرالمؤمنيناين  َرَمٍق  براي هر صاحب حياتي، غذايي    لُِكلِّ ذي 

مواد غذايي متناسب با دستگاه  . اگر «اي است اي، خورندهو براي هر دانه   ا ِكل    ةٍ َو لُِكلِّ َحبَُّ »،  «است

اي است ماند. پس رابطه رفتند و هيچ انساني هم باقي نمينبود، همه از بين مي   تغذيه حيوانات 
 غايي ميان حق و ذيحق، و بايد حق را به حقدار داد. 

فقرا  براي ضعفا   اسالم  نداند؛    و  را مال خود  تا كسي آن  حقي در مال ديگران مقّرر كرده 

ُه َواْلِمْسكيَن وَ   یٰ َو ا ِت َذاْلُقْرب»فرمايد:  متعال در سوره ِاسراء مي   چنان كه خداوند بيِل َو    َحقَّ اْبَن السَّ
ْر تَُْبذيرًا:  . در سوره «حق صاحبان قرابت و مسكين و رهگذر را بده و اسراف و تبذير مكن  لٰ تَُُبذِّ

ائِِل وَ الَّذيَن في َاْمٰوالِِهْم َحقٌّ    وَ »فرمايد:  معارج نيز مي ٰ در اموال اغنيا و صاحبان    اْلَمْحُرومِ:   َمْعُلوم  لِلسا
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افرادي كه قادر به  . از جمله براي  « امكانات مادي، براي سائلين و محرومين حق معلومي است

نمي را  آنها  معاش  امرار  كفايت  درآمدشان  يا  نيستند،  و  كار  تعليم  كه مشغول  يا كساني  كند، 
تغال آنان به كار توليدي مانع از پرداختن به امر ارشادي به نحو  تعّلم علوم ديني هستند و اش

 شود. احسن مي 

اي محروم بمانند يا برخي به طور مااليطاق كار كنند و يا گروهي دست  بنابراين نبايد عّده 
همه   براي  را  خود  نعمت  خوان  تعالي  و  تبارك  خداوند  زيرا  بردارند.  خود  مخصوص  وظيفة  از 

، همگان در مواهب  «و زمين را براي مردم نهاداْلَْرَض َوَضَعٰها لاِْلَنٰامِ:    وَ »ده:  مردم گسترده و فرمو

كه هميشه منافع خود را در    اين عالم حقي دارند نه فقط عّدة خاصي مانند اغنيا و مستكبرين
 خبرند.بي و فقرا حال ضعفا  نظر گرفته و از 

فقرا   سعداء فكر  در  السالم  م عليه  و كالم حضرات معصومين   و ضعفايند، در قرآن  هميشه 
از ابتدا تا انتها توصيه به رعايت حال فقرا و مراعات عدالت است.    البالغه مخصوصًا نهج 

 عدالتي اجتماع متأّثر نباشند.و نادرند افرادي كه از بي 
حد كمال، مردم را    ايثار در   ، عالوه بر مراعات عدالت وما برخالف خلفاي ستمكار  بزرگان

به عدالت سفارش   از سال مي هم  رفت، پيرزني را كه  به حج مي   ها كه معاويهنمودند. در يكي 
بود احضار كرده و گفت: ترا احضار كردم كه بپرسم چرا علي را دوست داري و    )ع(  طرفدار علي

او   از اين َمقوله درگذريم. معاويه اصرار ورزيد،  جواب داد:  مرا دشمن؟ پيرزن گفت: بهتر است 
ضعفا  طرفدار  و  بود  عادل  علي  كه  اين  فقرا  براي  بي  و  تو  او و  با  معاويه   مورد  كردي.  جنگ 

برآشفت و ناسزا گفت. بين آن دو سخنان بسياري رّد و بدل شد، اّما عاقبت معاويه با او مالطفت 
ام. گفت: چگونه  اي؟ گفت: ديده يدهكرد كه سياستش چنين بود. به پيرزن گفت: آيا علي را د 

او را غافل نكرد، اّما ترا غافل كرده، فريبت داد.    اي؟ جواب داد: او مرد عادلي بود، خالفتديده
كني؟ معاويه  آيا به من حاجتي داري؟ گفت: اگر حاجت خود را اظهار كنم، ادا مي   معاويه گفت: 

اينها را به  مو به من دهي. معاويه گفت: اگر  ل شتر سرخ خواهم چه گفت: آري. پيرزن گفت: مي 
علي دوست مي  مانند  مرا هم  آيا  دهم،  داد چهل  تو  معاويه دستور  هرگز.  پيرزن گفت:  داري؟ 

مو به او دادند و به پيرزن گفت: سوگند به خدا اگر علي زنده بود، يكي را هم به تو  شتر سرخ 
داد،  علي زنده بود، يك مو از اين شترها هم به من نمي داد. پيرزن گفت: سوگند به خدا اگر نمي
 اينها مال تو نبوده، سهم ضعفا و فقراست. زيرا 
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با خبر بوده به    سالك طريق حق بايد به تمام معني عدالت را پيشة خود كند و از حال فقرا
. منجر به انحرافاتي در او خواهد شد عدالتيِااّل اين بيآنان رسيدگي نمايد و 

! 

بي  و  نظم  زيباييتشخيص  نظافت  نظمي،  اهلش    و زشتي،  از  بايد  نيست  آسان  آلودگي  و 
كوشند، اما  آموخت. نظم و نظافت ظاهري الزم است و چه بسيارند افرادي كه در تحقق آن مي 

بي باطن  نظافت  و  نظم  بيبهرهاز  گرچه  نيستاند.  باطن  نظم  دليل  ظاهر،  ،  نظمي 

زيبايي    از  تنها  كه  كسي  همچنين 
در    مند است، اين زيبايي او در واقع عين زشتي است. چه زيبايي و زشتي ظاهريبهره  ظاهري

 االثر است. ، معدوم قبال زيبايي و زشتي باطني
اميرالمؤمن اهل حقفرمايد:  السالم مي عليه  علي  ينحضرت    را بدهيد.  اي مردم حقوق 

ساختمان ظاهرًا زيبايي را كه فاقد نظم و زيبايي باطني است،    لذا اسالم  
 كند.طرد مي 

اين كه اصل و واجب،    اسالم بر  مخالف سير و سياحت و تفريحات سالم نيست، مشروط 
را از    نگردد و مجال تفكر در انجام وظايف، باالخص رسيدگي به حال فقرا   فداي فرع و مستحب 

 فرمايند: كه مي انسان سلب نكند. بنگريم به كالم مقدس بزرگان
بدا به حال اغنيايي    

بي باشند.  كه  عيال  و  اهل  اين  به  تفّرجگاهاعتنا  در  حال  تا  كه  آنان  گردش  اي  به  بسيار  هاي 
فقرا پرداخته  تفّرجگاه كوي  در  مدتي هم  بياييد  اكنون  اين    ايد،  منازل  به  و  پردازيد  به گردش 

؛  بوستان الهي

 

ها از لحاظ  هاي ظاهري و باطني دارد. قدرت حس ذائقة انسان ها و تلخي دنيا انواع شيريني 
را   تلخي  و  شيريني  مراتب  حّدي  تا  باشد  سالم  ذائقه  حس  اگر  نيست.  يكسان  حس  ظاهر 
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شد؛ اين موضوع در مورد  كند، اما چه بسا در ذائقة شخص مريض، طعام شيرين نيز تلخ با مي
است. وقتي ذائقة باطني سالم باشد،    نيز صادق  حس يا نيروي ذائقة باطني

 

آن    در  كه سير  گردد  نصيبشان  موفقيت  اين  توفيق حق  به  كه  به حال سالكيني  خوشا 
 آن عسل ُمصّفٰي آنان را گوارا باد. َبساتين الهي نمايند، درك آن صفا و نوش

الهي دل  مردان  سمع  و  مي   بصيرند  را  حقيقت  شنواست،  ميآنان  و  داراي  بينند  شنوند، 
كنند. آنان هر  هاي باطني را درك ميهاي معنوي و تلخي ذائقة سالم باطني هستند و شيريني

ها را  آن پيشاني قلب خود را به خاك بارگاه الهي گذارند و شكر اليتناهي او كنند كه اين نعمت
گر است و از آن بيشتر  و الهي در ذائقة آنها جلوه   باطنيهاي  به آنان كرامت فرموده كه شيريني

 محظوظند تا از ظواهر.

اولين بدعتي كه پديد آمد، سير خوردن شد و   )ص(بعد از حضرت رسول اكرم  
ايشان چند خصلت زشت  در نتيجه مغلوب نفس گشتند. كساني كه به اين درد مبتال شوند، در  

 به وجود آيد:
 حالوت عبادت و طاعت درنيابند.  -اول
 از َشَفَقت بر مردم محروم شوند. -دوم
 پندارند كه ديگران هم همچو آنان سيرند.  -سوم

 مغلوب نفس گردند.  -چهارم
 ايشان گران آيد.انجام طاعت و عبادت بر   -پنجم

  تال به سنگدلي افزايد. افرادي كه مب به شدت بر مراتب قساوت قلب مي   توجهي به فقرابي
از  شده و  ندارند  فقرا  به  توجه  كه  اغنيايي  باالخص  نيستند.  باطني  سالم  ذائقة  داراي  اند، 
مي جاه شيريني  و  لذت  احساس  ماّدي  اشربه  و  اطعمه  و  قلبشان  طلبي  بصيرت  مراتب  كنند، 

نمي را  حقايق  آنان  است.  شيريني  ضعيف  مستي  قبال  در  كه  غافلند  و  تلخي  بينند  ظاهري، 
  ها تبديل به تلخي شده، چنان در ذائقه باطنيرسد كه اين شيرينيباطني هست و زماني مي 

 ها تلخي آن هنوز از ذائقة معنويشان برطرف نگردد!نفوذ كند كه چه بسا بعد از گذشت سال 
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به خصوص اغنياء و    امروزه شهرت و مقام و رياست و مادّيات اكثريت مردم را مست كرده،
مادّيات،    مستكبرين و  مقامات  آوردن  روي  قبال  در  هستند.  ماّدي  امكانات  مست  عمومًا  كه 

عزمي راسخ و قلبي آهنين بايد تا انسان شيفته و فريفتة عشوه و ناز دنيا نشده، ِزمام عقل را از  
ند مگر به حّد كفاف، آن هم به خاطر اعتنا گردايمان بايد نسبت به دنيا بيدست ندهد. اهل  

 معنويات و رضاي حق. 

ترين  كوچك  بدانند كه ُمنِعم بسيار بصير است، او بصير محض است و  اغنيا و مستكبرين
نمايد.  محاسبه  فرموده،  كرامت  كه  فقرا  نعمتي  به  و  نكنند  توبه  اگر  رسيدگي    اينان  و  توجه 

 هاي َمهيبي براي آنها گردد.گاهآنها را احاطه كند و اين امكانات، كمين  نكنند، بالي الهي 
مستكبرين و  اغنيا  فقرا اي  مال  از  كه  ثروتي    !  خود  براي  يتيمان  آن  اندوخته و  ايد، 

ايد، همه از خون فقرا و يتيمان است. از خدا بترسيد و  كه بنا كرده  هاي ظاهرًا زيباييساختمان
اطباء حاذق مراتب سموم ظاهري روشن    بدترين سموم  بدانيد لقمة حرام  نزد  است. گرچه در 

تر كند، اما سمومي به مراتب خطرناك است و هر انساني به ميزان معرفت خود از آنها پرهيز مي 
نيست.   توجه  مورد  متأسفانه  هرچند  دارد  وجود 

 
فقرا به  و    توجه  شكرگزار  بايد  كه  است  حق  جانب  از  ُعظمٰي  نعمتي  آنان،  حقوق  اداء  و 

آثار    افزايد وقدردان آن بود. هرچه اين توجه و رسيدگي بيشتر شود، بر مراتب صفاي قلب مي 
شود، كه در بهبود حال معنوي نيازمندان هم مؤثر بوده، ايد خود شخص مي الهية آن نه تنها ع

 در حقيقت تبليغ عملي حقايق است.
گردد. شدن انسان مي   و رفع نيازهاي الهي آنان سبب مست و مسخ  عدم رسيدگي به فقرا

، آن به آن بيماري رواني  
 گردد.اينان فزوني يافته سرانجام منجر به هالكت حقيقي مي 

فرمايد: ننگ و لعنت باد بر كسي كه از اغذيه و  السالم مي عليه  علي   حضرت اميرالمؤمنين
فقرا  از حقوق  و  كند  تناول  رنگين  عّده   اشربة  كه  نداند  بماند؛  از مستمندان غافل  از شدت    اي 

و اشك يتيمان    هاي بينوايانروند، آن ناله گرسنگي يا سرماي زمستان و يا عدم مداوا از دنيا مي
 ها خواهد كرد!با او چه 

بختي نگاشته شده ره كنند، در پيشاني آنها خط تياغنيايي كه طبق فرمان الهي رفتار نمي 
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به   وجودش  در  را  خيرخواهي  سرشت  خود  او  لكن  است،  خيرخواه  فطرتًا  انسان  البته  است. 
 تند. بختي به دور خود مي كشاند و تارهاي تيرهانحراف مي 

در مقام تفكرند كه نزول بال از كدام ناحيه است. بنا    در موقع نزول بالي الهي   مردان الهي
هر عصر و دوران است.   به تعاليم عاليه ديني، قدرت كامل نزول بال و دفع آن در حجت الهي

ها را شامل مردم و به  خداي تبارك و تعالي توسط حضرت موالي زمان سالم اهلل عليه نعمت 
كند. دفع بال خواست و مشيت الهي است مشروط بر اين  دفع بال مي   ايشان، نزول بال يا وسيلة  

 باطني، مسموم نكنند.  ها خود و ديگران را با سمومكه انسان 
نمي  مشاهده  آنها  در  تزكيه  آثار  از  اثري  كه  دنيوي  امكانات  صاحبان  واقع  آن  در  شود، 

از  بدبخت  مردمند.  فقيرترين  و  رسواين ترين  اكرمرو حضرت  فقري  فرمايد:  مي   )ص(ل  مردم!  اي 

. آن فقري  «برم از فقر به تو پناه می  َاُعوُذ بَِك ِمَن اْلَفْقِر: »كند  است كه انسان را به كفر نزديك مي 

ايمان و نور    برد، فقر دل است، دلي كه از فروغ حكمت واز آن به خدا پناه مي  كه حبيب خدا
اما فقر ديگري هست كه انسان را به خدا نزديك مي گرداند  عمل الهي تهي است، فقير است. 

نمايد، برهنه  . فقري كه آن بزرگوار بدان فخر و مباهات مي «فقر افتخار من است  َاْلَفْقُر َفْخري: »

حب دنياست كه همان مقام تجريد است. انسان بايد از حب دنيا برهنه شود مانند تيغ  شدن از  
 كه تا از نيام برهنه نگردد، هنرش معلوم نشود. 

پيماست.   اين دنيا سريع الغروب است. اين دنيا َكّيال و هوس   اكثر مردم غافلند كه آفتاب
 شود. محّبين دنيا، آن فريبه عدم باز مي طعم، وجودي است كه حدودش بزهري است عسل  

اند كه  خبري را مانند كه عالقه شديد به ساقه گياه كوچكي پيدا كرده خوردگان او، كودكان بي 
 اي دارد. زهر كشنده 

خويش را پرداخته و    اما كساني كه حصول امكاناتشان به طريق حالل است و حقوق واجبة 
كنند، بلكه مال و منال خويش را از آن خود ندانسته به رضاي الهي مصرف  رسيدگي مي   به فقرا 

اخيار مي و  ابرار  رديف  در  آنان  اولياء  نمايند،  از   و  حق  توفيق  به  كه  داَر  الهيند  ين  سعادت 
 برخوردارند. 

الهي   سالك  جسميبر  غناي  و  فقر  مراتب  و  پردازد  خود  امكانات  بررسي  به  كه  و    است 
روحي، مادي و معنوي خود را بر اساس تعاليم عالية ديني تعيين نمايد و در هر مرحله به انجام  
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 پردازيم: وظايف مربوطه بپردازد. نظر به اهميت خاص موضوع، ذياًل به تبيين اصول آن مي 

، سالمت اعضاي بدن و حواس ظاهري  سم است: جسمي و روحي. غناي جسميَغنا دو ق
 است.  سالمت روح و حواس باطني است؛ و غناي روحي

در حداكثر. سبب    غناي جسمي و  در حد وسط  در حداقل،  تن  است: سالمت  مراتبي  را 
 اينها.حصول اين مراتب يا خود انسان است يا غير يا خواست الهي و يا تركيبي از  

به   از آن آشنايي و عمل  ناحية خود شخص جهات مختلف دارد: جهتي  از  سالمت جسم 
اّما در مقام تدّبر ممكن است  تي ظاهرًا مشروع به نظر مياست. اين سالم  قواعد بهداشت آيد، 

مقبول   باشد،  مشروع  طريق  به  سالمتي  حصول  سبب  كه  حركتي  هر  شود.  ثابت  آن  خالف 
رو بر سالك است كه در خويشتن مطالعه و تأمل نمايد كه سالمتي او  اين پيشگاه الهي است. از  

شكر و حفظ آن بكوشد وگرنه به مقام توبه و    از چه طريق حاصل شده، در صورت مشروعيت در
 استغفار برآيد و حركات منفي و غير رحماني را تبديل به حركات مثبت رحماني كند.

دخل نبوده و غير، در اثر آشنايي و علم و عمل به  اگر در حصول سالمتي، خود شخص ذي 
ن شخص از طريق  اصول بهداشت سبب آن باشد، در صورتي كه اخذ و تحصيل تعاليم براي اي

 مشروع باشد، در درگاه الهي پذيرفته است. 
دانشمندان  بسا  براي طالبان حق و حقيقت كه چه  نكات مهم  از  بزرگ هم چندان    يكي 

نكرده بدان  است كه  عنايتي  اين  اند، 
بسا نه وسيله خير كه سبب شر شود؛ همانگونه كه برخي از  چنين سالمتي چه    

 سالمت جسمي در امور خير بهره گيرند و برخي در جهات شر. 
فرمايد: خوشا به حال كسي كه عمر او همراه با صّحت بدن بوده  مي  )ص(حضرت رسول اكرم

در عبادت و اطاعت صرف شود، و بدا به حال كسي كه عمر و صّحت جسمي او توأم با معصيت  
فرمايد: الهي اگر عمر و صّحت من سبب عبادت و اطاعت خواهد  نيز مي  )ع(باشد. حضرت سجاد

خواهد بود، از تو    كنم و اگر سالمت جسم من َمرَتع شيطان است ميشد، از تو طول عمر درخو 
كنم كه قابض االرواح مرا قبض روح كند. بنابراين سالمت جسمي، نعمت است اگر در  تقاضا مي

 شيطان به كار رود. راه عبادت صرف شود و نقمت است اگر در طريق 

راي طاعت و انجام وظيفة عبوديت است و يا  سالمتي كه به خواست الهي تحقق پذيرد، يا ب
پاداش عمل خير. بنا به كالم محبوبين الهي بعضي كارها مانند ِصِلة َارحام و ِبّر به والدين، صدقه  

از فقرا والدين  و دستگيري  و    سبب طول عمر است، و برخي ديگر مثل زنا، عمل َشنيع، عاّق 
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 شرابخواري سبب كوتاهي عمر.
حصول سالمتي از ناحيه حق، گاهي به جهت امتحان است. خداوند متعال انسان را در دنيا  

مي  بيماري  و  سالمتي  مشّقات،  و  مصائب  غنا،  و  فقر  مانند  گوناگون  امور  از با  جمله    آزمايد. 
 دعاهاي غيرمقبول در پيشگاه الهي، درخواست امتحان نشدن است.

نماييم كه توفيق و حمايت و عنايت خود را از  مان! از پيشگاه تو مسئلت مياي خداي رح 
عبادت   ترا  آنها  با  كنيم؛  تو صرف  در شكر  احسن  نحو  به  را  ِاعطائيت  نعم  تا  ننمايي،  ما سلب 

 كنيم و در اعمال خير شركت جوييم.
و   نظر  بدون  كه  درآييم  وجه  بهترين  به  تو  امتحانات  از  فرما  عطا  توفيق  تو  الهي!  توفيق 

 ترين امتحانات نيز برآييم. توانيم از عهدة جزيينمي
بر دو قسم است: جسمي و روحي. فقر جسمي، فقدان صّحت جسم و   مانند غنا  نيز  فقر 
حواس ظاهري است و آن را مراتبي است: عدم صّحت در حداقل، در حد وسط و در حداكثر.  

 سبب آن يا خود انسان است يا غير و يا خواست الهي. 
سبب فقر جسمي از ناحية خود انسان، جهات گوناگوني دارد: جهت مهمي از آن ناآشنايي  

مس  ورزيده  قصور  شرايط،  اجتماع  وجود  با  اگر  كه  است  بهداشتي  قواعد  حفظ  ئبه  است.  ول 
خود   به  ندارد  حق  مصائب،  در  حتي  فردي  هيچ  و  است  نفس  حقوق  جمله  از  جسم  صّحت 

شروع مبتال به عدم صّحت شود، بايد به مقام توبه درآيد و اگر  اي زند. كسي كه به طور نامصدمه 
وليت خود شخص در قبال چگونگي اخذ  ئول نيز همان غير است و مس ئسبب آن غير بوده، مس 

و    و تحصيل آن است. مثاًل در شرايط كنوني با وجود امكان علم و آگاهي به مضّرات دخانيات
تا  ئ، انسان در قبال ابتالء بدان مقصر و مسُمسكرات امر است به خودشناسي و تفكر  ول است. 

 هركس ريشة اشكاالت جسمي و رواني خود را دريابد و به توبه و جبران آن پردازد.
از ناحية حق، بسا كه وسيل تصفية روح و آبادي آخرت باشد، زيرا    ةعدم صّحت جسماني 

نشان روايت  بيصّحت و ُسقم هر دو از آيات الهيند كه از عالم رسد. هيچ شّري از ناحية حق نمي 
آيد، ظاهرًا درد است و در معنا صّحت و   انسان  براي  از ناحية حق  بيماري و دردي كه  كنند. 

 شفا، و مبتال بدان را شكر و قدرداني بايد؛ مرگ نيز در مراتبي چنين است.

مت و ارتكاب معصيت است، چه شكر  از جمله اسباب فقر و عدم صّحت جسماني، ُكفران نع 
 نعمت بر نعمت افزايد و كفراِن نعمت ماية از بين رفتن آن گردد. 

نعمتي  مشروع،  طريق  از  و  است  نقمت  نامشروع،  طريق  به  جسمي  صّحت  و  غنا  حصول 
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عظمٰي و ادراك مراتب آن نعمتي ديگر. بسا افرادي كه به طريقي از صّحت جسمي برخوردارند،  
 دراك چگونگي آن نيستند.لكن در مقام ا

اي سالك طريق حق، از فرايض مهمه اين است كه به حال تفكر آيي و مراتب صّحت    پس 
خود را ادراك كني، سپس از روي تعاليم ديني وظايف خود را تعيين نموده به مقام عمل برآيي. 

انجام اين  تحقق كمالّية اين امر مستلزم برخورداري از صّحت روحي است. سالك با توفيق در  
مي  را  وظيفه  آن  حصول  چگونگي  و  خود  جسمي  فقر  مراتب  تعليم،  اخذ  و  تفكر  اثر  در  تواند 

دريابد و به تعيين وظايف مربوطه بپردازد. تشخيص وظايف نعمتي است و عمل به آنها نعمت  
عالي  نعمت  ديگران،  نيازهاي  رفع  و  نعمتي  خود،  نيازهاي  رفع  فقرا باالتر،  دست  دست   تر. 

 كند، گويا دستش به دست خدا رسيده است.خداست و كسي كه از فقرا دستگيري مي 
نيز جهات مختلفي دارد    است. فقر روحي  ، فقر و غناي روحيتر از فقر و غناي جسميمهم 

بهداشت  قواعد  به  عمل  و  علم  عدم  آنها،  جملة  از  جمع شرايط    كه  وجود  با  اگر  است.  روحي 
كسي به فقر روحي مبتال شود بايد توبه كند. هر گاه غير موجب گمراهي و فقر روحي او گردد، 

 و تحصيل آن است. وليت او به نسبت اجتماع شرايط و كيفيت اخذ ئمراتب مس 
روحي غناي    فقر  و  روحي  تكامل  و  عبادت  براي  بشر  زيرا  نيست،  الهي  به خواست  هرگز 

َخَتَم  » اين كه خود انسان در اثر افراط در معاصي، مشمول حكم  معنوي آفريده شده است. مگر  
قُُلوبِِهْم:  َعلٰي  دل   الل ُه  بر  نهادخدا  ُمهر  نقطة سفيد    «هايشان  و  قلبش  شود  در  قدري  به  ايمان، 

 ُمكدَّر گردد كه راه نجات بر او بسته شود.
روحي و غناي  روح  سالمت  باطني  ،  صّحت   حواس  مراتب  حداقل    است.  در  يا  نيز  روحي 

الهي. اگر آن خود فرد است يا غير و يا خواست    است يا در حّد وسط و يا در حّد اعلٰي، و علت 
 است زيرا امور غيررحمانيروحي خود باشد، حركات او رحماني  انسان سبب صّحت و سالمت  

سالمت روحي كسي  خير چه بسا خداوند  سبب عمل  روحي نشود، اما به    هرگز موجب سالمت 
 را به حد كمال برساند.

نيست،   روح  و  جسم  به  محدود  صرفًا  غنا  و  كليفقر  و  بلكه  مادي  غناي  و  فقر  آن  از  تر 
به كمال مي  نيل  نواقصي در طريق  به  منتهي  زيرا چنان محدوديت  است،  و  معنوي  فقر  شود. 

جسمي شرايط    غناي  ساير  و  منال  و  مال  مادي  غناي  و  فقر  در  اّما  است،  مادي  محدودة  در 
نباشد، ولي توان كمك به ديگران را دارا    مستتر است. چه بسا كسي از مال و منالي برخوردار 

 باشد. 
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از طريق مشروع   او  مادي  توان  كاًل  و  مالي  و  نمايد كه قدرت جسمي  بررسي  بايد  سالك 
باشد وگرنه اين امكانات در عالم معنا مؤثر نشده، مضّرات معنوي آن بر منافعش فزوني يابد. اگر  

ول بوده، بايد توبه نمايد. اما آن  ئالهي مس  خود فرد سبب فقدان امكانات مادي گردد، در پيشگاه
فقر جسمي و مادي كه از طريق رحماني و بدون قصوري در انجام وظايف باشد، از صّحت و غنا  

است كه از لسان    «َاْلَفْقُر َفْخري » اي از مقام معظم  تر بوده و در معنا نوعي غناست و مرتبه با ارزش

 و َمْفَخر موجودات صادر شده است.  عقل كل
معنوي  روحي  فقر  فقر  به  منحصر  فقر    نيز  به  شرايط  اجتماع  وجود  با  كسي  اگر  نيست. 

معنوي گرفتار شود، بايد توبه كند؛ و در صورت كسب غناي معنوي بايد به جبران فقر معنوي  
 ديگران بپردازد.

،  و معنوي است، زيرا كمال صّحت معنوي   ه، درك مراتب غنا و فقر روحيتر از هم با ارزش 

نْٰيا َحَسنَُ »در تفسير آيه    اصل است و سالمت جسمي، فرع. اين است كه بزرگان   وَ   ةً َربَّنٰا ا تِنٰا ِفي الد 
پروردگارا در اين دنيا به ما نيكي و در آخرت نيز نيكي عطا  :  الناٰارِ   َعٰذاَب   ِقنٰا   وَ   ةً َحَسنَُ   ةِ اْل ِخرَ   ِفي

المَ »اند كه حسنه در دنيا  فرموده  «داركن و ما را از عذاب آتش نگه  حصول كمال    «ةُ اْلعٰاِفيَ   وَ   ةُ َالسَّ

 «ةُ اْلَمْغِفرَ   وَ   ةُ َالرَّْحمَ »الخصوص صّحت روحي و معنوي است و حسنه درآخرت  صّحت جسمي علي 
 .است

اين نيست كه مدام مراتب فقر جسمي و روحي و مادي و معنوي   اصواًل وظيفة بشر جز 
كه   راست  كسي  توفيق  اين  برآيد.  وظيفه  انجام  مقام  به  و  بسنجد  را  غير  و  بر خود  عالوه 

 شناس نيز باشد. خودشناسي، جامعه 
اند، آن را مرتبة كمال سعادت  آنان كه موفق به حصول كمال صّحت روحي و معنوي شده

كند. اّما كسي كه  و جسمي خود و ديگران تالش مي  براي صّحت معنوي  كامل  دانند. عارفنمي
داند و نه قدرت مادي و معنوي  نيست، نه مراتب قدرت مادي و معنوي خويش را مي  خودشناس

در نيكوكاري و پرهيزگاري  تَعٰاَونُوا َعَلي اْلبِرِّ َو التَّْقوٰي:  »تواند به امر مقدس  جامعه را، او چگونه مي 

كنيد همكاري  يكديگر  كند.  «با  اقدام 

 

مي  گمان  است،  خود  به  متكي  كه  هنوز  فردي  كه  آن  حال  و  رسيده  تكامل  به  كه  كند 
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او بايد از حضور مقدس هادي   الهي گردد.  اقدامات  نتوانسته كمبودها را درك كند و موفق به 
اين    الهي آري  نمايد.  سيراب  را  قلبش  بوستان  اشجار  حقيقت،  زالل  با  تا  كند  تكليف  كسب 
نموده،  تربي تعيين  را  َمْشي كمال  الهي صورت گيرد. گرچه دين خط  باغبان  به وسيله  بايد  ت 

باشد و سالك را هميشه به چنان راهنمايي نياز است. زيرا    ولي تعاليم بايد به وسيله مرشد الهي 
، لكن در  تميز و تشخيص نعمت و نقمت، خير و شر، صّحت و سقم در امور ظاهري نسبتًا آسان

 امور باطني بسي مشكل و دشوار است.
تنها افراد قليلي را اين توفيق است كه نعمت و نقمت، خير و شر واقعي را تشخيص و تميز  

اند. آنان كه طالبند به اين مقام  دهند و دريابند كه آن آيات الهي از ناحيه حق سرچشمه گرفته 
اد شوند و به حق پيوندند، در اين مقام است كه  و عالم گام بگذارند، بايد از اين دنياي فاني آز 

نه   است  باطن  از  با خبران  نصيب  نعمت،  اين  آسان خواهد شد.  باطنيه  امور  و تشخيص  تميز 
شدگان  برد؛ غرق خبري انسان از آنجاست كه در تنگناي آب و خاك بسر مي خبران. منشأ بي بي

 بحر مادّيت را اين موفقيت حاصل نيايد.

 

و  است  ظاهري  متحرك  و  محرك  گاهي  است.  متحّركاتي  و  محّركات  انسان،  وجود  در 
گاهي هر دو باطني، و گاه يكي ظاهري است و ديگري باطني. اين علل و عوامل، اعم از اين كه  

 ظاهري باشند يا باطني، الهّيه و يا غير الهّيه است.
و قوة    موجب فعاليت الكتريسيته  چرانياست. چشم   چراني، چشمالهياز محركات غير يكي  
موجود در زن و مرد و شيفته شدن آنان به يكديگر، يا فريفته شدن مردي به مردي   مغناطيسي

فرامين و احكامي نسبت   رو اسالم اينيا زني به زني شده، عواقب وخيم و ناگواري در پي دارد. از  
اين محركات و متحركات غيرالهي ا   به  نسبت به زنان    ز نگاه غيرمشروعصادر نموده، مردان را 

 دارد.نمايد و زنان را نيز به محجوب بودن وا مي منع مي 
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بر اساس حكم الهي، حرام است كه مردي به زني يا زني به مردي، يا مردي به مردي، يا 
اكرم بنگرد. حضرت رسول  با ديدة شهوت  به زني  ِزنا   چرانيفرمايد: من چشم مي  )ص(زني  و   را 

اين كه در اثر غفلت مرتكب زنا  دانم، و هيچ عضوي در وجود انسان نيست مگر  مي   ِلواط چشم
 است. ... ، لمس كردن و بوسه و زناي دست چشم نگاه، زناي لب گردد؛ بطوري كه زناي

و غيرُمحِصِنه و ساير امور نفسانيه تعيين شده است. اگر    ُمحِصِنه   در احكام الهي حّد زناي
نگرد، بايد دربارة او حّد اجرا  براي حاكم شرع ثابت شود كه فردي با ديدة شهوت به ديگري مي 

ب آن؛ چنين فردي عالوه بر تحمل اجراي حّد، به عذاب الهي نيز  كند، چه رسد به ساير مرات
 دچار خواهد شد. 

هاي گوناگون روحي و جسمي  و طي مراحل عالم نفسانّيت، انسان را به بيماري   چرانيچشم 
ه  كند. صّحت اين امر، هم از ديدگاه تعاليم ديني و هم از نظر علم روز به اثبات رسيدمبتال مي 

نگرد، اين عمل موجب ترشح غدد داخلي و تجمع  است. كسي كه به ديگري با ديدة شهوت مي 
انسان را    ،مواد زايد و سّمي در خون است كه سبب پيدايش آثار سويي در ارگانيسم بدن شده

 كند.هاي خطرناك و غير قابل عالج دچار مي به بيماري 
اين عادت چه بسا با درك مضّرات رو اني و جسمي حاصله مايل به ترك آن  مبتاليان به 

خويشتنداري آن،  به  اعتياد  علت  به  اّما  اعتيادات    باشند،  بنابراين  است.  مشكل  بسي  برايشان 
اي  خطرناك منحصر به موارد ظاهري مانند هروئين، ترياك و سيگار نيست، بلكه آثار سوء پاره

اعتيادات   از آنهاست، هر چند كه غالب مردم آنها را در رديف  اعتيادات روحي به مراتب بيش 
از   نكنند.  منظور  و مراقبت  اسالم  رو در شرع مقدس اينخطرناك،  بر حفظ  امر است  ابتدا  از   ،

 ها و آفات است. چشم از َمْنهّيات كه سبب فتنه
است. زن و مردي كه با ديدة شهوت    چراني، چشم بر طبق آمار، يكي از علل بزرگ طالق

هم مي  نميبه  مناسبي  نگرند،  زوج  مبناي  توانند  بر  زناشويي  زندگي  زيرا  باشند،  يكديگر  براي 
 پرورانند.ديگري را در سر مي  است، اّما آنان وصال مهر و محبت 

عفت   مراقب  بايد  زنان  و  پاكدامني  مردان  بزرگو  زيرا  باشند،  سرماية  خود  انسان،  ترين 
هيچ  كوشد و به  خود مي   و صيانتنفسي اوست. هر كسي تا آلوده نشده در حفظ  عفت و پاك 

نيست.   خود  عفت  دادن  دست  از  به  حاضر  قيمتي 
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ها، وجود مردان هوسران است كه براي  از جمله عوامل خطرناك براي ناموس و عفت انسان
پا  زير  با  را  خود  كام  پرداخته،  دختران  و  زنان  فريب  به  خود  جنسي  آتش  كردن  خاموش 

مي  انسانّيت  و  عفت  رنگگذاشتن  به  شوم،  مقصد  اين  براي  مي هاي  جويند.  در  آيند:  مختلف 
در   از  گاه  عنوان كنند؛  را  تعاليم دين  وارد شده  تبليغ حقايق  از در  گاه  آرايند؛  را  گاهي خود 
دوستي درآمده ابراز صميميت نمايند؛ گاهي به آنها احترام قايل شوند؛ گاه در گوش آنها نغمه  

 ها دهند. عشق زمزمه كنند و گاهي از زن يا مردي تمجيد كرده و ظاهرًا به آنها ب
زنان و دختران بدانند كه اگر چنين افرادي دم از آزادي زنند، منظورشان نه آزاديي است  

اسالم  انسان  كه  بيبه  مرادشان  بلكه  كرده،  هديه  لباس   حجابيها  با  زنان  شدن  ظاهر  هاي  و 
ناموس   و  عفت  دزدان  ديدگان حريص  مقابل  در  نظر ُمسَتهَجن  از  آزادي  دريدن    است.  اينان، 

 پردة ناموس و عفت است. 
عفت  مي   ضرورت  اسالمايجاب  دستورات  طبق  دختران،  و  زنان  كه  و   كند  كنند  عمل 

رعايت  تكليف  چه  باشند.  زنان  برخي  و  مردان  با  خود  تكّلم  حتي  و  حركات  و  رفتار  مواظب 
 بر مردان كه در قبال برخي زنان نيز هست.نه تنها در برا حجاب

زنان و دختران نبايد براي مردان اجنبي آرايش كنند. آنان كه در موقع خروج به خودآرايي  
كنند، آيا چنين رفتاري نمايشگر تمايل  پرداخته اما در خانه و پيش مردان خود ساده زندگي مي 

كرده با رفتار مبتذل خود جوانان  ايش آنان به نفوذ بر قلب مرد اجنبي نيست؟ مگر دختران آر 
 خوانند؟! هرزه را به تعقيب خود فرا نمي

براي هدايت و ارشاد مردم    حاكم است، بزرگان  اي كه در آن فرهنگ اصيل اسالمدر جامعه 
دند. اما  كنند تا مانع پيدايش مفاسد گر فرسا خود را فدا مي شب و روز با تحمل زحمات طاقت

غرق   شهوات  منجالب  در  مردم  نيست،  بزرگان  كالم  نشر  و  واقعي  اسالم  از  خبري  كه  آنجا 
مي مي نفسانيت  دريچة  از  تنها  زن  به  اخالقي  بحران  اين  در  وسيلة  شوند.  جز  او  و  نگرند 

گ الهي،  هاي بزربينيم، در حالي كه از نعمت مي   شهوتراني مرد نيست، چنان كه در ملل غرب 
 زنان با عفت و پاكدامنند. 

پرتگاه كه امروزه هزاران زن و مرد را به    يا فرهنگ غربي  در اين ميان مقّصر كيست؟ اسالم
اش را بنگريد كه چسان  زدهنابودي كشانده است؟ غرب مستغرق در فساد با اجتماعات شهوت 

و عفت در آن غرب درخشان، سخت مشغول يغماگري گوهر عفت و ناموسند. زن    دزدان ناموس
بخت هم به اين حركت زن،  كشد، مرد نگون مهار مرد را گرفته و هر كجا كه دلخواه اوست مي 
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است  اين  استقالل رسيده!  به  نيز در خيال خود دلخوش است كه  زن  و  است  شاد و خرسند 
گري و نفسانيت را  آزادگي؟! با اين همه غربزدگان َشّياد، بازار حيله   مفهوم آزادي و راه و رسم

صنايعمي و  علوم  پيشرفت  از  مي   ستايند،  صحبت  خارجه  كه  ممالك  پيشرفتي  همان  كنند، 
 ها بگريند.ها را ويران ساخته و اكنون بايد بر آن ويرانهكانون گرم خانواده

، كه خواستار هدايت آنها در صراط انسانيت  نه مخالف َتَطوُّر و پيشرفت علوم و صنايع اسالم
بخش دنياي امروز از آتش جنگ و خونريزي و فساد و است. عمل به اهداف واالي اسالم، نجات 

اها از ارزشرهانندة انسان ستمداد از  هاي دروغين است. بسي تأسف كه در اين تنگنا به جاي 
جويند و آن را داروي    حجابيايشان، تمّسك به زهر كشندة بي و عمل به كالم و دستورات   اولياء

اين كه بر مراتب شدت بيماري بيفزايند، مانند آن  امراض روحي و جسماني خود دانند، غافل از  
 كه بخواهند آتش را با آتش خاموش كنند.

تعاليم عاليه مردان   زناني كه تحت  آنان نگردد.  فريفته  اميد است كه هيچ زن و دختري 
دانند كه چنين زناني را فريب شوند و آنان هم مي ته و فريفتة شيادان نميهستند، شيف   الهي

 است كه با تبليغات الهي به ساير زنان برسانند كه:  نتوان داد. بر دختران و زنان پاكدامن 
كه ادامه چنين  داني خود بپروراني، مي  اي آن كه بايد نونهالي را در آغوش پر مهر و محبت

انجامد؟ اگر آرايش كرده در معرض ديد مردان قرار گيري، آنان ديگر به زنان  راهي به كجا مي 
ندهند!   اهميت  بودند،  جوان  تو  مانند  روزي  كه  مي خود  راضي  چگونه  دختران  كه  اي  شويد 

مي  چسان  گرديد؟  بلهوسان  دست  ارزشَمْلَعبة  كه  تقليدها پذيريد  اثر  در  وجوديتان  ي  هاي 
هاي وجوديتان را ارزان از دست ها گردد؟ به خود رحم كنيد و سرمايهكوركورانه نثار هوسراني

 مدهيد. 

از معاني كلمه حجاب، پوشيدن و پرده و پوشش است كه بيش از همه به معناي پرده به  
مي  واقع شدن  كار  پرده  از طريق پشت  كه  نامند  را حجاب  پوششي  باب،  اين  در  صورت  رود. 

نهان شدن در پس پرده و    ، غروب خورشيد را )ع(در ماجراي حضرت سليمان  مجيد  گيرد. قرآن 

. پردة حاِجز ميان  «نهان شد  تا آن كه در حجاب َحتاٰي تَٰوارَْت بِاْلِحٰجاِب:  »كند  حجاب توصيف مي 

 قلب و شكم را نيز حجاب گويند.

كلمه حجاب در عصر حاضر براي پوشش زن، كاربرد نسبتًا جديد اين كلمه است. در آيات  
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شود و يا مربوط به زنان خاصي بوده، عمومّيت  مربوط به پوشش زن يا كلمة حجاب ديده نمي 
 شد. ، كلمة ِستر به معناي پوشش استعمال ميندارد. در گذشته و در اصطالح فقها 

نشيني زن و محبوس بودن  ر خالف گمان بعضي، مراد از ستر يا حجاب، خانهبه هر حال، ب
جلوه  مقام  به  درنيامدن  و  بيگانه  مردان  از  خود  بدن  پوشاندن  هدف  بلكه  نيست،  و  او  گري 

 نيز مؤّيد همين معناست. و فقهاي الهي خودنمايي است. آيات قرآني و فتواي علماي رباني
قرآن  رسول    مجيد   در  حضرت  همسران  به  اختصاص  زن،  مورد  در  حجاب  كلمه  كاربرد 

دارد و در مورد ساير زنان از اصطالح ديگري استفاده شده است. البته در اينجا غرض،    )ص(اكرم
وظاي زيرا  نيست  حجاب  كلمة  لحاظ  رّد  به  همگان  سياسي  و  اجتماعي  خانوادگي،  فردي،  ف 

 ون معنوي اوست.ئمراتب يكسان نبوده، براي هر فردي به فراخور حال و به نسبت ش
الهي مس انبياءئدر درگاه  اوصياء  وليت حضرات  بزرگان   و  است؛ همچنين    و  از همه  بيش 

وظايف افرادي كه ساليان متمادي تحت تعاليم عاليه استاد مقّدس الهي باشند، ماوراِء سايرين  
الهي   محبوبين  و  تعالي  و  تبارك  از جانب خداي  تكاليف  و  وظايف  انجام  كيفيت  است. گرچه 

، شناسايي دقيق آنها  تبيين شده است، لكن با اتكاء به خويشتن و بدون مراجعه به استاد الهي
نشان   گاه  الهي،  استاد  و  بزرگان  ناحية  از  وظايف  تعيين  نيست.  ميّسر  بايد  و  شايد  كه  چنان 

 دهنده مراتب معنوي شخص است، و گاه به مصلحتي بوده داللت بر مقام معنوي او ندارد. 
بنا   را  تكاليف خاصي  آياتي چند، وظايف و  براي زنان  خداوند متعال در طي  به مصلحتي 

َلْستُنَّ َكَاَحٍد ِمَن  »تعيين فرموده كه شروع آن چنين است:    )ص(حضرت رسول اكرم النَّبِيِّ  يٰا نِٰساَء 
پيغمبر النِّٰساِء: زنان  نيستيد  اي  ديگر  زنان  مانند  و  «شما  در حال حيات  كه  نموده  امر  آنگاه   .

. البته مراد  «هايتان قرار گيريدو در خانه: قَْرَن ِفي ُبُيوتُِكنَّ  وَ »از خانه بيرون نروند  )ص(پيامبر ممات 

اين نيست كه زنان پيامبر به كلي از خانه بيرون نروند، بلكه عمده اشاره است بر اين كه زياد با 
 مردم تماس نداشته باشند. 

به    )ص(رعايت مصالح سياسي و اجتماعي شده، زيرا زنان پيغمبر در اين حكم و امثال آن،  
اين   از  تخّطي  اثر  در  داشت  امكان  و  بودند  احترام خاصي  داراي  و  بوده  مؤمنين  ُامَّهات  منزلة 
ناگوار   ماجرايي  كرده  استفاده  سوء  ويژه،  موقعيت  و  احترام  اين  از  ديگري  يا  خود  دستور، 

بوجود   عالم اسالم   از اين دستور تخّلف كرد و آن ماجراي ناگوار را در   بيافريند. چنان كه عايشه 
 زدم.اي كاش دست به اين كار نميكرد كه  آورد، هر چند ظاهرًا نادم و متأسف بود و اظهار مي 

ازدواج   ممنوعيت  پيغمبر   علت  استفاده    )ص(زنان  سوِء  از  جلوگيري  نيز  او  وفات  از  بعد 
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بود. در روايات كه كيفيت حجاب،    )ص( رام خاص همسر رسول خدااحتمالي شوهر بعدي از احت
گرچه  مذكور  حكم  است.  پيغمبر  زنان  به  مربوط  شده،  بيان  آن  از  بعد  و  آيه  نزول  از  قبل 

 شود.اين آيات نيز معّين مياختصاص به زنان پيغمبر دارد، لكن وظيفة هر زن مؤمني از  

ساير شرايط مربوطه براي همة زنان آمده است مانند آيات  در آيات ديگر حكم پوشش و  

نور   ِمْن  »سورة  َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمنٰاِت  قُْل  َو  فُُروَجُهْم...  َيْحَفُظوا  َو  َاْبٰصارِِهْم  ِمْن  وا  َيُغض  لِْلُمْؤِمنيَن  قُْل 
  :... و به زنان  فرو نهند و پاكدامني ورزندبه مردان با ايمان بگو ديده  َاْبٰصارِِهنَّ َو َيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ

...ُيْدنيَن َعَلْيِهنَّ  »و در سورة احزاب«با ايمان بگو ديدگان خود را  فرو بندند و پاكدامني ورزند
:...  «هاي خود را بر خود فروتر گيرندپوشش  ِمْن َجالٰبيبِِهنَّ

قر  آيات  اطهار   مجيد  ن آطبق  ائمه  حضرات  توسط  آنها  تشريح  بزرگان عليهم   و  و    السالم 
ازدواج  از زن به  هم با تعهدات سنگين مي  ، آن دين، مرد فقط در محيط خانواده و كادر  تواند 

 دلخواه اوست.چنان كه  عنوان همسر قانوني برخوردار گردد، نه در هر محفلي آن 
با نگرش به روح مسايل و نظر به حقيقت و باطن احكام، كيفيت اين برخورداري و    اسالم

ظاهري و    نمايد. شرط برخورداري از نگاه پاك، رعايت حجاب و يا آلوده را مشخص مي   نگاه پاك 

بر مرد  اين تكليف هم  اگر   باطني است و  بر زن.  َاْبٰصارِِهْم...:  »است و هم  ِمْن  وا  فرو  َيُغض  ديده 

...:»براي مردان آمده كه از نگاه ناپاك بپرهيزند، متقاباًل«نهند ديده فرو    َيْغُضْضَن ِمْن َاْبٰصارِِهنَّ

 خودداري كنند.  براي زنان هم آمده كه از هر گونه نگاه آلوده «نهند

بر آن است   آميزد، اسالمكه برخورداري از زن را با كار و فعاليت مي  بر خالف نظام غربي  
هم  از  را  اجتماعي  فعاليت  و  كار  و  خانواده  محيط  مرد    كه  و  زن  بين  تا حريمي  كند  تفكيك 

از   نمي اين باشد.  برخوردار شوند. فقدان  رو حتي زن و شوهر در هر شرايطي  يكديگر  از  توانند 
افزايد،  بند و بار بر تهييجات روحي و سوزش دروني مي   هاي بيو معاشرت  حريم بين زن و مرد

 تر گردد.خوراك آن بيفزايند، مشتعل هرچه بر بسان آتشي كه  

 

معاني گوناگون است. از    ة و القاءكنند  ، هادي انسان به سوي نور محضعلوم و معارف حقه
الهي  مختلفي است، و بيشترين تالش سالك بايد متوجه به دو نوع    ةجمله براي حجاب معاني 
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بايد آنها را از ميان    د: نوع اول حجاباتي كه با استمداد از حق و به راهنمايي بزرگان حجاب باش
از   شود.  ممكن  مقصد  به  وصول  تا  الهياينبرداشت  مردان  مي   رو  توصيه  كه  اتصااًل  اي  كنند 

ايجاد آنها الزم و  طالبين و سالكين، رفع حجابات كنيد تا به مقصد رسيد. نوع دوم حجاباتي كه  
 واجب است. 

را   معاني  آن  بتوان  تا  بايد  تفكر  بسي  است.  يكي  اين  معاني  ماوراي  حجاب،  آن  معاني 
از بين رفتني  دريافت و  اّول  نه  ِااّل نه حجابات قسم  ايجاد قسم دوم و وصول به هدف،  است و 

 ممكن و ميّسر. 
زنان رعايت حجاب از وظايف  مردان هم در مرتبه   يكي  البته  مراعات  است.  به  اي موظف 

حجاب   منتها  حجاب    اينآنند،  ولي  است،  ظاهري  تكليف  يك  اين  گرچه  است.  متفاوت  دو 
 د.ظاهري بايد توأم با حجاب باطني باش

ظاهر از جمله فرايض مهمي است كه اگر زن مراعات ننمايد، نه فقط موجب    رعايت حجاب 
اوست، كه سبب خسارات جسمي و روحي هنگفتي به جامعه   ضررهاي دنيوي و اخروي خود 

 شود.مي
از بي عده    حجاب   اند: گويند رعايتايرادات بسيار گرفته نظران به حجاب  خبران و كوته اي 

شود و اين  او مي   هاي زن و مانع رشد استعدادهاي فطرياسالمي موجب ركود و تعطيل فعاليت 
اجتماع!   و  زن  به  است  ندانسته ظلمي  اسالمي اينان  حدود  رعايت  و  حجاب  كه  هرگز    اند 

از حجاب، حبس زن و جلوگيري از ترّقي و    استعدادهاي فطري زن را هدر ندهد و غرض اسالم 
 تكامل او نيست. 

همسر مشروع خود در محيط خانوادگي با رعايت    مبناي حجاب اين است كه بايد مرد از 
شرايطي برخوردار گردد و نه در محيط فعاليت اجتماع. زن در بيرون از خانه نبايد جلب توجه  

به چشم  نبايد  نيز  مرد  و  نمايد  به    چرانيمردان  اختصاص  را  َتَمتُّعات خود  مرد  اگر  آيا  پردازد. 
مح در  دهد،  خانواده  مي محيط  فعال  اجتماع  گذارد،  يط  اجتماع  محيط  به  قدم  وقتي  يا  شود 

چراني نموده و به قد و باال و عشوة ديگران بنگرد و در فكر به دام انداختن زني باشد؟! آيا چشم 
نكند، بهتر است يا اين كه زن  چراني  اگر زن با وقار و متانت از خانه بيرون رود و مرد هم چشم 

آراساعت ميز  پاي  در  به خود  ها  مردان  توجه  در پي جلب  يش مشغول خودآرايي شود سپس 
كه   آنان  مي برآيد؟  است  ايراد  اين  آيا  دهد،  انجام  اجتماعي  و  فرهنگي  خدمات  بايد  زن  كنند 

َمآبِي منطق عصر حاضر، تنها زناني بي  خدمات فرهنگي و اجتماعي؟! در اوضاع و احوال َتَجدُّْد 
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از تعاليم عاليه بزرگان هاي متدّين زندگي مي ادهكه در خانو اند،  استفاده كرده  كنند و آنان كه 
 دهند. خدمات اجتماعي و فرهنگي انجام مي 

مآبي تجّدْد  بي   اين  بيحجابيثمرة  معاشرت ،  و  كه مستكبرينبندوباري  است  آزاد  و   هاي 
رنگين سرمايه براي  عنوان  داران  به  را  زنان  خود،  جيب  كردن  پر  و  مشتري  به  متاع  نمودن  تر 

زنانگي و عصمت او را استخدام    ةفروشنده به خدمت گيرند، كه در حقيقت نه او را كه سرماي
جواناني را    واقعي متاع، آن را با ِژست و َاطوار زنانه به مشتري فروشند و  ةكنند. به جاي عرض 

كنند. آيا  چران تبديل مي كه بايد مظهر اراده و فعاليت اجتماع باشند، به افراد هوسران و چشم 
با اين رذالت و جنايت، سخت مخالف است    اين است مفهوم فعاليت اجتماعي و تجاري؟! اسالم

ها را  فيت استفاده از زينتنمايد و كيو با وجوب حجاب و ساير مقّررات ديگر با آن مبارزه مي 
 آموزد. براي زنان مي 

، بر التهاب و اشتياق و حرص و َوَلع  ايجاد حريم بين زن و مردمخالفين حجاب گويند كه  
مي  جنسي  امور  به  نسبت  اختالل او  منشأ  و  بيماري افزايد،  و  رواني  سبب  هاي  و  روحي  هاي 

آنند كه بايد  رو بر اين گردد. از  ها و عوارض وخيم مي ر نتيجه ناكامي پيدايش قيود اجتماعي و د 
ها و عوارض ناشي از حجاب جلوگيري  حجاب باشند تا از ناكامياين غريزه آزاد گردد و زنان بي

 ؟!حجابياست يا بي   رعايت حجاب ة شود. حال انصاف كنيم اين عوارض وخيم به واسط
خبر و ناآگاه از حقايق توليد عقده نمايد، و  البته ممكن است گاهي محروميت در افراد بي

يا مبارزه با ارضاء اين غريزه در خارج از حد اعتدال و مشروع، خطراتي داشته باشد، لكن حذف  
اجت قيود  حذف  زيرا  نيست.  مشكل  اين  حّلال  اجتماعي،  بيقيود  و  آتش  حجابيماعي  عماًل   ،

تاريخ و   ةافزايد. مطالع ور ساخته بر مراتب حرص و ولع و حِس َتَملُّك مردم مي شهوت را شعله 
 ، شاهد گوياي اين حقيقت تلخ است. بررسي احوال صاحبان حرمسراها 

د حرص و آز نيست، كه نيروي تخّيل را به  رعايت حدود الهي نه تنها سبب ناكامي و ازديا 
به مرتبة كمال مي سوي احساس  اين  هاي لطيف و رقيق سوق داده، قدرت تفكر را  رساند. در 

 گردد.شرايط است كه اين غريزه منشأ و مبدأ خيرات عاليه مي

 

مانند خوردن و    حدودنيازهاي طبيعي انسان دو قسم است: محدود و نامحدود. نيازهاي م
و   معلوم  امور  اين  به  نسبت  و ساالنه  روزانه  و كشوري  يا شهر  فردي  نياز  ميزان  كه  آشاميدن 
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غريزه وقتي  حاجات  نوع  اين  در  است.  محاسبه  قابل  آن  رغبت  مقدار  رسد،  ِاشباع  حّد  به  اي 
 گردد.آن منجر به تنفر و انزجار مي ةانسان از بين رفته، ادام 
نامحدود جنب  نيازهاي  هدايت    ة انسان  موجب  آنها  مشروع  و  الهي  جهات  و  دارند  روحي 

است و با تأمين بيشتر آنها،    هاي روانياست. ولي نيازهاي روحي نامشروع، در حقيقت بيماري 
بيمار  روحي  نمي   عطش  مال برطرف  مانند  عالقشود.  علت  به  كه  و    ة پرستان  مال  به  نامحدود 

منال، چنان به ناراحتي روحي و رواني دچارند كه با ازدياد ثروت و مكنت، بر حرص و ولعشان  
 افزوده گردد.

َيْشَبعٰاِن، طٰالُِب  »فرمايد:مي   )ص(حضرت رسول اكرم : دو گرسنه  ِعْلٍم َو طٰالُِب مٰالٍ َمْنُهومٰاِن لٰ 

مال طالب  و  علم  طالب  نشوند،  سير  شوق«هرگز  الهي  .  مردان  طلب  علم،    و  تحصيل  پي  در 

طلبي در طلب موجب سعادت خود و ديگران است، لكن كساني كه به خاطر خودنمايي و جاه
علم و مال هستند، سبب بدبختي خود و سايرينند. چه طالب جاه و مقام را عطش روحي پايان  

تر است و  ناپذيري است كه اگر باالترين مقام اجتماعي را احراز نمايد، باز هم در پي مقامي باال
 اين سوزش دروني او را درماني نيست.

نظر جسمي    غريزة جنسي  از  و  محدود  است  نيازي  باشد،  در مسير طبيعي خود  اگر  نيز 
ممكن است يك يا دو زن، مرد را اشباع كنند. وقتي اين غريزه به طريق مشروع متوجه همسر  

گردد. اش از غير قطع مي يك نقطه شده و عالقه   گردد، عالقة حاصله سبب تمركز اين نيرو در
اي موجب پراكندگي اين نيرو اّما وقتي به صورت حرص و ولع و حّس تمّلك درآيد، چنين عالقه 

 كشاند.مي  صفتيطلبي جنسي و هرزه شده، انسان را به تنوع 
جنسي  غريزة  در  كه  نيتنوع  آنان  بيمارگونه  طلبند،  روحي  خواستة  يك  شكل  به  آنان  از 

انتهاست؛ مانند عطش روحي صاحبان حرمسرا كه اگر حرمسرايشان پر از زنان  آيد كه بي درمي 
زيبا باشد، باز هم دلشان در پي بدست آوردن زنان زيباي ديگري است. آيا با اين كيفيت، عالج  

 اين مشكل با برداشتن قيود اجتماعي است؟! 

روح  و  دوزخ   قلب  ُبلهوسان حكم  دارد    اين  ِمْن  »را  َهْل  تَُقوُل  َو  اْمَتاَل ِْت  َهِل  لَِجَهنََّم  نَُقوُل  َيْوَم 
مانند  اينان كساني را  «آيا سير شدي، و گويد آيا زيادتي هست؟  : روزي كه به جهنم گوييمَمزيدٍ 

خواهند آتش را با هيزم سير كنند! عطش روحي اين مبتاليان را به بيماري حرص و آز و  كه مي 
حّس تمّلك حّدي نيست، مانند اشتياق وافر طفل به پستان مادر كه تا او را از شير بازنگيرند،  
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 مشتاق به آن است. 

اّمارة بر موجبات آدمي چنان است كه    نفس  افزوده    هرچه  َوَلع آن  بر  بيفزايند،  رغبت آن 
دانند، توان گفت كه تنها يك سوي مي   شود. افرادي كه چارة درد را در آزادي غريزة جنسيمي

شدن به اين    كند، تسليمتوليد عقده مي  اند. اگر به نظر آنان رعايت حجابقضيه را مطالعه كرده
نمايد و خطرات دنيوي و اخروي گوناگوني در پي دارد.  غريزه و تهييج نمودنش، آن را ديوانه مي 

 توان آن را به حّد اعتدال و نياز طبيعي رسانيد.وگيري از تحريكات جنسي ميپس تنها با جل
به طور دائم يا موقت داده شده، در قبال    اجازه به َتَعدُّد زوجات  اسالم   اگر در شرع مقدس

مبادرت  وگرنه  است  شرايطي  زمرة  جمع  در  بدان  در  كننده  تعّدد  اين  مسّلمًا  است.  ستمكاران 
تنوع  نواهي  رديف  و  اوامر  و  احكام  در  زيرا  است.  بر مصالح شرعي  مبتني  نبوده،  طلبي عَطشي 

الهي، همواره مصالح معنوي اصل است و مضّرات ظاهري احتمالي، در قبال مصالح و منافع كلي  
 و معنوي در حكم عدم است.

ن با داشتن صدها زن در حرمسرايشان، عطش روحي  چنان كه اشاره شد، اكثر قدرتمندا 
نمي  خاموش  سالطينآنها  از  يكي  كه  موقعي  مي   گشت.  حرم  تجديد  نامهخيال  به  كرد،  اي 

كرد و آنان هم در پي آن بودند  فرمانروايان اطراف نوشته و خصوصيات دلخواه خود را درج مي
او بفرستن  را طبق فرمان، خدمت  زناني  الهيكه  نه  ، عّده و علماي رباني  د. بر خالف مردان  اي 

ايشان بوده حرمسرا  كردند، كه خود همدست  تنها بر شيوة سالطين و ثروتمندان اعتراض نمي 
و دعوت به مبارزه با نفس بود، لكن در عمل بر خالف آن    داشتند. در ظاهر تالوت آيات قرآن 

هاست كه امروزه جامعه به اين بالي عظيم  پيمودند! در اثر اين كجروي مراحل نفسانّيت را مي 
 دچار شده است.

ده، به خيال خود  ايشان نرسيبه مشام    نيز كه بويي از ادبيات حقيقي   اي عالم ظاهري عده 
بخشيده رونق  ادبيات  عالم  غزلبه  و  اشعار  از  مملو  ما  ادبيات  امروز  كه  آن  نتيجه  هاي  اند. 

اي است كه شاعر در آن به توصيف خصوصيات كذايي معشوق و ستايش او پرداخته و  عاشقانه
ايم! درحالي كه  كننده را ادبيات نهادههاي پر از اشعار گمراه ما نام اين ديوان 

  
افزايد.  ها نه تنها توان كمترين ارشاد مردم را ندارد، كه بر مراتب نفسانيت آنان مي اّما اين ديوان 

شرع مستلزم اجراي حّد است؛ اند كه از نظر  بعضي از شعرا حتي مفاسد خود را به نظم كشيده 
 اند! اينها به عالم ادبيات كمك شاياني كردهبا اين همه هنوز به گمان كثيري  
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نمي   مشاهده  آنها  در  ادب  آثار  از  اثري  كه  كذايي  ادبيات  مراتب  اين  تقويت  سبب  شود، 
انديشمندان است  است. حال آن كه بر    بين افراد خانواده و تفرقة زوجين   نفساني و عدم محبت 

ايجاد اسباب تحكيم روابط افراد خانواده و صميمّيت كامل بين  ها و جهات در  كه در همة زمينه 
 اندازد، مبارزه نمايند. هرچه بنيان خانواده را به خطر  زوجين بكوشند و با  

براي مردان و زنان معين فرموده از جهات مختلف داراي آثار مثبت الهي    حجابي كه قرآن 
شده    است، از جمله: موجب اختصاص برخورداري زن و مرد در محيط خانواده و محدوده ازدواج

ي خانواده و افزايد؛ عامل مؤثري در حفظ بهداشت جسمي و روانمي  بر استحكام پيوند زناشويي
هاي جسمي و رواني ناشي از آزادي روابط جنسي جلوگيري  اجتماع است و از پيدايش بيماري

كند؛ سبب حفظ و استيفاي كار و فعاليت است؛ ماية ارتقاء ارزش و مقام زن و جلوگيري از  مي
چند   هر  اوست،  ِابتذال  و  تحقير 

 . 
آتشين  اسالم غريزة  اين  كردن  رام  و  تعديل  به  كامل  توجه  بر  فرامين  عالوه  و  تعاليم   ،

بسياري دربارة خطر نگاه كردن و خلوت نمودن زن با مرد، و كاًل خلوت كردن با آنچه انسان را  
اندازد، ارائه نموده است.  به خطر  

 
از خدا در هر مرتبه  انسان  تبّعد  تقّرب و  او نمايان است.  آثار  از حيات و ممات روحي  اي 

الهي است، و    كسي كه در مرتبة اعالي تقّرب است، حركات و آمال و او حتي نگاهش  اهداف 
 الهي است.ُبعدّيت از حق پيش رفته، نگاه او و همة اعمال و آثارش غير كسي كه در مراتب 
الهي   عاليحركات  مداومهرچه  و  انسان  تر  حياتي  مراتب  بر  بيشتري  سرعت  با  باشد،  تر 

سرانجام آدمي را به خطر عظيمي خواهد انداخت. آرزوهاي    الهيافزايد، اّما اعمال و آمال غير مي
نفتي چاه  نظير  طبيعي،  نيازهاي  و  خطر    مادي  آن،  داخلي  گازهاي  تجمع  و  تراكم  كه  است 

دارد.   انفجار 
 

حّد كمال رسيده و اكثريت راه نفسانيت را در پيش  حاضر مراتب َتَبعُّد از حق به  در حال  
راهي گرفته  الهي    اند،  عذاب  و  گرفتاري  آن  سرانجام  مانند  كه  مختلف  طرق  از  امروزه  است. 

جنسي  غريزة  و  نفس  هيجان  موجبات  لمسي،  و  بصري  و  سمعي  نموده،   وسايل  فراهم  را 
رام كنند. در حالي كه  مي را  اين غريزة ديوانه شده، آن  ارضاء  با  هرچه وسيله تمّناي  خواهند 
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فراهم  نمي نفس  آرام  و  نشده  ارضاء  تنها  نه  شود،  آن  تر  تالطم  و  اضطراب  بر  دم  هر  كه  گيرد 
 آورد. هاي روحي به بار ميو بيماري  افزايد و آثار سويي به مانند اختالالت روانيمي

ابتالي مردم به اين بيماري  از محضر استادان  هاي روانياز علل مهم  افتادن  الهي و  ، دور 
بزرگان  روحاني  كالم  طبيب  به  مراجعه  آن،  از  نجات  راه  و  استقبا   است  محضر  و  و  كالم  از  ل 

عارفان  زيرا  رباني  اوست.  علماي  برده  و  پي  اسراري  و  نكات  آن  به  ادراك  از  ديگران  كه  اند 
فرمايند: سنجان الهي مي اند. اين نكته بازمانده

نْٰساُن َحريص  َعلٰي  انسان بر ممنوعات حريص است»نظر گويند كه  اي ناآگاه و كوته عده  : َاْلِ
ِمْنهُ  ُمنَِع  ؛ اين موضوع در صورت اصالت، نيازمند توضيح است. انسان وقتي حريص گردد كه  «مٰا 

دلش تحريك و بيدار كنند و سپس از رسيدن به آن ممنوع سازند. اّما  ابتدا آرزوي چيزي را در  
 در صورت عدم ارائه و طرح كمتر آن، مسّلمًا حرص و ولع هم كمتر خواهد بود.

جامعه  آنند چنين به  دانند، بر فرد و جامعه مي  كه خود را طبيب روحاني  برخي روانشناسان
جنسي غريزة  آزادي  به  منوط  مشكالت  تمام  رفع  كه  كنند  معاشرت  القاء  و  و  زنان  آزاد  هاي 

است. يكي از طرفداران سرسخت آزادي اين غريزه پس از پي بردن    حذف حريم بين زن و مرد
بند و باري، پيشنهاد نمود    ناشي از بي  نيهاي روابه خطاي خود و مشاهدة اختالالت و بيماري 

و و هنري  علمي  مسائل  به  و  منحرف سازند  از مسير خاص طبيعي خود  را  غريزه  اين  ...    كه 
، آن شخصيت موّحدي است كه تقوي  معطوف گردانند! حقيقت اين است كه روانشناس حقيقي

 الت او به حّد اعلي رسد، نه فرد غير مؤمن و غير موّحد. و معرفت و كما 
انحراف آنان   علت  محروميت    جنسي   كه  را  شرق  زن  در  فيمابين  قيود  زيادي  مرد  و  و 

اروپاييپنداشتند، در  مي انحراف در ملل  اين  اثر    اندك زماني به خطاي خود پي بردند كه  در 
ها شده است. البته ممكن است در  در آن ديار صدها مرتبه بيش از شرقي   آزادي غريزة جنسي 

شرايط   تسهيل  اساسي،  چاره  ولي  شود  انحراف  سبب  محروميت  الهي،  تربيت  و  تعليم  فقدان 
است.    ازدواج 

 

خودنمايي و  َتَبرُّج  اين  باشد،  انحراف  موجب  افراد  برخي  براي  محروميت  اگر  و    بنابراين 
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در اثر افراط    ها بار، بيش از آن سبب انحراف است. چنان كه غربيبند و    هاي آزاد و بيمعاشرت 
انگلستان مانند  بعضي كشورها  در  و  گرديده  مبتال  بيماري  اين  به  عملي شنيع  در شهوتراني   ،

 مّلت گشته است.شرمانه تابع خواست نامشروع  آنان بي رسمي شده و قوة ُمَقنِّنة
الهي مرام    مردان  و  فسادند  با  مبارزه  در  و  هميشه  عفت  به  جامعه  دادن  اهميت  ايشان، 

در قرآن تعالي  و  تبارك  بردارند. خداوند  فساد  از  تا خائنان دست  اجتماع است    مجيد   ناموس 
به رعايت حجاب از دستور  زنان و دختران پيامبر   پس  از    براي  براي جلوگيري  بانوان مؤمن  و 

الَّذيَن في قُُلوبِِهْم َمَرض     َلئِْن َلْم َيُْنَُتِه اْلُمنٰاِفُقوَن وَ »فرمايد،  شناخته شدن و مورد آزار قرار گرفتن، مي 
َيُنََّك   ةِ اْلُمْرِجُفوَن فِي اْلَمدينَُ   وَ    قُتُِّلوا   وَ   اُِخُذوا   ثُِقُفوا  َاْيَُنٰما   َمْلُعونينَ   قَليالً،  اِلا   فيٰها   لُٰيٰجاِوُرونََك   ثُمَّ   بِِهمْ   َلنُْغِر

دل:  تَْقتيالً  در  كه  كساني  و  منافقان  شايعهاگر  و  هست  مرضي  مدينههايشان  در  باز    افكنان 

مي   ، نايستند مسلط  آنان  بر  سخت  را  نپايندتو  تو  همسايگي  در  اندك  مدتي  جز  تا  از  ،كنيم 

 .«خدا دور گرديده و هر كجا يافته شوند گرفته و سخت كشته خواهند شد رحمت 

كنند، زن  مضمون آيات فوق اين است: افرادي كه موجبات فساد شهر و جامعه را فراهم مي 
انگيزيم،  مي ايشان بر تو را عليه    )ص(اي پيامبر ت برندارند،  باشند يا مرد اگر از كارهاي خود دس

موجب  كه  افرادي  شريفه،  آية  اين  طبق  بر  نباشند.  تو  ُمجاِوَرت  در  كمي  مدت  جز  وقت  آن 
از ابالغ حقايق و تنبيه و تبعيد و زندان،   نگراني مردمند، بايد تنبيه و تبعيد گردند و اگر بعد 

در    «ه خواهند شد سخت كشتقُتُِّلوا تَْقتيالً:  »اصالح نشدند، حتي بايد كشته و معدوم شوند و ذكر  

 كن نمودن فساد است. آخر آيه براي ريشه 
وظيفة   مقام  اين  در  نه    علماي بنابراين  مبارزه  رباني  كه  مبارزة  سكوت  با  است،  حقيقي 

.  طريق خاص خود نه با اسلحة ظاهري  شيطاني بهو معاصي و حركات    خرافات

كه با خداي    الهي   مردان 
الهام اعلٰي  از مبدأ  را    خود به خلوت و مناجاتي پردازند،  راه چاره  از حق،  استمداد  با  گيرند و 

قرار  دريافته به نشرحقايق پردازند. اميد به حق كه حقايق ناب الهي در دسترس تمام افراد بشر  
 گيرد تا چگونگي مبارزه با نفس را دريافته و اين غريزه را مهار كنند. 

حق  رهبران  بر  كوشيده   درود  همواره  انسانكه  غفلتهاند  خواب  از  را  بر    ا  و  كنند  بيدار 
ايشان، حقايق تابناكي است كه از عالم ُعلوي و ملكوتي  مراتب پاكي و عفت آنان بيفزايند. كالم  

 رهاند. هاي روحي و جسمي ميها را از ظلمت بيماريبر سينة آنان جاري شده، انسان 
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اسالم  مقدس  معّين    دين  را  زنان  و  مردان  فساد، وظايف  با  مبارزه  كيفيت  آموزش  ضمن 

َاي َها الَّذيَن ا َمنُوا لٰتَْدُخُلوا ُبُيوتًا    يٰا »فرمايد  كند و با نظر به روح مسائل ابتدا به عنوان مقّدمه مي مي
تَْسَتا نُِسوا...   َغْيرَ  َحتاٰي  ِف   ُبُيوتُِكْم  تَِجُدوا  َلْم  َلُكُم  َفاإِْن  ِقيَل  اإِْن  َو َلُكْم  ُيْؤَذَن  َحتَّي  تَْدُخُلوَها  َفاَل  ا ََحًدا  يَها 

ايمان شما حق نداريد بدون آگاه ساختن و ِاسِتعالم به  اي اهل  ...   ارِْجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو ا َْزَكي َلُكمْ 

  نباشد، وارد نشويد واين كه اجازه دهند ... و اگر كسي در خانه  منزل ديگري وارد شويد، مگر  
اگر در خانه باشند و اجازه ندهند وارد نشويد، و اگر گفتند برگرديد، بازگرديد كه اين براي شما  

 . «تر است ...پاكيزه

خانه زمان، درب  آن  به رسم  اعراب بنا  داخل    هاي  اجازه  بدون كسب  و هر كسي  بود  باز 
ِاهانت مي براي خود  را  اجازه گرفتن  اين  را    دانست؛ اسالم منزل ديگري شده، حتي  اين رسم 

نيز در رديف خانه  بيوت  البته برخي  باغ منسوخ كرد.  مانند  هاي محصور و  هاي مسكوني است 
 اكن نباشد.هاي متعلق به افراد ولو كسي در آنجا سخانه

و ديگري حفظ سّر خصوصي افراد كه ممكن    حكم فوق را دو معناست: يكي حفظ ناموس 

نباشند   مايل  آن  از  ديگران  آگاهي  بر  :»است  َلُكْم...  َخْير   است  ذٰلُِكْم  بهتر  شما  براي  «اين 

َو اِْن قيَل  »فرمايد:آنجاست، بعد مي هايي نيست كه زن در  بنابراين حكم ِاستيذان مخصوص خانه 
َفاْرِجُعوا اِْرِجُعوا  بازگرديد  ...َلُكْم  برگرديد،  گفته شود  به شما  اگر  رنجيده خاطر «و  نبايد كسي   ،

و است  مطلق  و  عام  حكم،  اين  َلُكمْ »شود.  َاْزكٰي  پاكيزه  :ُهَو  شما  براي  آن  استمراعات  . «تر 

ها و  هاي زيادي است، اين دروغگوييسبب رهايي از قيد تكّلفات و ناراحتي  رعايت احكام قرآن
 اعتنايي به احكام الهي است. ها عمدتًا معلول بي ناراحتي

 فيٰها   ةٍ اح  اَْن تَْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر َمْسُكونَُ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنٰ »فرمايد:  بعد استثنا قائل شده مي  ية آ  در
مٰ  َيْعَلُم  الل ُه  َو  َلُكْم  تُُْبُدوَن َو مٰا تَْكتُُمونَ َمتٰاع   مسكوني  هاي غير : بر شما گناهي نيست كه به خانه «ا 

مغازه  مانند  است  عموم  آمد  و  رفت  محل  كه  اماكني  يعني  شويد،  يا داخل  و  پاساژها  ها، 

نبايد    ِاالّ و    «فيٰها َمتٰاع  َلُكمْ »هاي عمومي به شرطي كه نفعي يا كاري مشروع داشته باشيد  گرمابه

مي  آيه  آخر  در  لذا  سازيد،  فراهم  را  ديگران  مزاحمت  و وسايل  تبارك  خداوند  تعالي    فرمايد: 

و نيت شما آگاه است كه به چه    به قصد، يعني  «كنيدداند آنچه را كه پنهان و يا آشكار مي مي

 شويد.منظوري وارد آن مكان مي 
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وا ِمْن َاْبٰصارِهِ »فرمايد:  بعد از مقّدمات مذكور خداوند متعال مي  ْم َو َيْحَفُظوا قُْل لِْلُمْؤِمنيَن َيُغض 
هاي خويش را حفظ  هاي خود را فرو پوشند و عورتبگو به مردان مؤمن كه ديده   فُُروَجُهْم... 

  .«خود را حفظ نمايند...  هايهاي خود را فرو خوابانند و دامن كنند. به زنان مؤمن بگو چشم 

 
 تهديد. شود: تأديب، تنبيه، در اين آية شريفه، سه معني عظيم مشاهده مي 

فرمانبرداري مولٰي است و راه ندهند  ادبي است. بي بي  ِاالّ اّما ادب،  الهي  ادب را در مجلس 
 زيرا اليق محفل الهي نيست.

كردن بيدار  يا  تنبيه  َلُهمْ »اّما  َاْزكٰي  آنها كننده پاك   : ذٰلَِك  براي  است  به  «تر  عمدي  نگاه   .

نامحرم، كبيره است و اگر چشم خود را حفظ نكند، بسا كه عادت به نظربازي و دلبستگي به  
محّرمات پيدا كند.  

 

َيْصَنُعونَ ال  اِنَّ » فرمايد  اّما تهديد، مي  بِٰما  .  «كنيد آگاه است: خداي تعالي به آنچه ميل َه َخبير  

نظر  »فرمايد:  مي   )ص(اين تذكر كافي است كه مردم از گناه اجتناب نمايند. حضرت رسول اكرم

نمايد، خداي  . هر كس آن را ترك  كردن به محاسن زن، تيري است زهرآلود از تيرهاي شيطان

براي او به درجة اعتياد رسيده،    چرانيولي كسي كه چشم   «چشاندتعالي لذت عبادت را به او مي 

 محال است كه لذت عبادت و مناجات را درك نمايد.

آمده    «از ديدگانشان: ِمْن َاْبٰصارِِهمْ »شريفه    ية اصل معناي چشم، عين است نه َبَصر، در اين آ

ُعُيونِِهمْ »نه   فرق    «هايشاناز چشم:  ِمْن  فارسي  در  كه  بصر، چنان  و  عين  ميان  است  فرق  زيرا 

از   است ميان چشم و ديده. كلمة چشم وقتي بكار رود كه مقصود خود چشم است قطع نظر 
در لذا  آن.  ديد  زيبايي  كيفيت  و  تناسب  توصيف  موق   هنگام  و  ديده  كلمة  استعمال  ع  چشم، 

چشم مناسب و صحيح نيست، گرچه گاهي اشتباهًا ميان    توصيف كيفيت ديد آن، كاربرد كلمة 
اين دو فرقي ننهند. اين تفاوت در زبان عربي بيشتر مورد توجه است تا زبان فارسي. عين خود  

رو با حفظ مراتب  اين از    چشم است لكن بصر، نگاه و كار چشم، چه نگاه ظاهري باشد يا باطني.

َاْبٰصارِِهمْ »بالغت    فصاحت و وا ِمْن  وا ِمْن ُعُيونِِهمْ »فرمايد نه  مي  «از نگاهشان بکاهند:  َيُغض  از  :  َيُغض 

 اينجا مقصود كيفّيت نگاه است نه خصوصيات چشم.، چه در  «هايشان بکاهندچشم
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وا  »كلمة   ماّدة    «َيُغض  و   « َغضا »از  غّض  لغت  دو  هر  چه  اگر  است.  دادن  كاهش  معناي    به 

ها همراه عين  شود، لكن غمض به معناي برهم نهادن پلك َغْمض در مورد چشم استعمال مي 
آيد، و غّض بصر يا آيد و غمِض عين يعني از كاري صرفنظر نمودن. اّما غض با بصر يا نظر مي مي

از   منظور  بنابراين  نگاه.  دادن  كاهش  يعني  َاْبٰصارِِهمْ »نظر  ِمْن  وا  كاهش    «َيُغض  را  نگاهتان  يعني 

 دهيد، خيره نشده و تماشا نكنيد. 
شود. در سورة لقمان از زبان آن بزرگوار به  مالحظه مي  در آيات ديگر نيز همين معني غض

يعني فرياد نزن. مخصوصًا   «صوت خود را كاهش دهو  :اْغُضْض ِمْن َصْوتَِك   وَ »فرمايد فرزندش مي 

اين دقيقه به طالبين و سالكين توصيه شده كه در پيش استاد رعايت كنند. چنان كه در آيه  

وَن اَْصٰواتَُهْم ِعْنَد رَُسوُل ا» فرمايد:  ديگري مي  : قُُلوَبُهْم لِلتَّْقويٰ  الل ُه  لل ِه اُولٰئَِك الَّذيَن اْمَتَحنَ اِنَّ الَّذيَن َيُغض 

دهند، آنان كساني هستند كه خداوند  كاهش مي   كساني كه صداي خود را در حضور رسول خدا

  اي زنان پيغمبر »رسد: . مانند آن كه وقتي خطاب مي «هايشان را به تقوي آزموده استمتعال دل 

نيز بايد از اين آيه درس بگيرند، بخصوص آنان كه    زنان پاكدامن   « شما مانند زنان ديگر نيستيد

اي كه از تعاليم عاليه برخوردار شده و  اي هستند و يا بانوان محترمه در دودمان و خاندان جليله 
 مورد تصديق استاد الهيند، مانند زنان ديگر نبوده و وظايفشان ماوراي سايرين است. 

هاي  عورت   «َيْحَفُظوا فُُروَجُهمْ »يا    «َيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ »فرمايد  در آيات مذكور مي  قرآناين كه  

دهد كه احكام دين آسماني ميان زن و مرد  خود را بپوشانند خواه زن باشند يا مرد، نشان مي

بپرهيزند.   منَكر و زشتي  از هر  و  باشند  پاكدامن  بايد  دو  ننهاده، هر  بِ   وَ »فرقي  ُخُمرِِهنَّ  ْلَيْضِرْبَن 
روسري ُجُيوبِِهنَّ   ی َعل با  بپوشانند:  را  خويش  سينه  و  گردن  خود،  ستر  در  .  «هاي  جهالت،  اّيام 

پيراهن  زنان  نبود،  معمول  مي عورت  اسالمهايي  بود،  نمايان  گريبانشان  و  سينه  كه    پوشيدند 
 دستور داد كه بايد اين مواضع را نيز بپوشانند. 

ا نَّ  َو لُٰيُْبديَن زيَنَُتهُ »فرمايد:  نيز مي  ِمْنٰها...   اِل آشكار نسازند مگر  هاي خود را  زينت   مٰا َظَهَر 

هايي اطالق شود كه از  كلمة زينت اعم است از زيور در فارسي. زيور به زينت   «آنچه پيداست...

آرايش به آن است. در  بدن جداست و زينت، همه زيورها و  از بدن و متصل  اينجا  هاي خارج 
هم به    آنشده    هايي است كه زن نبايد آنها را ظاهر سازد مگر در مواردي كه استثنا مراد زينت 

عدة مخصوصي مانند پدران، شوهران، و... و مردان طفيلي كه حاجت به زن ندارند و كودكاني 
بعد   است؛  مراتبي  هم  را  زينت  دادن  نمايش  البته  ندارند.  را  زن  از  برخورداري  قدرت  كه 



197           دو عايق اوليه در سلوک                                                                                  رفع 
                          

كه جلب  مي باشد  رفتارشان طوري  و  مشي  يعني  نكوبند...  زمين  به  را  پاهاي خود  كه  فرمايد 
 توجه ديگران را ننمايند. 

اي گروه مؤمنين به   :َاي َها اْلُمْؤِمنُوَن َلَعلَُّكْم تُْفلُِحونَ الل ِه َجميعًا   یتُوُبوا اِلَ »فرمايد:در پايان كه مي 

باشد كه رستگار شويد باز گرديد  الهي كوتاهي  «سوي خدا  انجام فرامين  ، هشدار است كه در 

 نكنند.

و نامحرمّيت را مراتبي است. همسر و مادر انسان به او محرمند، لكن مراتب اين    محرمّيت
ها متفاوت است. همچنين خواهر نسبت به برادر محرم است و پسر به مادر ولي اين  محرمّيت 

 ف خود آشنا باشد.اي به وظايمحرمّيت يكسان نبوده و سالك بايد در هر مرتبه 
به ديگري   نامشروع  ارتكاب حرام شود، حرام است. اگر فردي بطور  هر نگاهي كه موجب 
بنگرد، آن شخص نسبت به او نامحرم است. اگر خداي ناكرده برادري به خواهري يا خواهري به  
برادري چنان بنگرد كه موجب تحريك   به  برادري  يا  به مادر و برعكس  يا فرزندي  برادر خود 

 نفس شود، مسّلمًا اين نگاه حرام و در اين مقام آن فرد نسبت به او نامحرم است. 
عدم تزكيه    ةو تحرك نفساني است كه در نتيج علت اين امور انحرافي، ِاغوا و ِاغفال شيطان

.  آيدبه وجود مي   و تهذيب نفس 

 

رعايت   عدم  در  افراد  ساير  است.  عموم  ماوراي  حق،  طريق  سالكين  وظايف  و  تكاليف 
مس كه  بسا  مكروهات  و  مكتب  ئمستحبات  در  كه  سالكي  اما  نباشند،  الهي ول  استاد    مقدس 

تربيت يافته بايد تا حّد امكان اين امور را به رضاي حق مراعات نمايد، چه رسد به ترك واجب  
 اي!يا ارتكاب كبيره

نوافل   به  مباشرت  محّرمات،  و  واجبات  رعايت  بر  عالوه  كه  است  بشارت  را  و سالكيني 
 اجتناب از مكروهات نمايند، كه بدون مراعات اين دو به مقام َاعلٰي ِعّلّيين نتوان رسيد. 

از   يكي  است.  مراتبي  كراهت  و  ِاسِتحباب  لحاظ  به  را  مكروهات  و  مستحبات  از  يك  هر 
از آن    اعمال مكروهه طالق  است كه به علت كراهت مافوق تصورش، توصية شديد به اجتناب 
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 است.
از  طالق امور و اعمال مبغوض و منفور  ، حاللي است مبغوض و منفور! در حالي كه تمام 
اسالم خشم نظر  طرفي  از  اسالم  كه  چيست  مبغوض  حالل  پس  شده،  تحريم  به  ،  آلود 

 دهد؟ نگرد و از او بيزار است، و از سوي ديگر مانع قانوني در جلو او قرار نمي دهنده مي طالق 
ازدواج  كه  است  اين  از  ُعْلقه   حقيقت  قراردادي،  نه  است  قانون  ايناي طبيعي  آن  براي  رو 

مربوط به يك    ها طبيعت وضع شده نه پيمان قراردادي مانند رهن و اجاره و وكالت. اين پيمان
سلسله امور اجتماعي است و براي آنها قانون طبيعت وضع نشده، زيرا طبيعت و غريزه در آنها  

 و يگانگي استوار است.  دخالتي ندارد، لكن پيمان ازدواج بر پاية مهر و محبت
قراردادي، در متن طبيعت داراي قانون طبيعي ، پيش از هر قانون  نيز مانند ازدواج  طالق

و اتصال است و طالق، جدايي و انفصال. چه در ازدواج و    است. ازدواج، پيمان يگانگي و محبت 
 چه در طالق بايد قانون طبيعت رعايت شود. 

ازدواج  پيمان  محبت   اصل  و  يگانگي  اساس  و   بر  است  از    استوار  است  فرعي  همكاري، 
اما پيمان هاي قراردادي بر مبناي همكاري است. در مكانيسم طبيعي ازدواج، زن  فروعات آن. 

محبت مرد نسبت به او خاموش گردد و زن از    ة دارد. اگر شعل  در كانون خانواده مقام محبوبي
بر مبناي مهر و محبت  مقام محبوبي سقوط نمايد، نظام خانواده برهم مي  خورد و پيماني كه 

 استوار باشد، تابع زور و قدرت نيست.
قانون مي  اجتماعي،  به  در قراردادهاي  ُملزم به همكاري عادالنه كند، لكن  تواند دو نفر را 

توان دو نفر را ملزم به دوستي و صميميت با هم نمود تا نسبت به  نوني نمياجبار و قدرت قا 
آميز  از زن نمود و روابط محبت  همديگر فداكار و سعادتخواه شوند. موقعي كه مرد سلب محبت 

توان با قدرت قانون آن دو را در مقام محبوبيت و دوستي نگاهداشت؟  از ميان رفت، چگونه مي 
،  نگرد. اگر چه براي جلوگيري از طالقبه اين وضع ناگوار با ديدة تأسف مي  كه اسالم   اين است 

اي صادر فرموده، ولي در صورت عدم حصول اثرات مفيد و مثبت، راضي به  دستورات حكيمانه 
 بقاي آن وضع نابسامان نيست. 

از  بدترين اهانت به زن سلب محبت تو   مرد از اوست كه بگويد من تو را دوست ندارم و 
مرد    ةقانوني در جلوي او بگذارد كه به زور و اجبار زن در خان  متنفرم. حال آيا رواست كه اسالم
او    ةنگهداري و نفق  ةداشت و هزينمرد نگه  ةتوان زن را در خاننگاهداري شود؟ آري به اجبار مي

 شود. ايجاد نميرا تأمين كرد، ولي بدين وسيله بين آن دو محبت  
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زن، معلول محبت مرد به اوست. وقتي مرد به همسر خود مهر نورزد، زن نيز    اكثر محبت
رو بعد از انجام دستورات حكيمانه اگر اصالحي صورت نگيرد،  اينكند. از  از او سلب محبت مي 

 داند.چنان زندگي نابسامان را جايز نمي  ة ادام اسالم 
از ناحيه زن مانند سلب محبت مرد از او نيست و خانواده را متالشي    اّما آغاز سلب محبت

كند. طبيعت، كليد سعادت خانواده را به مرد سپرده و اوست كه بايد به زن محبت كند. با  نمي
رود كه ممكن است  مهري از ناحيه زن، معمواًل محبت مرد به زن نه تنها از بين نمي شروع بي

 تواند زن را بر سر مهر آورد. ي دانا و عاقل باشد، با ابراز محبت ميآن را تيزتر كند. اگر مرد
بارداري ايام  در  خصوصًا  است  شوهر  مهر  مورد  در  كنجكاو  و  حساس  بسيار  با زن  او   .

مي  گاه  و  درونش خوشحال شده  در  بچه  اولين حركت  به  احساس  بيرون  خواهد  عالم  از  كّلي 
مهر و  بچه خود نمايد. در اين ايام، توقع زن نسبت به  وجه را معطوف به  خلوت كند و كمال ت

گردان از  او خواهان بعضي چيزها و روي است. در اين دوران گاه دل  همسرش روزافزون    محبت
 برخي ديگر است؛ مرد بايد به اين امر اهميت دهد و با توجه خاص مراقب حال زن باشد.

وظايف مرد ماوراِء اوقات ديگر است، لكن متأسفانه بيشتر مردان از اين    در مدت بارداري
اندامش ناموزون گشته و از ِوجاهتش كاسته شده، تهّوع و  كنند. زني كه  وظايف شانه خالي مي

نزديك به    ةشود، با همة اين زحمات خوشحال است كه در آينددردهاي متوالي به او عارض مي
گردد. در قبال اين افتخارات و زحمات، اگر شوهر ناجوانمردانه به زن  ي افتخار مادر شدن نايل م

دهد و اين آبستني براي او، نه افتخار  اعتنا شود، اين افتخار جاي خود را به حقارت مي و بچه بي
 كه ِاحِتضار است. 

به   ابراز ُمداوم عواطف و احساسات خود نسبت  امر  از وظايف مهم مرد،  اين  همسر است. 
مانند باران كوهساران است  مرد به شود. عواطف فرزندش مي فزايش عواطف زن نسبت به سبب ا

ها و رياحين. اگر باران از كوهسار سرازير نشود،  منزلة گل   منزلة چشمه و فرزندان به   و زن به 
با آب زالل خويش، گل نمي   ، چشمه خشك شده اگر  تواند  آري  نمايد.  را سيراب  رياحين  و  ها 

گل   محبت و  خشك  چشمه  نگردد،  سرازير  حقيقت  باران  پژمرده  همچون  پس  مي ها  شوند. 
 صفاي خانواده از مهر و محبت و عواطف مرد است. 

شوهري كه در راه هوي و هوس و به خاطر اختيار نمودن زن دوم، همسرش را شكنجه  
اين بيدهد، چه چيزي مي را جبران كند و جايگزيتواند  او  به محبت مهري  نياز زن  شوهر   ن 

ناجوانمردانه شوهر سخت مخالف است و براي جلوگيري از    با طالق   شود؟ اين است كه اسالم 
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 آن، دستورات مهمي صادر فرموده است.

ازدواج  تعالي موقع  بَِمعْ »گيرد كه  از مرد پيمان مي   خداي  بِِاْحٰسانٍ َفِاْمٰساك   تَْسريح   َاْو    :ُروٍف 

بندم  يعني من عهد و پيمان مي  «آزاد كردن  ي شايستگه  نگاه داشتن يا ب  يخوبه  ب  پس يا زن را 

طالق  بر  بنا  شرعي  داليل  به  وقتي  و  كنم،  نگهداري  خوب  همسرم  از  و    كه  نيكي  به  شد،  او 
 احسان او را طالق دهم. 

  َاقَْرْرُت » به زبان حال و قال گويد    فرمايد كه مرد بايد در مقام ازدواج مي   )ع( حضرت صادق
الل هُ  َاَخَذ  الَّذي  ، همان پيمان  «شوم كه بر عهد و پيمان خود وفادار باشم: من متعهد مي بِميثٰاِق 

بِِاْحٰسانٍ » تَْسريح   َاْو  بَِمْعُروٍف  اكرم«َفِاْمٰساك   رسول  حضرت  ِفي  » فرمايد:  مي   )ص(.  للَه  النِّٰساِء  اِتَُّقوا 
بَِامٰانَُ  َاَخْذتُُموُهنَّ  رفتار  :  لل هِ ا  ةِ بَِكَلمَ   فُُروَجُهنَّ   اْسَتْحَلْلتُمْ   وَ   الل هِ   ةِ َفِانَُّكْم  الهی  تقوای  با  زنان  مورد  در 

 .«ايدکنيد که آنان امانات الهي در دست شما هستند و به کلمة الهی آنان را برخود حالل کرده

هاي گوناگون زنان خود را تحت  ايماني كه در صدد طالقند، به بهانه مردان هوسران سست  
مي  قرار  زاشكنجه  او دختر  كه چرا  بهانه  اين  به  مثاًل  باب  يي دهند،  اين  در  هم  امروز  ده! حتي 

 شود.هاي زيادي ديده مي ناراحتي

اي صادر نموده: بر خالف عقد، از شرايط  ، دستورات حكيمانه براي جلوگيري از طالق  اسالم
از شرايط   َعْدَلين است. مسّلمًا يكي  نيز حضور  ماهانه و  از عادت  صّحت طالق، پاك بودن زن 

ز  اندرعدالت تا حدي آشنايي به مسائل شرعي است تا فرد عادل بتواند آن زن و مرد را پند و  
دهد. عالوه بر آن، ُمجري طالق بايد به وظايف خود واقف باشد و آنها را نصيحت و راهنمايي  

شناسند و نه آن  كند. اّما با حضور دو رهگذر كه نه مجري طالق و نه زن و شوهر آن دو را مي 
 آميز؟!تواند صحيح باشد و حضور اين دو حكمت دو شاهد اين زوجين را، چگونه اين طالق مي

از ناحيه خداوند تبارك و تعالي چنان زن را به من    فرمود: جبرائيل  )ص(ت رسول اكرمحضر 
اي  فرمايد:  مي داد. آن بزرگوار    توان او را طالق نمي   توصيه و توصيف نمود كه بجز مورد فحشاء 

مٰا َاَحلَّ الل ُه َشْيئًا اَْبَغُض  »مردم بترسيد از طالق و در راه هوي و هوس به زنان خود شكنجه ندهيد  
 . «تر از طالق نيستهيچ حاللی نزد خدا مبغوض : اَِلْيِه ِمَن الطَّالٰقِ 

ممكن    است. گرچه در ميان فقها   «َحَكميَّت»،  براي طالق  و قرآن   ديگر از تعاليم مهم اسالم 
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شود، اّما  است بر وجوب يا استحباب آن اختالف باشد و متأسفانه در عمل هم به ندرت اجرا مي 
بر طبق َنّص صريح قرآن، حكمّيت واجب است و ترك آن موجب عقاب. دو نفري كه از خانواده 

مي  انتخاب  َحَكم  عنوان  به  مرد  و  آشنا  زن  خود  شرعي  وظايف  به  كمال  حّد  در  بايد  گردند، 
فرمايد: موقعي كه ترسيديد ميان زن و شوهر ِانِفصالي افتد، َحَكمي از  اوند متعال مي باشند. خد

ناحيه كسان زن و َحَكمي از ناحيه كسان مرد انتخاب كنيد، اگر حكمين حقيقتًا خواهان اصالح  

فَ »گرداند  ميان زن و شوهر باشند، خداوند آنان را موفق مي  َبْيَنُهٰما  اْبَعثُوا َحَكمًا َو اِْن ِخْفتُْم ِشقٰاَق 
الل هُ  ُيَوفِِّق  اِْصالٰحًا  ُيريٰدا  اِْن  َاْهلِٰهـا  ِمْن  َحَكمـًا  َو  َاْهلِِه  از جداي  :َبْيَنُهٰما   ِمْن  اگر  بيم    ي و  ميان آن دو 

  ي اگر سر سازگار  ، از خانواده آن زن تعيين كنيد  ياز خانواده آن شوهر و داور   ي داريد پس داور

 . «خواهد داد يدارند خدا ميان آن دو سازگار 
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است. سالك    تواند به واسطة آن از مبدأ به مقصد رسد، زهد حركتي كه سالك راه حق مي 
 طريق حق بايد زهد و تقوي را پيشة خود سازد. زاهد كسي است كه داراي سه خصلت باشد:

 مجاهده با نفس در ترك ُمشَتهّيات و َزخارف دنيوي.  -اول 
 تزكيه اعمال  -دوم 
 بذل جوارح در راه حق  -سوم 

خود    متعال براي اولياءداند كه آنچه خداوند  زاهد هرگز به دنياي پست تن ندهد، زيرا مي 
ذخيره فرموده از مقامات عاليه و درجات رفيعه، بهتر است از اموال و ساير عاليق دنيوي. پس  

بلكه در مرحله  اعراض نمايد،  از دنيا به جهت آخرت  از ُحطام دنيوي  زاهد كسي است كه  اي 
شاد   ، محزون و به دست آمده  ، اعراض و از اخروي ِاغماض كند. چنين كسي را از دست رفته

 نكند. 
السالم فرموده: هر كسي به گذشته افسوس نخورد و به آينده  عليه   حضرت اميرالمؤمنين 

زهد  به  از دو جهت  نباشد،  بين دو كلمة قرآن   شاد  و زهد  فرمايد:  است كه مي   مجيد   رسيده 

لَِكْيالٰ تَا َْسْوا َعلٰي مٰا  »محزون نشويد بر آنچه از دست دهيد و شادي نكنيد به آنچه به شما رسد.  
 . «فٰاتَُكْم َو لٰ تَْفَرُحوا بِٰما ا تٰيُكمْ 

زهد زهد    زاهد  در  زيرا  نطلبد،  منزلتي  و  قيمت  و  قدر  آن  براي  و  نكند  مشاهده  را  خود 
نمي  و  ندارد  الهي  لقاء  جز  مقصودي  كه  است  حق  تجّليات  غرق  چنان  چيزي  خويش  خواهد 

پرستي  به مقام خدا  پرستيدر نيامده و از مرتبة نفس   حجاب او شود. كسي كه از مقام خودبيني 
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 نرسيده، به مقصد نخواهد رسيد.
نيز  صاحب تقوي نه تنها از معاصي پرهيز كند كه حتي از ترس وقوع معصيت، از شبهات  

فرمايد: پرهيزگار باشيد كه بدون پرهيزگاري نتوان به خدا  مي   )ع(اجتناب نمايد. حضرت صادق

. شخص پرهيزگار از تصّورات واهي و تخّيالت  «بِاْلَوَرعِ   اِلا الل ِه    َعَلْيُكْم بِاْلَوَرِع َو لُٰينٰاُل ِعْندَ :  رسيد 

ساده  جا دور شده در بند قيود نفساني و تجمالت دنيوي نيست. سالك پرهيزگار به زندگي  بي
 رساند.عادت كرده و عمر خود را زير نظر موالي خود به آخر مي

از دنيا و متاع و نعمت زهد ِاعراض كّلي  زيرا قرآن،  از    هاي پاكيزة آن نيست.  برخورداري 

را تجويز و تحريم متاع دنيا و نعمت  َمْن  »كنندة آن را سرزنش نموده است  هاي پاكيزة آن  قُْل 
َم زينَُ  ْزقِ  لِِعٰباِدهِ   َاْخرَجَ  الَّتي الل هِ   ةَ َحرَّ يِّٰباِت ِمَن الرِّ هاي پاكيزة : بگو كيست كه متاع دنيا و نعمت َو الطَّ

 « كند؟ميآن و زينت الهي را كه براي بندگانش نمودار ساخته، تحريم  

خبري است و حركت  به اعراض كلي از دنيا و متاع نيكوي آن، از بي  بنابراين، تفسير زهد

كه   الهي  فرمان  َطيِّ يٰا  »در خالف  ُموا  لٰتَُحرِّ ا َمنوا  الَّذيَن  َلُكمْ َاي َها  الل ُه  َاَحلَّ  مٰا  اهل    : ٰباِت  ايمان،  اي 

 . «خدا بر شما حالل گردانيده استهاي پاكي را كه تحريم نكنيد نعمت

كسي كه از طريق مشروع نعم الهي را به دست آورده، اموال و امكانات مادي خود را در  
كند، با اين  دستگيري مي  خود را ادا كرده از فقرا  كند، حقوق واجبةموارد خداپسندانه صرف مي 

به اسالم نه در رديف محّرمات كه در  و مسلمين خدمات شايان مي   امكانات  او  نمايد، حركت 
 زمرة فضايل است. 

است تا با محروميت مسلمانان از    و دشمنان اسالم  غالبًا چنين تبليغات از ناحية بيگانگان
اين نعمت از  بيفزايند.  بر مراتب سلطة خود  آنان درآمده  امور به چنگ  الهي، زمام  رو گاه هاي 

اي ظاهرًا در لباس اسالم و روحاني و باطنًا ملّبس به لباس كفر، مردم را وادار به اختيار فقر  عّده 
ه با چه تبليغاتي مردم را از تحصيل فرزندان خود  ها نرفته كاند! هنوز از خاطرهو ناتواني نموده

داشتند كه مبادا از دين اسالم خارج گردند، و نيز توصية آنان به تحمل  در مدارس بر حذر مي 
مي  دوست  را  فقر  تعالي  و  تبارك  خداي  كه  بود  َمْسَكَنت  و  َرأيُ فقر  به  بعد  اما  اْلَعين  دارد! 

اينان اكثر اوقات حتي امتيازات قدرت را در نظر شانند!  ايترين مردم خود  مشاهده شد كه ُمرّفه 
َسفَسطه  با  و  داده  جلوه  پست  و  خوار  َقَدر مردم  و  قضا  و  محتوم  سرنوشت  از  سخن    گري 
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به تحصيل  مي قناعت  با  را  مردم  زبون گردند. گاهي هم  و  درآمده  زانو  به  تا مسلمانان  گفتند 
 اند.تخدير نموده، ادراك و تفكر در معاني باطنيه علوم و معارف حقه ظواهر علم و ممنوعيت از 

بر اساس منابع اسالمي،  
عالي   كه  به خدا  تقّرب  براي  ماِسوٰي  و  دنيا  از  اعراض  معني  است  زهد  اين  مرتبة  ترين 

هاي دنيا از زندگي نيست. زيرا چنين حذفي بر خالف  است. بنابراين زهد حقيقي حذف نعمت
 تازان است.مشيت الهي بوده و به منزلة خالي كردن ميدان براي يّكه 

مكروه  قارون  او  براي  داشت  كه  مادي  امكانات  و  سيم  و  زر  همه  حقوق    آن  چون  نبود، 
امتناع ورزيد و آن را ادا ننمود، كشش دل او به زر و سيم و  حق  از وي ُمطالبه كردند،  تعالي 

 اموال دنيا، مكروه بود.
ايشان آلودة شدند زيرا كه دل    ار روزگ  بسا كساني كه دانگي در خواب نديدند، فردا فرعون

حرص دنيا بود. و بسا كساني كه اموال دنيا در اختيار او نهادند، فردا اثري از آثار داغ دنيا بر وي  

ُوُجوه   »ظاهر نگشت، او دل خويش به خدا سپرده بود. سرانجاِم مرِد دينداِر دنياگذار اين است  
ُمْسِفرَ  و عاقبِت    «شادانند  درخشانند خندان و  يهايدر آن روز چهره:  ة  ُمْسَتُْبِشرَ   ة  ٰضاِحكَ   ة  َيْوَمئٍِذ 

است كه بر آنها   يهايو در آن روز چهره :  ة  ُوُجوه  َيْوَمئٍِذ َعَلْيٰها َغَبرَ »گذار اين است  مرِد دنياداِر دين 

 .«غبار نشسته

كه سالك بايد كمال توجه بدان نمايد، اين است كه دنيا گذرگاه    يكي ديگر از مراتب زهد 
بسيار پرمعنايي است كه آگاهي و هشياري در آن موجب تقويت قوا و استعدادهاي انساني و 

 هاي اوست.اصالت بخشيدن به شناخت
تخّيالت  ، كوتاه كردن آرزو است. اين عامل الهي از ورود  اي از مراتب زهدهمچنين مرتبه 

كند و او را با حقايق  اساس به مغز و روان انسان جلوگيري مي ها و رؤياهاي بيواهي و وسوسه 
مي  عاليمربوط  منبعي  چه  جمال  سازد.  آنچه  و  كند  متصل  به حقايق  را  انسان  كه  اين  از  تر 

 د.خواري و نيرنگ و ظاهرسازي، از افق دلش دور سازپوشاند مانند فريب معني و حقيقت را مي 
اين كه آمال و آرزوها صرفًا مربوط به  است به دو معنا: يكي    از عالئم شقاوت، طول آرزو

عالم ماّدي و ماّديات باشد، يعني به خاطر دنيا كه مذموم است و عالمت شقاوت، نه به خاطر 
خدا كه عين معنويت است. ديگر اين كه آمال ولو مشروع و معنوي باشد كه بخواهد حتي از  

ولي   گردد،  متجّلي  معنوي  نور  نكند.  ماديات  فعاليتي  و  تالش  آمال  اين  به  رسيدن  قبال  در 
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بدون كوچك معنوي  و  الهي  آرزوي  است. بنابراين  از عالئم شقاوت  نيز  فعاليت  و  تالش   ترين 

َو ا »:  اندپيشوايان عظام الهي فرموده  ْكُر ِعْنَد النَِّعمِ  ْهُد قَْصُر اْلََمِل َو الش  ُع ِعْنَد اْلَمٰحارِمِ َالز    زهد :  لتََّور 

هاست و َتَورُّع در موقع رويارويي با كوتاه كردن آرزوست و شكر در هنگام برخورداري از نعمت 

 .«محّرمات

مادام كه كوتاهي آرزو در سالك طريق حق تحقق نيابد و از بيماري رواني طول َاَمل رها  
به منشود، نمي  لفظًا  نه  تا عماًل و  به عالم شكر گام نهد، و  به عالم  تواند  را  او  قام شكر نرسد، 

توّرع راهي نيست. در طي هر يك از اين مراحل مقدس، تفكر مقّدم است بر عمل، چه بدون  
  پذير نيست. كسي كه تفكرش به سوي عالم قدس تحقق   تفكر الهي هيچ يك از اين مراحل زهد 

 اوج گرفته و دوام تابش نور حق را در دل خويش خواهان است، او زاهد است.
از نعمت  از مراتب شكر،  شكر يعني استفاده  الهي در جايي كه مورد پسند خداست.  هاي 

ترين عوامل سازندة روح است. تفكر در فيض هستي  تفكر در لطف الهي است كه يكي از عالي
اية خود را ارزان از دست ندهد و دست از تكاپو و تحصيل  شود كه انسان اوقات گرانمسبب مي 

 خيرات و كماالت برندارد. 
ور شدن  خاصي است كه انسان در هنگام غوطه   ايجاد سرور و انبساطاز نتايج مهم شكر،  

آگاه باشيد  :  ْم َو لٰ ُهْم َيْحَزنُونَ َالٰ اِنَّ َاْولِٰياَء الل ِه لٰ َخوْف  َعَلْيهِ »شود  نميدر مصائب و شدايد مختل  

و موفق به پرهيزكاري كامل در   «شوندمي است و نه آنان اندوهگين    يكه بر دوستان خدا نه بيم

مي  محّرمات  با  پليديرويارويي  از  روح  صيانت  پرهيزكاري  اين  از  مقصود  چون  و  گردد.  ها 
هاست، سالك حتي از كمترين مكروهات نيز اجتناب نموده و با رعايت جمع شرايط به  زشتي 

 پردازد. انجام نوافل و مستحّبات مي 

انجام     فرايض،  از  بعد  بنابراين 
 معنوي انسان مؤثر است. مستحّبات به شرط رعايت اعتدال، در تقويت جنبة  

آيد آنچه در عقل پنهان است  فرمايد: به واسطة حكمت بيرون ميمي  )ع(حضرت امام صادق
اعمال   بر  نمايي  مداومت  گاه  هر  است.  نهان  حكمت  در  آنچه  گردد  ظاهر  عقل  واسطة  به  و 
صالحه و نوافل، گشاده شود به روي تو درهاي خيرات، و فراهم شود بر تو اسباب، و برداشته  

 تعالي بر تو به رحمت خويش به غيرحساب. حق شود از جلو چشم تو حجاب، و روزي دهد 
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نوافل،  جويد به من از جهت  فرمايد: بندة من تقّرب ميمي  خداوند متعال در حديث قدسي
شنود  گردم كه به آن مي تا آن كه او را دوست دارم و وقتي كه او را دوست داشتم، گوش او مي 

او مي  آن مي و چشم  به  او مي   بيند وشوم كه  به آن حركت مي دست  اين  گردم كه  در  دهد. 
اجابت مي را  او  بخواند  مرا  اگر  از من سوال كند، عطا ميهنگام  اگر  و  اگر ساكت كنم  و  كنم 

 كنم ... .باشد، باز عطا مي 

تعالي  تعّلم نيست، بلكه نوري است كه حق   علم به كثرت»فرموده:    )ص(حضرت رسول اكرم

گشايد تا ببيند غيب را  هر كه را دوست دارد به او افاضه كند و به آن نور ديدگان قلب او را مي 

دوري كردن  »آيا او را عالمتي هست؟ فرمود:    اي رسول خدا . شخصي گفت:  «و تحّمل كند بال را

رو   و  آن  به  زدن  پا  و پشت  غرور  دار  از  از  پيش  براي موت  مهيا شدن  و  ُخلود  دار  به  كردن 

 . نيل به اين مقام بدون حصول تقوي و َوَرع ميّسر نيست.«رسيدن اجل

بهترين توشه براي سير و سلوك به سوي حق و پيمودن جادة تكامل و رسيدن به مقام  

انسانيت، تقوي است   َفاِ »واالي  تََزوَُّدوا  َخيْ َو  التَّْقويٰ نَّ  اِد  ٰ الزا : توشه برداريد كه به تحقيق بهترين  َر 

 .«توشه تقوي است

حرم امن و ِحْصن محكم و استوار براي انسان، تقوي است. آن مرغ زيبايي كه از آشيان  
به پرواز آمد، تقوي است. تقوي مقام بلندي است كه از آن    برخاست و در هواي دل عارف  ازل 

الل هُ   وَ » فرمايد  نور علم و دانش پديد آيد، چنان كه خداوند متعال مي  ُيَعلُِّمُكُم  َو  الل َه  و از   :  اتَُّقوا 

. علم حاصله از تقوي غير از علم اكتسابي است. «دهدمي خدا پروا كنيد، و خدا به شما آموزش  

علمي محِض نور و حقيقت و كشف مطالب و ادراك حقايق است؛ آن نوري است كه از  چنين  
است   موهبتي  و  فيض  ساخته؛  روشن  را  متقي  انسان  دل  و  قلب  و  زده  سر  الهي  انوار  مبدأ 

 مخصوص به مردمان پرهيزكار. 
اي است كه پس از تزكية نفس و زينت يافتن آن به زيور اخالق نيكو  تقوي حالت و ملكه 

قّوه انسا  آيد و  از معاصي پديد  استعداد خودداري  از آن،  را ميّسر گردد و  با ن  اي كه مخالفت 
عبادات رنجي   و  انجام طاعات  از  تنها  نه  تقوي ميّسر گرديد،  را كه  آسان كند. كسي  را  نفس 

مي  لذت  پروردگار  با  مناجات  و  عبادات  از  كه  و نبيند،  معاصي  ُقبح  بصيرت،  چشم  به  و  برد 
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 اين كه وعدة بهشت يا ترس از عقابي هم نباشد.نمايد ولو  يده و از آن اعراض مي مخالفت را د
و  او محل َتاللؤ انوار علم    مطمئّنةو نفس    كسي كه مداومت به ياد حق نمايد، قلب سليم

ُمْنَكشف شود و هر چيز را به  حكمت گردد و به قدر صفا و نورانيت دل، حقيقت اشياء بر وي  
از   رو اصل و حقيقت تقوي، بلكه اصل هر فضيلتي و منشأ هر كمال و  اين جاي خود شناسد. 

 و شناسايي پروردگار است. و محبت  سرچشمة هر فيض و احساني، توجه و انس

اِلَٰه  »هم نه فقط ذكر زباني مثل گفتن    سالك طريق حق بايد مدام خدا را ذكر كند آن  لٰ 
فايده نيست، لكن زبان بايد حاكي از  اينها بي ، اگر چه  «ه است خدامنّز  :ُسْبٰحاَن الل هِ »يا    « الل هِ   اِلا 

خبر ماَند  انسان قناعت به جنباندن زبان كند و دلش از ياد و توجه به او بي  قلب و دل باشد. اگر 
الهي   اسماء  ذكر  در  ذاكرين  و  از  است  ممكن  چگونه  يابد،  انتقال  ُمَسّمٰي  به  اسم  از  نتواند 

 محسوب شود؟ 

از مبدأ     نوري  به حق،  از متوجه گردانيدن دل  بعد 
آيد كه  اي پديد مي گردد كه در اثر آن، حالت و ملكه و قّوه اضه مي فّياض ازلي به قلب انسان اف

مي  آسان  را  وي  نفس  بر  ِاستيالي  آن،  واسطة  سير  به  طبيعي  ميل  مخالف  آنگاه  و  گردد 

اعمال است  مي و  عبادات  قبولي  ممتاز تقوي،  نتايج  از  اْلُمتَّقينَ »نمايد.  ِمَن  الل ُه  َيَُتَقبَُّل  خدا  :  اِنَّٰما 

 .«پذيردميفقط از تقواپيشگان  

 تقوي را درجات و مراتبي است:
خودداري از معاصي يعني ترك محّرمات بلكه مكروهات، به اين كه چشم و گوش و    -اّول  

 تعالي نگاه دارد.تمام اعضاي خود را از مخالفت و نافرماني حق 
ب  -دوم   مستحبات،  بلكه  واجبات  از  طاعات  و  عبادات  آوردن  جا  از  به  را  خود  كه  اين  ه 

مخالفت اوامر و نواهي شرعيه نگاه دارد، و عبادات و طاعات او به جهت رضاي حق باشد نه به  
 ، كه عبادت او جنبة مزدوري و غالمي به خود گيرد.بهشت و يا خوف از دوزخ شوق

 بهيمي و قواي شيطاني به آن مايل است.ي از آنچه نفس دارخويشتن  -سوم 
رياضت  بدون  و  است،  زحمت  و  رنج  مستلزم  تقوي  حميدة  صفت  به  اتصاف  و    البته 

اگر سالك   نتوان رسيد.  به آن مقام معنوي  با نفس  را آالت نفس بهيمي  مجاهدت  اندام خود 
پرستان و هوسرانان را كه اسير سرپنجة نفس بهيمي هستند، شعار خود قرار داده و رفتار هوي 

تواند قدمي فراتر نهاده روي دل از اين عالم  سازد و با سرپنجه عقل، نفس را نفشارد هرگز نمي 
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 اعتبار بگرداند و با توجه به حق به عالم ربوبّيت آشنا گردد و به حق بپيوندد. اني بيف

تا تو را  من غني و بي»فرمايد:  خداوند متعال مي   در حديث قدسي نيازم، مرا اطاعت كن 

ميرم امر مرا اطاعت كن تا تو را  اي هستم كه نمي! من زنده اي پسر آدمنياز گردانم.  غني و بي
نميرد. زنده  كه  گردانم  من    اي  آدم!  پسر  مي  هرچه اي  مي خواهم،  فورًا  باش  مرا  گويم  شود، 

 .«خواهي بگويي باش، پس موجود شود هرچهاطاعت كن تا تو را چنان كنم كه  

شود و  شته، مظهر صفات حق مي بنابراين، مؤمن كاملي كه حائز كمال مرتبة عبوديت گ
  -غنا. دوم    -فرمايد: اول  تعالي سه صفت از اوصاف بزرگ خود را به عبد مطيع ارزاني مي حق 

 خالقيت. -حيات هميشگي. سوم 
نيست، وارد آن نگردد    اي سالك! سمع خود را نگهدار تا صوتي كه موافق دين اسالمپس  

كه دربان دل است از ورود آن جلوگيري كند و سمع را به آب توبه و استغفار بشويد.    و توحيد 
قدسفرموده   بزرگان عالم  در  كه  الهياند  مردان  مي  ،  را  دوست  از  حديث  كه  سمعي  شنوند. 
تواند حديث يار را بشنود؟ زبان را از ناحق نگهدار، زباني كه  ها حفظ نشده چگونه ميآلودگي

 تواند حديث يار بگويد؟ ناحق گويد فردا كه مردان الهي حديث يار گويند، چگونه مي
ُمح اعمال خود  به  و  باش  مواظب  نوافل  و  فرايض  اداِء  بر  فردا حقايق  اي سالك  تا  اِسب، 

َمْسُرورًا » َاْهلِِه  اِلٰي  َيُْنَقلُِب  َو  َيسيرًا  ِحٰساَبًا  ُيٰحاَسُب  كنند  يحساب  ي زوده  ب:  َفَسْوَف  آسان  و  بس 

به سو باز گردد  يشادمان  دامن دوست «كسانش  بر  تا جز  نگهدار  آشكار سازند. دست  تو  بر 

اين هنوز ورع عام است، كه اجتناب از محّرمات و  نرسد، قدم نگهدار تا جز بر زمين فرمان نرود.  
 احتراز از امور نابايسته و ناشايسته و مشغول شدن به امور بايسته و شايسته است. 

ورع خاص، ورع دل است كه انسان جز در عالم حقيقت فكرت نكند، و اگر خاطري ناحق  
آرزوهايي را كه شهوات در دل افكنده  به دل او راه يابد آن را به جاروب توبه و استغفار بروبد، و  

 به نيروي توكل و خوف برطرف سازد.
نيابي كه آن    اي سالك! اگر خواهان سعادت هستي بدان كه در َطْبلة پيرزن، كبريت احمر 

خبران چه  و بي   درويشان كذاييو    و ترسايان   را مكان خاصي است. حقايق را از صومعة راهبان
اسالم  لباس  به  را  درگاه حّقند، ظاهرًا خود  َمخذوالن  از  آنان  نيابي.  كه  ولي  آراسته   جويي  اند 

كرده بر  در  كفر  لباس  بي باطنًا  كردار  عاقبت  رياضات ايمان  اند.  و  بي  و   ايشان   معني مجاهدات 

كه خورشيد    است، لكن عاقبت مردان الهي  «سوزان درآيند  يدر آتش:  ةً تَْصلٰي نٰارًا ٰحاِمي»ايشان  
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آنها مي  بر دل  تقّرب  اسالم  بر سراي  عنايت  پردة  از  باد كرامت  و  َجنٍَّه  »وزد  ايشان مي تابد  في 
 است. « ندهست  در بهشت برين: ةٍ عٰالِيَ 

مقام رضا  بدان    در  اگر طالب سعادتي  لقاء  َموِعد  كدام  و  اگر كه  كني.  اختيار  بايد  را    راه 

بر   «شاداب و مسرور است  يهايدر آن روز صورت   : ة  ُوُجوه  َيْوَمئٍِذ نٰاِضرَ »خواهي امروز ُكْحِل لطِف  

 در َمِكش.  عقل كش و پاي از قيد و بند اسالم اسالم بر ديدةديدة تو كشند، َگرِد ُسم براق  

اگر خواهي كه حقايق را بر تو آشكار سازند، خود را با زينت تقوي مزّين نما تا تو را در  

خواهد  نهايت و بی تمّنيب ياداشپ  آنان را  و : َو َلُهْم َاْجر  َغْيُر َمْمنُونٍ »رديف كساني قرار دهند كه 

دست بر دوش كه  . آري فرشتة سعادت در پردة عنايت ُمَتواري است تا ِكي بيرون آيد و  «بود

 نهد.

قرآن  در  نفس  به    مجيد  كلمة  آيات  يك سلسله  در  ندارد.  واحدي  معناي  موارد  همة  در 

اّماره  مانند    معناي نفس  َمقٰاَم  »است  ٰخاَف  َمْن  َاماٰا  اْلَجنَُّ َو  َفِانَّ  اْلَهوٰي  َعِن  النَّْفَس  نََهَي  َو    ِهَي   ةَ َربِِّه 
پرستي نهي كند، بهشت  : كسي كه از مقام پروردگارش بيم نمايد و نفس خود را از هوي اْلَما ويٰ 

اِلَٰهُه َهويٰهُ   َاَفَرا َْيَت »جايگاه اوست. يا در آية   اتََّخَذ  را  : آيا ديدي كسي را كه هواي نفس خود  َمِن 

آيه دوم همان نفس    مراد از نهي نفس از هوٰي در آية اّول و هوٰي در   «معبود خويش قرار داد؟

 اّماره به سوء است كه شديدًا مورد عتاب قرار گرفته و نبايد آني از آن غفلت نمود. 
جليل و تكريم  است كه از آن ت   در آيات ديگري بر خالف آن، نفس به معناي نفس ُمَكرَّمه

: مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش  ُهمْ َو لٰتَُكونُوا َكالَّذيَن نَُسوا الل َه َفانْسٰيُهْم َانُْفسَ »شده مانند  

قُْل اِنَّ اْلٰخاِسريَن الَّذيَن  »فرمايد:. و در آيه ديگر مي «كردند و خدا هم آنان را از ياد خودشان برد
وَ َخِسُروا   اْلِقٰيامَ   َانُْفَسُهْم  َيْوَم  بگو  ةِ َاْهليِهْم  پيامبر :  امكانات   اي  زيانكارترين مردم كسي نيست كه 

اين  در    «دست بدهد!مادي خود را در دنيا از دست دهد، بلكه كسي است كه نفس خود را از  

اّماره باالترين    آيات مراد نفس  بلكه نفس مكّرمه است كه  باشد،  َاولٰي  فراموشي آن  نيست كه 
او كه هر كسي آن را ببازد، همه چيز خود را    سرمايه براي انسان است، همان شخصيت روحي 

 باخته است.
  اند. موالي متقيان اي بيان نموده و پيشوايان ِعظام دين نيز در اين باب نكات ارزنده   بزرگان
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ُيْصبُِح  »فرمايد:  مي ُيْمسي َو لٰ  اْلُمْؤِمَن لٰ  : مؤمن كسي است كه صبح و  َو نَْفُسُه َظنُون  ِعْنَدهُ   اِلا اِنَّ 

است، لكن آنجا   اينجا مراد نفس اّماره . در«بدگماني او باشداين كه نفسش مورد  شام نكند مگر 

در وصيت  مجتبينامهكه  گراميش حضرت  فرزند  به  گرامي، نفس  »نويسد:  مي  )ع(اي  فرزند  اي 

ديگر  چيزي را از نفس دادي، چيز    خود را گرامي و محترم دار، مگذار به پستي گرايد زيرا اگر 

نيز در پاسخ اين سؤال كه    )ع(مقصود نفس مكّرمه است. حضرت صادق  « كندجاي آن را پر نمي

خود را با دنيا برابر   كسي كه نفس » دنيا كيست؟ در شأن آن فرمود:    ترين مردم دربا عظمت 

 . «ننموده، عوض نكند

شود  بشناسد، هرگز حاضر نمي اگر كسي مقام و مرتبه و رفعت و جاللت و َنبالت نفس را  
كه او را مشغول به افعال قبيحه سازد يا متخّلق به اخالق رذيله كند و يا معتقد به عقايد باطله  
نمايد. زيرا نفس از مقام شاِمخي به اين عالم ِانحطاط و پستي آمده، او صاحب علم و قدرت و  

كه مظهر علم و قدرت الهي    رفعت و داراي مناعت و مجد و بزرگواري است؛ آن علم و قدرتي 
 است.

تعالي افاضه گردد، در اين  كه از حق   اي ديده   است و شناخته نشود مگر به نفس محجوب  
مقام به عيوب خود بينا شده و عقل را همواره ِعقال و پابند خود قرار دهد. نفس امري است  

او را به ُمش   رّباني و سّري است سبحاني و عارف مشغول    و آرزوهاي باطله  تهيات فاسدهنبايد 
نور تجّلي حق  به  تا  عارفين   سازد،  و  براي سالكين  بهترين مشاغل  نبيند.  او  غير  و    بينا گردد 

 حق، اشتغال به تزكيه و تخليه و تحلية نفس است براي حصول روحانيت و نورانّيت. 
محبت و  دوستي  تحقق  بدون  روحاني،  اخالق  و  انساني  منازل  در  ميّسر    سير  خداوندي 

كه در  خدا فرد است و دوست دارد قلبي را  »فرمايد:  مي   )ص(نشود، چنان كه حضرت رسول اكرم

 .«محبت او منفرد باشد

رفع    طريق حق، پيروي هواي نفساني است، اين مانع بدون زهد   مانعي از موانع سير عارف 
 ممكن نيست.   نشود و حصول كمال زهد، بدون رياضت

از حركات غيرمطلوبه و    در عرف عرب، رام كردن حيوانات  رياضت آنها  به منع  را گويند 
خويش اطاعت صاحب  در  آنها  دادن  .  عادت 
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اعتنايند.  به حفظ نيروي بدن و رعايت بهداشت بي  اند كه عارفان بعضي به غلط گمان كرده 
داند و    اين امري است خالف عقل و در حّد خود محال، زيرا ممكن نيست كسي خود را مكّلف

وسيلة اداء تكليف را كه نفس و بدن است، ويران سازد و از بين برد. نيروهاي بدني سبب آبادي 
تواند به مرتبة كماْل ارتقاء يابد، نهايت آن  جان است و سالك به وسيلة بدن و نيروهاي آن مي 

 كه بايد اين قوا ُمسخَّر انسان باشند نه مسلط بر او. 
براي سالك   مستغرق شهوت  آنچه  كه  است. كسي  دلبستگي  و  تعلق  ترك  دارد،  اهميت 

عارفان لذا  نبرد  به جايي  راه  باشد؛  نداشته  مقصدي  هوسراني  و  كامجويي  و جز  مقصد    گردد 
اند. چون حصول اين مقصود بدون ترك هوي  عالي و مقام بلند انساني را به سالكين شرط كرده 

كشتن   نيست،  ميّسر  هوس  حق  و  طريق  سالكان  و  رهروان  به  آن  حقيقي  معني  به  را  نفس 
 اند.توصيه و اين تخليه را مقّدمة تحليه شمرده 

رجيم به خدا پناه برد. چه    و شيطان   سالك طريق حق بايد همواره از كيدهاي نفس اّماره 
دست ه  َمَثل عقل و نفس، دو شخصي را ماَند كه با يكديگر در كمال عداوت و خصومت بوده و ب

اي باشد كه مترصِّد و منتظر غفلت ديگري است كه به محض غفلت او را  ها حربههر كدام از آن 
 ي رستگار گرديد. شُكبه قتل رساند؛ كسي كه در اين معركه موفق و مؤيَّد گشت، به نفس 

نفساني مكاِئد  از  باشد  ُملتفت  بايد  شيطاني  سالك  ِاغوائات  و    و  اطاعت  و  عمل  مبادا  كه 
عبادت خود را قيمت نهد و بزرگ شمارد، و يا او را گرفتار ريا و به خلق نمودن و يا اقبال آنها 

تبّرك به دست و  عاليم  بوسي  از  نمايد.  مردم  ميان  در  او  نيكي  منتشر شدن  يا  و  او  به  جويي 
ام اين  به  مبالغه در عبادت و اطاعت كنند و در خلوت،  مبتاليان  راض آن كه در محضر خلق 

در   و صفات  اين حاالت  َتَرفُّع جويند.  و  َتَفوُّق  محافل  و  مجالس  در  و  ورزند  كاهلي  و  سستي 
 حقيقت، شرك باهلل است و اعظم گناهان. 

خويش قرار داده، چگونه    را نه تضعيف كه تقويت هم كرده و معبود   كسي كه نفس اّماره
تواند خدا را عبادت كند؟ عبادت واقعي از آن كساني است كه نفس خود را گرامي بدارند و  مي
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 خود بكوشند. در تقويت شخصيت روحي
كسي كه تابع    

اّمارة  مي   نفس  او چگونه  در  خود شود،  كه  آنان  فقط  گردد؟  از محدودة خويشتن خارج  تواند 
كوشيده  مكّرمه  نفس  تقويت  و  ميتجليل  اخروي خارج  اند،  حتي  و  دنيوي  آرزوهاي  از  توانند 

 اهلل برسند. از ماِسَوي  شوند و به مقام انقطاع
اهلل  ماسوياسيران و بردگان نفس كجا و انصراف از   عبادت يعني استغاثه و ِاْلتجاء و انقطاع، 

الهي از  »در دعاي سحر آمده  كجا؟! 

و زيباي    توانند به مقام ادراك و شهود جمال ازلي ، كساني مي«تو جمال و زيباييت را خواهانيم

روحي  مطلق  شخصيت  كه  گردند  اّماره   نايل  نفس  و  تقويت  را  از    خود  كنند،  تضعيف  را 
رسند و به صفات ثبوتيه و سلبية الهي   ها در گذرند و به مقام انقطاعها و خودپرستيخودستايي
عده مّتصف شون كه  عارفان د، همان  از  اصطالح    اي  و جاللّيه  را صفات جمالّيه  آن  طريق حق 

 اند.كرده

مهم زيبايياز  بداند  باشد،  زيباشناس  كه  است  اين  سالك  وظايف  زيبا    ترين  و  چيست 
در    نمايد. منطقّيونپرستي محبوس مي كيست وگرنه خود را در فضاي محدود و منحوس هوي 

برابر اين موضوع كه زيبايي چيست و زيبا كيست، در پي آنند كه زيبايي از كدام جنس و فصل  
ِانفعاالت يا اضافات، جواهر يا اعراض و اين كه آيا   است، آيا از مقولة كمّيات است يا كيفّيات، 

 توان براي آن فرمولي تهيه كرد يا نه؟ مي
زيبايي  منحصر به    است، اما زيبايي  ييي و جز ر ظاه  زيبايي  الذكر همه مربوط به امور فوق 

ظاهري زيبايي  مقابل  در  نيست.  زيبا ظواهر  انبوه  باطنيي،  آنها، هاي  ميان  در  و  دارند  قرار  ي 
است؛ چنان زيبايي كه كيستي و چيستي بر آن راه ندارد.  ترين زيبايي نمايان  ترين و عاليكامل

تواند وجود داشته باشد، زيرا  نيز در مقام اتصال، چيستي و چگونگي نمي  در برخي مردان الهي

زيبايي   وَ »چنان  ُيْدَرُك  ا  ٰ نيايد  اموریاز  :  لُٰيوَصُف   ِمما در  وصف  به  ولي  شود  ادراك  كه  . «است 

 اند.خوشا به حال آنان كه چنين زيبا و زيبايي را مشاهده نموده
زيبايي  از  كه  مطلق كسي  زيباي  و  باطن  زيباييبي   هاي  و  است  ظواهر    خبر  در  تنها  را 

كند،  داند، او حقيقتًا زيبايي را درك نكرده است. هر يك از حواس نوعي زيبايي را درك مي مي



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  216

اقمار و ُشُموس، طلوع و غروب  ها، ستارگانهاي گلچنآن كه ادراك زيبايي ، زمين و آسمان، 
قو  آفتاب  باصره است و ساير  از آن  همه مخصوص قوة  ا مانند سامعه، المسه، شامه و ذائقه را 

عقل سليمبهره ديدگان  تنها  را  زيباي حقيقي  زيبايي  نيست.  البته  مي   اي  كند.  مشاهده  تواند 
ذائقة   و  آنگاه حتي ديدگان و سمع و شامه و الِمسه  رساند،  مقام  اين  به  را  انسان خود  چون 

نمايد، زيرا همة آنها تحت فرمان عقل الهيند و در  ظاهري او هم زيبايي حقيقي را ادراك مي 
 اين مقام، انسان در اوجي برتر از احساس و خيال قرار گرفته است.

نهاده است.  حس زيبايي به وديعه  انسان  تعالي در  نيروي مقدس را خداوند  اين  شناسي، 
هاي وجداني و فكري پس از احساس و تجربه حاصل شده است. اي برآنند كه اين سرمايه عده 

سپس   و  بوده  محض  خالي  ابتدا  در  ذهن  كه  دروازه گويند  و  روزنه  از  وارد  اينها  حواس  هاي 
معتقدند كه محتويات قلبي و ذهني و احكام آنها دو بخش است: قسمتي  اند؛ لكن بعضي  شده

در اين باره    مجيد   انسان است. قرآن   از آنها پس از احساس حاصل شده و قسمتي ديگر فطري 

ْمِس َو ُضحٰيٰها وَ   وَ »فرمايد:  مي ٰماِء َو مٰا    اللَّْيِل اِذٰا َيْغشٰيٰها وَ   النَّٰهارِ اِذٰا َجلاٰيٰها وَ   تَلٰيٰها وَ اْلَقَمِر اِذٰا    الشَّ السَّ
يٰٰها َفَاْلَهَمٰها فُُجوَرهٰا َو تَْقويٰٰها َقْد َاْفَلَح َمْن َزكاٰيٰها َو َق   َبنٰاهٰا وَ  ْد ٰخاَب  اْلَرِْض َو مٰا َطحٰيٰها َو نَْفٍس َو مٰا َسوا

ٰيٰها  َدسا سوگند به  ،خورشيد رود  يسوگند به ماه چون پ،شي ند به خورشيد و تابندگ سوگ«َمْن 

سوگند به آسمان و آن    ، سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد،روز چون زمين را روشن گرداند
برافراشت را  را گسترد،كه آن  به نفس و آن كه آن را    ،سوگند به زمين و آن كه آن  سوگند 

پليدكار  ، درست كرد پرهيزگار  ي سپس  الهامي و  آن  به  را  آلوده ،كرد  ش    و مدفونش  و هر كه 

 . «درباخت  ساخت قطعًا 

است.    سوگند آخر به صراحت داللت دارد كه به طور حتم و يقين، ُفُجور و تقوي فطري 
ي در نهاد او به وديعه  شناسانسان از ابتدا مجّهز به اين الهامات فطري گرديده و غريزة زيبايي

 گذاشته شده است. 

اْلبِرِّ َو التَّْقوٰي   تَعٰاَونُوا َعَلي »فردي به اين آيه شريفه برخورد:    )ص(در زمان حضرت رسول اكرم
ثْمِ َو اْلُعْدٰوانِ  كنيد و در گناه   ي با يكديگر همكار  يو پرهيزگار  يدر نيكوكار  :َو لٰ تَعٰاَونُوا َعَلي اْلِ

، خواست معاني حقيقي ِبّر و تقوي و ِاثم و ُعْدوان را بداند، پيش آن  «دستيار هم نشويد  ي و تعد

؟  «اين كه پرسش كني آيا مايلي كه سؤال تو را اظهار كنمقبل از  »بزرگوار رفت. حضرت فرمود:  

اي كه از معاني حقيقي بّر و تقوي و  تو آمده ». حضرت فرمود:  عرض كرد بفرماييد يا رسول اهلل
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اين سؤال  » ، آنگاه انگشت مبارك خود را به سينة آن مرد گذاشت و فرمود:  «اثم و عدوان بپرسي

را به قلب خود مطرح كن و پاسخ را از دل خود بشنو، زيرا خداوند فجور و تقوي را بر دل انسان  

است  الهام كه  «فرموده  است  حقيقي  مرّبي  محتاج  انسان  راه  اين  در  البته  درك  .  و  حس 

 شناسي او را پرورش دهد.زيبايي

ادراك   به  بايد  بنابراين   .
ي پرداخت. چه بسيارند افرادي كه زيبايي و جمال را تنها در ظواهر مشاهده  هاي باطنزيبايي

بي مي علت  به  و  زيبايي كنند  از  باطنخبري  را  هاي  الهي  صفات  و  اخالق  صاحبان  زيبايي  ي، 
نمي  زيباييمشاهده  معتقدند  آنان كه  اما  است، مي كنند.  الهيه  اخالق  در  اين حس  ها  كوشند 

 زيباشناسي را در خود و ديگران زنده كنند.
است.  طالبين  در  زيباشناسي  حس  پرورش  حقيقي،  ُمرشد  و  رهبر  مهم  وظايف  از    يكي 

 گويند.را در مكارم اخالق مشاهده كنند، غيبت نكرده و دروغ نمي  كساني كه زيبايي

مي و خيانت  دروغگويي  مرتكب  زيباييكسي  كه  نكرده    شود  مشاهده  را  امانت  و  راستي 
 باشد، بايد در اينان حس زيباشناسي را پرورش داد. 

هاي ظاهري محبوس باشد. كسي كه  ترين فرد كسي است كه در محدودة زيباييبدبخت 
اسير نفس و ظواهر باشد و خود را در فضاي محدود و َمنحوس عالم نفساني محبوس كند، راه  

ترين دام شيطاني عشق به ظواهر  سازد. بزرگان خود مسدود مي حّريت و كمال را بر دل و ج
مي  باز  تكامل  از  را  او  دل  و  روح  كه  سلب  است  او  از  را  وظايف  شايستة  انجام  توان  و  دارد 

 نمايد. مي
زيبايي  از  بي افرادي كه  باطني  و  عاشقان حقيقي  هاي روحي  ديار  به  را  بايد خود  خبرند، 

معرض   در  را  خويشتن  و  بزرگانطوفان برسانند  كالم  شديد  سياه   هاي  ابرهاي  تا  دهند،  قرار 

از افق فكر آنان پراكنده سازد و به ودايع   َو  »خودپرستي را  فُُجوَرهٰا  َفَاْلَهَمٰها  يٰٰها  مٰا َسوا َو  نَْفٍس  َو 
ش را به آن  يو پرهيزگار  يسپس پليدكارسوگند به نفس و آن كه آن را درست كرد:  تَْقويٰٰها 

 موفق گرداند.  جمال ازلي رسانده و به ادراك زيبايي «كرد الهام

وفادار شويد تا دنيا شما را    اي مردم دنيا به عهد الهيدهند كه  اتصااًل هشدار مي  بزرگان
حيله  و  مكرپردازي  كه  آنجا  بدانيد  هشياري نفريبد!  شود،  ناميده  هشياري  واسطه  گري،  به  ها 
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 اند! تخدير عامل خودخواهي از عرصة حيات رانده شده 
بيگانه خود  از  شما  دنيا!  مردم  انسان  اي  كه  مادام  بشناسيد.  را  حقيقي  خود  بياييد  ايد، 

نرسد. خودآشنايي زماني    پستي و حقارت آن را درك نكند، به خودآشنايي  بيگانگي از خود و 
مي  خودبيگانگيآغاز  از  تلخ  طعم  آدمي  كه  و   گردد  فرسوده  و  گذشته  خودهاي  و  چشيده  را 
عظمت  هاي منحوس و تكراري را از خود طرد كند. حصول اين موفقيت منوط به درك  فعاليت

نمي  صورت  آن  در  چه  است.  خود  از خود استعدادهاي  بيگانگي  قلمرو  به  عظمتها  اين  گذارد 
در    مجيد  برگردد، و آن خودي را كه سرماية سعادت ابدي است، ارزان بفروشد؛ چنآن كه قرآن

آنان مي  نَفْ »  فرمايدحق  َيْشري  َمْن  الناٰاِس  ِمَن  الل هِ َو  َمْرٰضاِت  اْبتِغٰاَء  از مردمان كسي است كه  َسُه   :

 .«فروشدخود را براي رضاي خدا مي

مي قرار  بيگانگي  مورد  فرسوده  و  گذشته  خودهاي  تحوالت،  اين  خودهاي  در  و  گيرند 
مي يافتهتكامل  درون  وارد  زيبا  چهره  با  اجازتر  كه  است  مقام  اين  در  حوزه  گردند،  به  ورود  ة 

 شود.اهلل حاصل مياهلل در اّيام رضوان لقاءاهلل و  
مي  طي  را  حق  راه  بشناسد،  را  خود  كه  كسي  مجراي  آري  در  را  خويشتن  و  كند 

تواند  ميدهد. اما فردي كه قدرت حقگويي ندارد، چگونه  گري با هوي و هوس قرار نمي معامله 
او كه نادان به خويشتن است، به نيازهاي باطني    شخصيت با عظمت مردان الهي را بشناسد. 

 خويش هم نادان خواهد بود و آن كه خود را شناخت، نيازهاي معنويش را خواهد دانست. 

از  اين تصفيه و تزكيه در سطح باالتري به مقام تحقق برسد، حجاب   هرچه   هاي باطني 
حق  جمال  عاشقان  شود.  برداشته  بيشتر  او  شخصيت  زيباي  آن    چهرة  كّلي  به  كه  آنانند 

 ايشان برداشته شده است. ها از چهرة خود حقيقي  حجاب 

است از دو عنصر يا دو قوة مخالف و ُمَتخاِصم: جسماني و روحاني، حيواني و  انسان مركب  
 و عنصر سفلي و جسماني را نفس   انساني، ُسفلي و ُعلوي. عنصر عالي و ملكوتي را نفس ناطقه 

نامند. در اين عالم انسان موظف است كه نفس حيواني را در خود تربيت نموده، آن را    حيواني
ها پاك و صاف نمايد و وحدتي كامل تشكيل  تر كند تا بتواند خود را از آاليش تر و لطيف نوراني

 داده، دو گانگي را مبّدل به يگانگي گرداند و به مقام وْصَلت رسد.
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كامل است يا ناقص، توان گفت كه نفس    ه آيا نفس ناطقهبنابراين در پاسخ اين سؤال ك 
ناطقه كامل به شرط است، يعني خود كمال ذاتي دارد ولي تجّلي آن مشروط بر اين است كه  

حيواني نفس  كرده،  عمل  خود  حياتي  و  اصلي  وظيفة  نفس    به  چه  سازد.  خود  جنس  از  را 
باز    فس ناطقه مانند زنجيري است كه او را از پرواز در فضاي آزاد عالم ملكوتحيواني در پاي ن

 كند.  تواند با روح ملكوتي ِامِتزاج و اتحاددارد؛ و تا اين زنجير را در پاي دارد نمي مي
هواي  تزكية نفس شبيه تصفيه آب استخري است كه قسمت باالي آن به علت مجاورت با  

تر است، ولي قسمت پايين آن به جهت مجاورت با ِگل و الي و ساير تر و صافصاف و باد، پاك 
 اشياء ساقط شده در آن، هميشه ناصاف و پر از لجن است.

است و قسمت پايين آن، مثال نفس    طبقة فوقاني و صاف آب استخر، مثال نفس ناطقه 
تواند به آسمان صعود كرده و با ابر وصلت نمايد كه به كّلي بخار شود . اين آب وقتي مي حيواني

تر گردد. در جريان اين تبخير، مواد كثيف و سنگين در ته  و كيفيت خود را تغيير داده و لطيف 
ماند؛ اين مواد مثال عناصر مادي است كه پس از مرگ از هم گسيخته شده در  استخر باقي مي 

 ماند.مين باقي مي روي ز 
است به عالم    كيفيت تبخير آب استخر و پيوستن آن به ابر كه شبيه رسيدن نفس ناطقه

  ، بر دو گونه است: يكي واگذاشتن آن به جريان طبيعت تا به وسيلة باد و حرارت آفتاب ملكوتي
اين حال مدت ولي  مي تبخير شود.  قدري  ها طول  به  استخر  آب  آن،  در ضمن  و شايد  كشد 

متعّفن گردد كه هواي اطراف خود را فاسد ساخته ماية بسي امراض مهلك شود. حاِل مردمان  
اصالح  كوته براي  وقت  هنوز  و  بود  خوش  و  دانست  غنيمت  را  دم  بايد  مّدعيند  كه  غافل  بين 

 به حالت همين استخر است.  نفس باقي است، شبيه 

هاي صنعتي در دسترس  راه ديگر و بهتر براي تبخير آب استخر، استفاده از ابزار و ماشين
توان آن را در ظرف چند ساعت يا چند روز تبخير و تقطير كرد. در اين صورت اواًل  است كه مي 
را در كارهاي مفيدي مانند  توان آن آب گيرد، ثانيًا به واسطة تقطير مي تر انجام مي تبخير سريع

نتيجة   و  برده  كار  به  بهداشتي  و مصارف  نوشيدن  براي  گلزارها حتي  و  بوستان  و  باغ  آبياري 
 بهتري بدست آورد. 

حيواني نفس  تصفية  و  تزكيه  نفس    در  است،  روحي  و  معنوي  تقطير  و  تبخير  نوعي  كه 
شود، هاي نفساني آزاد ميو هوي و هوس   ها و گل و الي مواد و صفات حيواني از آلودگي   ناطقه

 تواند در عالم اعلٰي به پرواز درآيد.آنگاه نفس ناطقه به جهت آزادي و سبكباري مي 



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  220

تصفيه و تزكية آن دو راه    و   بنابراين همانند تبخير آب استخر، براي تبخير معنوي نفس
قواي خود را تحليل برد   داريم: يكي واگذاشتن آن به جريان طبيعت تا به تدريج نفس حيواني

را در زندگي    از فشار و تسلط آن آزاد گردد و عقل سليم   و سست و ناتوان گشته، نفس ناطقه
پذير است، گردد، اين كار امكان   خود رهنما و پيشوا قرار داده شايستة صعود به عالم ملكوتي

 ها سال به طول انجامد. ليكن چه بسا ميليون
اراده است، بدين سبب مأمور و  ديگر   انسان به حسب خلقت خود داراي عقل و  اين كه 

تر سازد و به تسريع جريان قانون طبيعت و ناموس تكامل ياري  ا كوتاهمكّلف است كه اين راه ر 
ها و  هاي فراوان و كشف كند. عماًل هم بشر اين كار را در زندگي ماّدي خود به وسيلة كوشش 

آورد و به  اختراعات و تأسيسات و تشكيالت سياسي و اقتصادي و تجاري و اجتماعي به جا مي 
 گذارد.نمي جريان طبيعت وا 

ابزارهايي براي تبخير و تقطير   چنان كه علماي فني و مخترعين با همت خود اسباب و 
به  زندگي  كارهاي  و ساير  آورده آب  آسانوجود  را  انسان  و  بار كار طبيعت  هزاران  كه  و  اند  تر 

يجة  نت   و اخالقي در  معنوي روحي و دانايان جهان  فنون  طور علماي  است، همين تر كرده  سريع
هاي سخت و دردناك در نفس خود و ديگران، وسايلي براي تبخير و  ها كنجكاوي و تجربهقرن 

حيواني نفس  حقيقت    تقطير  عاشقان  و  معرفت  و  علم  طالبان  نظر  پيش  در  و  كرده  كشف 
خود را  گيري از آن وسايل، راه تكامل و آزادي نفس  اند، تا صاحبان ذوق و همت با بهرهنهاده
 زودتر به سر منزل مقصود كه كمال نفس است، برسند.  هرچهتر گردانند و  تر و نزديكآسان

و   اسباب  خداوندي  عنايت  و  فيض  هولناك،  مرحلة  اين  در  پيروزي  و  امور  تسهيل  براي 
از نيروي سنجش و   ايمان و  انديشه و خرد،  نيروهاي بزرگي در اختيار بشر نهاده كه عبارتند 

 اند. و عشق كه به منزلة زاد راه و اسباب سفر نفس ناطقه اراده، مربيان واقعي و محبت 
ايشان نتابيده  اند، بدين علت است كه نور حقيقت و معرفت بر  آنان كه به حقيقت نرسيده 

را در بوتة عشق   ايشان بزدايد و مس وجودشانتا با درخشش خود رنگ ظلمت را از صفحة دل 
 گرداند. و معرفت گداخته ُمبّدل به زر ناب

معنوي   قواي  فعلّيت  و  نفس  تزكيه  مراتب  با  باطني  و  عقلي  لذايذ  برگزيدن  و  اختيار 
اي مستقيم است؛ اگر ادراك نباشد لذت و المي  ارتباطي تام دارد. لّذت و َاَلم را با ادراك رابطه 
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ا، نيست. ُمدَركات ماليم و سازگار با قواي ادراكي، لذت است و ُمدَركات ناماليم و ناسازگار با آنه
ي كه با قواي ادراكي نه سازگار است و نه ناسازگار، در آنجا نه لذتي است و نه المي.  ُمدَركات الم.

با مقتضاي طبع آن قوة مدركه،  هر قوه امور ماليم  براي فعلي خاص خلق شده،  انسان  اي در 
لذت و خالف آن، الم است. البته در هر شرايطي احساس و ادراك لذت حقيقي نيست.  

 
ناشي از قوة    ادراك را مراتبي است؛ ادراك حسي ناشي از حواس ظاهري و ادراك باطني

امور    عاقله از  به كّلي  آنان كه  براي  امور نفساني است و دومي  به  اّولي مختص شاغلين  است. 
 نمايند. نفساني اعراض مي 

قوة ُمدِركه،    ي مربوط به مراتب عاليه و يا سافلة ادراك لذت يا الم از چند جهت است: يك
كات، كه بسته  تر، درك لذت بيشتر. ديگري از جهت معاني ُمدَرتر و عاليادراك قوي  هرچهكه  

از لحاظ زشتي   ية به مراتب عال زيبايي ُمدَركات  الم  ها و  شديدتر  هاي حقيقي، احساس لذت و 
 است.

معنوي   قدرت  درجة  به  هر كسي  نيست،  يكسان  همه  براي  واقعي  لذات  ادراك  بنابراين 
نفساني لذت  رو برخي از اعراض از امور  اينكند. از  قواي ُمدِركه باطني خود، احساس لذت مي 

 برند، و بعضي از استقبال و برخورداري از نفسانيات.مي
و الهي را   تر است، لذايذ باطنيافرادي كه در اثر تزكية نفس و تقوي مراتب ادراكشان عالي

لذايد حسي مي   بر  ر ترجيح  و حيواني  لذايذ حسي  ضعيف،  ادراك  اما صاحبان  اختيار  دهند.  ا 
شان تكامل نيافته است.  نمايند، زيرا همانند كودكان هنوز قواي عاليه مي

 

بهره بوده مشتاق لذايذ ظاهري هستند: اّول آنان كه قواي  پس دو گروه از لذايذ معنوي بي
عالية آنان   برخوردارند. دوم افرادي كه قواي  اندكي از لذايذ رحمانيعالية آنها تكامل نيافته و يا 

 تباه شده است.
طبيعي ذائقة  سالك  كه  الهي   مادام  ذائقة  او  در  و  نداده  تغيير  را  خود  بهيمي  پرورش    و 

شيرين او  ذائقة  در  نفساني  شهوات  و  دنيوي  لذايذ  چگونه  نيافته،  او  صورت  اين  در  است.  تر 
 رساند؟! ردار گردد و خود را به مردان اهل وصال تواند از رشد قواي عاليه برخومي

را از خود دور نموده    سالك الهي بايد خويشتن را از بند اسارت دنيا برهاند، لباس حيواني
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انساني لباس  به  از    ُملبَّس  يك  هر  كه  كند  طي  ديگري  از  پس  يكي  را  حيواني  مراحل  شود؛ 
 دارد.بندي است كه او را از رشد و كمال باز مي  صفات حيواني

الهي اّماره   مردان  نفس  اسير  و  پيمودند  را  مراحل  اين  كه  را    آنانند  آنان  نگشتند.  دنيا  و 
البته   است!  تلخ  بسيار  آنان  جان  كام  در  نفساني  شهوات  و  دنيوي  لذايذ  است،  ديگري  ذائقة 

كند، به طوري كه بسياري  ها نيز ذائقه ظاهري انسان را عوض مي گاهي استيالي بعضي بيماري 
تلخ مي  او  ذائقة  در  نيز  ُمصّفٰي  َمأكوالت شيرين حتي عسل  و  ثمرات  ذائقة  از  تغيير  اّما  شود، 

مقام   بدان  نفس  تزكية  شدت  و  باطن  به  توجه  اثر  در  آنان  است.  ديگر  علتي  را  حق  مردان 

ديُد َمْن َغَلَب »اند؛ واقعًا شجاعت و شهامت اين است كه انسان بر نفس خود غالب آيد  رسيده    َالشَّ
 . «پيروز گرددقوی کسی است که بر نفس خود : نََفَسهُ 

باطني  ذائقة  نيروي  انس   مراتب  و  مراتب مجذوبّيت  نسبت  به  الهي    هر كس  درگاه  به  او 
عالي  هرچه است.   سالك  تزكية  َجَذبات مراتب  از  او  برخورداري  مجذوبيتش    تر،  و  بيشتر  الهي 
تلخ است، زيرا كه    تر. آري لذايذ نفساني و تجمالت و مقامات دنيوي در ذائقة مردان الهي افزون

َالٰ  »اند، دل آنان به نور  گرفتارند. آنان را از َمشَربي ديگر چاشني چشانيده   به َكَمند جذبات الهي
اْلُقُلوُب  تَْطَمئِن   الل ِه  دل :  بِِذْكِر  خدا  ياد  با  كه  باش  آرامش  آگاه  اطمينان    «يابدمي ها  و  روشن 

شايسته  آنان  است.  الهي  جذبات  از  اين  قلبشان  َاَلستيم،  بادة  از  مست  هنوز  ما  بگويند  كه  اند 

بَِربُِّكمْ »سرمستِي شراب خطاب   زايل    «آيا پروردگار شما نيستم :  َاَلْسُت  باقي است و  آنان را 

آنان عارفاني هستند كه نعمت  نعيم هشت بهشتنگردد.  ُنقل محفل  هاي دنيا و عقبي حتي   ،
اند  بدانجا رسيده ، قرار گرفته  ايشان را نشايد. آنان در اثر كمال تزكية نفس در جاذبه تاّم الوهيت

فرموده   طهارت  اراده  هم  آنان  در حق  درگاهش،  محبوبين  همانند  تعالي  و  تبارك  خداي  كه 
 نه تكويني. است، البته ارادة طهارت تشريعي

تواند بر مراتب معنوي  و مطالعه و تعمق در معاني الهوتية آن مي   استماع كالم مردان الهي 
انسان  انسان  قواي عالية  به تمام معني نصيب  بيفزايد، در آن صورت احساس لذت حقيقي  ها 

اعراض خواهد كرد. در پيشگاه الهي، برترين امتياز از آِن كالم و عملي    شده از لذايذ شيطاني
نه تنها كالمشان، كه همة حركات و    و اولياء   و اوصياء   وحيدي باشد. حضرات انبياء است كه ت

 َسَكنات و اهداف و نگاه و تفكرشان توحيدي است.
نيز ظواهر و بواطني دارد، و در قبال هر معناي    عالوه بر كالم الهي، تعاليم عاليه بزرگان
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ظاهريه يك معناي باطنيه و از هر معناي باطنيه، معاني باطنية ديگري قابل اخذ است. چه آن  
شود. اّما وقتي آن  واسطه به آنان القاء و تعليم مي كالم، كالمي عيني است كه از عالم اعلٰي بي 

پذيرد. تنها عاملي كه  حّدي رنگ و لباس ماّدي مي   آيد تا حقايق در قالب كالم ظاهري در مي 
مطلب و مغز حقايق برساند، همانا    تواند اين قالب و لباس را برداشته و طالب الهي را به ُلبّ مي

 تزكيه و تصفية نفس است. 
طالبين بايد بدانند كه اخذ كالم ظاهري چه در قالب مكتوب يا به وسيله استماع، بدون  

هاي ماّدي است، لكن پس از تزكيه و تهذيب آن رنگ از بين  ه نفس، سبب افزايش رنگتزكي
 واسطه نايل شده، عينّيت را مشاهده نمايند.توانند به مقام ادراك و وصول كالم بي رفته، مي 

بزرگان  تعاليم و كالم  افراد كثيري  نموده   ظاهرًا  ماّدي دريافت  الفاظ  قالب  در  ولي    اند، را 
توانسته  را مشاهده كنند و به وصالآنان نه خود  از آن    ييعينّيت رسند و نه جز   اند حقيقت 

 حقايق را به سايرين تفهيم كنند. 

 

و ظاهري و مالكيت يكايك اين قواست    ، بازرسي حواس باطنيالزمة تزكيه و تهذيب نفس
زيرا   تا سرماية حقيقي حاصل شود، 

 
بنابراين وقتي انسان يكايك قواي خويش را به تصرف درآورد، از جهت تمّلك آنها مالك بر  

اند خويشتندار  فرموده   گردد. اين كه بزرگان به ناچار مملوك نفس مي   ِااّلشود، و  نفس خود مي 
. كسي كه مالك نفس خود نيست، چگونه  ،  باشيد

 تواند خويشتندار بوده و از سركشي آن جلوگيري كند؟! مي
بر    خويشتنداري  او  برتري  و  توانايي شخص  كه سبب  است  و صفتي  روحي  است  حالتي 

مي  اين صفت  اثر  بر  است.  و  ديگران  يافت  زندگي دست  در  پسنديده  و  مطلوب  امور  به  توان 
آنچه را ناپسند و نكوهيده است از خود دور كرد. در محيط مادي براي به دست آوردن متاعي،  

مح  در  ولي  است،  كافي  پول  صرف  به  غالبًا  آدمي  يعني  است.  الزم  خويشتنداري  معنوي  يط 
افكار عالي و بي از  تواند اميدوار بوده، هرچه بخواهد از  غرضي مي نيروي معنوي و نيات ناشي 

نفس تهذيب  و  خويشتنداري  الزمة  كند.  تحصيل  بازار  اين  و  كاالي  حقيقي  خود  به  توجه   ،
 رهايي از تن و عوارض آن است.
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االمكان دوري  تواند مصروف تن باشد، بلكه برعكس بايد از امر بدن حتي نمي   مام عارفِاهتِ 
جسته و به پرورش روح اشتغال ورزد. امتياز عارف به ساير مردم آن است كه او باالختصاص در  

نند هر  كنمايد. اّما اكثر مردم گمان مي اهتمام به امر روح و بيگانه ساختن آن از تن سعي مي 
 كند، به طرز زندگي آشنا نيست!كه از تمّتعات دنيوي محروم بوده و استيفاي لذت بدني نمي 

در تحصيل معرفت، شركت دادن تن عايق و مانع است، زيرا ُمدَركات باصره و سامعه بدون  
ترند، به طريق  كند. پس ساير قوا كه ضعيف تفكر و تعقل، خالي از حقيقت بوده ِافادة يقين نمي 

 جة تحصيل علم به مدد بدن، فريفتگي و ره بردن به خطاست.تي اعتبارترند و ناولٰي بي
گيرد كه نه باصره  يابد، و تعقل وقتي به طور صحيح انجام مي نفس به تعقل حقيقت را مي

مزاحم او شود و نه سامعه، نه لذت و نه الم، زيرا ادراك نفس به ذات است و تصرف او به آالت؛  
 بدن مزاحم تجّرد نفس و مانع كشف حقيقت است.  لذا ُمباشرت

باصره و ساير    بر  را  تعقل خود  و  تفكر  كسي كه 
تواند بدون وساطت چشم و گوش،  حواس جسماني مبتني ننمايد و عقل را َمشوب نسازد، مي

 مطالب را به قوة فكرّيه و عقلّيه به نظر گيرد.

شتر  در تعقيب مطالب خود يك راه بي  بنابراين سالك طريق حق بايد بداند كه عقل الهي
ندارد و آن رهايي از تن است. آدمي تا گرفتار تن بوده و نفس او مبتال به فساد جسماني است،  
مزاحم   امراض،  به  ابتالي  و  بدني  گوناگون  عوارض  چه  شد،  نخواهد  ممكن  حقيقت  درك 

شمار است ها ُموِجد تخّيالت بي ها و نگرانيتحقيقات است. عالوه بر آن اميال و شهوات و خوف
نمايد و مانع تميز حق و باطل بين تحقيقات داخل شده و سالك را مشغول و گرفتار مي كه در  

 ميّسر است. گردد؛ پس درك حقيقت به تهذيب نفس مي

الهي نه تنها از مرگ متألم نگردد كه همواره در تالش آماده ساختن خود براي آن    عارف
عارفان براي  مرگ  است.  بزرگي  نقص  مرگ  از  تألم  چه  وحشت    است،  و  ترس  موجب  هرگز 

پذير نيست. كسي كه از  نيست، آنان واقفند كه حصول كمال حكمت جز در حيات ديگر امكان 
سف است، او نه عارف است و نه طالب حكمت، بلكه عاشق تن و فريفتة مال و  مرگ متألم و متأ
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جاه است. باالترين امتياز براي انسان عشق به خداست، عشق به حقيقِت مرگ است. هر كسي  
زند زيرا كه  مي   كه مراتب عشق خود را به كمال رساند، حقيقت عشق به مرگ از جان او سر 

است، مرگ َممَّر ُزّوار حق است. مرگ مركز ِعّز    «الل هُ   اِلا لٰ اِلَٰه  »ء آنجاست. مرگ حرم  گاه لقا وعده

بر سر نهند. برخورداران شريعت    عارفان است. دينداران را تاج ِكبرياء و كرامت به دروازة مرگ
 را توقيع دولت به َدِر مرگ عنايت كنند. مرگ طليعة عنايت ازلي است. 

هاي نفساني نباشد، اكثر  خواهش  ةپاكدل و عفيف است. عّفت آن است كه انسان بند عارف
كنند و در عالم  مردم از اين فضيلت محرومند. اين صفت شايسته كساني است كه تن را رها  

پندارند، عفت ندارند و  ترين مصائب ميبه سر برند. بسياري از مردم كه مرگ را از بزرگ حكمت 
ظاهري  بي  عفت  از  ندارد.  ايشان  حقيقت  يعني  است،  شهوتي  عفتي  ترك  اگر  به  اينان  كنند، 

منصرف  لذات  بعضي  از  نمانند؛  محروم  آن  از  كه  است  ديگري  شهوات  به  دلبستگي  علت 
شوند تا به لذاتي كه مقهور آنند، نايل گردند. طريق وصول به حقيقت، اين نيست كه انسان  مي

 ا به لذتي تبديل كند.شهوتي را به شهوتي و لذتي ر 

بنابراين وقتي فضيلت توأم با حقيقت است كه مقرون به حكمت بوده، از شهوت و ترس و 
غم و ساير نفسانيات ُمَبّرٰي باشد. اگر فضايل از حكمت عاري و محل تبادل گردند، اسير رذايل  

انسان عفت  و  قلب  قّوت  اگر  كه  است  اين  عاِطلند.  صفا  و  حقيقت  زيور  از  محك    ها شده  به 
 گردد. آزمايش زده شود، حقارت اكثريت آنان عيان مي 

شود كه نه تنها از  يابد كه اعمال بسياري از او صادر مي هر خردمند با سيري در خود، مي
اختياري   عمل  هر  اگر  است.  ناراضي  و  شاكي  خويشتن  از  هم  بسيار  كه  نيست،  خشنود  آنها 

 نحوي مورد رضايت اوست، پس اين نارضايتي و ناراحتي چيست؟ صادره از انسان به 
اي وجود دارد كه سبب صدور اين اعمال  دانند كه در نهاد انسان حتمًا قوهاهل معرفت مي 

كه  مي است  نفس  يا  قّوه طبع  آن  كند.  اقتضاي ضدَّْين  واحد  كه شيِء  است  محال  زيرا  شود، 
الهي او  بر خواسته   عقل  اين كه در محدودة فرمان و مقّررات  اوامر آن راضي نيست مگر  ها و 

عمل نمايد. انسان كدام يك از اين دو قوه است، عقل يا طبع؟ شناخت حقيقت انسان با تفكر  
بزرگان  حاالت  در  تأمل  و  او  حركت  نهايت  مي  در  انسان حاصل  مسلمًا  و  شود.  پخته  هاي 

قرار گرفته انُمنَتهي نه در طبع. حضرات رسل، در عقل  نهايت مراتب    و صّديقين   )ع(اند  كه در 
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 انسانيت هستند، همه اهل عقلند نه اهل هوي و طبع.
است كه استيالي قوة طبيعيه و طاغيه را از قوة عقليه دفع نمايد و  بر صاحب عقل و همت  

شود، نگذارد كه هويت حقيقي او را مغلوب كند. چه همواره آثار غالبيت در مغلوب ظاهر مي 
 چنان كه در افراد نفساني اين قوه هويت عقالني آنان را در خود مستور نموده است. 
اش مشغول  قوة عقليه با رهايي از فرمان قوة طبيعيه، به اظهار معاني و بسط خواص بالقوه

انسا  آنگاه  را مشاهده مي گردد،  با عظمت خويش  نمايد، و چه  ْن خوِد گمگشته را پيدا و ذات 
نفساني  و  طبعي  هيئتي  زده،  گمراهان  روح  جوهر  بر  نيش  طبيعت  اّما  برتر!  آن  از  سعادتي 

از   آنان پيدا شده است،  اصلي در  با جوهر  از طبيعت دانسته و ُمقتضاي  اين متضاد  را  رو خود 
سپ  فراموشي  به  را  روح  نمي جوهر  آن  تحصيل  به  آن  رده  بر  دردا  اين  پردازند.  از  كه  ساعتي 

مستي هشيار گردند و از اين جنون ِافاقه يابند و اين َلْبس و پوشش از آنان برخيزد، آنگاه خود 

اْلَْمُر  َو َانِْذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة اِْذ قُِضَي  » يابند اّما محروم از آنچه مقتضاي اصلي ذاتشان است  را مي 
آن  انجام گيرد و حال    يو آنان را از روز حسرت بيم ده آنگاه كه داور:  ُيْؤِمنُونَ   لٰ   ةٍ َوُ ْهم في َغْفلَ 

 . «آنها در غفلتند و سر ايمان آوردن ندارند كه

بزرگاناين از   كه  اند:  فرموده  رو  طبيعتي  بر  را  خود  و  نپاييد  زمين  بر  مؤمنين!  گروه  اي 
خالق متعال آن را الَشيء خوانده فاني نداريد، به همت از سماوات بگذريد، آنجاست كه جمال  

بربايد   وار بال و پر بگشايد، جذبات اشعة شمع، هستي پروانهصمدّيت به تجّلي آمده روح پروانه
 خود بيارايد.  او را به تحلية صفات شمعي و 

است.    برد، لغوياتاز جمله مواردي كه سالك الهي ضمن سير در اعمال خود بدانها پي مي 
هم متحدند. اعراض از لغو    ظاهرًا لغو را معاني مختلفي است ولي باطنًا در آنها اختالفي نبوده با 

بايد به شدت از    الخصوص و سالكين طريق حق و عارفاناز فرايض ديني است كه مؤمنين علي 
 آن بپرهيزند. 

از    هرچه لغو است و اعراض  بر اساس حكم  به دنيا و آخرت ضرر رساند،  آن واجب، زيرا 
اّما عقلي كامل بايد كه فرماندة كل قواي مملكت بدن باشد تا بر  الهي هر ُمضّري حرام است. 
قواي جسمانيه، غضبيه و شهويه غالب شده و حدود آنها را تعيين نمايد كه به افراط و تفريط  

 محال است. باشد، اعراض از لغويات  قدم نگذارند، ولي تا عقل مغلوب نفس و شيطان
ترين دشمنان تو  فرموده: دشمن   )ص(است چنان كه حضرت رسول اكرم  نفس، معدن شرور

نفس توست.  
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اگر كسي دقيقًا به فرامين    
نفس و    شود. عمومًا عالم و عامل گردد، در دنيا و عقبي رستگار مي   هاي مردان الهيو راهنمايي

تواند با تقويت بر آدمي غالبند، ولي براي بشر تكليف ماالُيطاق نيست، اگر اراده كند مي   شيطان
 عقالني بر نفس غالب شود. 

كلي  به   و    هرچه طور  اْلِازاله  واجُب  نفس  تمام صفات  و  است  باطل  باشد،  نفس  مقتضاي 
اينجا به اختصار به چند صفت آن  التَّبديلند. نفس را همانند عقل صفات گوناگوني است كه در  

 گردد.اشاره مي 
و    به تحصيل معرفت و كمال و اعراض از لغويات  است. اسالم  از جمله صفات نفس ُپرگويي

نشده يا پرسش از   سخنان بيهوده، اهميت وافري داده است؛ حتي پاسخگويي به سؤالي كه از او
محل رفت و آمد ديگران را در رديف لغويات دانسته است، زيرا از امثال اين نوع كلمات هيچ  

 نفع و ضرري عايد نيست.

واع كالم گرچه في نفسه مباح است، اّما اشتغال به آنها ثمرة غفلت دل و اعراض  برخي از ان
از حقايق است. در علم اخالق هر ُخلق داراي معنايي است، و برخي معاني مقبول درگاه الهي  
است و برخي مطرود. هر ُخلق كه ُمثِمر معناست، مواظبت بر آن ُمؤكِّد آن است، پس اشتغال  

از حقايق    به سخنان بيهوده و ُمَولِّد غفلت قلب  نسنجيده كه بدون تفكر از لسان جاري شود، 
امر مي  معاصي  به  را  يابد، آدمي  قّوت و رسوخ  اين غفلت  ُمقتضيات  است و چون  از  نمايد كه 

به   منجر  عماًل  اموري  چنين  نشده،  حاصل  عصمت  و  تقوي  ملكة  كه  كسي  براي  است.  طبع 
ايمن شده و َتَوسُّع در  ر جان او راسخ شد، آنگاه از تزلزل  شود اّما اگر ملكة عصمت د معصيت مي 

 ُرَخص براي او شايسته است.
ظاهرًا امور كثيري مباح است و غير معصيت، ولي تنها اهل معرفتند كه مباشرت ظاهري  

الهي قدم به    آنها به مباحات و حتي مكروهات، داراي معنا و به رضاي حق است. چه عارفان
اعتدال  از محور  ُمَتَحّلي نيست،  افراط و تفريط نگذارند، ولي فردي كه به حلية فضايل    َجرگة 

و   مأكول  به  است  طعام  ِانقسام  َمَثل  امر،  اين  مثال  گردد.  تفريط  و  افراط  مرتكب  شده  خارج 
مر  به  نسبت  و  است  مأكول  همه  سالم  افراد  براي  كه  غيرمأكول،  غيرمأكول  همه    ِاالّ يض 

نخورد و به توفيق الهي از شّر    اي كه طبيب معّين نمايد. آدمي بايد فريب نفس و شيطانَاْطِعِمه 
 امور به ظاهر خيري كه در معنا اثري از خيرّيت در آنها نيست، بپرهيزد. 

انتخاب مي در هر وقت و بر حسب هر وضع آنچ   ُمسَتبِصرين َاْوَفق باشد،  َاْلَيق و  نمايند.  ه 
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مي  عقل  با  رازيرا  امكان  وجود  با  و  شناخت  را  خيرالشّرين  و  خيرالخيرين  مرتكب  جحتوان   ،
گردند  در اموري كه مشتمل بر منافع و مضّراتي است، مرتكب اشّد نمي   مرجوح نشد. عارفين 

 كه مبادا موجب قدم نهادن به وادي افراط و تفريط شود و شّر آن بر خيرش غالب گردد.
فرموده: كسي كه زياد حرف بزند،   )ص(خدا  چند گونه است از جمله به زبان؛ پيامبر   ُپرگويي

تر و شديدتر  كند. كالم هم مانند طعام و امثال آن شهوت دارد، بلكه گاهي سخت زياد خطا مي 
است.   قلب  با  نفس  گفتن، سخن  بسيار  ديگر  نوع  آنها.  از 

 

هميشه متناِور است و عدم روشنايي بعضي جاها به واسطة حجاب است. كالم    نور آفتاب 
مند نشود. گرچه خطاب از  نيز چنين است ولي هر قلبي به درك آنها نايل نگردد و بهره  عارفان

است. هر آفتي كه    مانع از رسيدن آن به سمع دل  غيب هميشه ُمَتَنزِّل است اّما غوغاي نفس 
لسان است در حديِث نفس  را در خود    در  آفات  آن  است كه  بر طالبين حق  دارد.  هم وجود 

امر همين بس كه حضرت رسول   اين  را خاموش كنند. در عظمت  آنها نفس  رفع  با  و  بيابند 

اُُمورِ  »فرمايد:  مي   )ص(اكرم ِمْن  بَِشْيٍء  نَْفُسُه  فيِهٰما  ُث  ُيَحدِّ َلْم  َو  َرْكَعَتْيِن  َصلاٰي  َلُه  َمْن  الل ُه  َغَفَر  نْٰيا  الد 
حديث نكند،    هر كس دو ركعت نماز گزارد و در َاثناي آن، نفس او چيزي از امور دنيا را:  ُذنُوَبهُ 

 .«آمرزدخداوند همه گناهانش را مي 

. اّولي عمل  و ريا با نفس  ديگر از صفات نفس، ريا است و آن بر دو گونه است: ريا با َخْلق
ايمان و ديانت. دومي آن كه آدمي عمل خير را از خود بيند.  به رضاي مردم است نه بر اساس  

اي سالك در نفس خود مطالعه كن كه  راستين امور خير را از او بينند نه از خود. پس    عارفين
در  است  سّدي  ديدن،  خود  از  را  خير  عمل  و  و    خودنمايي  ُعجب  سبب  و  سلوك  و  ترّقي 

 و زمينة ِابتالء به تكبر.  خودبيني
پندارد انتقال از حالي به حال ديگر صفت ديگر نفس، سرعت َمالل و دلتنگي است، كه مي 

شود، غافل از آن كه  موجب طمأنينه و فراغ مي
مبارزه نمايد.    سالك طريق حق بايد تحمل مشقات كند و با قوة شهويه و غضبيه .  

 در مقابل ناماليمات زود ملول نشده بلكه از جان و مال و اهل و عيال بگذرد. 
زمام اختيار او را بدست گيرد، انتظار خير    منشأ تمام فسادها نفس است، هركه نفس اّماره



229            زهد و استقبال از شدايد                                                                                     
                    

ُاُحد  بر آن وا دارد نه حقيقت. در جنگ  او را  َدواعِي نفْس  بر فرض صدور،  او برخيزد و  در    از 
حضرت   اكرمسپاه  به    )ص(رسول  ايمان  با  گروهي  بودند:  گروه  براي  دو  عالقه  و  عشق  با  خدا 

مي  جانبازي  و  مبارزه  دين  و  نصرت  داشتند  ِاكراه  فداكاري  و  مبارزه  از  ديگر  گروه  اّما  كردند، 
پاك حق  بود.  آگاه  آنان  حقيقي  عزم  و  نيت  از  و  تعالي  ديدند  را  پاكشان  نّيت  جزاي  نّيتان 

آن   چشيدند.  را  َوبالش  عدهآلودگان،  كه  بزرگوار  كرد  حساسي  نقطة  از  پاسداري  مأمور  را  اي 
 را غالب ديدند به   ترك نكنند. اّما آنان وقتي لشكر اسالممحل را  حتي در صورت غلبه هم آن  

جمع  آن طمع  فرمان  نموده  مأموريت  و  محل  ترك  غنايم،  فراموشي   آوري  بوتة  به  را  حضرت 
  سپردند. لشكر دشمن نيز با استفاده از اين فرصت، از همان محل به سپاه اسالم حمله كرد و 

و رغبت كه   َتَمرُّد آن گروه، كراهت نفس آنان بود كه نه به رضا مسلمانان شكست خوردند. علت 
 به ُكْره و ُعْنف به وظايف روي آورده بودند.

از   و  ببرد  باال  را  سرش  نتواند  كه  افتاده  انسان  گردن  بر  كه  است  زنجيري  چون  غفلت 
پذيرفتن سخنان حكمتي ممنوعش كند، در جلو و عقب او سّد محكمي سازد و ارتباط او را با  

پرده آن  بر  عالوه  كند،  قطع  سر  پشت  و  هيچ  جلو  كه  رويش كشد  بر  في  »نبيند  اي  َجَعْلنٰا  اٰا  اِن
َبْيَن  َاْعنٰاِقهِ  ِمْن  َجَعْلنٰا  َو  ُمْقَمُحوَن  َفُهْم  اْلَْذقٰاِن  اَِلي  َفِهَي  َاْغالٰلً  اً  ْم  َسدا َخْلِفِهْم  ِمْن  َو  ًا  َسدا َاْيديِهْم 

كه    يايم به طور نهاده  يهايهايشان غل آنان تا چانه  ي ها ما در گردن:  َفَاْغَشْينٰاُهْم َفُهْم لُٰيُْبِصُرونَ 

  ي سرشان سّد  و پشت   ي آنها سدّ   يو ما فرارو  اندسرهايشان را باال نگاه داشته و ديده فرو هشته

 .«توانند ببينندميايم در نتيجه ن آنان فرو گسترده بر  يانهاده و پرده

سازد. انسان  غفلت چون سّد محكمي است كه انسان را از امور گذشته و آينده غافل مي 
داند كه از كجا آمده و َمبدأش چيست و كدام نيرو او را به اين جهان پهناور آورده و  نمي غافل  

 رود، به سوي سعادت يا شقاوت. نيز نداند به كجا مي 
از آينده نيز غافل نباشد، چنان كه در   پس سعادتمند آن كه گذشته را فراموش نكند و 

كجا آمده، براي چه آمده و به كجا    حديث آمده: رحمت خدا شامل حال كسي است كه بداند از 
انسان با نظر به گذشته مي  تواند به عيب و نقص خويش پي برده آنها را جبران  خواهد رفت. 

از بين  كند؛ گناهان و آاليش بر روح نشسته در آتش ندامت و پشيماني  را كه مانند زنگار  ها 
زگشت به حق و كمال را طي كند و  ببرد تا صفا و جالي روح باز گردد، و با نظر به آينده راه با 
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مرّكب  جهل  در  كه  غافلي  بنابراين  دارد.  محفوظ  گناه  از  را  مادّيت    خود  زندان  در  و  بماند 
 محبوس و در درياي شهوات و تخيالت غرق گردد، او از انسانّيت ُمنَقِطع است. 

و آنان را چه  :  ْرتَُهْم َاْم َلْم تُُْنِذْرُهْم لُٰيْؤِمنُونَ َسٰواء  َعَلْيِهْم َءَانْذَ »عالمت ديگر غافل اين است كه  

بيم نده  يبيم ده ن  يو چه  تفاوت  اين صفت كساني «آورندنمی  ايمان  ، كندمي به حالشان  ، و 

است كه در آخرين درجة غفلت باشند، به نحوي كه دو امر مّتضاد مانند خوبي و بدي، كوري و  
انذار  بينايي، دانش و جهل،   بيان و  باشد. در  انذار و مانند آن در نزدشان يكسان  ِانذار و عدم 

هاي خويش قفل زده و دريچة فهم را به  اينان خود بر دل نقصي نيست،    )ص( حضرت رسول اكرم
 روي خود نگشايند. 

نمايد كه در اتاق دربسته بوده قبلي خداوند متعال غافلين را به زندانياني تشبيه مي   ية در آ
از دستورات    و ارتباطي با خارج نداشته باشند، ولي در اين آيه انحطاط بيشتري براي ُمَتَمرِّدين 

بدان ببالد كه  قايل شده است. مرد زنداني كه دست و پايش به زنجير بسته شده چه بسا    انبياء
برند  دلش آزاد و دريچة فهم به رويش باز است، ولي كساني كه در آخرين درجة غفلت بسر مي 

اند كه  عالوه بر محبوس نمودن خود در ميان سّدها و موانع ظاهري، قفلي هم بر دريچة دل زده
 ايشان را قلبي نيست. سخنان حق و كالم ُمسَتَدّل گردد؛ گويا كه  مانع نفوذ 

روزي كه راه شعور و ادراك بر انسان مسدود گردد و قوة تشخيص و تميز خود را از دست  
مرده او  نمي دهد،  هم  جاذبّيت  و  بيان  قوة  صاحبان  حتي  كه  متحرك  است  اين  اي  توانند 

اي پيغمبر انذار و  فرمايد:  رو خداوند متعال مي اين   خفتگان و مردگان را زنده و بيدار كنند. از
عدم انذار تو دربارة آن غافلين يكسان است، سخنان تو در كساني مؤثر است كه خود را براي  

آماده كنند   ْرُه  »تحصيل و پذيرش حقايق  َفَبشِّ بِاْلَغْيِب  الرَّْحٰمَن  َخِشَي  َو  ْكَر  الذِّ َبَع  اِتَُّ َمْن  تُُْنِذُر  اِنَّٰما 
  ي خداكند و از    ي است كه حق را پيرو  سودمند   را   يبيم دادن تو تنها كس:  بَِمْغِفَرٍة َو َاْجٍر َكريٍم 

 .«دهب پر ارزش مژده  يبه آمرزش و پاداش را  يچنين كس ،رحمان در نهان بترسد

 حصول علم را مراتبي است: 
 حاصل آيد. مرتبة اول با خواندن و نوشتن و از طريق اكتساب و ِاسِتفاضة صحيح 

به وديعت نهاد و به    اي است كه خداوند متعال در َاراضي قلوب اوالد آدممرتبة دوم، َحّبه 
رشد و نمو    و مجاهدات   دنيا فرستاد تا زحمت كشيده و آن را به آب اعمال صالحه و رياضات 

داده به ثمر رساند. اين َحّبه رمزي است از رموز علم كه تا به كمال نرسد، قلب مستعد تجّليات  
 الهي نگردد. 
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شود كه معرفت  تعالي به انسان افاضه مي مرتبة سوم، تجّليات الهي است كه از جانب حق 
 تاّمه در جميع مراتب از آن حاصل آيد. 
اند، فكر ايشان  ه تقوي آراسته و از عاليق و عوايق رسته هشياران آنانند كه جان خود را ب

قدس  عالم  در  مستعد    همواره  حق  تجّليات  قبول  براي  را  خود  قلب  مدام  و  است  طيران  در 
 فرمايد: مي   السالم به جناب كميلعليه  علي  كنند؛ چنان كه حضرت اميرالمؤمنين مي

كميل از  اي  زمين  روي  و  !  مقام  ولي  كم  بسيار  ايشان  عّده  نباشد،  خالي  هرگز  ايشان 
ايشان ظاهر و مشهور باشند و بعضي خاِئف تعالي بس عظيم است. بعضي از  منزلتشان نزد حق 

خود آسان    ايشان آن را بر اند، گرفته و َمغمور. آنچه را كه اهل ثروت و نعمت دنيا بر خود سخت  
 در طيران است. اند؛ با َابداْن ُمصاِحب اهل دنيايند ولي ارواحشان در عالم قدس نموده

رياضات  تحمل  بدون  قطعًا  مقام  اين  مجاهدات   حصول  از خواب    و  بيداري  و    غفلت الهي 
 ميّسر نيست؛ خواب غفلت چند قسم است: 

قسمتي از قواي    -انسان به مقام فعلّيت نرسيده است. دوم    هيچ يك از قواي باطني   -اول  
نيافته است. سوم   فعليت  هنوز  و قسمتي  فعلّيت درآورده  به مرتبة  را  ميان دو    -باطني خود 

 قسم فوق، لكن اين فعليت را به كمال نرسانده است. 
اند، اگر در اين حالت  نياوردهخود را به مقام فعليت در  افرادي كه هيچ يك از قواي باطني

از دنيا بروند، به بدبختي َاَبُداآلباد دچار خواهند شد. آنان كه در اواخر عمر موفق به توبه گردند،  
مي  سعادت  به  مافات  جبران  شرط  نتوانسته به  ولي  كرده  توبه  ظاهرًا  كه  كساني  اّما  اند  رسند. 

اينان بايد كه در عالم برزخ تحت    اه هستند. تالفي مافات نمايند، برهنه از كماالت بوده و روسي
سختي  و  تيرگي فشارها  آن  شده،  تصفيه  تا  گيرند  قرار  بر  ها  پس  شود.  زدوده  روحشان  از  ها 

سالك است كه هرچه زودتر تخم كماالت را در وجود خود بروياند و تا دم مرگ در نشو و نما و  
 بكوشد و معاصي و خطاهاي خود را جبران كند. الهي  به ثمر رساندن شجرة طّيبه 

. بايد اين خيال خطاكار متوجه صراط مستقيم،  

ئُِكْم َفتُوُبوا اِلٰي بٰار »فرمايد:  تعالي در اشاره به آن مي گردد، چنان كه حق   يعني دين مقدس اسالم 
 .«هاي خود را بكشيدبه سوي آفريدگار خود توبه نماييد و نفس  َفاْقتُُلوا َانُْفَسُكْم: 

از خواب غفلت  بيدار شد، اعمال و خطاهاي گذشته خود را دو    اين خيال خطاكار وقتي 
يابد: يكي خوشگذراني تن از لحاظ خوراك و پوشاك و امكانات نفساني، و ديگري جاه  گونه مي 

و مقام و كسب آبرو و اعتبار پيش ديگران. اكنون بايد خطاهاي گذشته را جبران نمايد، ولي در  
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 اي نگيرد. خويش نتيجه  ست از مجاهداتاين معالجه بايد رعايت احتياط كند وگرنه ممكن ا
ق.  مطل باشد و يا شقي    تواند سعيد مطلق معارف الهيه انسان ميبنا به  

اند، نسبت به فعليت  كساني كه ميان اين دو مرتبه   
ِخّطه خود را  توانند در اين  عدم فعليت قوا شقي هستند و مي  قوا تا حّدي سعيدند و نسبت به

كه تا حّدي سعيد است، مقامي ترّقي و يا تنّزل دهند. در مقام تنّزل امكان دارد آن از مقامي به 
كه در مراتب شقاوت است  بسا كسي قام حركت صعودي چه  سوي اشقياء حركت كند و در مبه  
مطلق  دهد كه آنان به سعادت نشان مي   حركت نمايد. مطالعه در حاالت بزرگان   سوي سعداء به 

 اند.اند، زيرا تمام قواي باطني خود را به فعليت رسانده رسيده 

الهي و طالب حقيقي هميشه خيرخواه مردم است، مي بركنده مرد  خواهد ريشة شقاوت 
گردند.   همه سعادتمند  شده 

. چنين فردي در اثر توقف در  
 آرميده است.  پي نبرده و در خواب غفلت ظواهر دين، به حقيقت آن 

ناحيه مي  يك  از  مدام  ناحية  طالبان حقيقي  از  هم  آن  َمغمومند،  يك جهت  از  و  ترسند 
اي جز عملكرد خود، سبب شقاوت  عمل خود. ترس از عمل، نشانة سعادتمندي و ترس از ناحيه

ال خود، ديدگان انسان را گريان بدارد، كه  و بدبختي است. چه توفيق بزرگي كه نگراني از اعم
اند: وقتي  فرموده  رو پيشوايان الهياين گريه و زاري امروز نشانة شادي و خندة آينده است. از  

گرداند. در حقيقت سير  خدا خواهد كه خيري به مؤمني برساند، او را بر عيوب خويش بصير مي 
الي سلوك  اسالمو  َنْهج  بر  مراتب    اهلل  و  روحاني  مقامات  به  وصول  طالب  بندة  كه  است  آن 

دنيا پند گرفته باطن خويش را   ترّقيات انساني، خود را از همة ُهموم دنيوي فارغ سازد و از حال
اندك  فرمايد: چه بسيار است مواضع پند و عبرت، ولي  مي  )ع( اصالح نمايد. حضرت اميرالمؤمنين

اكرم رسول  حضرت  و  گرفتن؛  عبرت  غافل مي   )ص(است  از  فرمايد:  كه  است  كسي  مردم  ترين 
 تغييرات دنيا پند نگيرد. 

شده است. دنيا دريايي  اي است فريبنده و در هر ساعت براي او كشته و هالك دنيا مّكاره 
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شدگان در آن بسيار و دوستانش به او مشغول و از خداوند معزول و در راه  پايان، غرقاست بي
 از همة هموم و غموم آن فارغند.  او مقتولند، ليكن عارفان 

هاي دنيا مقرون به َهّم و غم و َترياق آن، سّم و شفاهاي آن درد و الم و زندگاني خوشي

حساب    ، در حالل آن  : َو في َحالٰلِٰها ِحٰساب  َو في َحٰراِمٰها ِعقٰاب  »هايش خراب  و آبادي  آن سراب 

 .«عقاب  ،است و در حرامش

 اگر كسي بخواهد از بحر پرآفت دنيا به سالمت عبور كند، بايد نكات چندي را به كار بندد:
تفكر نمايد در عاقبت امر خود، و تصحيح نمايد اعمال و افعال و عقايد خود را قبل    -اول  

 نظر كند از عيوب ديگران.از رسيدن اجل، و صرف 
نف  -دوم   كند  ِعتاب حضرت  نصيحت  مورد  تا  ديگران  كردن  نصيحت  از  قبل  را  س خود 

 احديت واقع نشود.

محبت  -سوم   با  ُمنافي  دنيا  دوستي  باطنًا چه،  و  را ظاهرًا  دنيا  دارد  و    دشمن  خداست، 
 ايمان است و ُمالزِم عداوت و دشمني با دنياست.تعالي اصل و حقيقت  دوستي حق 
 نمايد آنچه را كه در دنيا وسيله سعادت و رستگاري او نيست. ترك   -چهارم 
هر   -پنجم   و  نايستد  باز  ديگران  موعظة  و  نصيحت  به از  را  و   كسي  فهم  اندازه 

 استعدادش ارشاد نمايد. 
 غضب خود را فرو نشاند و َكظِم ِغيظ كند. -ششم 
به  حتي   –هفتم   اخالق حسنه، مثاًل جهل را  المقدور سعي نمايد در تبديل اخالق رذيله 

كه سرآمد   بداند  و  نمايد،  تواضع  به  مبدَّل  را  تكبر  و  رأفت  به  تبديل  را  حسد  و  علم  به  َبَدل 
فضايل   افضِل  را  صدق  عرفا  لذا  كذب.  مذمومه  صفات  بدترين  و  است  صدق  ممدوحه  صفات 

 شمارند زيرا كه صدق، مستلزم فضايل ديگر است. مي
 تعالي عطا فرموده.حق قناعت كند به آنچه    -هشتم 

انبياء  -نهم   حضرات  كلمات  بر  كند  اولياء   ممارست  علما   و  از    و  جويد  دوري  و  عرفا  و 
 اند.كه اين نام را براي خود دامي قرار داده  و َوبال مانند ُمَتَصّوفه  استماع كلمات اهل ضالل 

، و در عبادات  سالك بايد در همة عباداِت قولي مانند اذكار و ادعيه و تالوت قرآن  -دهم  
و صدقه، در كمال    و خمس  زکات ، و در عبادات مالي مانند  فعلي مانند نماز و حج و اعتكاف

 نشاط و انبساط بوده در مقام اخالص باشد.
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اگر قدرت ماديات و امكانات روزافزون جهان شهوت و ستمگري و وحشيگري، گروهي را  
مي باز  فضايل  كسب  از  و  كرده  رهبري  نابساماني  وضع  سوي  به  و  در منحرف  آن    دارد،  قبال 

از هاديان الهي هاي فروزان  و جوانان و سالكين طريق حق در اين عصر تاريك، چراغ   گروهي 
گونه فداكاري ُمضاِيقه ننموده،  حقيقت را به دست گرفته و با عاَلمي احساسات و عواطف از هيچ 

 كوشند تا شاهد مقصود را در آغوش گيرند و بازماندگان را به شاهراه حقيقت رهبري نمايند. مي
ذاتي و  اند كه هدف اصلي زندگي، نه جلب سعادت ظاهري كه پرورش مواهب  آنان دريافته 

باطني كمال   قواي  بدبختي  و  بسا  چه  است.  آن  فرعي  محصول  ظاهري  سعادت  و  است؛  يابي 
  تواند آيندة آدمي معلول سعادت ظاهرِي فعلي او باشد. انسان با اعمال امروز خود تا حّدي مي 

بيني كند و درك مبهمي از كيفيت آن داشته باشد، زيرا معلول هميشه  حوادث آينده را پيش 
 پيرو علت خود است.

نهفته   امروز  اعمال  َرِحم  در  فردا  اعمال  و  اوست  امروز  اعمال  خالق  آدمي،  ديروز  اعمال 
آنقدر كه    گردد. آدمي است، و نتيجة عملكرد امروز سالك در اعمال و افكار آيندة او منعكس مي

آغاز مي  تفكر  از  نيست. هر موفقيتي  آن  و  گردد  خالق حوادث است، مخلوق 

 
نعمت  عالي همانا  انسان  براي  سعادت  و  ثروت  تفكري  ترين  است،  تفكر  ُعظماي  و  الهيه 

. شقاوت براي افرادي است كه بدون تفكر اقدام به امري كنند. نتايج عايده از  ناشي از عقل الهي
نمايد، لكن نتايج حاصله  تفكر الهي قابل اعتماد و اطمينان است و احكامي براي انسان صادر مي 

 است آن هم در امور مادي نه معنوي و الهي. از عقل نظري تا حّدي قابل استفاده 
الهي  انبياء   عقل  حضرات  به  منحصر  آن  كمالي  مرتبة  و  دارد  اوصياء  مراتبي  نيست،    و 
توانند با نيروهاي باطني نهفته در نهاد خود از اين نعمت عظمٰي در حّد كمال  سايرين نيز مي 

 و الهي گردند. برخوردار شوند و صاحب عقل باطني
قرآن  معاني اليتناهي    مجيد  در  آنها  از  و در هريك  است  تعبيراتي  و  ُمجَمالت  و  اشارات 

نهفته است كه تنها با علم ظاهري قابل ادراك نيست. هركسي به نسبت علم ظاهري و باطني و  
مي  خود  نفس  كند.  تزكية  درك  مجمالت  آن  از  را  تفصيالت  و  اشارات،  آن  از  را  معاني  تواند 

نايي به ظواهر قرآن مجيد و تسلط به قواعد زبان عربي، هرگز  بدون تزكية نفس، به ِصرف آش
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و كاملين را    توان از بطون قرآن مجيد برخوردار گرديد. چه بسا فردي ظاهرًا كالم واصليننمي
بي آن  تفصيالت  و  معاني  از  لكن  راَند،  زبان  نفسبر  تهذيب  بدون  باشد.  و  بهره  درك    امكان 

و محبوبين الهي نيست تا چه رسد به معاني و تفاصيل ُبطونّيه    استفاده از معاني كالم بزرگان 
 قرآن مجيد.

قرآن تعبيرات  و  و مجمالت  اشارات  نهان    مجيد  در  عميقي  كه مي نكات  از  است  خواهد 
حقيقت را  اين    فرمايد ُاولواْلَاْلبابحقايق زير پردة ظواهر سخن به ميان آورد. به عنوان مثال مي

به نسبت  در مي  برخوردارند و سايرين  اولوااللباب  آن،  باطنيه  تفاصيل  و  معاني  از  يعني  يابند، 
 خود. تزكية نفس 

را معاني مختلفي است از جمله: جوهر و چكيدة هر شيء، مغز خالص و جدا شده از    ُلّب

َالل ب   »اند:  فرموده   پوست و به عبارت ديگر، خالص هر شيء را ُلّب گويند. عالمان رباني و عارفان 
ٰوائِِب  الشَّ ِمَن  اْلٰخالُِص  از شوائب خالص شود  :اْلَعْقُل  از  «لّب يعني عقلي كه  ، و نه اين كه خالي 

 شوائب گردد!
عقل   ابتدا  َوْهم در  و  خيال  و  حس  با  با    انسان  تخيالت  و  محسوسات  دارد،  آميختگي 

است. چنين عقلي را توان درك و مشاهدة حقيقت نيست، لكن در اثر تزكيه  آميخته    معقوالت 
تهذيب   اين  نفو  يكديگر جدا مي س  از  هر مخلوطات  و  مي   شوند  يابند.  كدام حسابي جداگانه 

و احساس آزاد گرديد و استقالل خود    وقتي عقل در اثر تفكر و تزكيه از مقهورّيت وهم و خيال
مي  بازيافت،  حقايق را  باطنيه.    تواند  عقول  صاحبان  يعني  اولوااللباب  بنابراين  كند.  درك  را 

اي از تشريحات علميه و معاني بطونية قرآن است، اين  كه كالمشان ِشّمه   و بزرگان   مقصود قرآن 
 گردند. ها صاحب عقل باطنيه است كه در اثر تعليم و تربيت و تفكر و تزكيه انسان 

تواند در اثر تزكيه با  وجود انسان داراي مراتب عوالم ناسوتي، ملكوتي و جبروتي است و مي 
ن عوالم كلي ارتباط پيدا كند. صاحبان عقول باطنيه اهل تفكرند، كسي كه تفكر را  هريك از اي

نمي ننموده،  را سير  باطنيه  و  الهيه  علوم  مراحل  و  نكرده  رديف صاحبان  پيشه خود  در  تواند 
 عقول باطنيه محسوب گردد. 

انسان   مجيد  قرآن به تفكر  اتصااًل  را  زيرا راه  حتي در باب محسوسات توصيه مي ها  نمايد 

ٰمٰواِت وَ » از محسوسات است:  معقوالت  اْلَْرِض َو اْختِالِٰف اللَّْيِل َو النَّٰهارِ َل يٰاٍت ِلُولُوا   اِنَّ في َخْلِق السَّ
آسمان   :اْلَْلٰباِب  خلقت  در  تحقيق  زمينبه  و  عقول    ها  صاحبان  براي  روز  و  شب  اختالف  و 
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. يعني كساني كه در محسوسات متوقف نشده در اثر تفكر مراحل آن را طي  «باطنّيه آياتي است

توانند به روح و مغز عالم نيز پي برند بلكه آن را مشاهده  گردند، مي   كنند و وارد عالم معقوالت
 كنند. 

َفَيتَّبُِعوَن َاْحَسَنُه َفُاولٰئَِك َعلٰي ُهَدًي  »د:  فرمايدر جاي ديگر مي  ْر ِعٰباِد الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل  َفَبشِّ
اُولُوا اْلَْلٰباِب  اُولٰئَِك ُهْم  َو  َربِِّهْم  شنوند و از بين  پس بشارت ده به بندگاني كه سخن را مي   : ِمْن 

گزينند، آنان بر هدايتي از پروردگارشان هستند، آنان صاحبان  آنها بهترينش را براي عمل برمي

 . «اندعقول باطنيه 

تفاوتي   سامعه  براي  است.  كلمات  و  اصوات  شنيدن  براي  ظاهري  حسي  سامعه،  نيروي 
يا غيرالهي، قدرت بررسي كالم را ندارد. لكن نيروي معنوي و    شنود الهي باشدندارد آنچه مي 

را داراست، علي  ارزيابي  اين  توان  باطني باطني عقل  تواند  با سنجش دقيق مي  الخصوص عقل 
 زشت و زيبا، َمجاز و حقيقت و صّحت و ُسقم آنها را از يكديگر جدا كند. 

لم، حواس ظاهري كافي است، اّما براي ارتباط با مغز و  براي ارتباط انسان با ظواهر اين عا 
اولياء حضرات  كالم  باطن  با  و  عالم  باطنيه روح  عقل  ظاهري    ،  حواس  قدرت  زيرا  است.  الزم 

نفس   تزكية  اثر  در  باطني  نيروهاي  ولي  ندارد،  را  نامحدود  ادراك  توانايي  و  است  محدود 
توانست محدوديتي ندارند، چه اگر روح و نيروهاي باطني و روحي انسان محدود بود، هرگز نمي 

رسد   تواند به معقوالت ، مي نامحدود را درك كند. انسان در اثر تداوم تفكر و عبور از محسوسات
محدود به نامحدود    به كّلي و از   ييو با بواطن عالم ارتباط پيدا كند. در اين مقام است كه از جز 

 رسد، مشروط بر اين كه اين تفكر متمركز باشد نه پراكنده. و از نسبي به مطلق مي 
لغزشگاه  مجيد  قرآن تفكر،  به  دعوت  عين  مي در  متذكر  را  آن  اسالمهاي  با صرف    شود. 

اي براي  اي جز خستگي مغزي و رواني ندارد و وسيله انرژي فكري نسبت به مسايلي كه نتيجه 
 )ص(هاي معنوي نيست، مخالف است. حضرت رسول اكرمگشايش تحقيقات علمي و برخورداري 

حتي آن علمي را كه دانستن و ندانستن آن سود و زياني نرساند، بيهوده خوانده است. گرچه  
است، ولي َصرف انرژي براي هدايت غير و تعليم و تعّلم علوم    ارشاد از وظايف مهم مردان الهي

فرمايد كه  متعال مي  حقه حّد و مرزي دارد و به هر كسي نبايد آن را آموخت؛ چنان كه خداوند 
 اي حبيب من بيش از اين خود را براي ارشاد فاسدين به زحمت و مشقت مينداز.

در موضوعات مختلف امر به تفكر نموده و منابع شايسته آن را باالخص در سه    مجيد   قرآن 
 و تاريخ. نمايد: طبيعت، ضمير انسانيموضوع مفيد و سودمند معرفي مي 
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و    ستارگان،  ها و زمينگيري در خلقت آسمانآيات بسياري انسان را امر به تفكر و نتيجه 
نباتات  و  جمادات  باران،  و  ابر  و  باد  جريان  حيوانات  خورشيد،  محسوس    و  امر  هر  باالخره  و 

ٰمٰواِت َو اْلَرْضِ »فرمايد:  كند. از جمله ميپيرامونش مي  بگو دقت كنيد و    : قُِل انُْظُروا مٰاذٰا فِي السَّ

آسمان  در  استببينيد  چيز  چه  زمين  و  .  «ها 

چه آثاري از  تا دريابد كه در مقام تحليل و تركيب    
بزرگان آنها ظاهر مي  اين كه  فرموده  شود.  قرآن دين  در  و آخرين  اولين  علوم  جمع    مجيد   اند 

 گردد. و نظر آشكار مي است، معاني ُبطونّيه آن تنها براي اهل تفكر 

انساني تفكر، ضمير  نشانه  منبع مهم ديگر  و  آيات  الهي  است. گرچه سراسر خلقت،  هاي 
انساني را منبع معرفت ب  براي كشف حقيقت خلقت است، ولي قرآن خصوص معرفي ه  ضمير 

از انسان را با كلمة آفاق  كند. چنان كه در فصل دوم گذشت، قرآن مجيدمي و    جهان بيرون 
تعبير كرده و بدين وسيله اهميت ضمير انسان را گوشزد فرموده   جهان درون را با كلمة َانُفس 

يِهْم ٰ »است:   َانَُّه اْلَحق  َسنُر َلُهْم  َيَُتَُبيََّن  َحتاٰي  َانُْفِسِهْم  َو في  اْل فٰاِق  بزودي آيات خود را در    :ايٰاتِنٰا ِفي 

 . «بنماييم تا براي آنان آشكار گردد كه او حق است آفاق و انفس

است. تفكر در    امر به مطالعه و تفكر شده، تاريخ و قصص قرآن  سومين منبعي كه در قرآن
مطالعه   گذشتگان،  زندگي  تاريخ  است.  عبرت  و  علم  براي  عظيمي  منبع  گذشته  اقوام  حاالت 

عّزت ِذّلت و  موفقيتها  شكست ها،  و  سعادت ها  شقاوتها،  و  روش ها  بشر  براي  آنها  و  هاي  ها 
زمان حاضر هاي  توان خود و انسان دهد كه با استفاده از آنها ميتفكراتي دقيق و منظم ارائه مي

و آينده را به سعادت رساند، كه تفكر يك ساعت افضل است از عبادت هزار سال و بلكه عبادت  

 ةُ َقْد َخَلْت ِمْن قَْبلُِكْم ُسَنن  َفسيُروا ِفي اْلَرِْض َفانُْظُروا َكْيَف كٰاَن عٰاِقبَُ »:  فرمايدمي   ثقلين. قرآن مجيد 
بينَ  هايي به وقوع پيوسته، پس در آثار گذشتگان سير ها و قانون قطعًا پيش از شما سّنت :اْلُمَكذِّ

 .«كنيد و بنگريد سرانجام كساني كه حقايق وحي آسماني را تكذيب كردند، به كجا انجاميد

را براي مردم، ُحكم نازل كرديم، يعني قرآن    فرمايد كه ما قرآن خداي تبارك و تعالي مي 
كند. بنابراين تمام  احكام الهي است و حكم، قانوني است كه انسان را به اجراي امري وادار مي 

اي نيست كه آن را حكمي نباشد،  آيات و ُسَور اين كتاب مقدس حكم است و هيچ آيه و سوره 
 محكمات آن. حتي ماجراها و ِقَصص يا بعضي از آيات متشابهه و  

و اقوام گذشته و اخذ نتايج و   بنابراين يكي از وظايف مهم سالك مطالعة سرگذشت ملل 
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الهي و تعيين  احكام  از  باطنًا حكمي  آنهاست، كه  از  بلكه  درس زندگي و عبرت  كنندة وظيفه 
 و حقيقت. حق  وظايفي است؛ و اين دستوري است در رديف واجبات و سخني است توأم با 

است كه آنان همواره يا    دين، گوياي اين   ي و بزرگان الهسيري در كالم حضرات پيشوايان  
ملل سرگذشت  اوقات  مي  اغلب  قرار  مطالعه  مورد  را  چنان  قبلي  موالي  دادند.  حضرت  كه 

ام، لكن تاريخچه آنها  فرمايد: فرزندم اگرچه من با اقوام و ملل گذشته همزمان نبوده مي  متقيان
پستي به  كرده  مطالعه  را  زندگيشان  طرز  بلندي و  و  گرميها  سردي ها،  و  تلخي ها  وها،   ها 

ام. چنان به تاريخ زندگي آنها واقفم كه  هاي روزگار و به آيين ملل گذشته واقف شده شيريني
 ام!ايشان همزمان شده و در حوادث زندگي با آنان همقدم بوده گويي با 

است.   جوانان  و  حاضر  نسل  براي  باالخص  راهنما  بهترين  مطالعه  و  غْور  اين  حقيقت  در 
آموزد. بر هر فرد بينا و خصوصًا بر زمامداران است ي را مي بررسي احوال گذشتگان رموز زندگ

حتي  انقالبكه  علل  و  شوند  واقف  گذشتگان  سرگذشت  به  و االمكان  سقوط  راز  و  ملي  هاي 
كرده حكومت  مردم  بر  دراز  ساليان  كه  دريابند  را  كساني  اند.  بدبختي 

 
از آثار ديگر اطالع و وقوف به طرز زندگي و تاريخ امم گذشته، اخذ مطالب علمي است.  

الهية گذشتگان است. از  توان گفت كه بسياري از علوم و حقايق در اثر مطالعه و مرور مطالب  
اهلل، مطالعه مطالب علمي و احوال دانشمنداني است كه در  رو يكي از وظايف مهم سالك الي اين 

بدون خْوض و غْور در آن آثار امكان    ِاالّ هر عصري خداوند متعال آنان را به مردم عطا كرده، و  
 برخورداري كمالّيه از حقايق نيست.

ماد بداند  يقين  بايد  و  سالك  مطالعه  با  برنيامده،  واقعي  تزكية  و  تصفيه  مقام  به  كه  ام 
برخوردار گردد. اسرار و رموزي در    تواند از آثار مهم بزرگانفراگيري ظاهري علوم و حقايق نمي 

كه   شده  مسلم  برايشان  لكن  نيستند،  آشنا  آنها  به  دشمنان  گرچه  كه  است  نهفته  آنان  كالم 
استفاده مردم از آن اسرار و حقايق، عامل بزرگي براي غلبه و پيروزي بر دشمنان است، لذا با  

 اند كه مردم از آنها بهره گيرند.ايجاد موانعي نگذاشته 
عارفانآري   دروني  رازهاي  و  ُمؤلِّفان  و  ُمَصنِّفان  واصالن  اسرار  كالم    و  البالي  ايشان  در 

كه از    و خواهد بود. ارسطو نهفته است، و در هر عصري از اعصار موانعي براي ظهور آنها بوده  
كتاب   َاِجلِّة  خواست  وقتي  بود،  خود  عصر  مقدوني علماي  اسكندر  سازد،  منتشر  را  خود    هاي 
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پاپ نيابند.  دست  او  عالي  افكار  به  ديگران  تا  نمود  كشيش جلوگيري  و  تاريك    ها ها  قرون  در 
اي خاص، از تحصيل ديگران ممانعت كردند  علمي براي عده با پديد آوردن يك شركت    وسطٰي

دست  نيز  امروز  كنند!  حكومت  جاهل  مردم  بر  آنها  و  شود  افزوده  مردم  ناداني  مراتب  بر  تا 
عموم    بيگانگان برخورداري  مانع  كه  است  آشكار  اقداماتي  چنين  حقايق  در  و  علوم  از  مردم 

 خود نايل آيند.  م راگردند تا به َمسازنده مي 

آموزد، لكن مطالعة  نماي زندگي است و رموز آن را مي نة تمام ييآ  مطالعة كتب مردان الهي
رو بر انسان مؤمن است كه تا آخرين نَفس  اين دارد. از مي كتب ضاّله عقل را از رشد و كمال باز  

اين   در  و  نمايد  تعّلم  و  علم  تحصيل  را صرف  اوقات خود  بيشتر  و  نايستد  باز  علم  تحصيل  از 
مسير از موانع و مشكالت نهراسد كه اين هراس، مانع درك فيض است. سالك بايد قدر عمر  

 شه به دست نيايد.ها همي گرانماية خود را بداند كه اين فرصت

اي از ذرات عالم، به قدري انواع عجايب حكمت و َغرايب صنعت پروردگار متعال  در هر ذره 
از   به عشري  بندند،  ميان  بر  دامن همت  آن  ادراك  به  اگر همة عقال و حكما  است كه  نهفته 

از كه  را  موجوداتي  از  بسياري  ما  رسيد.  نتوانند  آن  آمده  َکْتِم    اعشار  وجود  فضاي  به  عدم 
ايم و نه نشاني، دست تصرف  شناسيم، نه به اجمال و نه به تفصيل، نه نامي از آنها شنيده نمي

 انديشه را به آنها راهي نيست. اوهام از آنها كوتاه و قدِم  
 گردد، سه طبقه است:آنچه با حواس ظاهري محسوس و مشاهده مي 

 شود مانند َثواِبت و سيارات و امثال آنها.آسمان و آنچه در آن مشاهده مي  -اول 
زمين و آنچه در آن است از قبيل پستي و بلندي و كوه و صحرا و معادن و ُشطوط    -دوم  

 . و َانهار و جمادات و حيوانات
 گردد مانند رعد و برق و برف و باران و ابر و صاعقه.هوا و آنچه در آن مالحظه مي  -سوم 

اين طبقات را انواعي و هر نوعي را اقسام و اصناف بسيار است. هر كدام را حالتي  هريك از  
و اثري و خاصيتي، ظاهري و باطني، حركتي و سكوني، حكمتي و مصلحتي است كه جز خالق  

اينها گواهان عادل و شهود صادقند بر وحدانّيت خدا و  متعال، كسي تمام آنها را درنيابد. همگي 
 ت او.كمال عظمت و قدر 

و اسرار و معاني و حقايق همة كائنات    است و به معنا عالم كبير   انسان به ظاهر عالم صغير 
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در وجود او ُمْضَمر است. ظهور آن اسرار موقوف است بر تزكيه و تحلية نفس و سير دل در عالم  
 شود: كات و اشارات از معارف الهيه اكتفا مي كه ذياًل به ذكر برخي ن حكمت 

چيزي   اي از مراتب، آسمان اشاره است به عقل شريف كه از لحاظ معاني باطنيه در مرتبه
الهي  تر و رفيع شريف تر از آن نيست و زمين، به نفس َوضيع كه از آن آفريده شده. آب، علم 

، حصارهاي معرفت  ها جاري است و كوه  هاي حكمت كه در قلوب عارفيناست و انهار، چشمه 
اي كه با علم و  و َحداِئق ذات َبْهَجت، بوستان طاعات و عبادات و اعمال الهيه   در دل مردان الهي

 يابد.وساطت عقل تحّقق مي 

جويان و موِسم راز و نياز عاشقان تا حق  و ميعاد آشتي شْب اشارت است بر خلوتگاه عارفان
فهم    و قمر، آفتاب عنايت  س ليل و نهار ادا كنند. سالك بايد از صورت به سيرت رسد و از شم 

معرفت ماه  و  ماه  كند  و  آفتاب  است.  تابان  دوستان  دل  به  َاَزليَّت  ُبْرج  از  كه  هدايتي  آفتاب   ،

دهد   زينت  را  آسمان  بَِمٰصابيحَ »صورت،  نْٰيا  الد  ٰماَء  السَّ يَُّنَّا  َز با  :  َو  را  دنيا  آسمان  حقيقت  در  و 

و آفتاب عنايت و ماه معرفت، قلوب را. گاهگاهي ابرهاي سيه فام ماه را    «زينت داديم يهايچراغ

ميمي را  معرفت  ماه  معاصي  ابرهاي  گاهي  و  است  باقي  ماه  لكن  معرفت  پوشاند  ولي  پوشاند 
نمي ميغ باطل  و  حجابات  آن  عبادت،  و  طاعت  به  و  حق  از  توفيق  درخواست  به  هاي  شود. 

 ديد.ل به كمال رسد، آنگاه سالك آن بيند كه قباًل نمي فام از دل زايل گردد و بصيرت د سيه 
درخشان ستارة  حركت  از  برق  منظور  و  رعد  كه  چنان  است.  الهي  مرد  اصيل  حركت   ،

الهي  انذار و بشارت مردان  اميد است،  بيم و  بيم و اميد    ظاهري ماية  به  نيز قلوب سالكين را 
از خواب غفلت اراضي َموات، رمزي    اندازد و  بيدار نموده به توبه درآورد. بارش باران و احياي 

كند. در قبال  است از باران علم و رحمت الهي كه قلوب مرده را احيا و آمادة رشد و كمال مي 
و هم َمْصَطبة نفس، دو    است: هم كعبة دل   بحَرْين باطني  بحَرْين ظاهري، در وجود انسان نيز 

اّماره از هم گسسته. وقتي كه نفس  بر   جوهر متضاد كه در خلقت بهم پيوسته و در طريقت 
كعبة دل شبيخون زند، دل به مقام َتَظلُّم درآيد و از دار َجّناِت ِقَدم، نظري بدو رسد و كعبة دل  

 از آسيب نفس مصون ماند. 
و قمر و وضع نواميس خلقت    در سورة الّرحمن، هدف از نظام شمس خداي تبارك و تعالي  

تكامل   كه  زيرا  فرموده،  اعالم  الهي  موازين  بر  دقيق  سنجش  و  نفس  محاسبة  انسان،  براي  را 
 معنوي او در گرو آن است.

از مهم باطني  و  و معنوي، ظاهري  مادي  اجتماعي،  امور فردي و  در  ترين  محاسبة نفس 
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است. اين محاسبه هم مربوط به گذشته است و هم مربوط به حال حاضر و   هاي اسالمتوصيه 
توجهي به آن يا نسبت به  رساند و بيمي   آينده. محاسبة الهي سالك را به سعادت ابدي و وصال 

 برخي مراتبش، موجب عدم پيشرفت و شقاوت ابدي است.
محاسبي به  واعتنايي  حال  از  غفلت  و  گذشته  دوران  به  تنها  توجه  يا  نفس،  آينده،    بة 

مشقات طاقت  و  را عقيم مي زحمات  مغزي  فرساي سالك  و  عقلي  نيروهاي  همه  بسيج  نمايد. 
ون زندگي و  ئهاي كذايي و زودگذر، سبب پيدايش َخَلأ در شبراي توجه به گذشته يا خوشي
 پناه بردن به ساية تخّيالت است.

اسالم و   توصيه  به لحظات حاضر  باالتر  از همه  بر گذشته كه  توجه  فقط  آينده است.    نه 
عدم توجه به حال، در واقع گسيختن از علل گذشته و معلوالت فعلي و آيندة آنهاست، چه اين  
  معلوالت الهي باشد يا غيرالهي، زيبا باشد يا زشت؛ اين گسيختگي همان تجزية وحدِت حيات 

 تكاملي است.
هايي است كه در مزرعة  سالك الهي بايد بداند عللي كه در گذشته از او ظاهر شده، تخم 

شده،   تكميل  آنها  ِعلّيت  مراتب  تدريج  به  ندانسته  يا  دانسته  و  ناخواه  خواه  كه  كاشته  حيات 
انسان  را ظاهر كنند و  توانايي ريشه معلوالت خود  يا خنثي نمودها خود  ن  كن كردن آن علل 

 اثرات ناگوار آنها را ندارند. 
گردد كه ديگر برگشتي ندارد،  هر آني قسمتي از جويبار عمر انسان به گذشته رهسپار مي 

از دست امور  يا دوران    هرچند كه ساير  به گذشته  توجه  باشد. ِصرف  بازگشت  امكان  را  رفته 
و خوشي حال  از  غفلت  و  كذايي  است،    هاي  بيهوده  و  لغو  فقط  نه  حقيقت  آينده،  در  كه 

 آوري آمال و اميدهاي مفيد و سازنده و آتش زدن بدانهاست. جمع 
نگر نبودند، به  آينده  شعراي شرق و غرب كه چندان   و   نويسندگانسيري در كالم بعضي از  

اند! و  سرودههاي گذشته  كند كه چه اشعار بيهوده در تأسف نسبت به خوشيخوبي نمايان مي 
انرژي عالي شعله ترين  جستجوي  در  را  خود  قريحه  و  ذوق  و  امكانات  و  مدفون  ها  آتش  هاي 

  اند. حال آن كه انسان با تصحيح اعمال و تقويت قواي باطني شده ضايع نمودهروزگاران سپري 
تفكر در تحصيل پررنج و   اندكي  تواند به تحصيل سرورهاي الهي و اليزالي پردازد.خويش، مي

خوشيمشقت  باطني  بار  نيروهاي  تضعيف  و  تأسف  از  مانع  آنها،  زوال  سرعت  و  زودگذر  هاي 
 خويش است.

فراواني دست ميدر زندگي هر فردي فرصت  َتَعلُّل در عمل،  هاي  تأخير و  دهد ولي روح 
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ها  ابواب سعادت يعني فرصتمانع استفاده از آنهاست. آدمي با انجام ندادن به موقع امور، كليد  
دهد و به جاي محّقق نمودن قسمتي از آمال و اهداف، بر ايام گذشته  را به رايگان از دست مي 

 خورد.تأسف مي
آينده اضطراب  در  مي گروهي  كف  از  را  موجود  فرصت  بدينسان  و  بزرگان اند  لذا    نهند، 

اي را  ينده هنوز نرسيده، پس اكنون برخيز و لحظه اي گذشته و آاند: آنچه از دست داده فرموده
 كه در دست توست، غنيمت دان و بكوش. 

قدر نعمت را به وقت حضور آن بايد دانست، چه بسا نعمت از دست رود و ندامت بعدي  
فرمايد: ارزش جواني، فرصت و تندرستي را كسي داند كه از  مي  )ع(  سودي ندهد. حضرت علي

قبل   اي ابوذربه يكي از شاگردان بزرگ خود فرمود:   )ص( دست او رفته باشد. حضرت رسول اكرم
از فرا رسيدن پيري، قدر جواني خود را بدان. مردان بزرگ در طريق الهي نه بر گذشته تأسف  

 اند.اند و نه لحظة موجود را تلف كرده خورده
از آن كشاورزي  مي   )ص(حضرت رسول اكرم بهاري است و كاميابي  ابر  مانند  فرمايد: وقت 
بهره موقع  به  كه  كاست  شود.  بزرگان مند  در    الم  كه  آنان  است.  حقيقت  آسمان  بهاري  ابر 

نمايند، زيرا  هاي الهي استفاده تام مي كوشند، از اين بارش مي  ها و اشجار مزرعة دلپرورش گل 
 الهي هميشگي نيست. و عارفان  كه نعمت دسترسي به علماي رباني

اساسي از  آينده يكي  به  تكاملي و  محاسبه نسبت  راه تصعيد حيات  ترين عوامل رشد در 
هدف  و  تفكرات  و  آثار  و  تجارب  از  برخورداري  و  باطني  نيروهاي  فعليت  هاي  گيريموجب 

  هاي كامل است. بدون محاسبه و فعليت الهية قوا، انسان بازيچة عوامل ناآگاهي است كه انسان
كشانند و سبب انهدام حيات  انداخته و سپس به سوي لحظات بعدي مي او را از گذشته به حال 

 گردند.تكاملي و ساقط شدن از قابليت زيورهاي الهي مي 
نگري در حيات دنيوي علل متعّددي دارد كه غفلت از آن، سبب خسارات  توصيه بر آينده 

طلبان است كه امروزه آثار  قدرتمندان و فرصتمادي و معنوي فرد و جامعه و مغلوبيت در برابر  
مي  مشاهده  وضوح  به  فرصت آن  و  زورگويان  تزاُحِم  رفع  و  دفع  آري  بدون  گردد.  طلبان، 

 پذير نيست.نگري امكان آينده 
مي  آن  بر  روزگار  غيرالهي  و  الهي  حوادث  كه  است  دريايي  همچو  انساني  ريزد. حيات 

ند و به نتايج و عواقب علل كاشته شده، پيشاپيش واقفند  بينآگاهان حوادث ناگوار آينده را مي 
نباشد.   محسوس  جامعه  و  فرد  بر  سود هرچند  به  را  جامعه  باشند،  الهي  و  وارسته  اگر  اينان 
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 آن را به سوي خودمحوري سوق دهند.  ِااّلهمگان بازسازي كنند و 
وحيات   تكاملي  حيات  تفسير  اّما  ديد،  خواهد  كسي  هر  را  دنيوي  اخروي    آيندة  آيندة 

عمر  پذير نيست، هرچند حيات دنيوي و اخروي در طول  ايمان و اعتنا بر آن امكان انسان، بدون  
تواند آن را  هاي آن نمي او همراهند. عظمت روح انسان به قدري است كه اين دنيا و محدوديت

خالصه    هاي روحاني خويش را در ُمشتي لذايذ حيواني اشباع كند، چه رسد كه سالك خواسته 
رغبت به دنياست، مگر آن رغبت الهي كه صالح خود و مسلمين  رو مرد الهي بي نمايد! از اين 
 در آن باشد. 

الهي مي  مرد  اين محدوديت روح  از  را  با جاذبهخواهد خويشتن  و  رها سازد  الهي  ها  هاي 
اين توصية الهي توجه ندارد، نه تنها  حركت كند تا عظمت مطلق را در برگيرد. اّما كسي كه به  

نعمت با  را  و خود  كرده  بر خويشتن خيانت  كه  بشريت  و  اسالمي  دنيا به جامعة  كذايي  هاي 

ُهْم لَِنْفِسِه َاْعٰصاُهْم لَِربِّهِ »فريبد:  مي ان  بندگ  :ِعباَد الل ِه اِنَّ َانَْصَح الناٰاِس لَِنْفِسِه َاْطوََعُهْم لَِربِِّه َو اِنَّ َاَغشَّ

ترين آنها براي پروردگارش است، و خيانتكارترين  ترين مردم به خويشتن، مطيع خدا! خيرخواه 

 . «ترين آنها بر پروردگارشمردم نسبت به خويشتن، عاصي

تر از خودفريبي و  تر و هيچ جنايتي زشت اند كه هيچ خيانتي وقيح محبوبين الهي فرموده 
نمي   خودبيني هرگز  خودبين  ندارد.  آينده وجود  و  تواند  نگرش  حداكثر  كه  او  باشد،  نگر 
مي محاسبه  چگونه  است  ظاهري  مقامات  و  مادي  امكانات  به  نسبت  دل  اش  كه  دريابد  تواند 

با ظرفيت  ترك  انسان  را  الهي  رواني كه محاسبة  بيماري  اين  به  فرد مبتال  اشياء است؟!  ترين 

َلْيَس  »قرار گيرد و براي ارشاد جامعه شايسته باشد؟  َجرگة مردان الهي تواند دركرده، چگونه مي 
اْلٰواِحَدةِ  نَْفَسُه  َيْضبُِط  َمْن لٰ  اْلَكثيِر  َعَدَد  كسي كه قادر نيست نفس واحد خود را انتظام    :َيْضبُِط 

 «تواند اين انتظام را در قلوب عدة كثيري به مقام تحّقق درآورد؟دهد، چگونه مي 

آينده  آن است.  عدم  دادن  از دست  يا  از ضعف مراتب بصيرت دل و  ناشي  نگري حقيقي 

ُب  :  ل خود سودي نبردهاز عق   ،خود توجهي ندارد  به تهذيب نفسکه  فردي  »چنين   َمْن َلْم ُيَهذِّ
تواند در اثر  نموده است. اگر آدمي به خود آيد ميهم  بلكه آن را تضعيف    «نَْفَسُه َلْم َيُْنَُتِفْع بِاْلَعْقلِ 

 تزكية نفس، مراتب بصيرت دل را به حّد اعلي رساند و سبب ارشاد هزاران نفر شود. 
از جمله مراتب عقل، عقل برهاني   ية اتصااًل توص بر تقويت عقل است.  است هرچند    اكيد 

نمي  وحي  پاية  به  آن  درك  الهي مراتب  وحي  تأييد  يافته   رسد.  حّدي  تا  را  برهاني  عقل  هاي 



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  244

مي مي توجيه  ندارد،  دسترسي  قدرت  استداللي  عقل  را  آنچه  و  تا  نمايد  باطني  كند  نيروهاي 
گردد. وحي الهي با   او تبديل به عقل الهي  انسان از قّوه به مقام فعليت درآيد و عقل ظاهري

را بدل به  كند و نقايص آن، كمبودهاي عقل ظاهري را تأمين مي توصيه و تأكيد بر تهذيب نفس
اي مردم در تهذيب نفس كوشا باشيد تا بتوانيد   اند: فرموده نمايد، اين است كه بزرگانمي كمال  

كه  عقل چنان  رسانيد.  كمال  به  را  آن  درآورده  ضاللت  تاريكي  و  كفر  بار  زير  از  را  خود  هاي 
 شدني نيست. گذشت اين تهذيب و تزكيه بدون محاسبة مرتب و مداوم روزانه حاصل 

ك طريق حق بايد در هر شبانه روز ساعتي به فكر خود افتد و اخالق باطنيه و اعمال  سال
َتَفحُّص و احوال دل و اعمال جوارح را تجّسس نمايد. لوح دل  در مقابل خود   ظاهرية خود را 

نهد، اگر دل خويش را مشغول عبادات و طاعات و به دور از معاصي و سّيئات مشاهده نمود،  
شكر خدا به جا آوَرد و در صورت خالف آن، درصدد عالج برآيد. اگر ديد معصيتي از او سرزده،  

و زواياي   به توبه و انابه و قضا تدارك آن كند. نظر بصيرت بگشايد و چراغ فكرت به دست گيرد
خانة دل را بگردد، اگر چيزي از صفات رذيله در دل خويش مالحظه كرد، با موعظه و نصيحت  
و سرزنش و مالمت خود و مصاحبت با نيكان و مجالست خوبان سعي در خالصي از آن كند.  
بعد از آن تفكر كند در صفات حسنه، اگر دل خود را از يكي از آنها خالي ديد، تأمل نمايد در  

 يق تحصيل آن و بكوشد كه فردايش مانند امروز نباشد. طر 
فرموده  الهي  عظام  باشد،  پيشوايان  يكسان  او  ديروز  و  امروز  معنوي  مراتب  كه  كسي  اند 

سهل فوق  و  غفلت  اثر  در  او  مغبونيت  است.  َملوم  و  مغبون  بيالعاده  و  امور  انگاري  به  اعتنايي 
 ه َكّرات آن را شكسته باشد.معنوي است. بايد به مقام توبه برآيد هرچند ب

ايمان و يقين و معنوّيت او افزوده گردد. و بدا به  خوشا به حال سالكي كه هر روز بر مراتب  
حال كسي كه مراتب تزكيه و تصفيه و معنويات او نسبت به روز قبل كاسته شده باشد، كه او  

لت و تبعيت نفس، از او سلب ملعون است! سالك الهي بايد به خدا پناه برد از اين كه در اثر غف
توفيق شود. او بايد مدام از درگاه احديت ياري جويد تا بتواند با تخليه از َذماِئم اخالقي و تحلّيه  

َو الَّذيَن  »نور  به زيورهاي الهي هر روز بر مراتب معنوي خود بيفزايد و خود را به كمال رساند تا  
ُسُبَلنٰ  َلَنْهِدَيُنَُّهْم  فينٰا  اْلُمْحِسنينَ ٰجاَهُدوا  َلَمَع  الل َه  اِنَّ  به يقين    ، اندكه در راه ما كوشيده  يو كسان:  ا 

در او به حد اعلٰي متجّلي گردد و در رديف محسنين به شمار   «نماييممي خود را بر آنان   يها راه

 نه خدا با آنان است.ييآيد كه هر آ
براي   بود.  عادت  طريق  همين  را  گذشتگان  از  تقوي  اهل  و  َسَلف  صفحه  نيكان  ايشان 
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روز ساعتي  يادداشتي بوده كه نيك و بد صفات و اعمال خود را در آن ثبت كرده، در هر شبانه
آن مي مطمئن مي به  فضيلتي  به  اّتصاف  و  معصيتي  زوال  از  اگر  بر نگريستند.  قلم    شدند،  آن 

شمردند. بدا به حال كساني كه از  ايمان مي پرداختند و اين را از لوازم  كشيدند و به بقيه مي مي
اند، محاسبة روز  گذاشته  پيروي و ُمتابعت آن نيكان دست شسته و پردة غفلت به ديدة خود فرو

 اند. را فراموش نموده و از شراب غفلت و كاهلي مست و بيهوش گشته  قيامت 

انسان پيش از آن كه او را محاسبه كنند، بايد خود را محاسبه  » اند كه  دريافته   مردان الهي 

تُٰحاَسُبوا :  نمايد َاْن  قَْبَل  نيك مي  «ٰحاِسُبوا  و  كرده  محاسبه  را  روز خويشتن  هر  كه  لذا  َو  »دانند 
حق است و به طور حتم اعمال    كه وزن در روز قيامت. ظاهر آيه اين است  «اْلَوْزُن َيْوَمئٍِذ اْلَحق  

بزرگان  لكن  فرموده  وزن خواهد شد،  آيه  باطني  معناي  به  روز  نظر  را در  انسان  اعمال  اند كه 
اين سنجش، حق است. چه در مقام توزين دو چيز  قيامت به حق مي  سنجند، يعني وزن در 

 هاست.الزم است يكي وزن و ديگري موزون؛ روز قيامت وزن حق است و موزون، اعمال انسان 
ايشان  بسي باالتر و شأن    و صّديقين   است. اّما تفكر مقّربين  انديشه، تفكر صالحين اين نوع  
است.   محبت واالتر  درياي  مستغرق  همواره  انس   ايشان  متوجه    و  دل  و  جان  به  و  پروردگار 

عظمت آفريدگارند و در انوار جمال و جالل او مدهوشند؛ حصول اين مقام كسي را ميّسر است  
 كه ساَحت دل خويش را به كّلي از رذايل پاك سازد.

كه ناشي از عقل    و استكبار  در جهت تكريم شخصيت الهي انسان با خودبيني  مجيد   قرآن
بيني آدمي را گسترش  خواهد جهان كند. قرآن مي ظاهربين و محدود است، سخت مبارزه مي

بيني خارج كند تا از مذّلت بندگي نفس و تبعيت و اطاعت نظري و كوته داده او را از دايرة تنگ 
 ها رهايي يابد.فرعون

به مسئله مهمي    قرآن آية شريفه  اسرار    شناسياز جامعه كريم در يك  از  پرده  پرداخته، 

قدرت  و  نظامتولد  ديكتاتورييابي  ِاسِتخفاف  هاي  برميو  ميگر  َقْوَمُه  »فرمايد:  دارد،  َفاْسَتَخفَّ 
فٰاِسقينَ  َقْومًا  كٰانُوا  اِنَُّهْم  اطاعت   فرعون   :َفَاطٰاُعوُه  را  او  آنها هم  استخفاف كرد، پس  را  قوم خود 

 .«كردند، به تحقيق آنان گروهي فاسق بودند

ها بسيارند و استخفاف قوم و زيردستان، شيوة هر مستكبري است.  در هر عصري فرعون
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ظاهري    استكبار قدرت  و  مقام  با  زيردستان  تحقير  مقام،  استكبار  دارد:  اقسامي  و  خود  انواع 
است. استكبار علمي آن است كه سالك پس از طي برخي مراحل و برخورداري نسبي از علوم 

دانشمندان  آثار  بخواهد  شده  مغرور  باطني،  يا  آنان    ظاهري  از  برتر  را  خود  و  نهد  پا  زير  را 
ترين مردم در دنيا و آخرت عالم مغروري است كه به علم خود اند: شقيفرموده  بنماياند. بزرگان 

 عمل نكند. از انواع ديگر استكبار، استكبار از بابت قدرت جسمي و حتي قدرت روحي است.

اظهار    عونفر   از جمله مستكبرين مردم عمومًا  نمود.  و خفيف  را خوار  قوم خود  كه  بود 
، نمايند كه او فاسق بودانزجار نسبت به فرعون مي

هرگز فرعون بر آنان    ِاالّ و    «به تحقيق آنان گروهي فاسق بودند  :اِنَُّهْم كانُوا قَْومًا فاِسقينَ »  

 كرد. غلبه نمي 
راز عجيبي نهفته است. ظاهر آيه مذّمت قومي است و باطن  در آية مذكور معناي بزرگ و  

امتياز بزرگي به وديعت  آن، تجليل مقام و عظمت انسان، كه   انسان! خداوند متعال در تو  اي 
نهاده، اصالت و حقيقت از آن توست نه از آن عوامل ديگر. آدمي بايد پايگاه با عظمت خود را  

كيست كه آنها را خوار و ذليل كند،    قدرتند، فرعونشناخته و بر آن تكيه كند. مردم صاحب  
پذيرد، آن  اّما آنها قدرت انساني خود را انكار و تباه نمودند. كسي كه استخفاف و خواري را مي

تواند  نشود، كدام قدرت مي   كند. اگر او تسليموديعة الهي را ضايع و قدرت انساني را نفي مي
 وادار به تسليم نمايد؟ وي را 

كنند، غافل از آن كه علت  ها را در بيرون جستجو مي چه بسيارند افرادي كه علت بدبختي 
بدبختي  در درون است.  اكثر  اگر  ها   !

اي عادي است و  مسئله  شدند. استخفاف زورمداران فاسق نبودند هرگز تسليم او نمي   قوم فرعون 
طلبي بر گروه ديگر است. كسي را ياراي جلوگيري از اين  تازگي ندارد؛ گروهي در مقام سلطه 

برمي او  به جاي  بكشند ديگري  را  نيست، هر فرعوني  است كه  جريان  اين درون مردم  خيزد. 
گيرند  هاست و آن زمينه، فسق آنان است كه قدرت انساني را ناديده مي ساز رشد فرعونمينه ز

 نمايند. ها را فراهم ميو مجال رشد فرعون 
كند چه  مادام كه عقل مطرح گردد، فسق مفهومي پيدا نمي

خود را به    و باطني است، اگر بتواند عقل باطني   بشر داراي عقل ظاهري   
كمال برساند، حكم آن عقل حكم خدا و امر و نهي آن، امر و نهي خداست. اگر كسي بخواهد  
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آلوده نسازد. آري  خود را    نگردد و عقل الهي   نشود، بايد به هيچ فرعوني تسليم   كه مطيع فرعون 
كند،  اطاعت فرعون، انسان وقتي از فرمان عقل سرپيچي مي اي است بين فسق و عقل و  رابطه 

مي  فرعونّيت  به  الهامفرعون  معناي  انسان    رسد.  به  تقوي  و  تَْقويٰٰها »فجور  َو  فُُجوَرهٰا  :  َفَاْلَهَمٰها 
اين است كه او همواره در انتخاب امور بر    «ش را به آن الهام كرديو پرهيزگار  يسپس پليدكار 

تقوي،   و  است  نفس  هواي  به  دلبستگي  فجور،  است.  گرفته  قرار  عقل  و  نفس  راهي  دو  سر 
 دلبستگي به قاضي درون.

تعلقات     از  انسان  اگر 
نفساني آزاد گردد، هيچ چيز توان تهديد و تطميع او را ندارد، پس فرعون نه عامل اصلي كه  

قّوت  رژيمعامل دوم است.  استكباري گيري  فقدان    هاي  بلكه  و  نتيجة ضعف  نيز  شرق و غرب 
بد و يقين داند به محض از پاي درآوردن  تقواي مردم است. لذا سالك بايد تقواي خود را دريا 

ايمان  اهل  »  بر هر كسي سلطه ندارد كند. دشمن و شيطانهواي نفس، دشمن را نيز مغلوب مي 

اِنَُّه :  است، شيطان را توان تسّلط بر آنها نيست   كه توكل آنها بر خدا و اطاعت آنان از عقل الهي
سلطة شيطان بر كساني است كه َتَوّلاي او  ». « َربِِّهْم َيَُتَوكَُّلونَ الَّذيَن ا َمنُوا َو َعليٰ  َلْيَس َلُه ُسْلطٰان  َعَلي

ُسْلطٰانُُه َعَلي الَّذيَن َيَُتَولَّْونَُه َو الَّذيَن ُهْم بِِه اِنَّٰما    :را داشته باشند و در امور خود او را شريك كنند
 دهيم. ، در اين صورت ما نيز در به روي شيطان گشوده به او راه نفوذ مي «ُمْشرُِكونَ 

فرموده: رأس و   )ص(ها در ُحّب دنياست، چنان كه حضرت رسول اكرمآري ريشة همه فسق
توان در رديف پارسايان و زاهدين محسوب شد.  علت كل خطايا حّب دنياست. با حب دنيا نمي

  فرمايد. پيامبر تعالي تنها بر اهلش كرامت مي و تقوي، زينتي است باطني و الهي كه حق   زهد
! خداوند متعال براي تو زينتي عطا كرده كه برتر از آن  فرمود: يا علي  به اميرالمؤمنين  )ص(خدا

اي  اي بردي و نه دنيا از تو بهرهزينتي نيست؛ ترا زاهد و پارسا قرار داد، نه تو از لذايذ دنيا بهره
كند،  ي اهلل را آمادة مجاهدت در راه حق و مبارزه با فساد مبرد. چنين زهد و آزادگي، سالك الي

مبارزه  از  اما  بري  را  خود  شرايطي  هيچ  در  كه  طوري  به  تفريط.  و  افراط  بدون  و  مشروع  اي 
آور است، ولي نبايد اين  ، مشكل و تألم بيند. گرچه ديدن فساد براي اهل محبتمسؤوليت نمي 

 ت گردد.تألم انسان را از حد اعتدال خارج كرده ِاقدام او منتهي به تضعيف معنويا 
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تجّلِي محبت اوليه،  و  مهم  لذا شرط  در وجود سالك    ،  و عدالت 
 است.

 

نيز به آن امر شده است. اهل    از دستورات اسالمي است و در يكي از َتْوقيعات شريفه  تقّيه
شماري بر جان و  ممكن است خسارات بي  ِااّلايمان بايد تقيه را به موقع خود مراعات كنند و  

از فرايض ديني است و    تقّيه ايمان وارد شود. بنابراين رعايت  مال و ِعرض، باالخص بر دين و  
 وليت و مؤاخذه در پيشگاه پروردگار متعال است. ئعدم مراعات آن، ترك واجب بوده موجب مس

 ترين آنها سه آيه است:وجود دارد كه مهم آيات بسياري براي تقيه مجيد  در قرآن

يَن َاْولِٰياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن َو َمْن َيْفَعْل ذٰلَِك َفَلْيَس ِمَن الل ِه في »  -اول   َيُتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلكافِر لٰ 
تُقيٰ   اِلا َشْيٍء   ِمْنُهْم  تَُتَُّقوا  ُرُكمُ   وَ   ةً َاْن  اَِلي  نَفْ   الل هُ   ُيَحذِّ َو  اْلَمصيرُ َسُه  اهل    الل ِه  نبايد  برابر :  در   ايمان 

مؤمنين، كفار را ياران و مددكاران و دوستان و سرپرستان خود قرار دهند، و كسي كه چنين  
حذر  كند و خدا شما را از ُمجازات بر   ايشان تقيهكند هيچ ارتباطي با خدا ندارد مگر اين كه از  

 . «دارد و بازگشت به سوي اوستمي

فرمان، گاهي كّفار را به دوستي و يا سرپرستي  متأسفانه برخي از مسلمانان برخالف اين  
استقبال مي  آنان  از  دل  و  از جان  و  گرفته  ايشان  خويش  از  ترسي  كه جاي  اين  بدون  كنند، 

 باشد. 

يٰمانِ َمْن اُْكرَِه َو قَلْ  اِلا ايٰمانِِه َمْن َكَفَر بِاللِه ِمْن َبْعِد  » -دوم  ايمان  : كسي كه پس از  ُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْلِ

به   وادار  را  اجبار كسي  به  اين كه  را عذاب عظيمي است، مگر  او  كافر شود،  به خدا  آوردنش 

. «ول نيستئايمان آرام باشد، در اين صورت او مساظهار كفر كنند ولي قلب او در عين حال با  

در درگاه الهي  ايمان كند مسّلمًا  ايمان قلبي، به زبان انكار البته اگر فردي در غير مورد با وجود 
ول است. زيرا براي او اتمام حجت شده اما براي فردي كه حجت تمام نشده، شايد تا حدي  ئمس

 ُعذَرش موّجه باشد.

ا لِ »  -سوم   ِمْن  ُمْؤِمن   فِرَْعْونَ رَُجل   ايمانش را  : مرد مؤمني از خاندان فرعون كه  ايمانَهُ َيْكتُُم     

تقيه    اي برسد. بنابراين ترس و ايمان لطمه و   ترسيد كه بر پيكر اسالممي ؛ زيرا «داشتپنهان مي 

 مراتبي دارد.
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است    آيات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر بسي بيشتر از تقيه   مجيد  البته در قرآن
اصلي بر امر به معروف و نهي از منكر است. در    يةو در توقيعات شريفه نيز عالوه بر تقيه، توص

از منكر اصل عمومي است و تقّيه  اسالم امر فرع  امر به معروف و نهي  استثنايي، كه  ي و  يك 
از منكر   به معروف و نهي  امر  از مراتب  تقيه  بايد صورت گيرد. در واقع،  فقط در موارد خاص 

ا »است و در آية مذكور نيز با حرف استثناء   آمده است.  «اِل

خداوند متعال در آية اول پس از اين كه تكليف مسلمانان را در زمينة ارتباط خارجي با  

مي  تعيين  كفار  با  دوستي  از  اجتناب  شديد،  و  ُمؤّكد  مي لحن  ِمْنُهْم    اِلا » فرمايد:  كند،  تَُتَُّقوا  اَْن 
بجاي تقيه، نماينده آن است   ة ُتقا . ظاهر ساختن مصدر  «كند  ايشان تقيه مگر اين كه از  :  ةً تُقيٰ 

، يعني  ةبلكه مراد از تقا   «اَْن تَُتَُّقوا ِمْنُهمْ   اِلا »  فرمود:كه تقيه بطور مطلق مطرح نيست وگرنه مي 

عليهم السالم كه طرفدار تقيه    اي. حضرات ائمه اطهارتقيه و ترس خاصي، نه هر ترس و تقيه 
اند. علماي اسالمي نيز تقيه  استخراج نموده   ةمورد بودند، آن را از اين آيه از كلمه تقا جا و به به

ون زندگي اجتناب  ئرا تنها در موارد خاص به جا آورده از تعميم و سرايتش به همة مراتب و ش
 كردند.مي

يك امر فراگير شده و    گذارند كه تقيهاسالمي هرگز نمي   و دانشمندان  آري علماي رباني
اصواًل   گردد.  استثنايي  وضع  يك  محكوم  زندگي  طبيعي  جريان  و  نشيند  اصل  جاي  به  فرع 
استثنايي  وضع  ابدي،  امور  و  گيرند  خود  به  ابدي  رنگ  استثنايي  امور  كه  است  غيرمعقول 

عده  لكن  پيشواپذيرند!  اسالم اي  مسّلمات  و  اساسي  قوانين  و  اصول  امور  ر   نما،  به  تبديل  ا 
 استثنايي كردند.

اسالم اوليه  اصل  موارد    بنابراين  در  و  است  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  باب،  اين  در 
تقيه  ثانوي  اصل  از  مي   اضطراري  بهاستفاده  و  مفهوم صحيح  در  هم  آن  كه  مورد خود،   شود 

 نوعي دعوت و خدمت به اسالم است.
كارگيري فن ديگر و تغيير شيوة عملكرد در امر به معروف و نهي از  الهي، به   تقيه   در واقع 

عقب  همانند  است،  نظاميمنكر  كارشناسان  جنگ.  در  مراحل    نشيني  جنگ  كه  معتقدند 
از جهاد كه مرحله نشيني. چنين عقب اي دارد: هجوم، دفاع، عقبگانهسه از  نشيني نه فرار  اي 

آيات   آراي تمام علماي اسالمي و  اتفاق  به  بلكه خدمت به جهاد است.  سورة   16و    15آن و 
ردن دشمن و تجديد  گرد نه گناه و معصيت كبيره، كه غافلگير كَانفال و ساير ُنصوص، اين عقب 
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عده  متأسفانه  لكن  دارد،  نقشي  نيز چنين  تقيه  است.  ادامة جهاد  براي  ُمَتَرّقي  قوا  اي حقيقت 
حقه معارف  و  علوم  ساير  مانند  را  آن  صحيح  مفهوم  و  تا    تقيه  داشتند،  پنهان  مردم  اكثر  از 

 قول از تقيه به عمل آورند. هاي نادرست و تصويرهاي غيرمنطقي و نامعبتوانند ارزيابي

 

تقيه  ترّقي و پيشرفت اسالم  البته چنين  از    نه موجب  تقيه كه  تنّزل آن است.  كه سبب 
عوامل الهيه براي حفظ استقالل دين است، نبايد مبّدل به عامل ِاضِمحالل و نابودي آن گردد؛ 

از منكر مسلمانان و يا تقيه  اين از   امر به معروف و نهي  رو دولت اسالمي بايد همواره ناظر بر 
به معروف ك امر  افرادي كه ظاهرًا  بسا  باشد.  فاصله زيادي  ايشان  با معروفات  را  آنان  نند ولي 

تقيه   اظهار  كه  فردي  همچنين  ُمنكراتند!  مشغول  سراپا  خود  و  نمايند  منكر  از  نهي  است، 
 و اسالم رسيدگي شود.  كند بايد به عملكرد او از ديدگاه قرآن مي

ايمان نمايد ولي بعد اعمالي از او سربزند كه  فرمايد: كسي كه ادعاي  مي  )ع(حضرت صادق
از   كند، در اين صورت بايد    ايمان خارج است مگر اين كه اظهار تقيه ناقض ادعايش باشد، او 

اند تقيه را مواضعي است، هر كس آن  فرموده   رسيدگي شود كه آيا تقيه الزم بوده يا نه؟ بزرگان 
 را از جايگاهش زايل كند، مورد مؤاخذه خدا خواهد بود.

فرمايد: مؤمن در هر حال مجاهد است، در عصر دولت باطل  مي   )ع( و نيز امام جعفر صادق
كند و مراد از ترس در اين مورد، ترس از گناهان كبيره است كه مبادا بر پيكر  جهاد مي   به تقيه 

اّما در عصر دولت حق پس از اتمام حجت به شمشير جهاد  صدمه   و قرآن   اسالم اي وارد آيد؛ 
ميمي باز  حق  دولت  براي  را  راه  كه  است  جهاد  از  مراتبي  تقيه  چنين  و  كند.  كجا  اين  كند، 

كنند كجا؟! كسي كه چنان فتوايي دهد  نمايان كذايي معنا مي ان و روحانيناي كه ظاهربيتقيه 
از حقايق به مشام دلش نرسيده، و يا بسا كه به علت عدم تزكية نفس، ُمْكَتَسباِت او از   بويي 

آاليش  با  علوم  و  باشد.  حقايق  شده  ضايع  و  يافته  تركيب  او  دروني  و  هاي  علوم  و  حقايق  اّما 
، موجب هدايت خود و ارشاد سايرين است؛ آنان به توفيق  معارف حقة مخزون در سينة بزرگان

ناپذير و صبر و استقامت در طريق حق بدان مقام واال نايل  مداوم و خستگي   الهي با مجاهدات
 اند. شده
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به  حبس نفس  صبر،   َجَزع  از  وقوع مكروهاست  و  وقت  از شدايد  التذاذ است  معنا  در  و   ،
بيند و  در مشكالت مبتالكننده را مي   كامل   به محبوب است. عارف  مشكالت. صبر مقتضي انس

نهراسند و  از مشكالت و شدايد    دهد. اين است كه عارفانمراد حق را بر هر مرادي ترجيح مي 
ِاسِتضائه نمايند.   از نور جمال او  او استمداد و  از فيض اقدس  جز طريق حق نپويند و همواره 

خواهند كه  هايند، لذا مي مشكالت و شدايد، دافع و رافع حجاب دانند كه در حقيقت آن  آنان مي 
 محبوب خويش را بدون حجاب مشاهده نمايند. 

هاي مّكي و مدني است.  هاي قرآني در اكثر سورهترين توصيه توصيه بر صبر از درخشنده 
معاصي در معارف الهي توصية اكيد بر صبر و تفكر قبل از تكّلم شده، چه بسياري از انحرافات و 

 به جهت عدم صبر و عدم تفكر قبل از تكّلم است. 
صبر، تحمل و شكيبايي است در قبال پيشامدهاي ناگوار براي رسيدن به رضاي حق. صبر  

اش بيش از آن چيزي است  گيرد و گسترهبر مي  هاي بسياري را در هاي مختلف و ميدان زمينه 
 بندد. كه در َاذهان نقش مي 

. صبر جسماني نيز بر دو گونه  و صبر روحاني  است: صبر جسماني  صبر را انواع و اقسامي 
يا صبر در برابر ضربات سخت    يا صبر در برابر انجام امور مشكله و صبر ِانفعالي  است: صبر فّعال

بيماري  اسالمو  نظر خاِص شارع مقدس  نفساني هاي شديد. صبر مورد  يا صبر  ، صبر روحاني 
صبر   گيرد.  دست  به  را  آن  مهار  و  كشد  زنجير  به  را  خود  نفساني  مشتهيات  انسان  كه  است 

 هاي گوناگون دارد:هاي مختلف آن نامنفساني برحسب جنبه 
نگراني برابر  برابر مصائب، صبر؛ تحمل و شكيبايي در  هاي روزمره،  تحمل و شكيبايي در 

پنهان   برابر  در  شكيبايي  و  تحمل  شجاعت؛  جنگ،  ميدان  در  شكيبايي  و  تحمل  صدر؛  ِسَعة 
داشتن چيزي و سخني و رازي، رازداري؛ و تحمل و شكيبايي در برابر تجّمالت دنيا كه بر طبق  

شرع  بهره   اسالم   مقدس   قانون  آن  اگر  از  است.  نفس  ضبط  نكند،  گم  را  خويش  و  گردد  مند 
اي از زندگي بسازد و خود را جز به خدا دلبسته و وابسته ندارد، قناعت نام انسان با اندك بهره

 است.  و شكيبايي در قبال انصراف از تجّمالت دنيا، زهد ؛ دارد

ْبرُ » ايمان را پرسيدند، فرمود  معني    )ص(راوي گويد از حضرت رسول اكرم الصَّ ُهَو  و آن  :  َو 

است با   «صبر  صبر  بود.  نتواند  صبر  به  جز  بندگي  راه  در  استقامت  و  عبادي  اعمال  اكثر  زيرا 

 هاي مختلف، داراي ماهيت واحدي است.وجود جلوات گوناگون آن در زمينه 
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كوه  حوادث  با  همواره  بزرگ  مردان  طوفان زندگي  است،  همراه  سهمگين  آسا  هاي 
ا كشتي عقل سينه مشكالت را بشكافند و  خواهند كه مانع پيشرفت آنان گردند، لكن آنان بمي

با بينش الهي با آنها مبارزه كنند. سالك طريق حق بايد بداند كه بدون روبرويي با مشكالت و  
ترين ناراحتي در تب و تابند به سعادت  خود نرسد؛ آنان كه از كوچك  م راطي مراحل آن به َم

مهد   در  كه  نيرومندند  افرادي  نيايند.  نايل  و  حقيقي  مشكالت  مقابل  در  و  يافته  پرورش  رنج 
نمي رنجي  و  فقر  و  مرض  و  مشكل  هيچ  و  مقاومند  راهشان  مصائب  طي  و  تحصيل  از  تواند 

 جلوگيري كند.

نهايي  پيروزي  به  نموده رسيده  كساني  طي  را  صبر  دشوار  مراحل  كه  تلخي اند  هاي  اند، 
-اند. مسافتها را چون شربت خوشگوار سركشيده شكنجه روزگار را چون شراب گوارا نوشيده و  

هاي مهلك گسترده بر سر اند، به دام درَنَورديده  هاي طوالني را با پاي برهنه از روي خار ُمَغْيالن
آرام دل    كه   اند، به سر و صداي سگان راهراهشان اعتنايي نكرده و با شهامت از آن درگذشته 

نكرده توجهي  كوچكبرگيرند،  بدون  گاماند؛  با  سستي  زره  ترين  با  و  رفته  پيش  استوار  هاي 
اند. آري صبر الهي از چنان آثار متعالي برخوردار است تصميم و اراده و سالح صبر ُمَسلَّح شده 

 پذير نيست. كه هيچ موفقيتي بدون آن امكان
اند، از يك نسيم سرد پژمرده و با يك  آسايش پرورش يافته اما افرادي كه در مهد نعمت و  

قدرت و شجاعت خود را به سهمي معلول رنج و   )ع(  شوند. حضرت عليباد شديد از جا كنده مي 
با طوفان   فرمايد: درختان صحرايي مشقت دانسته مي  آفتاب كه  سوزان رشد    هاي شديد و زير 

اند. زيرا درختان  ترند از درختاني كه در لب جويبار با مراقبت باغبان پرورش يافته يافته، قوي
نازپرورده  جويبار  ناگواري لب  و  مصائب  با  صحرايي  درختان  لكن  كرده اند،  رشد  آنان  ها  اند، 

 اند. فرزندان مصائب
تواند عقل خود را  د و او در پرتو آنها مي مشكالت و مصائب، ُمَشوِّق انسان به سوي سعادتن 

انداخته و نقشة ابتكار عمل و موفقيت را به دست گيرد.  به كار  
مصائب و مشكالت براي ناتوانان زهر كشنده   

روح  براي  و  شيريناست  توانا  عسل.  هاي  از  شكستتر  با  تا  و  آدمي  نيروها  نشود،  روبرو  ها 
 تواند فرا گيرد.اش بيدار نشده راه غلبه و پيروزي را نمياستعدادهاي خفته 

دريافته و  عاشقان مجد و عظمت  ُدْرِد صاف سرنكشد  را چون  انسان درد و مشقت  تا  اند 
رس نخواهد  تحّقق  مقام  به  الهي  نكند، هيچ آرزوي  را سركوب  نفساني  يد.  تمايالت 
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نمي    ِبَدر  ناگوار جان  و  نامطلوب  پيشامدهاي  از  صبر  بدون  براي  انسان  برد. گرچه 
به دنبال   اهل تقوي وعدة نعمت است ولي حصول آن آسان نيست، خورشيد فتح و ظفر جز 

 ها از افق سرنزند.شب تاريك و هولناك و آكنده از سختي 
و دع تبليغ دين  راه  براي كساني كه در  تعالي  و  تبارك  اسالم خداي  به  با مشكالتي    وت 

مي مي مواجه  نماز  و  صبر  از  جستن  ياري  به  توصيه  اْسَتعينُوا   َ ا   یا»:  فرمايدشوند،  ا َمنُوا  الَّذيَن  ي َها 
لو الصَّ َو  ْبِر  ابِرينَ   ةِ بِالصَّ ٰ الصا َمَع  الل َه  آورده  يكسان  يااِنَّ  ايمان  شكيبايكه  از  يار  يايد  نماز    ي و 

. صبر بر شدايد و مشكالت ابالغ حقايق، موجب رضاي حق  «خدا با شكيبايان است  که جوييد  

طهارت ظهور    خداست كه در اهل بيت   ون جمالية ئاست. تبليغ حقايق و ارشاد و هدايت از ش
به   آن كماالت شدند،  تا صاحب  رسانيدند  منتها درجه عظمت  به  را  آنان صبر خود  دارد.  تام 

رضا  كه  بزرگان  طوري  لذا  و غضب خدا شد.  فرموده   و غضبشان، رضا  هم  توصيه  كه شما  اند 
خويشتن را به واسطة صبر به مقامي رسانيد كه رضا و غضب شما، رضا و غضب خدا باشد. البته  

 اگر كسي معصوم از هوي و مطّهر از هوس نباشد، رضا و غضب او الهي نخواهد شد. 

قرآن كه  مي   مجيد  صبري  حتوصيه  يك  داراي  اسالم كند،  و  است  مهم  براي    قيقت 
بر  عبارتي صبر  به  است،  نكرده  باز  ندارند، حسابي  معنوّيات  در  ريشه  كه  قراردادي  رفتارهاي 

بر    . صبري مورد پسند خداست كه انسان قادرو مكروه  چهار قسم است: واجب، حرام، مستحب 
وِاالّ  نباشد  ناگوار  پيشامد  غير   دفع  اعمال  گاهي  نيست.  كردن  صبر  بر  نسنجيدة  مأمور  و  الهي 

هاي وارده بر اوست؛ گاه فشارهاي وارده نتيجه  ها و سختيخود انسان سبب تنگناها و ناگواري 
 گونه موارد بايد دفاع مشروع صورت گيرد.عملكرد سايرين است، در اين 

ق  در  متعال  افرادي مي  مجيد   رآن خداوند  به سرزنش  و  با شدت  كفر  ِبالد  در  كه  پردازد 
جامعه سرزمين  و  شرك  تباه  هاي  را  خود  و  برده  سر  به  زورگويان  سلطة  تحت  فاسد  هاي 

 كنند.توانند به بالد اسالمي و جوامع آزاد و خالي از فساد هجرت نمايند، در صورتي كه ميمي
برخي مواقع شدايد و مصائب براي امتحان بشر است. اين سّنت قطعي اوست كه بشر را  

كند چه با فشار يا راحتي، چه با معصيت يا با كرامت، مخصوصًا آنان را كه در درجة  امتحان مي 
ايمان قرار دارند. از جمله دعاهاي غيرمقبول در درگاه الهي اين است كه كسي گويد  باالتري از  

از   ده  توفيق  و  آسان كن  مرا  امتحان  كه خدايا  كند  دعا  كه  اين  مگر  امتحان مكن،  مرا  الهي 
 عهدة آن برآيم.
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در َعطيَّت بداند كه صبر  بايد  َبليَّتمهم  سالك  در  از صبر  است  َسّراء مهمتر  در  تر  ؛ صبر 

َضّراء   از صبر در  ٰاءِ »است  را الضَّ َو  ٰاِء  را السَّ ِفي  ُيُْنِفُقوَن  انفاق   ي و تنگ  يهمانان كه در فراخ:  َالَّذيَن 

زيرا كه در َسّراء قدرت و توانايي بر بعضي امور دارد لكن در َضّراء فاقد چنان توانايي   «كنندمي

 است.
سختي  زيرا  گردد،  خارج  تعادل  حّد  از  نبايد  مؤمن  شخص  فوق،  حالت  سه  هر  و در  ها 

تنگناها نيز مانند تكاليف مااليطاق نبوده و با صبر قابل تحمل است. مبادا غم طوري شود كه  
را   بزرگانسان  از  يكي  چه،  بازدارد.  تكاليف  و  وظايف  انجام  پيشرفت  از  مانع  كه  اموري  ترين 

هاي وارده بر دل است. اكثر  گردد، غم سالك طريق حق، بلكه سبب تنّزل و حتي سقوط او مي
 شوند.مردم در مقام گرفتاري به هموم و غموم از خدا رويگردان مي 

ل خارج نكند و او را براي انجام وظايف و تكاليف  اّما َهّم و غمي كه انسان را از حد اعتدا
مي راغب  شمار  به  بزرگ  عبادات  و  طاعات  رديف  در  غمي  و  َهّم  چنين  نمايد،  وقتي  تر  آيد. 

اي را در مقام صبر و شكيبايي ديد كه روي دل از ماِسوي بركنده و متوجه  خداوند متعال بنده
فرمايد، آنگاه تمام مشكالت بر او او عنايتي ميبه او نموده، خدايي كه بر همه چيز قادر است به  

گردد. در همة اين احوال،  ترين كارها بر او سهل مي ها بر او نزديك و سخت آسان، دورترين راه 
الهي امتحان  و  اعمال  نتيجه  مقام  در  عارفخصوصًا  راهنمايي  و  رحماني  فيض  با  صاحبدل    ، 

 شود كه كالم آنان باران لطف و عنايت حق است. تحمل آن شدايد آسان مي 
اّما تحمل كدام آالم و شدايد، رحماني يا غير  امر است بر تحمل شدايد،  رحماني؟!  گرچه 

رحماني شدايد  و  آالم  به  مبتال  بسياري  افراد  غير   امروزه  تحمل و  از  منظور  هستند.    رحماني 
ِانِتباه فردي و اجتماعي باشد؛ شدايدي كه در   شدايد، مسّلمًا شدايد رحماني است كه موجب 

و معارف حقه  علوم  و  و تحصيل حقايق  باشد.    راه خدا  مردم  ارشاد  راه  در  باشد؛ شدايدي كه 
دهد و استقبال از آن در  چنين آالم و شدايدي معّلمي باطني است كه تعليمات عاليه ارائه مي 

 گردد.رديف عبادات عظيم محسوب مي
اند كه معلول انحراف خود آنان است. دردي كه  برخي افراد به آالم و شدايدي مبتال گشته 

به  انحراف  بر مراتب صفات غير   به دليل  آيد،  انسان مي وجود  تحمل آن    افزايد و الهي و منفي 
 مقبول پيشگاه حق نيست، اّما اگر موجب انتباه گردد بسا كه مقبول افتد.

، در بوتة آزمايش و به هنگام نزول باليا  به هر حال پاكسازي صفوف بيداردالن از بيماردالن
ط  شمش  كه  همچنان  مي  الاست.  ناب را  زر  تا  سختي  گدازند  شود،  جدا  فلزات  ديگر  و  از  ها 
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َحّداد  كورة  حكم  در  نيز  ناگوار  پيشامدهاي  و  مصائب  مي   مشقات،  را  انسان  تا  است،  گدازد 
حق اهل  زندگي  كه  است  اين  شوند،  جدا  ناشايستگان  از  شدايد    شايستگان  و  آالم  از  خالي 

 نيست.

انبياء از همه بر حضرات  اوصياء  صبر و شكيبايي بيش  لُِحْكمِ  »تأكيد شده است    و  َفاْصبِْر 
تَُكْن َكٰصاِحِب اْلُحوِت َربَِّك َو   ورز و مانند همدم    يحكم پروردگارت شكيباي  پس در امتثال:  لٰ 

است، اضافه شدن كاف خطاب    )ص(. اين آيه شريفه خطاب به حضرت رسول اكرم«مباش  يماه

به كلمة رب، پروردگار تو، دليل است بر كمال قرب آن بزرگوار در پيشگاه الهي؛ اعالترين درجة  
است كه خداوند در حق كسي، پروردگار تو فرمايد. اين آية شريفه، مخصوصًا   عشق و محبت

 افزايد. براي اجراي حكم او مي بر مراتب قدرت تصميم و اراده مردان الهي «وت پروردگار : َربَِّك »

ايمان، آالم و شدايد بشر را دستاويز و برخي افراد بيگانه و سست  در هر عصري گاه َمالِحِده
اهل حق  به  مي   حمله  عقيدهو خداپرستان  و  راستگو  آنان  اگر  كه  اين  كنند  به  بود،  شان حق 

آالم و  نمي   شدايد  از  مبتال  شدايد  و  آالم  كه  است  اين  آنان  شبهات  به  ِالهّيون  پاسخ  گشتند. 
ضروريات زندگي و موجب حصول بقاء و سرماية ترّقيات ماّدي و معنوي است. شهوات و لذات  
به ظاهر گوارا و شدايد و آالم، تلخ و ناگوار است، لكن نتايج مأخوذه بر خالف ظاهر آنهاست. 

و   شهوات  از  و  پيروي  آالم  برابر  در  صبر  ولي  است،  انحطاط  و  بدبختي  موجب  دنيوي  لذات 
، سبب كاميابي است. آري طبع انساني چنين است كه بقاء و سعادتش در ساية شدايد معنوي

 شود.آالم و مشقات تأمين مي
هر كدام آينده    كنند، اين پيشامدها طالبين حق از هر درد و َاَلمي در اين راه استقبال مي 

داري دارد كه اگر از  دهند. آالم و شدايد الهي آثار معنوي عميق و دامنه درخشاني را بشارت مي 
شود. اگر انسان ُمدام از بيماري  شدت آن كاسته شود، رشتة حيات معنوي انسان گسيخته مي

برنمي  آن  نكند، در صدد عالج  َتأثُّر  و  و رنج  احساس درد  ناداني خود  و  نمي آيجهل  و  تواند  د 
حق اهل  كه  است  شدايد  و  آالم  اين  سازد.  روشن  معرفت  فروغ  و  علم  نور  با  را  دل  و    ديدة 

دهد. فشار  طالبين را به كسب علم و مبارزه با جهل واداشته، آنان را به سوي كماالت سوق مي 
مي  رهبري  كماالت  سوي  به  را  بشري  كاروان  نيز  وجداني  شدايد  و  مايد.  نآالم 

 
طي   محتاج  بوده  كامل  خلقت  آغاز  از  اول  قسم  است:  گونه  دو  احديت  حضرت  خلقت 
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مراحل تكامل نيست. قسم دوم در ابتدا ناقص است و بايد تدريجًا مراحل تكامل را طي كند.  
انسان از قسم اخير است و بايد در سير مراحل تكامل، تحمل مصائب كند و تحت تعليم مربيان  

 حقيقي واقع گردد.
فرمايد: ما انسان را از گل  تعالي در اشاره به سير تدريجي انسان به سوي كمال مي خداي  

َصّفا آفريديم و او را در رحم مادر به شكل نطفه درآورديم و آن را هم به شكل لختة خون و  ُم
ها  بندي مصّور كرديم و استخوانآن را به شكل گوشت جويده، سپس آن را به صورت استخوان 

گوشت پوشانديم و به كالبد او روح دميديم و آن را به خلقت ديگر درآورديم. در    را با ِكْسَوت 
كامل انسان  به  اشاره  ديگر،  خلقت  به  او  درآوردن  از  مراد  آيه،  مراحل    اين  تدريجًا  كه  است 

به جايي مي را طي كرده  به خود كمالي  اين شاهكار خلقت  مورد  در  رسد كه خداوند متعال 

. «آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است:  َفَتباَرَك الل ُه َاْحَسُن اْلٰخالِقينَ »فرمايد:  تبريك مي 

كه اشاره به هنگام    «ُبُطوِن اُمَّٰهاتُِكْم لٰ تَْعَلُموَن َشْيئاً   َو الل ُه َاْخَرَجُكْم ِمنْ » فرمايد:  اي ديگر ميدر آيه 

ك است  خـوالدت  شكم ـه  از  را  شما  كـهدا  خارج  مادرانتان  حالـاي  در  كـرد،  چي ـي  زي ـه 
 دانستيد. نمي

  آري انسان بايد حقايق و علوم الهيه را از راه حواس و قوا اخذ كند و تحت شدايد و آالم 
قرار گيرد تا بتواند طي مراحل كمال كند. هر موجودي كه بخواهد از نقص درآيد و به مرتبة  

ارزش در  نهايي خود گام نهد، بايد از درون و بيرون به او كمك رسد. چنان كه سنگ سياه و بي
شود، انسان نيز در  گرانبها مي   ها تبديل به برليانو قواي طبيعت پس از مدت   اثر اشعة آفتاب

طي مراحل كمال نيازمند به ياري دو نيرو است: يكي تعاليم عالية اركان دين، ديگري تحمل  
 شدايد و آالم. 

باشد و    ارشاد مقامي الهي است كه به هر كس ندهند. تعاليم عاليه بايد از ناحية ركن دين 
هستند. افرادي كه از ناحية مردان    ، حضرات اولياءو اوصياء  حضرات انبياءركن دين، در غياب  

مأمور به ارشاد ديگرانند، اولي اين است كه تعاليم دريافتي از محضر آنان را بدون دخل و    الهي
تصرف به ديگران برسانند. مربي الهي بايد داراي شرايطي باشد كه اعظم آن، پاكي نفس اوست 

نمي  آن  بدون  حقيقي  و  مربي  بدون  باشد.  علوم  تمام  واجد  ولو  نمايد  ارشاد  را  مردم  تواند 
مي استعداده ضايع  انساني  نمي اي  و  مانند  گردد  نهد؛  گام  خود  كماالت  نهايي  مرتبة  به  تواند 

گياهان و درختان كه اگر در تربيت و پرورش خود باغبان خبير و ُمطَِّلعي نبينند، در مراحل  
مي  باقي  خود  نباتات نقص  ترّقيات  مراحل  البته  انسان    مانند.  از  و  است  محدود  گياهان  و 
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از  و  اين   نامحدود،  اساسي  او  تعليم  و  گيرد  صورت  بسياري  شدايد  تحمل  راه  اين  در  بايد  رو 
 دار باشد تا بتواند تدريجًا اين مراحل را سير كند.دامنه 

كافي   دين  اركان  از  عاليه  تعاليم  اخذ  اين بنابراين  مگر  نيروي    نيست،  از  كه  هم  ديگري 
كه تعاليم  مل مشّقات و آالم در اين مسير است. كسي او ياري كند كه همان قدرت تح درون به  

 كند ولي تاب تحمل شدايد را ندارد، او در نقص باقي خواهد ماند.اخذ مي   عاليه را از ركن دين

نْٰساَن  »اگر كسي تحت ياري اين دو نيرو قرار نگيرد و نجات نيابد، مقام او چنين شود   اِنَّ اْلِ
َمنُوعاً  اْلَخْيُر  ُه  َمسَّ اِذٰا  َو  َجُزوعًا  ر   الشَّ ُه  َمسَّ اِذٰا  َهُلوعًا  راست:  ُخلَِق  آزمند خلق    يبه  انسان سخت  كه 

. صفات  «به او رسد بخل ورزد  يو چون خير ،به او رسد عجز و البه كند  ياچون صدمه ،شده

رذيله َهُلوع و َجُزوع و َمُنوع دربارة هر انساني نيست بلكه درباره افرادي است كه تحت ياري اين  
 نيروها واقع نشوند. 

مي   تعالي  و  تبارك  خداوند  كه  اَْن  »فرمايد:  اين  َلَيْطغٰي  نْٰساَن  اْلِ اْسَتْغنيٰ اِنَّ  كه  :  َرٰاُه  حقا 

، اين حقايق آسماني نه راجع به انسان  «نياز پندارديهمين كه خود را ب كندمي   يانسان سركش

هايي كه  هاي ناقص و غير ُمَهذَّب است، انسان كه مربوط به صفات روحي و اخالقي انسان  كامل 
ها بايد از آن  و حيواني آميخته است. براي پاك و منّزه شدن از آلودگي   روح آنها با روح بهيمي

 دو نيرو ياري و استمداد طلبند.
آنگاه   نمود،  طي  را  عاليه  تعليمات  و  آالم  و  مشقات  اين  مراحل  انسان  كه  موقعي  آري 

برد. در  خصيت واقعي خود پي مي دارند و او به ش ها از او دست برمي و آلودگي  صفات حيواني
كند،  اين مقام نفع و ضرر، زر و زيور، جاه و جالل سياسي و مقامات اجتماعي در او تأثير نمي 

زيرا اين امور جزو احتياجات او نيست. او به مرحلة كمالي خود قدم نهاده و شخصيت خود را  
مي  چيز  همه  از  مي باالتر  ارجمندي  مقام  به  عارفا بيند،  كه  آزادگي   ن رسد  به  تعبير  آن  از 

  : لَِكْيالٰ تَا ُسوا َعلٰي مٰا فٰاتَُكْم َو لٰ تَْفَرُحوا بِٰما ا تٰيُكمْ »ايشان است  اند و اين آية شريفه در حق  نموده
نگرديد مقامي كه دريافتيد شاد و خّرم  به  و  نباشيد  از شما فوت شد محزون  ؛  « بر چيزي كه 

 خداوند متعال اين دو صفت را عالمت و معيار انسانّيت بيان فرموده است.
اند، آنان هرگز منحرف  گرفته   انس   سعادت از آن افرادي است كه با آالم و شدايد معنوي

آيند.كسي كه دست و قتل نفس برنمي  زنند، و در مقام ِاْنِتحار نشده دست به امور شيطاني نمي 
و   آسماني  اديان  تمام  در  كه  است  عملي  اين  و  ندارد  را  با شدايد  مقابله  توان  زند،  انتحار  به 
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 قوانين اجتماعي زشت شمرده شده است. 
كند، در حقيقت عضوي از پيكر جامعه را قطع كرده  كه رشته حيات خود را قطع مي كسي 

آورد.  سازد و ضررهاي بزرگي به خود و جامعه وارد مي و بشريت را از منافع آن عضو محروم مي 
قرآن غير قصاصمي   مجيد   لذا  به  را  اگر كسي ديگري  بكشد،    فرمايد:  از فساد  يا جلوگيري  و 

گويا تمام مردم را كشته و اگر فردي را احياء كند مانند اين است كه تمام مردم را احياء كرده 
 است.

آية شريفة فوق را ظاهري است و باطني، چه بسا كسي ظاهرًا مرتكب انتحار و قتل نفس  
ولي اگر رفتارش منتهي به هالكت روحي و قلبي خود و يا ديگري گشته، او در پيشگاه    نشده،

وليت عظيمي دارد! ممكن است كسي در اثر توجه و استمداد از آن دو نيرو خدمات  ئالهي مس 
او برخوردار گردند. دانشمنداني مانند كاشف   ابتكار فكري  از  شاياني كند كه تمام ملل جهان 

كردند، چه خسارات هنگفتي به  بله اگر قبل از اين اكتشافات خودكشي ميميكرب و واكسن آ
مردند! و اين  ها مي هايي كه در اثر ابتالء به آن بيماري عالم انساني وارد نموده و چه بسيار انسان

الهي مردان  انساني.  عالم  به  است  و   هنوز خدمتي ظاهري  نموده  به جامعه  الهيه  كه خدمات 
هزاران فرد شده ارشاد  غفلتي مي موجب  اگر  به خود و جامعه  اند،  كردند چه خساراتي عظيم 

 الذكر است.آوردند؟! اين معاني يكي از جهات مختلف آية شريفة فوق وارد مي 

بايد در مقابل آالم و شدايد مقاومت كند، بسا كه آيندة   امور  بنابراين طالب حقيقي  اين 

َو َعسٰي َاْن تَْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو  »براي او قابل ديد و درك نباشد، ولي به خير و سعادتش بينجامد  
اَْن تُِحب وا َشْيئًا َو ُهَو َشرٌّ َلُكمْ  شما    ي داريد و آن برامي را خوش ن  ي و بسا چيز :  َخْير  َلُكْم َو َعسٰي 

. آيا اين مقبول است كه  «شما بد است  يداريد و آن براميرا دوست    يو بسا چيز   ، خوب است

كه موجب    بلكه آن انتحار باطني  به محض بروز پيشامدي آدمي انتحار كند؟ نه انتحار ظاهري 
 ت!تباهي قلب و روح خود و سايرين گردد، انتحاري كه هرگز قابل مقايسه با انتحار ظاهري نيس

اين جهان عرصة پيكار و جهاد با صفات ذميمه است و پيروزي از آن دليران و شجاعان  
جهالت  و  نفسانيات  با  كه  آنانند  جهان  شجاعان  و  است.  خود  ارشاد  موجب  كرده  مبارزه  ها 

مي  انسان ديگران  روي  به  اميد  درهاي  كه  دارند  يقين  آنان  با  شوند.  را  نوميدي  و  است  باز  ها 
هاي سهمگين، افق حيات  ها با چهرهها و ناكامي سازگاري نيست. گرچه گاهي گرفتاري زندگي  

درخشد و بوستان  ها مي آدمي را تيره و تار كنند. اّما در پايان امر، برق سعادت از درون تيرگي 
 گرداند.اميد را از آب رحمت سرسبز و خّرم مي 
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ت و مفاهيم قرآني، شّدت و َبأس است كه ظواهر و بواطني دارد. كلمة شدت  از جمله كلما 
كننده دارد  العاده ناراحت ه معيار فهم و ادراك آنان ظاهرًا مفهومي فوق ـدر نظر افراد عامي و ب

و ناراحتي شديد گردد. اّما    كه به محض استماع و يا توجه به آن، چه بسا موجب انقالب دروني
چنان مفاهيمي،  كه اهل بصيرتند، استماع آن كلمه يا حصول    در سالكين طريق حق و عارفان

حتي  كه  ناراحتي  مي   نه  باطني  سرور  شّدت،  ايجاد  صاحبدالن  و  معنا  اهل  براي  زيرا  نمايد. 
امور   در  تا شدت  و  است  پيروزي  پل  و شكست،  راحتي  به وسيله  واقعي  راحتي  نشود،  ايجاد 

 وجود نيايد.

ايمانش ضعيف باشد،  و تعّقل نبوده و    شخصي كه به شدت فقر مبتالست، اگر اهل تفكر 
اگر يقين بداند كه در انجام وظايف و اوامر و ترك َمناهي الهي    سخت ناراحت است. اّما عارف 

وسيله   او  براي  شدت  اين  بسوزد،  فاقه  و  فقر  آتش  در  كه  است  الهي  خواست  و  نكرده  قصور 
كجا!   آن  و  كجا  اين  اّما  است،  دو شدت  براي هر  امر  اين  است. پس گرچه  نعمت  و  موفقيت 

م  از  كه  آن  ولي  گردد  افزوده  صفايش  بر  تيرگيش  عارف  بسا  چه  است،  محروم  صفا  و  عرفت 
ناراحتي   فاقد معرفت و هدف متعالي، سبب  براي فرد  راه حق  يابد. همچنين پيكار در  فزوني 
به پيكار نموده، هرچه شدت بيشتر شود،  اقدام  اّما كسي كه مشتاقانه و به رضاي حق  است. 

مشغولند ولي در معنا فرق آن    تر خواهد شد؛ ظاهرًا هر دو به امر واحديصفاي باطني او افزون
 دو بسيار است.

از اين دنياي فاني براي جهان پايدار بهره گيرند و ِلجام بر اسب سركش نفس    مردان الهي 
دانند كه همواره در  زنند، در مقابل باليا و شدايد شاكر شوند و به مقام ِشْكِوه نيايند؛ آنان مي 

ند. البته كساني بدين مهم توفيق يابند كه دلباختة دنيا نشوند، از  معرض امتحانات الهي هست
اي والي آگاه باش، مبادا پي َتَنعُّم  نويسد:  به يكي از واليان خود مي  رو حضرت موالي متقياناين 

روي و پاي هوي و هوس پيش گذاري و در ادامة نامه، آن بزرگوار زندگي سادة خود را تشريح  
ايشان فروزان است و همواره در سعادت خود فرمايد. درود بر مردان الهي كه نور خدا در دل  مي

 كوشند.و ديگران مي 
الهي  باليا و شدايد متوجه مردان  اكثر  َبْزمَگه هر كه مقّرب   آري  اين  و  است؛ در  باليا  تر، 

تعالي بندگان صالح و واصل و  بيانگر اين است كه حق   شدايدش بيشتر. سيري در آيات قرآن
نوازد،  دهد و آنان را با اين تحفه الهي مي كامل خود را مدام در معرض شدايد و مصائب قرار مي 



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  260

اكرم رسول  حضرت  كه  َكمٰ »فرمايد:  مي   )ص(چنان  بِاْلَبالٰيٰا  اْلُمْؤِمَن  َيَُتعٰاَهَد  تَعٰالٰي  الل َه  َيَُتعٰاَهَد اِنَّ  ا 
بِاْلَهِديَُّ  مي   :ةِ بَُ اْلَغيْ   ِمنَ   ةِ الرَُّجُل  ياد  باليا  به  را  مؤمن  بنده  خدا  راستي  در  به  كه  همچنان  كند، 

 .«نمايدمسافرت، آدمي اهل و عيالش را به هديه ياد مي 

نمايند. حصول معاني  مردان حق عناصر قابلي هستند كه از باليا و مصائب استفاده تام مي 
براي آنان علل مختلفي د از جملة و علوم  اهلل  اليآنها تحمل شدايد و بالياست. سالك    ارد كه 

اند:  رو فرمودهاين پذير نيست. از  بايد يقين بداند كه بدون تحمل بال، حصول مقام باطني امكان

اً » َغطا اِذٰا  َغطَُّه  َعْبدًا  َاَحبَّ  اِذٰا  الل َه  بنده   : اِنَّ  را در بال  به تحقيق وقتي خدا  او  اي را دوست دارد، 

 . در اين صورت آيا او از آفات و شدايد فراري و گريزان است؟! «كردني كند غرق غرق مي

چيست؟ زيرا مقتضي دوستي، نوازش است نه فشار و   و باليا و امتحان الهي  حكمت شدايد 
او   نه به جهت مكشوف شدن مجهول و مبهمي براي خداست كه  الهي قطعًا  امتحان  سختي! 
عليم و خبير مطلق است، بلكه از معاني آن معلوم گشتن گوهر باطني و كيفيت حال انسان بر 

ستخراج و تصفيه، جواهر خالص  خود اوست، مانند معدن يا جواهري نهان در زير خاك كه به ا
 نمايان گردد.

خاصيت   نيز،  الهي  شدايد  و  بال  و  امتحان   ،
لي، ضعيف را قوي و  تصفيه و تخليص و تهييج و تحريك دارد؛ كيميايي است كه پست را عا 

پخته مي را  معنوي  خام  مراتب  تكميل  و  تقويت  بال،  نزول  و  امتحان  اصلي  كند. پس حكمت 
روند و كسي به بطون  همواره با آغوش باز به استقبال باليا مي   رو مردان الهياين انسان است. از 

َاللاُهمَّ اِناي  » فرمايد: هرگز نگوييد  مي  )ع( ينآثار باليا و شدايد آنان آگاه نيست. حضرت اميرالمؤمن
اِناي َاُعوُذ بَِك  »، بلكه بگوييد:  «برمكه الهي از فتنه و بال به تو پناه مي   : ةِ َاُعوُذ بَِك ِمَن اْلِفْتُنَُ  َاللاُهمَّ 
اْلِفَتنِ  ِت  ُمِضالا از فتنه   : ِمْن  پناه مي هاي گمراه خدايا  تو  به  مبادا موجب كاهش  «برمكننده  ؛ كه 

 مراتب معنوي گردد.
گيري و سنجش هر چيزي ميزان و مقياسي الزم است، اما اين ميزان و مقياس  براي اندازه 

در ازدياد و كاهش كيفيت و كميت آن شيء مؤثر نيست. مثاًل ميزان الحراره كه درجات سردي 
گيري ابعاد اجسام در  نماياند، تأثيري در ازدياد يا كاهش آن ندارد؛ متر در اندازه را ميو گرمي  

منطق  علم  نيست؛  مؤثر  آنها  طول  كيفّيت  و  قياسكمّيت  صورت  سنجش  استدالل   ،  را  و  ها 
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  برعهده دارد، ولي در افزايش قّوت برهان تأثيري ندارد.

 
تواند پذيراي  رسد. اّما انسان غافل چگونه مي حقايق به مقام بصيرت مي  سالك در استدالل 

توفيق   اين  است؟!  عدل  الهي  احكام  تمام  كه  نمايد  تصديق  و  باشد  باليا  و  مخصوص  شدايد 
اند؛ آنان  محض در مقابل اوامر الهي رسيده   است كه به مقام شامخ تسليم  صاحبان قلب سليم

 اند.كه به مقام بصيرت نايل شده و به حكمت و حقيقت راه پيدا كرده

اند:  طريق حق فرموده  . عارفان
حكمت، پي بردن به حقايق اشياء و محل استقرار واقعي آنهاست. حكمت آن است كه شيء از  
انجام گيرد. حكيم   به وقت خود  امري  حّد خود خارج نگردد و حق هرچيزي عطا شود و هر 

نظور  َعَلي اْلِاطالق، ذات اقدس الهي است كه به هر چيزي عليم و قدير است. در وعيد حق، م 
 حق مشهود شود و در حكم حق، عدل حق ملحوظ و در منع حق، لطف حق معلوم گردد.

البته هر كسي را آن ايمان و درك و ِفراَست نيست كه در كيفيت شدت، مطالعه نموده و  
عارف  و  حق  طريق  سالك  در  اما  كند.  استقبال  آن  درك    از  و  كشف  معناي  به  فراست  الهي 

اين فراست براي او از چند جهت است: اول    حقيقت، يا نظر    -و تعقل و تفكر هست. حصول 
از    ، كه به شرط ثبات، فراست باطنفراستي از جهت مرشد الهي  -فراستي از جهت تزكيه. دوم

 گردد. سالك بصيري كه قلب او به نور حق ُمَنوَّر است، ظاهر و طالع مي 
اي خودبيني كفر  و خودرأيي نيست، زيرا در مرحله   طريق حق هرگز خودبيني  در عارفان
عارف و  حقيقي  است  ُموحِّد  صاحب  واقعي،  را  خود  كه  آن  ِعداد  است.  در  هرگز  بداند،  نظر 

صاحبدالن و اهل معرفت محسوب نگردد. سالك حقيقي در اثر آن فراست و حكمت و بصيرت،  
ايمان و معرفت است، شدايد را تشخيص داده با استقبال از آن بر صفاي قلبش  كه همانا كمال  

 افزايد. مي
شوند كه حكمت امور واقعه از ناحيه حق را  نمي   م آري غالبًا كساني به خواست الهي تسلي

تعالي تا دانند. ولي مرد الهي وقتي روي دل به خدا كند و حكمت آن را از خدا بخواهد، حق نمي
 حّدي حكمت آنها را به او بنمايد.

دانستند، با كمال عشق و عالقه  و مصائب را مي   سوگند به خدا اگر مؤمنين حكمت شدايد
نوشند و صدها برابر آن آفات و    پوشند و شربت بال  شدند كه لباس بال و سرور معنوي آماده مي 

 عاهات و بليات را تحمل نمايند تا مورد نوازش و نواخت خاص حق قرار گيرند. 
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بخوانيد مرا تا  :  اُْدُعوني َاْسَتِجْب َلُكمْ »فرمايد:  نوازد و مي ، عاشقان خود را مي آن ُگل اليزال

َاندرين آيْت عاشقان خود را  . خداوند لطيف و كريم و مهربان، پناه ُمضَطّران، «اجابت كنم شما را

 دارد: نوازد و نواخت خود را به ايشان عرضه ميمي
 پاسخگوي دعاهاي شما به عطا منم. پاسخگوي اميدها به وفا منم. اي عاشقان من، 

بخوانيد مرا بدون غفلت، اجابت كنم شما را بدون    :ةٍ ُمْهلَ   بِالٰ   َلُكمْ   َاْسَتِجْب   ةٍ اُْدُعوني بِالٰ َغْفلَ »

 .«مهلت

ُموقَّت،  بخوانيد مرا به قدر طاقت، پاسخ گويم شما را به كشف فاقت. بخوانيد مرا به طاعات  
پذيرم و عطاي بزرگ  پاسخگويم شما را به َمثوبات ُمَؤبَّد. من آن خداوندم كه عمل خرد بنده مي 

 دهم، عمل خرد بنده را بزرگ دانم، عطاي بزرگ خود را كوچك شمرم.
شكسته،  اي عاصيان دل اين بوستان ما، اين گلستان ما، اين بارگاه ما جاي نوميدي نيست.  

زده و پاي در ِگل فرو شده، در هر حال كه باشيد َغرِقة لطف و عطا يا خستة  اي ُمفِلسان درد  
از ما جوييد، جمال محفل   ما بگرديد، عّزت  را دانيد، ِگرد دِر رحمت  را خوانيد ما  تير بال، ما 

اي كه َدمي گرم كشيد، نسيم قرب ما از َنَفس او طلبيد. هر  دوستان حضور ماست. هر درد زده
 كشيد، خود را در زير آه او تعبيه كنيد. جا غمگيني آهي 
هزاران سال عبادت كرديد و به آواز تقديِس خويش ياد پاكي ما نموديد، اّما از    اي َمَلأ اعلٰي

وصال اّما    نسيم  نداريد.  آگاهي  فرشتگانما  طاعت  شما  اگرچه  بينوا  و  برهنه  گدايان  و    اي 
نداريد، اّما سوز عشق داريد، ما آن سوز عشق شما را به هزاران سال عبادت فرشتگان    كّروبيان
 ندهيم.

 پيداست. دل عاشقانت در آرزوي وصالت واِله و شيداست.  الهي در دل دوستانت نور عنايت
آ و  است  نشان  دادي  آنچه  وصال يي الهي  َخْلَعت  و  است  پيغام  يافتيم  آنچه  فرداست.    ْن 

 برجاست. 
، حال  الهي نشانت موجب بيقراري دل و غارت جان است، ندانيم كه هنگام وصول خلعت وصال

 ل چون است. جان و د 



 

   

   79،109                  1حمد/                    ِبْسِم اهلل َالرَّحٰمِن الرَّحيمِ 

 79                  2حمد/                     َاْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلٰعاَلمينَ 

 79          3حمد/                     َالرَّْحٰمِن الرَّحيمِ 

 75،79          4حمد/              ٰماِلِك َيْوِم الّديِن

  79                  5حمد/                   ِايّٰاَك َنْعُبُد َو ِايّٰاَك َنْسَتعينُ 

 79 6حمد/ ِاْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتقيمَ 

 79          7حمد/           ِصٰراَط الَّذيَن َاْنَعْمَت َعَلْيِهم ... 

 229                  6بقره/                                  …ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم 

 179                  7/بقره                                     ...                   ُقُلوِبِهمْ  َعليٰ  اهللُ  َخَتمَ 

 135                11/بقره                                         ٰصاِدقيَن ُكْنُتمْ  ِانْ  ُبْرَهاَنُكْم... َقاُلوا وَ 

 134                 18/بقره           اٰلَيْرِجُعونَ  َفُهْم ُعْمٌي ُبْكٌم ُصم  

        171          29/بقره                         ... اْلَاْرضِ  ِفي   ٰما َلُكمْ  َخَلقَ  الَِّذي  ُهوَ   

 36،37،40،41            30بقره/                                                َو ِاْذ ٰقاَل ... َاْعَلُم ٰما اٰلَتْعَلُمونَ 

                                                                                                            ،154     



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  264

  

 41،68          31بقره/             َو َعلََّم آَدَم اْلَاْسٰماَء ُكلَّٰها 

 37                32بقره/                         ِاّلا... ٰقاُلوا ُسْبٰحاَنَك اٰل ِعْلَم َلٰنا 

 37                34بقره/ َو ِاْذ ُقْلٰنا ِلْلَماٰلِئَكـة اْسُجُدوا ...            

 231         54بقره/ . َوِإْذ َقاَل ... َفُتوُبوا ِالٰي ٰبارِئُكْم َفاْقُتُلوا ..

 63          65بقره/  َخاِسِئينَ َو َلَقْد ... ُكوُنوا ِقَرَدًة 

 135         111بقره/               ... ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم  ...  َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اْلَجنَّةَ 

 10               149بقره/      َو ِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك ...     

 252               153بقره/                                       َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْسَتعيُنوا ِبالصَّْبِر...يا 

     46              156بقره/      َن... ِانّٰا ِلّلِه َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجعوَن          يالَّذِ 

 70         165بقره/ آَمُنوا َاَشدُّ ُحّبًا ...  َوالَِّذينَ  َو ِمَن ... 

  82               183بقره/ َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ ... الصَِّياُم ...  الَِّذينَ َايَُّها َيا 

 72               185بقره/           َشهُر  ... ُيريُد اهلُل ِبُكُم الُيْسَر ... 

 51     187بقره/            ُاِحلَّ َلُکم ... َو َاْنُتْم ِلٰباٌس َلُهنَّ             

 24         189بقره/         َأْبَواِبَها َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ...  َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَأِهلَّةِ 

 209          197بقره                       ... َتَزوَُّدوا َفِانَّ َخْيَر ...  اْلَحجُّ َأْشُهرٌ 

  96          198بقره/                      َمشَعِر ... َد الْ ِعنْ   ... َفِاٰذا َاَفْضُتْم ِمْن َعَرٰفاٍت ...    َلْيسَ 

 180           201/بقره                   ...  الدُّْنٰيا ِفي  آِتٰنا  َربَّٰنا َيُقولُ  مَّن  ِمْنُهم وَ 

 218          207بقره/          َو ِمَن النّٰاِس َمْن َيْشري َنْفَسُه ... 

 258          216بقره/           …ُكِتَب َعَلْيُكُم ... َعسٰي َاْن َتْكَرُهوا 

 72،152،153          222بقره/         ُيِحبُّ التَّوّٰابيَن...  ... َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمحيضِ 

 52،200             229 /بقره                             ...  َاوْ  ِبَمْعُروٍف َفِاْمٰساكٌ   َمرََّتانِ  الطَّاَلقُ 

 141               251/بقره          ... َبْعَضُهْم اهلِل َدْفعُ  َلْواٰل..َ. َفَهَزُموُهم وَ 
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 67          260بقره/           ِلَيْطَمْئنَّ ...  َبَلى َوَلِكن  ...َوِإْذ َقاَل 

 209          282بقره/ ... اهلَل َو ُيَعلُِّمُكُم اهلل   َايَُّها الَّذينَ يا 

     248،249          28آل عمران/ َاْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم ُتقٰيـًة... اٰل َيتَِّخِذ... ِاّلا 

   10         31آل عمران/        ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعوني ...       

 94          97عمران/آل              َمِن اْسَتٰطاَع ...  ِحجُّ اْلَبْيتِ ِه آَياٌت ... ِفيْ 

 253        134آل عمران/          َالَّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرّٰاِء َو الضَّرّٰاءِ 

 237        137آل عمران/                  َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفسيُروا ...

 103         169عمران/آل            ...   يفِ َو اٰل َتْحَسَبنَّ الَّذيَن ُقِتُلوا 

 235        190آل عمران/         ِانَّ في َخْلِق السَّٰمٰواِت َواْلَاْرِض َو ... 

 42                   1نساء/                    بًا    يُكْم َرقِ يَها النَّٰاُس... ٰكاَن َعلَ ياَ ا يٰ 

 90                10نساء/          ... اْلَيَتاَمى ِانَّ الَّذيَن َيأُكُلوَن َاْمٰواَل 

 163          27نساء/          َواهلُل ُيريُد َاْن َيُتوَب َعَلْيُكْم                   

 40                28نساء/                     فًا  يُد اهلُل... ُخِلَق اْلِاْنٰساَن َضعيرِ ي

 201          35/نساء            ...    َحَكمًا َفاْبَعُثوا َبْيَنُهٰما  ِشٰقاقَ  ِخْفُتمْ  ِانْ  وَ 

 72                43نساء/          َفَتَيمَُّموا َصعيدًا ......   َايَُّها الَّذينَ يا 

 37                 58نساء/          أُمُرُكْم َاْن ُتَؤدُّوا...                   يِانَّ اهلَل 

 180،216                  2مائده/            ... َتٰعاَوُنوا َعَلي اْلِبرِّ ...   َايَُّها الَّذينَ  يا

 210         27مائده/                                  َواْتُل  ... َيَتَقبَُّل اهلُل ِمَن اْلُمتَّقيَن         

 141               32/مائده               ...           ِبَغْيرِ   َنْفسًا َقَتلَ   َمنْ ...  َاجلِ  ِمن

  8،40،80                54مائده/                  ِحبُّوَنُه يِحبُُّهْم َو  يَن ... يَها الَّذِ ييا اَ 

 118                67مائده/  ا ...لَّْم َتْفَعْل َفمَ  َوِإن... َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ 

 206               87مائده/          …َايَُّها الَّذيَن آَمنوا اٰلُتَحرُِّموا َطيِّٰباِت ٰيا 



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                   266

   

 23،33                59انعام/                     ٍن          يِكٰتاٍب ُمب ي َو ِعْنَدُه...َياِبٍس ِاّلا ف

 7                89انعام/                                 ُاوٰلِئَك الَّذيَن آَتْيٰناُهُم اْلِكٰتاَب َو ...        

245         8اعراف/                       َو اْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ 

 171         10/اعراف                         ...  َجَعْلٰنا َو اْلَاْرضِ  ِفي َمكَّنّٰاُكْم  َلَقدْ  وَ 

 42              12اعراف/          ٍن  يَقاَل َما َمَنَعَک ... َخَلْقَتُه ِمْن طِ 

 50              20اعراف/          ٰطاُن                     يَفَوْسَوَس َلُهَما الشَّ 

 50              21اعراف/          َلُكٰما َلِمَن ...               يَو ٰقاَسَمُهٰما ِاّن

 50              22اعراف/                                              ُهٰما ِبُغُرور   يٰ َفَدلّ 

62،206               32اعراف/                     ُقْل َمْن َحرََّم زيَنـَة اهلِل الَّتي َاْخَرَج ... 

 9         43اعراف/          ... َو ٰما ُكنّٰا ِلَنْهَتِدَي َلْواٰل ...            َوَنَزْعَنا

124،222          172اعراف/                   َاَخَذ َربَُّک ... َاَلْسُت ِبَربُِّكْم َو ِاذْ 

   9،45             179اعراف/           َو َلَقْد... َكاْلَاْنٰعام َبْل ُهْم َاَضلُّ  

 121  24انفال/        ...  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم 

 87         41انفال/             ...  َشْيءٍ  َواْعَلُموا َانَّٰما َغِنْمُتْم ِمنْ 

   ؟؟؟؟          12توبه/                          ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظيمِ  َفِان َتَولَّوا ... 

 65           28توبه/                اْلُمْشِرُكوَن ...   آَمُنوْا ِإنََّماَايَُّها الَّذيَن يا 

 89         34توبه/                        َوالَّذيَن َيْكِنُزوَن ... َايَُّها الَّذيَن ... يا 

 105          60توبه/                 ِانََّما الصََّدَقاُت ... َاْلُمَؤلَِّفـِة ُقُلوُبُهْم ... 

 87         103توبه/                       ...          ُتَطهُِّرُهمْ ُخْذ ِمْن َاْمٰواِلِهْم َصَدَقـًة 

 82         108توبه/                  اْلُمطَّهِِّرينَ َوالّلُه ُيِحبُّ َلا َتُقم ِفيِه ... 

 80،113         111توبه/         ...     َأنُفَسُهْم ِانَّ اهلَل اْشَترٰي ِمَن اْلُمْؤِمنيَن 

 94         129توبه/            رب العرش العظیم
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208              62يونس/                     َااٰل ِانَّ َاْوِلٰياَء اهلِل اٰل َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ... 

236         101يونس/          ُقِل اْنُظُروا ٰماٰذا ِفي السَّٰمٰواِت َو ... 

   103         21يوسف/          ...       الّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه... الَِّذي  َوَقالَ 

222         28رعد/          الَِّذيَن ... ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

      122         24ابراهيم/                   ...       َكِلَمًةً    َاَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اهلُل َمَثالً 

 122          26ابراهيم/         ...          َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثةٍ 

 122          25ابراهيم/           ...   َربَِّهاُتْؤتي ُاُكَلٰها ُكلَّ حيٍن ِبِاْذِن 

 8،37،41،118                29حجر/                                   ِه ...              يُتُه َو َنَفْخُت فيَفِاٰذا َسوَّ 

 38               30حجر/          َفَسَجَد اْلَماٰلِئَكـُة ُكلُُّهْم ...                 

 84         40حجر/                     اّلا ِعٰباِدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلصينَ 

256         78نحل/          َو اهلُل َاْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُامَّٰهاِتُكْم ...      

247         99نحل/          …ِانَُّه َلْيَس َلُه ُسْلٰطاٌن َعَلي الَّذيَن 

247         100نحل/          …ِانَّٰما ُسْلٰطاُنُه َعَلي الَّذيَن َيَتَولَّْوَنُه 

    248         106نحل/             …ايٰماِنِه ِاّلا َمْن َكَفَر ِباهلِل ِمْن َبْعِد 

 64              115نحل/                                               ... وَ ِانَّٰما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتـَة 

 121         9اسراء/                   ...  َأْقَوم يِانَّ ٰهَذا اْلُقٰراَن َيْهدي ِللَّت

 44               11اسراء/          ْدُع ... ٰكاَن اْلِاْنٰساَن َعُجواًل        يَو 

 171         26/اسراء          ...  َواْبنَ  َواْلِمْسكينَ  َحقَّهُ  َذاْلُقْرٰبي آتِ  وَ 

 52               34اسراء/          َو َلا َتْقَرُبوا...اْلَعْهَد ٰكاَن َمْسُئواًل            

 9           44اسراء/          ... َو ِاْن ِمْن َشْيٍء ِاّلا ُيَسبُِّح ...     ُتَسبُِّح َلهُ 

 8،40          70اسراء/          آَدَم َو َحَمْلٰنا...             يَو َلَقْد َكرَّْمٰنا َبن 

   118               85اسراء/           ... ِمْن َأْمِر   ... َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوحِ 
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 115               65کهف/                                             ِعْلًما ... َعلَّْمٰناُه ِمْن َلُدنّٰا  َفَوَجَدا

       115         5مريم/                      َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليًّا  ... َوِإنِّي

 115         6مريم/                                    ... َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوبَ 

226         39مريم/          …َو َاْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِاْذ ُقِضَي  

 103         12طه/                        ... ِإنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيكَ 

 68          30انبياء/           ... َشْيٍء َحي  ... ِمَن اْلماِء ُكلَّ َأَوَلْم َير

 39،124         101انبياء/            ...       اْلُحْسَنى انَّ الَّذيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّا 

   96         29حج/                      َوْلَيطَّّوُفوا ِباْلَبْيِت ... ... ْلَيْقُضوا ُثمَّ 

 44                66حج/           ... ِانَّ اْلِاْنٰساَن َلَكُفوٌر    يُهَو الَّذِ 

 116         78حج/                   ... ِملَّـَة َابيُكْم...ِفي اللَِّه َو َجاَهُدوا 

 43             8مؤمنون/                                  نَ يَخَلْقَنا... اهلُل َاْحَسُن اْلٰخاِلقُثمَّ 

 52           14مؤمنون/                  َن ِلَاٰماٰناِتِهْم َو َعْهِدِهْم...        يَو الَّذ

 43،256         14مؤمنون/          مَّ ... َفَتباَرَك اهلُل َاْحَسُن اْلٰخاِلقينَ ثُ 

 194         27/نور                         ... َغْيرَ  ُبُيوتًا اٰلَتْدُخُلوا آَمُنوا الَّذينَ  َايَُّهااي

 194         28/نور                       ...    ِاْرِجُعوا َلُكمْ  قيلَ  ِانْ ...  َتِجُدوا لَّمْ  َفِإن

 194          29/نور          ...   ُبُيوتًا َتْدُخُلوا َانْ  ُجٰناحٌ  َعَلْيُكْم َلْيسَ 

 186،195،196           30/نور                                     ...  َو َاْبٰصاِرِهْم ِمنْ  َيُغضُّوا ِلْلُمْؤِمنينَ  ُقلْ 

    168،197          31/نور          ...   اللَّهِ  ِإَلى َوُتوُبوا...   لِّْلُمْؤِمَناتِ  َوُقل

 104          52فرقان/                       ِبِه ِجٰهادًا َكبيرا َوَجاِهْدُهم َفاٰل ُتِطِع ... 

 153،154          70فرقان/         اال من ... ُيَبدُِّل اهلُل َسيِّٰئاِتِهْم َحَسٰناٍت        

 10،70         8/نمل             ...          َمنْ  ُبوِركَ  َانْ  ُنوِديَ  َجاءَها  َفَلمَّا
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   137                  14/نمل            ...          َاْنُفَسُهمْ  َواْسَتْيَقَنْتٰها ِبٰها  َجَحُدوا وَ 

   56          80نمل/           ...   الصُّمَّ ِانََّك اٰلُتْسِمُع اْلَمْوتٰي َو اٰل 

 101،153،244         69عنکبوت/          َوالَّذيَن ٰجاَهُدوا فيٰنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلٰنا

 12         7روم/          َيْعَلُموَن ٰظاِهرًا ِمَن اْلَحٰيوِة الدُّْنٰيا ...       

 43         30روم/           ٰها                  يَفَاِقْم ... َفَطَر النّٰاَس َعلَ 

 196              19 /لقمان                    ...  ِمنْ   َواْغُضضْ  َمْشِيكَ  ِفي َواْقِصدْ 

 160             34لقمان/                                            ِانَّ اهلَل ... َنْفٌس ِبَايِّ َاْرٍض َتُموتُ 

     77         16سجده/          َتَتٰجافٰي ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع ... 

 32        4احزاب/          ِن...  يٰما َجَعَل اهلُل ِلَرُجٍل ِمْن َقْلبَ 

    185             32/احزاب                    ... النِّٰساءِ  ِمنَ  َكَاَحٍد َلْسُتنَّ  النَِّبيِّ  ِنٰساَء ٰيا

  185         33احزاب/           ... َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوَلا َتَبرَّْجَن 

 186         59احزاب/         ...  ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَلاِبيِبِهنَّ  ... َيا َأيَُّها النَِّبيُّ 

 193         60/احزاب                  َقليالً  ِاّلا  فيٰها...   اْلُمٰناِفُقونَ  َيْنَتهِ  َلمْ  َلِئنْ 

 193         61/احزاب                           ... ُقتُِّلوا وَ  ُاِخُذوا ُثِقُفوا َاْيَنٰما َمْلُعونينَ 

 160         62احزاب/          ِلُسنَّـِة اهلِل َتْبدياًلُسنََّه اهلل ... َتِجَد 

 8         72احزاب/          ِانّٰا َعَرْضَنا اْلَاٰماَنَه َعَلي السَّٰمٰواِت ...       

 52،132         10/فاطر                ...  َو اْلَعَمُل الصّٰاِلحُ ...   الطَّيِّب اْلَكِلمُ  َيْصَعُد... کانَمن

229         8يس/          …ِانّٰا َجَعْلٰنا في َاْعٰناِقِهْم َاْغاٰلاًل َفِهَي 

229         9يس/          …َاْيديِهْم َسّدًا َو َو َجَعْلٰنا ِمْن َبْيَن 

229         10يس/           …َوَسواٌء َعَلْيِهْم َءَاْنَذْرَتُهْم َاْم َلْم 

230         11يس/           …ِانَّٰما ُتْنِذُر َمْن ِاتََّبَع الذِّْكَر َو 
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 103             41صافات/                   ُاوٰلِئَك َلُهْم ِرْزٌق َمْعُلوٌم

 123         64صافات/                              ِانَّٰها َشَجَرٌة َتْخُرُج في َاْصِل ...

 98         102صافات/                  ...َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر  ... َفَلمَّا َبَلَغ

 97         107صافات/            َو َفَدْيٰناُه ِبِذْبٍح َعظيٍم

 168         30ص/           َوَوَهْبَنا ... ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب

 184        32/ص                       ِباْلِحٰجابِ  َتٰواَرتْ   َحتّٰي...  ِإنِّي  َفَقالَ 

 162         82ص/           َقاَل َفِبِعزَِّتَك َلُأْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعينَ 

 162         83ص/         ِإلَّا ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن                  

 212         15زمر/           َفاْعُبُدوا ... اْلٰخاِسريَن الَّذيَن َخِسُروا ...    

 64          18زمر/                    َفَبشِّْر ِعٰباِد الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل ... 

 19،27         53زمر/               ... َيْغِفُر الذُُّنوَب َجميعًا ...    ُقْل ٰيا... اٰل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمـِة.

 152،158            53زمر/          ُقْل ٰيا ... َيْغِفُر الذُُّنوَب َجميعًا ...             

 167         54زمر/                                  َو َانيُبوا ِالٰي َربُِّكمْ 

 153          7غافر/                     الذين ... َفاْغِفْر ِللَّذيَن ٰتاُبوا

 248          28غافر/                          َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن ... 

 261                 60غافر/                                ...        َأْسَتِجْب َلُكمْ َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني 

 42،43           64غافر/                  ... َفَاْحَسَن ُصَوَرُكْم       يَاهلُل الَّذِ 

 212          8فصلت/          ِإنَّ الَِّذيَن ... َو َلُهْم َاْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ 

 240         12فصلت/             َفَقَضاُهنَّ ... َو َزيَّنَّا السَّٰماَء الدُّْنٰيا ...      

 154            31فصلت/          َنْحُن َاْوِلٰياَئُكْم ِفي اْلَحٰيوِة الدُّنٰيا ...           

     29،237          53فصلت/          …اٰياِتٰنا ِفي اْلآٰفاِق َو في َسُنريِهْم ٰ 

 23         52شوری/        َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  ...    َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا
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 137         22/زخرف                       ...  َعليٰ  آٰباَئٰنا  َوَجْدٰنا ِانّٰا قاُلوا َبل

 245         54زخرف/               َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَاٰطاُعوُه ِانَُّهْم ٰكاُنوا ...

 38          13ه/يجاث          ًعا مِّْنُه ...            يَوَسخََّر... اْلَأْرِض َجمِ 

 212          23جاثيه/           ...  ِاٰلَهُه َهوٰيهُ َاَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ 

 81،210،224          19محمد/          اٰل ِاٰلَه ِالَّا اهلُل ...                    َفاْعَلْم َأنَّهُ 

 196            3/حجرات          ...  ِعْندَ  َاْصٰواَتُهمْ  َيُغضُّونَ  الَّذينَ  ِانَّ 

 80          10حجرات/                       اْلُمؤِمُنوَن ِاْخَوة ِانََّما 

 162          11حجرات/          يا َايَُّها... َفُاوٰلِئَك ُهُم الّظاِلُموَن               

 96          13حجرات/          َاْكَرَمُكْم ِعْنَد ...       ِإنَّ ...  النَّاسُ  َيا َايَُّها 

 137          14/حجرات         ...  ُتْؤِمُنوا َلمْ  ُقلْ  آَمنَّا ااَلعرابُ  َقاَلت

  37                    16ق/           اْلَوِريِد   َوَلَقْد َخَلْقَنا ... ِمْن َحْبلِ 

 189          30/ق             ...   اْمَتَلْأتِ  َهلِ  ِلَجَهنَّمَ  َنُقولُ  َيْومَ 

 43          33ق/           َخِشَي ... َوَجاء ِبَقْلٍب مُِّنيٍبَمْن 

 7               21/ذاريات                             َاَفاٰلُتْبِصُرونَ  َاْنُفِسُكمْ  في  وَ 

 41            8نجم/                                            يٰ َو َدٰنا َفَتَدلّ 

 41           17تا9نجم/                           يٰ اْلَبَصُر َو ٰما َطغ... يٰ َفَاْوح

 49،88           39نجم/                   َان َلْيَس ِلْلِانٰساَن ِاّلا ٰما َسعٰي

    49          40نجم/                                 يٰ ريَسْوَف ُه يَو َانَّ َسعْ 

 172           10/رحمان            ِلْلَاٰناِم َوَضَعٰها َواْلَاْرضَ 

     36          14رحمن/                      اْلِاْنٰساَن ِمْن َصْلٰصاٍل...    َخَلقَ 

 121           63واقعه/                                َاَفَرأْيُتْم ٰما َتْحُرُثونَ 

 121           64واقعه/                      الزَّاِرُعونَ َءَاْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َاْم َنْحُن 
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 205،257           23حديد/                    ِلَكْياٰل َتْأَسْوا َعلٰي ٰما ٰفاَتُكْم َو اٰل ...

     136               11/مجادله          ...  اهللُ  َيْرَفِع...  آَمُنوا الَِّذينَ  َايَُّها  يا

 138              19/مجادله          ...  ِحْزبُ  ُاوٰلِئكَ ... َعَلْيِهمُ  ِاسَتحَوذَ   

 103            21مجادله/           ...  يَكَتَب اهلُل َلَاْغَلَبنَّ َاَنا َو ُرُسلِ 

 116            22مجادله/          ...             ِفي ُقُلوِبِهُم    َكَتبَ  َتِجَد ... َلا 

 31           19حشر/         ُهُم اْلٰفاِسُقوَن         َو اٰل َتُكوُنوا َكالَّذيَن َنُسوا اهلَل ... 

 153،163           8تحريم/           َايَُّها الَّذيَن... َتْوَبـًة َنُصوحًا ٰيا 

 254           48قلم/           …َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َو اٰل َتُكْن 

 44،141،257           19معارج/          ِانَّ اْلِاْنٰساَن ُخِلَق َهُلوعًا              

   141،257           20-21/معارج         َو ِاٰذا َمسَُّه اْلَخْيُر َمُنوعًا     َجُزوعًا الشَّرُّ  َمسَّهُ  ِاٰذا

   171          24/معارج                          َمْعُلوٌم َحق   َاْمٰواِلِهمْ  في َوالَّذينَ 

 171                25/معارج                                      َواْلَمْحُرومِ  ِللسّٰاِئلِ 

 212          22قيامت/            ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ٰناِضَرٌة

 43                21انسان/          ُهْم... َربُُّهْم َشرٰابًا َطُهورًا        يَعالِ 

212          40نازعات/          َو َامّٰا ... َو َنَهَي النَّْفَس َعِن اْلَهويٰ 

 212          41نازعات/           َفِانَّ اْلَجنَّـَة ِهَي اْلَمأوٰي

 207            39-38عبس/          ٰضاِحَكٌه ُمْسَتْبِشَرةٌ  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرةٌ 

 207             40عبس/           ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيٰها َغَبَرٌة

 211          8انشقاق/           َفَسْوَف ُيٰحاَسُب ِحٰساَبًا َيسيرًا 

 211          9انشقاق/           َو َيْنَقِلُب ِالٰي َاْهِلِه َمْسُرورًا 

 91          15-14/ياعل                            َو َذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصّليٰ  يٰ َقْد َاْفَلَح َمْن َتَزكّ 

 11،211          4غاشيه/          َتْصلٰي ٰنارًا ٰحاِمَيـة                          
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 211         10غاشيه/          في َجنَّـٍة ٰعاِلَيـة                            

 118          26فجر/            َو اٰل ُيوِثُق َوٰثاَقُه َاَحٌد

 118          27فجر/                   َايَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّـةُ يا

 118،40         28فجر/           مَّْرِضيَّةً ِاْرِجِعي ِالٰي َربِِّك َراِضَيًه 

 118          29فجر/                   َفاْدُخلي في ِعٰبادي

 118           30فجر/            َواْدُخلي َجنَّتي

 216،217          10تا1شمس/                       َو َقْد ٰخاَب َمْن َدّسٰيٰها ...   َوالشَّْمِس َو ُضحٰيٰها

 162،216،217          8شمس/           َفَاْلَهَمٰها ُفُجوَرٰها َو َتْقوٰيٰها 

 142                6/انشراح                                 ُيْسرًا اْلُعْسرِ  َمعَ  ِانَّ 

 42،43              4ن/يت                   ...  ي َلَقْد َخَلْقَنا اْلِاْنٰساَن ف

 44،257           7-6علق/           َاْن رَٰاُه اْسَتْغنيٰ  َكلَّا ِانَّ اْلِاْنٰساَن َلَيْطغيٰ 

 84           5بينه/                  ... َ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّينَ  َو ٰما ُاِمُروا ...

  44                6عاديات/                                                       ِإنَّ اْلِإْنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنودٌ 

 44،48                  2عصر/                                                       ِإنَّ اْلِإْنَساَن َلِفي ُخْسٍر 

   48                 3عصر/        ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر 

 

 



 



 

 

 

 

 

     

  8                ِاتَّـقُـوا ِفـٰراَسـَة اْلُمـْؤِمِن َفـِانَّـُه َيْنـُظـُر ِبـُنـوِر اهلل

 51،200                 ِاتَُّقوا ِفي النِّٰساِء َفِانَُّكْم َاَخْذُتُموُهنَّ ِبَاٰمانَـة اهلِل

 261     ُاْدُعوني ِباٰل َغْفَلـٍة َاْسَتِجْب َلُكْم ِباٰل ُمْهَلـة

 93             َادِّ ِلُكلِّ ذي َحق  َحقَّهُ 

 90          ...  ، ُيْتِم َيتيِمَاَشدُّ ِمْن ُيْتِم اْلَيتيِم الَّذي ِاْنَقَطَع َعْن َابيهِ 

 92               َاَقْمَت الصَّٰلوَة َوٰ اَتْيَت الزَّٰكوةَ َاْشَهُد َانََّك َقْد 

 167      َاُعوُذ ِبِرٰضاَك ِمْن ُسْخِطكَ 

 167      َاُعوُذ ِبَعْفِوَك ِمْن ِعٰقاِبَك

 167       َاُعوُذ ِبَك ِمْنكَ 

 176       اْلَفْقرِ  ِمنَ  ِبكَ  َاُعوذُ 

 52،200   َاْقَرْرُت ِبميٰثاَق الَّذي َاَخَذ اهلُل                                  

 112   ِاَلي الرَّٰغاِئِب           َاْكِرْم َنْفَسَك َعْن ُكلِّ َدنيَّـٍة َو ِاْن ٰساَقْتَك 

 260      َالّلُهمَّ ِاّني َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلِفْتَنـةِ 
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 260       َالّلُهمَّ ِاّني َاُعوُذ ِبَك ِمْن ُمِضّلاِت اْلِفَتنِ 

 48     اْلِايٰماُن يْسَتِدلُّ ِباْلَعَمِل َو اْلَعَمُل يْسَتِدلُّ ِباْلِايٰماِن             

 60                                َاْلِبِس اْلَبٰياَض َفِانَُّه َاْطَيُب َو َاْطَهرُ 

 145                                          ...   ِاَلْيكَ  َفاْرِجْعني اْلآٰثارِ  ِاَلي ِبالرُُّجوعِ  َاَمْرَتني اٰلهي

 83                  الِٰهي َهْب لي َكٰماَل اْلِاْنِقٰطاَع ِاَلْيَك

   41     ِانَّ اهلَل َخَلَق آَدَم َفَتَجّلٰي فيه                                    

 61                 ِانَّ اهلَل َجميٌل ُيِحبُّ اْلَجٰمالَ 

 259      …ِانَّ اهلَل َتٰعالٰي َيَتٰعاَهَد اْلُمْؤِمَن ِباْلَباٰلٰيا َكٰما َيَتٰعاَهَد 

 260       ِانَّ اهلَل ِاٰذا َاَحبَّ َعْبدًا َغطَُّه ِاٰذا َغّطٌا

 212      …ِانَّ اْلُمْؤِمَن اٰل ُيْمسي َو اٰل ُيْصِبُح ِاّلا َو َنْفُسُه 

 93                  َزٰكوةٌ ِانَّ ِلُكلِّ َشيٍء 

    134      اْنَشَرحَ  وَ  َلهُ   اْنَفَسحَ  اْلَقْلبِ  ِفي َدَخلَ  ِاٰذا النُّورَ  ِانَّ 

 104                ِانَّ ِلْلُقرآِن َظْهرًا َو َبْطنًا

 61         ِبْئَس اْلَعْبُد اْلٰقاُزوَرٌة

 152،154       َلُهَالتّٰاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن اٰل َذْنَب 

 135      ...  اْلُخُلودِ  ٰدارِ  ِاليٰ  ةاْلِاٰناَبـ وَ  اْلُغُرورِ  ٰدارِ   َعنْ  َالتَّٰجافي

 245        ٰحاِسُبوا َقْبَل َاْن ُتٰحاَسُبوا 

 8        َخَلَق آَدَم َعلٰي ُصوَرِتهِ 

 34            َخَلَق اهلُل آَدَم َعلٰي ُصوَرِتهِ 

                61         اْلُاُموِر َاُوَسُطٰها َخْيُر 

 121                   َالدُّْنٰيا َمْزَرَعـُة اْلآِخَرةِ 

 208      …َالزُّْهُد َقْصُر اْلَاَمِل َو الشُّْكُر ِعْنَد النَِّعِم َو التََّورُُّع 
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 114                َالسَّاٰلُم َعَلْيَك ٰيا ٰواِرَث ِاْبٰراهيَم َخليِل اهللِ 

 114                 َالسَّاٰلُم َعَلْيَك ٰيا ٰواِرَث ُمَحمٍَّد َحبيِب اهللِ 

 114                 ُم َعَلْيَك ٰيا ٰواِرَث َاميِراْلُمْؤِمنينَ َالسَّالٰ 

 180     ةُ َو اْلَمْغِفرَ  ةُ َالرَّْحَمـ  ُةاْلٰعاِفَيـ وَ  ةُ َالسَّالَمـ

 11       َالشَّْيُخ في َقْوِمِه َكالنَِّبيُّ في ُامَِّتهِ 

 83                الصِّٰيامِ َصْوُم النَّْفِس َعِن اللَّّذاِت الدُّنٰيا َاْنَفُع 

 115                   َاْلُعَلٰماُء َوَرَثـُة اْلَاْنِبٰياِء

 142،243        …ِعباَد اهلِل ِانَّ َاْنَصَح النّٰاِس ِلَنْفِسِه َاْطَوَعُهْم ِلَربِِّه َو 

 31      َفاٰليْطُلُبهٰ َعِجْبُت ِلَمْن يْنِشُد ٰضالََّتُه َو َقْد َاَضلَّ َنْفَسُه 

 206       َعَلْيُكْم ِباْلَوَرِع َو اٰلُيٰناُل ِعْنَداهلِل ِاّلا ِباْلَوَرعِ 

 10،115،176         َاْلَفْقُر َفْخري 

  135          الرِّٰجالِ  َجٰواِهرُ  ُعِلمَ  اْلَاْحٰوالِ  َتَقلُّبِ  في

 94                    َقْلُب اْلُمؤِمِن َبْيُت اهللِ 

 125                 َقْلُب اْلُمْؤِمِن اٰل َيُموُت َاَبدًا 

    8                  کْنُت َكْنزًا َمْخِفّيًا َفَاْحَبْبُت َاْن ُاْعَرَف َفَخَلْقُت ... 

   147         ِباهلِل ِاّلا  ُقوَّةَ   الٰ  وَ  َحْولَ  الٰ 

 133                                         ... الٰ   وَ  َقْلُبهُ  َيْسَتقيمَ   َحّتيٰ  َاَحِدُكمْ  ايٰمانُ  اٰلَيْسَتقيمُ 

 171            ُقوتٌ  َرَمقٍ  ذي ِلُكلِّ 

 243                    َلْيَس َيْضِبُط َعَدَد اْلَكثيِر َمْن اٰل َيْضِبُط ... 

   68              ِاّلا َجَرْت َيٰنابيُع ... ما َاْخَلَص َعْبدًا ِلّلِه َعزَّ َو َجلَّ 

 200                 الطَّاٰلِق ِمنَ  ِاَلْيهِ  َاْبَغضُ  َشْيئًا  اهللُ  َاَحلَّ  ٰما
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   29                                                           َتُقولُ  ٰما َنْسَمعُ  ٰما

  144           اْلَمْرَجعُ  َكْيفَ  َعِلَم َمْن َيْغِدرُ  ٰما

 49         َاْلَعَملُ  َما اْلِاْساٰلُم

 68                 اْلُمْؤِمِن اْلٰخاِلِص َكَمَثِل اْلٰماءِ َمَثُل 

  105               ِمٰداُد اْلُعَلٰماِء َاْفَضُل ِمْن ِدٰماِء الشَُّهٰداِء 

 31     َمْعِرَفـُة النَّْفِس َاْنَفُع اْلَمٰعاِرِف                                

 51                                  النِّٰساءِ ِمْن َاْخاٰلِق اْلَاْنبياِء ُحبُّ 

 80                  َمْن َاْسَلَم َفُهَو ِمّني 

  61                  ِمَن الّديِن الُمْتَعـةُ 

 31،103                  َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَّهُ 

  228      … فيِهٰما َنْفُسهُ َمْن َصّلٰي َرْكَعَتْيِن َو َلْم ُيَحدُِّث 

 243       َمْن َلْم ُيَهذُِّب َنْفَسُه َلْم َيْنَتِفْع ِباْلَعْقلِ 

 189      ٰماٍل ٰطاِلبُ   وَ   ِعْلمٍ  ٰطاِلبُ  َيْشَبٰعاِن، الٰ  َمْنُهوٰمانِ 

 89                َالنّٰاُس َمٰعاِدٌن َكَمٰعاِدِن الذََّهِب َو اْلِفضَّـةِ 

   142          الصِّْدِق ِفي   َالنَّجاةُ 

    60                َالنَّٰظاَفـُة ِمَن اْلِايٰماِن

  171                                                       آِكٌل ةٍ َحبَّـ ِلُكلِّ  وَ 

 251    َو ُهَو الصَّْبُر                                َقاَل    َو ُسِئَل ص َما اْلِإيَمانُ 

   233       َو في َحاٰلِلٰها ِحٰساٌب َو في َحٰراِمٰها ِعٰقابٌ 

 103     َو ُهَو ِلٰباُس التَّْقوٰي َو ِدْرُع اهلِل اْلَحصيَنـُة َو ...                     

 152         يا َسريَع الرِّٰضا 

146                       ِعٰباِدِه ِمنْ   َيٰشاءُ  َمْن َقْلبِ   في  اهللُ  َيْقِذُفهُ 
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 116  ،114  ، 98  ،97  ،65  ،51  ،)ع(ابراهيم

 42  ،37  ،ابليس

 242  ،ابوذر

 101  ،احرام معنوي

 191  ،اختالالت رواني

 146  ،اخالص خاص

 146  ،اخالص عام

 190  ،ادبيات حقيقي 

 221  ،ادراك باطني

 56  ،ادراكات وجداني

 57  ،ارباب رياضت

 114  ،ارث باطني

 114  ،ارث ظاهري 

 49  ،اشرافيارزشهاي  

 238  ،ارسطو

 24  ،11  ،اساتيد الهي 

 22  ،اسباب سماوي

 39  ،ِاسپيدبازان

 113  ،استاد ازلي 



 ناناج سفر به کعبه                                                                                                  280

 197  ،185  ،122  ،110  ،83  ،23  ،استاد الهي

 110  ،59  ،24  ،11  ،استاد كامل

 70  ،استحالة معنوي

 238  ،اسكندر مقدوني

 89  ،هاي ظاهرياسلحه 

 98  ،97  ،)ع(اسماعيل

 8  ،(ص)اشرف كاينات

 23  ،اطباء الهي

 194  ،108  ،49  ،اعراب

 181  ،الكتريسيته

 246  ،217  ،216  ،193  ،163  ،33  ،الهام

 260  ،254  ،امتحان الهي

 ،173  ،171  ،157  ،138  ،114  ، 109  ،)ع(اميرالمؤمنين

175،  205،  231،  232،  247،  260 

 258  ،انتحار باطني

 258  ،انتحار ظاهري

 192  ،جنسي  انحراف

 ،46  ،43  ،41  ،40  ،37  ،36  ،35  ،34  ،33  ،انسان كامل

73،  114،  256،  257 

 237  ،113  ،34  ،31  ،29  ،انفس

 258  ،انقالب دروني

 192  ،انگلستان

 ،103  ،85  ،72  ،69  ،51  ، 50  ،45  ،10  ،7  ،)ع(اوصياء

107،  114،  115،  129،  132،  158 ،  159،  161،  

168،  185،  222،  234،  254،  256 

 235  ،ُاولواْلَاْلباب

 ،72  ،69  ،55  ،51  ، 45  ،28  ،20  ،18  ،11  ،10  ،7  ،اولياء

75،  77،  85،  107،  108،  115 ،  129، 162،  176،  

184،  205،  222،  233،  236،  256 ،  301 

 253  ،87  ،12  ،)ع(اهل بيت

 62  ،61  ،اهل تصّوف

 255  ،254  ،173  ،56  ،19  ،اهل حق 

 158  ،َاهوال آخرت

 

 

 92  ،باديه طلب

 301  ،161  ،)ع(باقر

 65  ،بتخانة نفس

 256  ،برليان

 260  ،176  ،175  ،بالي الهي

 142  ،بلوغ معنوي

 60  ،اسرائيلبني

 58  ،57  ،بواطن احكام

 44  ،بهشتي برزخي

 192  ،189  ،143  ،23  ،هاي رواني بيماري 

 

 

 238  ،هاپاپها و كشيش 

 68  ،پااليشگاه عقل و وجدان

 228  ،227  ،ُپرگويي

 39  ،پروانة ديوانه 

 47  ،46  ،پرورش تن

 66  ،65  ،63  ،پليدي باطني

 ،110  ،108  ،104  ،87  ،62  ، 51  ،35  ،11  ،(ص)پيامبر

116،  121،  185،  193،  212،  228 ،  247،  301 

 

 49  ،تازيانة تكامل

 219  ،تبخير معنوي نفس

 213  ،70  ،22  ،تجّلي حق

 211  ،11  ،ترسايان

 151  ،44،17  ،اولي  ترك 
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 163  ،73  ،72  ،تطهير نفس

 190  ،َتَعدُّد زوجات

 167  ،توبة خاص الخاص

 167  ،توبة خواص

 164  ،163  ،152  ،120  ،توبة نصوح

 247  ،َتْوقيعات شريفه

 

 118  ،10  ،جاذبة الوهيت

 137  ،شناسجامعه 

 200  ،39  ،جبرائيل

 79  ،33  ،31  ،جبروت 

 222  ،جذبات الهي 

 217  ،215  ،100  ،31  ،10  ،جمال ازلي 

 66  ،جنابت نفس

 228  ،ُاُحدجنگ  

 101  ،جهاد اخالقي 

 88  ،جهاد باطن

 101  ،جهاد َحربي

 88  ،جهاد ظاهر

 104  ،101  ،جهاد قرآني

 30  ،آگاهي غربيجهان 

 

 195  ،191  ،187  ،182  ،181  ،چرانيچشم 

 68  ،سارهاي درونيچشمه 

 

 176  ،10  ،(ص)حبيب خدا

 94  ،حج عارفان

 147  ،16  ،حجاب بدن

 211  ،208  ،110  ،حديث قدسي

 165  ،حديث نبوي

 33  ،حس ششم

 90  ،)ع(حسن عسكري

 261  ،260  ،حكمت شدايد

 200  ،َحَكميَّت 

 50  ،حّوا

 223  ،177  ،71  ،حواس باطني

 

 163  ،(ص)خاتم االنبياء

 20  ،(ص)ختمي مرتبت

 51  ،خديجه

 35  ،خرابات عشق

 193  ،خرافات

 44  ،41  ،خليفة خدا

 114  ،98  ،97  ،95  ،65  ،)ع(خليل

 20  ،خوارق عادات

 223  ،210  ،182  ،132  ،130  ،82  ،74  ،خويشتنداري 

 68  ،شناسيخويشتن 

 

 8  ،)ع(داوود

 60  ،داِئم الحضور

 178  ،دخانيات

 61  ،دراويش

 49  ،درد الهي

 32  ،درِد عارف

 32  ،درِد فيلسوِف

 225  ،دروازة مرگ

 211  ،11  ،درويشان كذايي
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 145  ،دعاي عرفه

 

 221  ،ذائقة الهي

 222  ،174  ،131  ،ذائقة باطني

 95  ،اهللذبيح 

 79  ،58  ،ذكر قلبي

 

 111  ،رجال الغيب

 225  ،161  ،159  ،158  ،رسل 

 216  ،196  ،(ص)رسول اهلل

 28  ،رسول باطني

 196  ، 186  ،109  ،104  ،(ص)رسول خدا

 154  ،رضوان

 39  ،رقص الهي

 97  ،َرْمِي َجَمره 

 192  ،روانشناس حقيقي

 83  ،روزة باطني

 84  ،روزة جسد

 49  ،روشنفكران

 61  ،رهبانيت

 231  ،رياضت خيال

 

 115  ،51  ،)ع(زكرّيا

 51  ،زن فرعون

 196  ،185  ،زنان پيغمبر

 56  ،َزندقه

 215  ،146  ،زيباي مطلق

 215  ،173  ،ظاهري  زيبايي 

 217  ،215  ،هاي باطني زيبايي 

 

 124  ،سابقون

 240  ،ستارة درخشان

 302  ،177  ،89  ،)ع(سجاد

 134  ،78  ،سجود قلبي

 96  ،سرود الهي

 231  ،سعيد مطلق

 77  ،10  ،سفر روحاني

 134  ،56  ،52  ،31  ،سفراي الهي

 76  ،َسَكرات موت

 252  ،سگان راه

 89  ،سالحهاي باطني

 36  ،سالمتيان

 184  ،)ع(سليمان

 228  ،174  ،45  ،سمع دل

 102  ،)ع(سيدالشهداء

 104  ،سيف باطن

 104  ،سيف باطِن باطن

 38  ،سيمرغ

 

 45  ،44  ،ممنوعه شجرة  

 257  ،255  ،شدايد معنوي 

 261  ،شربت بال

 164  ،شرح صدر

 139  ،شرك جلي

 147  ،65  ،16  ،شرك خفي 

 57  ،َشْطحياِت ناهنجار

 231  ،مطلقشقي  
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 103  ،102  ،92  ،52  ،38  ،24  ،شهادت 

 253  ،ه ون جماليئش

 174  ،هاي باطنيشيريني 

 

 188  ،صاحبان حرمسراها

 ،98  ،73  ،68  ،65  ،62  ، 60  ،52  ،42  ،11  ،9  ،)ع(صادق

117،  119،  133،  139،  155،  160 ،  174،  200، 

206،  208،  213،  250،  301،  302 

 115  ،صحيفة اول

 245  ،225  ،144  ،صّديقين

 99  ،98  ،صفا و مروه

 226  ،41  ،صفات شمعي

 108  ،صلح ُحَدْيِبّيه

 60  ،یصوفيگر

 211  ،11  ،صومعة راهبان 

 

 78  ،طاعات قلبي

 94  ،طاير قدسي

 49  ،وارطبقات انگل 

 91  ،طهارت باطني 

 222  ،طهارت تشريعي

 

 56  ،22  ،ظاهربينان

 117  ،59  ،58  ،57  ،ظواهر احكام 

 

 250  ،180  ،106  ،18  ،عارف كامل 

 57  ،نمايانعارف 

 79  ،عاَلم ارواح

 40  ،عالم َاَلست

 239  ،34  ،33  ،عالم صغير

 239  ،34  ،33  ،32  ،عالم كبير

 235  ،57  ،عالم معقوالت

 220  ،219  ،عالم ملكوتي

 185  ،عايشه

 118  ،100  ،94  ،36  ،عرش معّلي

 98  ،97  ،96  ،عرفات

 123  ،عروس آسماني

 95  ،َعَقبات كثرت 

 ،243  ،234 ،225  ،224  ،110  ،70  ،45  ،عقل الهي

246،  247 

 246  ،236  ،234  ،131  ،91  ،73  ،عقل باطني 

 243  ،عقل برهاني 

 220  ،216  ،73  ،59  ،30  ،عقل سليم

 22  ،علم باطن

 56  ،9  ،علم شريعت

 115  ،علم شهودي

 20  ،علم َمنايا

 ،190  ،185  ،163  ،157  ،115  ،105  ،90  ،علماي رباني

192،  242،  249 

 252  ،242  ،172  ، 138  ،132  ،60  ،51  ، 31  ،)ع( علي

 94  ،َعنقاي بلندپرواز

 217  ،عوالم باطني

 97  ،عيد اضحي

 51  ،عيسي

 70  ،20  ،عين اليقين

 

 192  ،هاغربي
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 79  ،غواصان حكمت

 

 51  )ع(،زهرافاطمه  

 66  ،ايمانيُفُتوح  

 ،74  ،51  ،45  ،41 ،40  ،39  ،38  ،37  ،36  ،35  ،فرشتگان

94،  154،  262 

 248  ،247  ،246  ،245  ،207  ،فرعون

 30  ،فرهنگ وتمّدن غرب

 180  ،179  ،فقر روحي

 48  ،فالسفة ماّدي

 32  ،30  ،29  ،فالسفه 

 47  ،فلسفة نظري

 21  ،َفناِء اراده

 45  ،فناء در خود

 21  ،فناِء صفت

 

 207  ،قارون

 145  ،قانون علّيت

 73  ،قبلة باطني

 20  ،َقَدر

 67  ،َقَذرات باطني

 238  ،قرون تاريك وسطيٰ 

 109  ،108  ،قريش

 257  ،166  ،141  ،قصاص 

 237  ،قصص قرآن

 260  ،210  ،قلب سليم

 135  ،قواي خالقه روح

 136  ،135  ،ايمان قوة  

 181  ،قوة مغناطيسي

 38  ،قوس عروجي

 38  ،قوس نزولي

 106  ،قوم لوط

 

 20  ،كتاب َانُفس

 50  ،كتب سماوي

 262  ،99  ،كّروبيان

 94  ،93  ،كعبة ازلي

 240  ،94  ،كعبة دل

 139  ،65  ،كفر جلي

 139  ،كفر خفي

 231  ،كميل

 39  ،كوه قاف

 174  ،147  ،16  ،كوي حق

 173  ،كوي فقرا

 21  ،19  ،كوي وصال

 

 261  ،اليزالُگل  

 89  ،معنويهاي  گنجينه 

 

 94  ،46  ،45  ،33  ،الهوت

 261  ،لباس بال

 221  ،لذايذ باطني

 19  ،لقاء حق

 182  ،ِلواط چشم

 244  ،123  ،116  ،لوح دل

 51  ،لوط
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 240  ،ماه معرفت

 233  ،61  ،متصّوفه

 31  ،متكلمين

 45  ،متّمم وصال

 213  ،)ع(مجتبي

 118  ،39  ،10  ،محبوب ازلي 

 181  ،محركات غير الهي

 ،302  ،301  ،300  ،114  ،109  ،12  ،10  ، 7  ،(ص)محمد

303 

 227  ،محور اعتدال

 193  ،109  ،49  ،مدينه

 50  ،مذاهب باطله

 80  ،َمركِب ُحدوث

 51  ،)ع(مريم

 242  ،129  ،مزرعة دل

 63  ،مسخ معنوي

 213  ،18  ،مشاغل باطنّيه

 22  ،مشاهدات غيبي

 140  ،مشرك خفي

 99  ،98  ،97  ،مشعر

 89  ،معادن باطني

 113  ،112  ،معامالت باطني

 172  ،معاويه

 147  ،16  ،معرفت شهودي

 172  ،)ع(معصومين

 83  ،مقام مطمئنگي

 249  ،مآبانمقدس 

 45  ،مكانيسم تعقل 

 109  ،98  ،96  ،49  ،مكه

 262  ،َمَلأ اعلٰي

 255  ،َمالِحِده 

 36  ،مالمتيان

 158  ،الموتَمَلك

 132  ،76  ،30  ،ملكوت اعلي

 192  ،وپاييملل ار

 183  ،29  ،ملل غرب

 32  ،مِن واقعي

 20  ،َمنامات صادقه

 68  ،منشهاي شخصيتي

 215  ،منطقّيون 

 97  ،80  ،ِمني

 261  ،ُموحِّد حقيقي

 51  ،)ع(موسي

 259  ،238  ،212  ،136  ،46  ،)ع(موالي متقيان

 192  ،هاي سنگينمهريه 

 96  ،ميقات 

 39  ،ميكائيل

 

 94  ،33  ،31  ،ناسوت

 81  ،73  ،تعالي حق نشيمنگاه  

 186  ،نظام غربي

 245  ،نظامهاي ديكتاتوري

 ،212  ،162  ،155  ،104  ،97  ،83  ،76  ،42  ،نفس اّماره

213،  214،  215،  222،  228،  240 

 210  ،نفس مطمئّنة 

 212  ،نفس ُمَكرَّمه

 220  ،219  ،218  ،نفس ناطقه

 153  ،51  ،)ع(نوح

 301  ،300  ،172  ،نهج البالغه

 44  ،نهي ارشادي

 188  ،نيازهاي محدود 

 189  ،نيازهاي نامحدود
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 234  ،132،94  ،78  ،(واصلين)واصالن

 43  ،َوداِيع باطني 

 115  ،48  ،وراثت

 ،59  ،58  ،55  ، 49  ،44  ،40  ،39  ،30  ،12  ،11  ،وصال

95،  97،  98،  100،  116،  118 ،  131، 134،  144، 

146،  182،  221،  223،  240،  262 

 73  ،وضو و غسل باطني

 224  ،گاه لقاءوعده 

 235  ،8  ،وهم و خيال

 

 234  ،هاديان الهي

 49  ،هجرت باطني

 189  ،صفتيهرزه 

 222  ،40  ،39  ،هشت بهشت

 40  ،هفت ِاقليم

 

 37  ،36  ،9  ،يار ازلي

 37  ،الفصلَيوم 

 37  ،الوصليوم 
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