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سپاس  و  بي بي  حمد  كه   همتائيقياس،  لوامع   را  كرم  لطف   تجّليات   از  غير    و 
قلوب  تل   آدمبني    متناهيش،  حضيض  لؤرا  از  را  او  و  در    هستي   اوج   به   نيستي   بخشيد 

  وجود، براي   كبير عالم   گردانيد و در اقيانوس  و عظمت، صدرنشين   رفعت   مرتبة   بلندترين 
  دور شمع   به  را شناور نمود، و در ادوار خلقت   و كماالت، وي   علوم  جواهر   آوردن چنگ    به

پروانه  وجود، را  مرتبة او  در  تا  آورد  پرواز  در  شايسته   ترقي  وار  تعالي،  و   مظهرّيت   و 
ظهور    به   پنهاني  پردة  را از پس   ابديت   گردد، و جمال   حق   ازلي  انتهايبي   كمال   نمايندگي 

 و بروز رساند.  
بي  آن درود  بر  منبع   الهي  اعظم   ناموس   حّد  اتمّ   ازلي  كماالت   و  مظهر    صفات   و 

آل   )ص(اكرم   رسول   الهوتي، حضرت  بر  كاينات، كه   آن   طاهرين   و  از طريق   سرور  را    بشر 
 فرمودند.   هدايت  سعادت  شاهراه به  و گمراهي  ضاللت 

ْْ َْقد» رهانيد    خويش   خود را از ساية  كّلي   به  كه   خدايي   نور محض   انتها بر آن بي  سالم 
ْْْوَْْْنُور ْْْالل هِِْْْمنَْْْجاَئُكم ْ روشنگر    یو كتاب  یشما از جانب خدا روشناي  یبرا  قطعا  :ُْْمبين ِْْْكتاب 

 . « آمده است

آنچه خدا خلق  اول  :نُوريْْْالل هُْْْماَْخَلقََْْْاوَّلُْ»  اول، سرحّد خود را گرفته   )ص(نور محمدي 

پيامبری نخواهد  بعد از من  :ْْديَْبع ْْْنَبِيَّْْْال»  سرحد ابد گرفته   ، اكنون «من است   نور  فرمود،

ْاَْطَلعَْاِذ» بربستند    رخت   نبوت   آسمان   ستارگان  كرد، تمام   طلوع  محمدي   دين   . چون«بود
باحُْ ْال َْْْعنَِْْْيْنِْغ ْتُْاس ْْْالصَّ نيست:ْْباحِِْمص  چراغ  به  نيازی  برآيد،  صبح  آن « چون  تو    مصباح   . 
وجود    آفتاب   اگرچه   ها از توست. تو خود فرمودي مصباح   كل   روشنائي  كه   هستي   حقيقي
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مغرب   من  نفسي   :ِْتَْمو ْال ْْْائَِقةُْذْْْس ْف ْنَُْْْكل ْ»   در  اّما دين   فرو  «مرگ است   ةچشند  هر    شود، 
 ماند.   ابداآلباد باقي عالم  تا انقراض  من  مقدس 

  و مشايخ   را عارفان   آن   ، باطندين  را علماي  و باطني، ظاهر آن   است   را ظاهري   دين
ِمهِْْْفيْْْيِخُْالشَْ» كنند  مي   نگهداري  ْفيْْْقَو  پير در ميان قومش، همانند پيامبر در  اُمَّتِهَِْْْكالنَّبِيِّ

  دو طايفه   اين   وسيله  را به   دين  اين   محافظت   و تعالي   تبارك   . خداي «بين امت خود است 

نَح ْ»  فرموده   ضمانت الذِّْنَّْنَزَّل ْْْنُْاِناْ َلهُْاِن ْْْوَْْْرَْك ْاْ اين قرآني ب:َْْلحافُِظونَْْْاْ به تدريج    ترديد ما  را 

 . «نگهبان آن خواهيم بود  قطعا يم و ا هنازل كرد
در    آن   و پايه  شده   كشيده  آن   تا قله   قاف   كوه  از دامنه   كه   است  مرقاتي   همچون   دين

هستند.    العبور كوهصعب   هايآن، ُكَتل   هايو پله   بر قله   ديگر آن   و طرف  قاف   كوه  دامنة 
 وجدان   خواهان   كسي   . هر 

در    را بداند كه   بگذرد. و اين   طريقت  هاي آغاز كند و از كتل   است، بايد از شريعت   حقيقت
  متزلزل  دين   پاية  االّ بكشد و   دست  حقيقت، نبايد از شريعت   از وجدان   پس   ايمرحله   هيچ 
 شكند.  مي درهم  دين  شود و مرقات مي

سالك  سفر  تنها  دين   طريقت،  ظاهر  از  سفر  سفري   باطن  به   است؛  كوله   آن،  بار با 
 حقيقت.  فتيا  انگيزة  و به  شريعت

از بحر وجود    جدولي  دارد، زيرا هر انساني  ظهور خاصي  هر سالك، طريقت   براي  البته 
قفل   است گره و  و  همين   به  ويژة  هايها  دارد.  تا  مي   سبب   فردي   هايتفاوت   خود  شود 

 را برگزيند.   عشق  عظيم  و عطّيه  مانند ذكر و زهد و توكل  خاصي سنت  سالك
 خرقة   كه   ندارد. پير راهي   امكان   جز با پير راه   طريقت  هاي كتل   كردن   طي  ي از طرف

وجودش  پوشيدهدر   شريعت سراسر  خضر مي   حقيقت  رايحة   و   مجذوب   كه  ي راه  دهد. 
راهنمايي   بر جان   كه  اياست، جذبه   صمدي   درگاه است.   شراب   همواره  كه   سالك، شرر 
 دهد.  سر مي  فرياد حّقاني ريزد، و مستانهمي  شوجود را در جام  حضور 

دست  بايد  راه   به   بيعت   چرا  اوست  پير  تنها  زيرا  ميگره  آن   كه   داد؟  را  شناسد.  ها 
رمز    كيفيت   كه   است. اوست   او آگاه  و بر سّر سويداي   لع سالك، مّط  ثابت  ر عين ب  كه   اوست

 داند.  را مي وجود سالك  قفل  گشودن 
ريَعةُْ»  فرموده  )ص(اكرم   رسول   حضرت    :ْاليْوَْاح َْْْحقيَقةُْال ْْْوَْْْعاليَْاف ْْْالطَّريَقةُْْْوَْْْاليْوَْاق َْْْالشَّ

و    شريعت احوال من استگفتار من  اعمال من و حقيقت    مراحل   الهي   . سالك «طريقت 
 نمايد تا در رديف مي   امانت  بار گران   گردد، حمل مي  طريقت  وارد عالم   را پيموده   شريعت
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، و  الهوتيه  و تعاليم   اساتيد الهي   واسطه   به  كه   است   آن   قرار گيرد و در تالش  امناء الهي 
 گردد.  الهي  احوال  آن  رسد و داراي  وصال  به آنان  قدسيه  انفاس

متعّلم   سالك همه   مولي  مكتب   الهي،  معلول  ركات ح  است،  يا    الهي   عقل   فرمان   او 
راه  را نشايد. عاشق  وصال  و عشق، كسي   ارادت   است. بدون   عشق    از هستي   معشوق   در 

انسان مي تا  هستي   گذرد،  نگذشته   مجازي   از  آن   خود  هستي   و  از  نباخته،    حقيقي   را 
 برخوردار نخواهد شد.  

او سر    از جان   مرگ   به  عشق   رساند، حقيقت   كمال   خود را به   عشق   مراتب   كه   كسي
 زّوار حق، لكن   و ممّر  است   «الل هُْْْالَّْاِْْْاِلهَْال»   حرم  آنجاست. مرگ   لقاء  وعدگاه  زند، زيرا كه مي
  استقبال  به ارادي  موت  به الهي نرسد، لذا عارفين  تحقق  به جز با صبر و مسارعه  عشق  اين 
  موت   به   و آن   است  ارادي   موت   به   خدايي   عشق   طريق   سلوك   مبناي   اند. آري شتافته   آن 

 حميده.   صفات  به  دل  و زندگي ذميمه  از صفات  است نفس 
 به   در قرآن   گرفت. عشق  تعليم   آسماني   مقدس  و از كتاب   را بايد از استاد عشق   عشق 

حب  شده   اشتداد  َاَشد ْْْالَّذينَْوَْ»  است  تعبير  آورده ْْ:ْهِْلِل ْْْا ُْحب ْْْا َمنُواْ ايمان  كه    ، نداكساني 

را   محبت  دارندشديدترين  خدا  عاشقان« به  اهل   .  عرصة   الهي،  و  اقداح   قيامت   قرآنند   و 
از همه   در انتظار آنان   كوثر   شراب  انتظار    سرمدي   و صفات   صمدي  باالتر، ذات   است.  در 

مراد  قرآن   اهل  اين   است.  تحقق   از  معاني   اهليت،  مقام  نور  تفريد   و  و  نه   تجريد    است، 
 و تجويد.   لفظ  تحقق 

و    نموده   تنزيل   و ُمْنَزل   و الهام  وحي   را موضع   خاصان   هايدل   و تعالي   تبارك   خداي 
بر    معاني اين   حرم   برخوردار شود. ابواب   معاني  تواند از اين خود مي  تزكيه   نسبت   به  هر دل 

 ، مسدود.  قال و ارباب  بيان  و بر اهل  است ، مفتوح حال ارباب و   حقيقت اهل 
  نداي   به   است   شود، پاسخي  گرفته   بزرگان   و كالم   آسماني  مقدس   از كتاب   كه  عرفاني

ْصائِنا ْْاءُِْفَقهال ِْْمنَْْكانَْْاَْمن َْام ْْوَْ»  اري و آث است  را عالئمي  عارفان  معرفت. اين  تشنگان  دروني
حافِظا ْلَِنف ْ ُمخالِفا ِْْْسِه،ْ ُمطيعا َْْْعلي ْْْلِدينِِه،ْ که  :ْْالهَُْمو ْْْرِْالَم َْْْهويُه،ْ هر  فقيهان  بين  از  اما  و 

. « خويشتندار و حافظ دينش و مخالف هوای نفس خود بوده و مطيع فرمان مواليش باشد
 رذايل   منشأ همه   اند. چه يافته   دنيا رهايي  به  مربوط  از تعلقات   هستند كه   مردان الهي  اين 

وءِْْْاَرة ْم َْْْاَلََْْْسْالنَّف ْْْاِنَّْ»   است  ها نفس هالكت   و مبدأ همه   اخالقي امر    ي به بد  قطعا نفس  ْْ:ْبِالس 

 . «كند   يم
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 به است. تطهير نفس  تطهير نفس  براي  و اولياء و اوصياء انبياء حضرات  همه  مأموريت 
 اول   حائز رتبة   كه   است   الهي   بركات، عقل   پذير است؛ منشأ همه امكان   سليم   عقل   وسيله

  ّ حد   به   ، و رسيدن «لين چيزی که خدا آفريد عقل بوداّو:ْْلََْعق ْال ْْْالل هُْْْماَْخَلقََْْْاوَّلُْ»   باشدمي
 است.  الهي عقل  وسيله  به دل  با خالق  دل  و اتصال  اعالي کمال 
اخالص   ايمان   كيمياگري  به  حق   طريق  عاشقان قوة  و  نفسانيه  غضبيه   بر   غالب   و 

  را از اّمارگي   حق، نفس   توفيق   اند و به خدا گردانيده   و منقاد فرمان   قوا را مطيع   آمده، آن 
 اند.  رسانيده  مطمئنگي  مقام  به

ْفيهُِْْْتْنََفخ ْْْوَْ»سوار بود    قدرت   نفخة   ديار بر براق   اين   به  آمدن   در مقام   روح   كه  چنان 
ْْیْاِلِْْجعيْاِر ْ»  ديار اصلي   به  در مراجعت  ، اكنون «از روح خويش در آن دميدم   :ُروحيِْْْمن ْ
را    ، كسي نفس  نيازمند است. جز براق   نفس   براق   به  «پروردگارت بازگرد  ی به سو:ِْْكَْربِّْ

به   قدرت  اين   قدس   آشيان   ورود  به   روح   كه   است   براق  نيست.  از    علّيين   اعلي   را  رساند، 
  خدا   به   انسان  نبود،   هوي  اگر :ْْالل هِْْْاَِليَْْْطريق ْْْماُْسلَِكْْْْ َْهويْال ْْْالََْْْلو ْ»  اند:فرموده  اينرو بزرگان 

حد    را به   روح   كه  نيست   شده تطهير   نفس تر از  شريف  چيز از آفرينش   ، هيچ «يافتنمي   راه
 رساند.  مي  و كمال  پرورش اعالي 

 رساند، از تعلقات   كمال   را به  روح   كوشد و پرورش  خويش   روح   در پاكي  اگر سالك
اخروي   دنيوي به   و  و  گردد  مستحق   اّولي  فطرت   سرحدّ   آزاد  باز  و  ُْتَْاَلس ْ»  خطاب   رسد 

نيستم:ُْْكم َْربِّْبِْ پروردگار شما  ادراك   « ؟آيا  با  به   معاني  گردد  و  قبل،  از  قالُواْْ»   پاسخ  باالتر 
اين   قيام  «گفتند آری :َْْبلي و   و شين   عين   هاي از حجاب   عشق   كه   است   مقام   نمايد. در 
  با عشق   آويزد و روح   در روح   پديد آيد. عشق   برخيزد و يگانگي  آزاد شده، دوگانگي   قاف

به  نور    هرچه   روح   رسد كه   جائي  آميزد،  را بطلبد  اي   و عشق   «الل هُْْْالَّْاِْْْاِلهَْْْالْ» خود   ن بيند، 

فان َْعَلي ْْْْ َْمنُْْْكل ْ» خدا    وجه   است ِْْْوَْْْاللِْجَُْذوال َْْْكَْربِّْْْهَُْوج ْْْقي َْيَب ْْْوَْْْهاْ   هر چه بر زمين :ْْامِْرْك ْاال 

 . «خواهد ماند  يباشكوه و ارجمند پروردگارت باق  وجهو  شونده استاست فاني
 كمال   سبب  و به  باطني  حواس  با تقويت  حق   طريق  مسدود نيست، سالك   راه   آري 

  مقام   را به   تواند خويشتن آنان، مي   الهوتيه   و تعاليم   اساتيد الهي  به  و رضا و توسل   تسليم 
ْقاَبْ» در    رسانده  «فناء   :ْني َْاد َْْْاوْ»   مقام   خود را به   كنان پرواز   ، و پر آراسته  رساند. بال   انقطاع 
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فنای مطلق :ْْنيَاد َْْْاو ْْْنَِْسي َْقو ْ بلکه  فناء  رديف   «مقام  و در  نمايد  در    انبياء  حضرات   سير  و 
 قرار گيرد.    اوصياء زمرة 

  آورد، باالخص پديد مي  در دل  طلب  و بواعث   عشق   دواعي  الهي   سخن   كه  بايد بدانيم 
ُْكلِّْْْضالَّةَُْْْمةِِْحك ْال َْْْكلَِمةُْ»صادر شود    حقيقت  راه   و عارفان   صادق  اگر از منشأ نظر عاشقان

 . «است  انسان حکيم   گمشدة حکمتکلمة:َْحكيم ْ

ْلُِْْْيناديْْْناُْمناديا َْربَّناْاِنَّناَْسِمع ْ»آمد، گفتند    از در سمع   دولت   اين   را حديث   قومي  ْيمانِْال 
بَِربَِّْْْانْ دعوت:ُْْكم ْا ِمنُواْ كه  شنيديم  ما  م  ياکننده پروردگارا  فرا  ايمان  به  ي به  كه  خواند 

آيا پروردگار  :ُْْكم ْبَِربُِّْْْتَْاَلس ْ»  در خطاب   عشق   اين   تخم   اگرچه«پروردگار خود ايمان آوريد 

شود؟   را نصيب  دولت صاحب كدام  تخم  اين  ها انداختند، اما تربيتبر دل  « ؟شما نيستم
  به   هركسي   تمّناي   نيست، اما دست  تمّنا خالي   اين   از سوداي   سري  هيچ   و نيز اگرچه 

اين   دامن  اين   دولت   كبرياء  مگر  وساوس  خويشتن   كه  نرسد،  از  هواجس   شيطاني  را    و 
شود؛ و    پيرو استاد  است، برهاند و در هر امري   رذيله   صفات  رئوس   منشأ آن   كه  نفساني

زودتر    رود، هرچه   راه   اين   و بدرقه   دليل بي  كه   بسيارند و كسي  راهزنان   طريق   بداند در اين 
 رسد.   هالكت  به

بيان   غرض حجت   از  َب  است   سلوك،  هوي   ّطاالن بر  بر   همت   همگي   كه   پرستانو 
  ايشان، تنها به   و درجات   انبزرگ  مشارب   اند، از ذوق گماشته   بهيمي   و شهوت   استيفاء لذت 

  نماز و روزه   آفت ظواهر پر   ايشان، تنها به   و از فضايل   ورزيده  انعام، قناعت   چون   نقد وقت 
كه نموده  بسنده  چون   اند،  حديث   متحّسران   فردا  از  ما  نگويند  خبر  بي  دولت  اين   ديگر 

 بوديم. 
 به   حقايق  ابالغ   را وسايط   ايشان   باد كه   خدا  شمار بر سفرا و اولياء بي  درود و تحيات 

 فرمايند.   داللت  نجات  شاهراه را به  ضاللت  تيه  تا سرگشتگان  عباد مقرر فرموده  سوي
آن   الهي  جمالت  كه   خدايي  تو  دل   نور  بر  ينابيع   تابان   دوستانت  را  و    علوم  كردي، 

و    و جالل   نور جمال   دوستان، آن   نور ديدة   ساختي. اي   روان   ايشان   هايرا از سينه   ِحَكم 
 از تو خواستاريم.   با شايستگي را توأم  و حكم  علوم هاي چشمه  آن 

َعَرف ْ»  الهي  بود :ِْْرَفتَِكَْمع َْْْحقَّْْْناكَْماْ تو  نشناختيم چنان که شايسته شناخت  نه«ترا   ، 
نه   كه   دوري جوئيم،  اي   كه   غايبي  ترا  پرسيم.  علماء   خداي   ترا  ذات   هرچه   رحمان،   در 
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است،    تو گفتند، اثري   سرمدي   در صفات   هرچه   است، و مشايخ   تو گفتند، خبري  صمدي 
 . « خبر و اثری است  حقيقت خداوند ورای هر :ْثَرِْاالَْوََْْخَبرِْال ْْاءََْورَْْحقِّْال َْْحقيَقةُْ» اما 
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 تعديل قوا  و ظهور فضايل



 



 

 

 

 

 
 

  در تكاپو است، اين   همواره  مطلوب   كمال   به   رسيدن   براي   از بدو آفرينش   هر موجودي
موجودات   يكّل  قانون عموميت   در  گاهي   ذيشعور  نتيجة   است   ممكن   دارد.    حركات   در 
مانعي، وقفه   و اصطكاك   جزيي را چندي   آيد و آن   حاصل   ايبا    ز مسير مستقيم ا  موجود 

داشته  باز  حّدي   خود  نوع   مقام   تنزل  تا  در  اما  حركات  يابد.  و   مانع   گونههيچ   كّلي  و 
و خير   بر صالح  رحماني فيض  از منبع  جاري كّلي وجود ندارد، زيرا خير و صالح  اصطكاكي

  و وقفه   تعطيل   نوع  هيچ   در سير كّلي عالم   است. بنابراين   موجودات، غالب  اختياري   جزيي
 اند. قرار گرفته  كلي  حركت سيطره تحت  موجودات  نبوده، همه 

نوعي لحاظ   هر  داراي   مراتب   از  دو حدّ   نقطهدو    افراد خود  يكي  يا   در طرف   است: 
باالتر.    نوع  فرد پائين   به   باال متصل   در طرف   و ديگري   سابق  نوع  فرد عالي  به  پائين، متصل 

  تكوين  در عالم   دهند كه مي  را تشكيل   ممتدي   موجودات، سلسلة   افراد انواع   تمام   بنابراين
 گردد. آغاز مي  از هيولي 
  بين   توان مي  كه   اي گونه  به   شمار است بي  انسان، تمايز و تفاوت   افراد نوع   كماالت   بين 

دو انسان، در   ظاهري با وجود تشابه كه طوري  تصور كرد؛ به  و جوهري دو فرد امتياز نوعي 
اما در  مي   محسوب   يواناتح  در رديف   و ديگري   انسان  حقيقتا   يكي   آزمايش   صحنه  شود. 

تفاوت   افزوني  انسان، عليرغم   دستپائين  انواع   بين  وجود    افراد همنوع   بين   چنداني  عده، 
بيشتر در    آنها نيست، تمايزشان   و عمل   و حركت  در حس   زيادي  تفاوت  ندارد. در حيوانات 

  كمتر است  در نباتات  تفاوت  اك. ايندر شعور و ادر نه  است جسمي و توانايي جثه  ضخامت 
  به   كه   بشر است   آنها در تقاضا و نظريات   رسيده، تمايز و تفاوت   حداقل   به   و در جمادات 

از افراد    در نهاد هريك   متعال   كمتر. خالق  بيشتر نهد و بر ديگري   قدر و قيمت   سنگ   يك 
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را    آثار و خواص   واقعند و آن   مرتبي  سلة بر سل  كه  نهاده  و خواصي  جمادات، طبيعت   انواع 
 دهند.  بروز مي  خود و عالم و مصالح  نظم  براي

طبايع   تكويني   موجودات   اين  خواص   با  تماما   نهادين   و  فصيح   خود  از    بياني  ترين با 
و    مصالح  آن   كه   ست ا  الزم   حقيقي  و گوش   باطني   كنند. چشم   حكيم، حكايت  وجود قادري 

 افزا و دالرا را بشنود.  روح  نغمات  را ببيند و آن  خصوصيات 

سنخ   انسان   ظاهري  ساختمان   . سازندة  از   جسمي   ساختمان   عناصر 
نهايت  دستپائين  موجودات  حيث   تركيب   نسبت   كه   آن   است،  از  او  در    كيفيت   عناصر 

حيث   االّ   و  است  خاصي   امتيازات   داراي  حيوانات   صورت   از  با  اصل   فرقي   ظاهر    ندارد. 
بيشتر و    مراتبْ   به   كه   او است   باطني  و جهات   ساختمان   به   مربوط  انسان   گوناگون   امتيازات 

را    هر موجودي   چه او.    اختصاصي  امتيازات   خصوص   هباشد، باو مي   ظاهري  برتر از امتيازات 
  آن   او مستلزم   ماهيت   و تحّقق   تعّين   كه   يا كثيف   يا خسيس، لطيف   نفيس   است   خاصيتي
غير او نيز در آنها    باشد كه  و آثار و افعالي  اص بسا او را خو  چه  ،بر آن   است. عالوه   خاصيت
 باشد.   شريك

و    اعمال   از ساير موجودات، و نيز داراي   ممتاز است  بدان   كه   است  را خاصيتي   آدمي 
بعضي   كه   است   ديگري   قواي  انواع   در  آنها،  اصناف   حيوانات   از  برخي،  در  در    نباتات   و  و 

او را    جهت   آن   و به   است   او، نطق   اختصاصي  ريكند. اما خاصيت با او ش  ديگر اجسام   بعضي 
آن،    به   كه   است  معقوالت   ادراكية   قوة   ظاهري، بلكه   لفظي  بالفعل   نطق   نه  گويند و آن   ناطق
 را از محمود باز شناسد.   و مذموم  را از قبح  حسن 

  شوند و او همت   است، اگر بر او غالب  ديگر شريك   و مركبات  با حيوانات   آدمي   آنچه 
به   شده   سازد، منحط   متوجه   را بدان   خويش  بهايم   حيوانات  مراتب   و  از آن   بلكه   و   فروتر 

َْْْاُولئَِكْ»رسد   ، ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراهْْ:ْغافُِلونَْال ُْْْهمُْْْاُولئَِكَْْْاَضل ُْْْهم َْْْبل ْْْعامِْن َْكاال 

اين « آنها همان غافالنند نتيجة   .  تحصيل   رغبت   امر در    كه   است   بدني  لذايذ و شهوات   بر 
قواي   حواس  ميل   به   مايل   جسماني   و  يا  و  غلبه   ادراك   به  آنند  و  كه   قهر  انتقام،    ثمرة   و 

است.    غضبّيه   قوة  استيالي 
قادرتر.   خويش   از او كاملترند و بر مراد  ابواب   در اين   و اكثر حيوانات   

  خود را به   همت   اگر غايت  كه  در طريقي   سعي  شود به   راضي  و باطني   كمالي  عقل   چگونه
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به   بذل   آن  او مقابله   حيواني   كند  با  باب   نرسد و  با َسُبعي   غضبي  نتواند و اگر در    خود را 
 گيرد.   بر او سبقت سبع  كند، آن  مقايسه 

تا    طبيب   كه   سازد، چنان   پاك   خود را از رذايل   نفس   كه   ست ا  در آن   انسان   فضيلت 
سازد،    فساد پاك   خود را از علل   نفس   نيز چون   نتواند. انسان   نكند معالجه   مرض   علت   رفع 
به   فطري   قوة تحصيل   علوم   ادراك   كه   خويش   خاص   افعال   به   آمده   حركت  او    حقايق   و 

  گمارد، در نتيجه   همت   آن   و عوايق   موانع   و رفع   سعادات   تساب شود و بر اك   است، مشغول 
  از رطوبت   تا محل   كه   آيد؛ مانند آتشي   نايل  مقصود خويش   به  يافته   او تقويت   عقليه   قوة

لحظه شعله   نشود و چون  نيابد مشتعل   خالي زيادتر    آن  استيال و سوزانندگي   ور شد، هر 
 گردد. 

از    است. بسياري   تعقل   قوة  خود به  دست  پائين  از انواع   انسان   ياز جوهري امت  بنابراين
كه  بشر  ادراك   تعقل   قوة  فعاليت   افراد  تصرف  و  احساس   و  و  تدبير  محدودة   ايشان  و    از 

نتوانسته   مادي، خارج   حيات  اين نيست،  از  اما    قدمي   كوچكترين   محيط   اند  فراتر گذارند، 
 د.  اننهاده بيرون  قدم  مادي  گذشته، از دايرة  مرتبه  ديگر از اين  قسمي 

فعليت   انسان   كمال  احساس   و تصرف   تعقل   قوة   در   با كليه   وسيله   بدين   كه   است  و 
است،    و تنزل   و ترقي  و ضعف   شدت   قوا قابل  گيرد. اين مي   و تماس  يافته   ارتباط   موجودات 

 ست.  ا  ها ساير انسان افراد فوق  قوا در برخي اين  شدت  مراتب  كه  طوري  به
عاليه،    مناصب   به  عالم   آفريننده  كنند، از طرف سير مي   مادي  عالم   در وراي   كه   آنان

به  و  كفايت  لياقت   جهت  سرافراز  به   و  سفر  و  سير  مأ   سوي  و  تربيت خدا،    مردم   مور 
ميان گشته  در  اين   اند.  كه   تفاوت   هم   سلسله  افراد  آنجا  تا  است،  شدت   اي عده   بسيار    از 

برتر    و مادي، در افقي   طبيعي   اسباب   در مواد عالم، بدون   و تصرف  و احساس  تعقل   رت قد
 اند.  قرار گرفته  بشر عادي  و معمول متداول  علمي  از سطح 

صنايع   علوم عادي   و  محيط   بشر  بدست  زندگي   از  كه مي  خود   تعليم   طريقه   به   آيد 
بر    يا الهام  وحي  طريق  به   مجردات   از عالم   كه  است  انيو رّب  لدّني  اي عده  علوم  است، ولي

علمي   آنان  قلب صور  آمده،  لوازم   فرود  خصوصيات   با  عيان   حس   مقام  به   آن   و    ايشان   و 
است.   با واقعيت   مطابق   همه   آغاز شده  حق   از جانب  ه ك  آن   جهت  به  معلومات   رسد. اين مي

عادي  بشر  در  علوم  اغلب   اما  و  حقيقت  مطابق   قضايا  بسياري   نبوده  با  مطالب   در  با   از 
  شده   خود منصرف  از آراء و استخراجات   دانشمندي   كه  افتاده  يكديگر مخالفند. مكرر اتفاق 

از بديهيات،    در نظر دانشمندي   علمي   اي و قضيه   و يا مطلب است،  و نظر داده  و تغيير رأي 
  كه   آن   و حال   شده   شناخته   و دليل   و نيازمند برهان   در نظر دانشمند ديگري، نظري   ليكن 
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حقيقت  اختالف ءشي  در  و  تعّدد  غالبا   ،  نيست.  در    گونه  اين   حاكميت   متصّور  خطاها 
 كشاند. مي  فنا و اضمحالل  وادي  را به  آن، جماعاتي قوانين  و بشري اجتماعات 

و    است: علمي  را دو جهت   ناطقه  نفس   قوة   كه   آن   از جهت  است   دو نوع  انساني  كمال 
قدر    و به  آن   تبع   نمايد تا به  و حقايق   علوم  تحصيل   كه  است  آن   علمي  قدرت   عملي. كمال 

  معرفت   به   كند، بعد از آن   ها حاصل آن   بر حقايق   و اطالع   موجودات   بر مراتب   وان، احاطه ت
  دل  د رسيده اتحا  مقام به  توحيد، بل   عالم   شود تا به   مشّرف   حقيقي  و مطلوب   مقصود اصلي

  خاطر او زدوده   ينه يمير و آض  از چهرة  شك   و زنگ   گردد و غبار حيرت   و مطمئن   او ساكن 
 شود. 

افعال   كه  است  آن   عملي   قدرت   كمال  گرداند،    و منّظم   را مرتب   خويش   خاص   قوا و 
تا به   بر يكديگر غلبه   شده   و مطابق  متوافق   با هم   كه  چنان   آنها عقل   هماهنگي   ننمايند، 

تقويت  باطني چه   او  كه  ضايع   عمل   بي   علم  يابد.  زيرا  عمل   علم   ماند،  ملزوم   الزم   و    و 
  حدّ   نيز به   منتها رسند، كمال   آيد و اگر هر دو به   حاصل   آنها كمال  يكديگرند و از تركيب 

 رسد.   اعلي 
  به   و چون   است  و تفكر در حد قوه  است. غرض   از فرايض   حق، اختياِر غرضْ   در طريق 

و تفكر    باشد، غرض   تا در تصور صانع   مصنوع   كه   آيد، چنان   حاصل   رسد كمال   حد فعل 
  رسد كه  امي مق به نيز چون رسد. انسان  كمال  درجه پذيرد به  تحقق  در خارج  و چون  است

كلّيات،    در تحت   واقع   نامتناهي   شود، جزئيات   واقف   كّلي   وجه  به   و حقايق   عقول   بر مراتب 
ظاهر گردد و اگر   در وي   شود، آثار ملكوتي   عمل   قرين   آيد و چون  بر او حاصل   وجهي   به

 را دارا شود.  مطلقّيه  تام رسد، مقام   اعلي حد  به سير صعودي  اين 
و   ابدي   شود تا مستعد سعادت   كمالي   او را بقاء و دوام   كه   است  آن   مطلقيه   تام  مقام

آن   الهي   فيض  قبول   گشته   سرمدي   نعيم  در  و   محب   ميان   حجابي  كه   است  مقام  نمايد. 
  شرف   نبود، او را هيچ   اقصي   و سعادت   اعلي   رتبة   آيد؛ اگر اين   نايل  وصال   به   نبوده  محبوب 

نبود.    بر ساير موجودات   و امتيازي 

شايسته  ثنا  و  قاطبة   وجوب   به  كه   است   پروردگاري  حمد  به   ماسواي   خود،  را   خود 
  ممكنات   از انواع   خود هر نوعي  كامل   قدرت   به  كه   راست   او   و سپاس   وجود آورده. ستايش 

 اوست   اليق   كه   يحد   را به   از مخلوقات   مصّور نموده، و هر قسمي   رواست   كه   صورتي  را به 
 است. محدود فرموده 
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به    حقايق  ابالغ   را وسايط   ايشان   او باد كه  شمار بر سفراء و اولياءبي  درود و تحّيات  
 فرمايند.  داللت  نجات  شاهراه را به  اللت ض تيه  عباد مقّرر فرموده، تا سرگشتگان  سوي

است.    محض   انساني، سعادت  نفس   از تكميل   و هدف   است  و غرضي  را غايت   هر فعلي 
  كمال   بر تحصيل   در طالب   شود تا شوقي  اشارتي  محض   سعادت   بر ماهيت   كه   است   اولٰي

 سريعتر.   مطلوب  سوي به  طالب بيشتر، حركت  رحماني شوق  اين  پديد آيد؛ هرچه 
مقدم  تفكر  و  عمل   است   تصور  و  عمل،  ضايع   بي  بر  چنان   تفكر  تا    صانع  كه   ماند. 

مصنوع   نخست كيفيت نكن  تصور  در  را  فكر  عمل   صرف   عمل   د  اگر  و  تماما   ننمايد    به   را 
  ثمر نشود. بنابراين   مثمر   نرسد، مصنوع   اتمام   به  نكند و اگر عمل   آن   خاطر نياورد، آغاز به 

 ننشيند و چون   انسان   در خيال   كمال   تحصيل   ، انديشه محض  تصور و تفكر سعادت   بدون 
 نگردد.  را نصيب  وي  محض   ميسر نشود، سعادت كمال  صيل تح

را    گرفته، آن   جاي  تصور ايشان   در مذاق   نفساني  و شهوات   مادي   لذات   افراد كه   برخي
طبايع   بدن   چه   .پندارند،    تام  سعادت    متضاد   از 

گرم  خشك   مانند  و  تر  و  سرد  غلبه   شده   مركب   و  اين   يكي   و  موجب   از  بقيه،  بر    اضداد 
 و راحتي  مرض  عالج   است. پس  حالت  آن   رفع   براي   مادي   و اخذ لذات   است   تركيب   انحالل 

و    رنجي   او را هيچ   كه   است   آن  محض   اشد، سعادت نب  محض   و سعادت   مطلوب  از الم، غايت
  معاني   اين   از تصور و ادراك   ايشان   عقول   كه   نيفتد. اما جمعي   مداوا نيازي   و به   نبوده  المي 

  اجزاء نمودند و از امر معاد غافل   پيكر و تفّرق   بشر بعد از تالشي   بطالن   به  قاصر بود، حكم 
دادند و حقير    گماشتند، خطير باقي   همت   نفساني  و شهوات   مادي   لذات   مانده، بر كسب 

 خريدند.   فاني
به  را  مناسبت   امكان   جهت   بشر  مالئكه   فضيلت،  به   است  كرام   با    رذيلت،   جهت   و 

  واجب   اخذ كماالتند،  علل   كه  باطني  و قواي   اعطاء حواس   با بهايم. لذا از جهت   مشاركت 
 فضايل   دهد و كسب   را صيقل   خويش   كرده، دل  و قوا را تقويت   حواس   آن   بر او كه   است

  نه   و ُسفلي  ُعلوي   از عالم   يابد. مراد   انتقال   علوي   عالم   به  روحاني  حال   در كمال   نمايد، پس 
  حس، بلكه   حسب  به   است   مكاني   ُعلو و سفلِ 
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اين   اسم   اطالق  در  بشر  بر  اّول   اجتماع   به   است  مشروط   عالم   سعيد  فضيلت:    -  دو 
 و استفاضه  حقايق  مطالعه  -باشد. دّوم او را نافع  ابدي  سعادت  به در وصول  كه  عللي حصول 

است، و    كمالي   سعادت   از مراتب   اول   مرتبة   امور مادي. اين   به   اشتغال   در اثناي   از علوّيات 
انتق  عالم   به  چون از سعادت   ال ديگر   حق   و جمال  انوار جالل   به   نياز شدهبي  بدني  يابد، 

 گردد.  آراسته 

  جسمانيت   در مرتبة   جماعتي  كه   ادني   مقام   است: اول   را دو مقام  اول   مرتبة   اصحاب 
از عالم    روحانيت   در مرتبة   گروهي  كه  اقصي  مقام   نمايند. دوم  استفاضه   علويات  باشند و 
  مگر اين   است   ناقص  سعادت   اين  آيد. البته   حاصل   در ايشان   بالفعل  علويات   باشند و فضايل 

  و سلم   رياضت   آن   هرچه   برخوردار گردند، كه   كمالي   از سعادت   يّ تا حد   تسليم   در مقام   كه
يا  بهرةارتقاء  علويات  آنان   بد،  آثار  سعادت   از  چون   كمالي  و  و  شود  ديگر    عالم   به   باالتر 

استناره   انتقال  از  الهي   يابند،  استفاضه  انوار  نامتناهي  و  آثار    نايل  مطلقيه   سعادت   به  از 
 گردند. 

از    همت  و دنائت  نفس   خساست  هب  مذكور نيامده   كماالت   در معرض   صفتان   اّما بهايم 
  ازلي   از موهبت   كه   قدر استعداد فطري   به   در هر صفت   كه  اند، در حالي كرده  اعراض   آن 

اند  گشوده و سعادت  كمال  را نيز طريق  گروه رسند. اين  خويش  كمال  توانند به اند، مييافته 
  اند، ليكن را مّيسر نموده  آن   و علل   اسباب   دهكر   دعوت  آن   و تهديد به  ترغيب   چندين   و به

اهمال   ايشان  قواي  حقيقت  ضد   ورزي با  ساخته،  خود  شعار  دنّيه   شريفه   را  امور  در   را 
بدينسان داشته   مصروف  به  گروه  اين  اند.  انعام  كمالي  سعادت   هرگز  زيرا  به   نرسند،    را 
 نيست.   اشرف، راهي سعادت  به  و در وصول  و مقّدسات  علويات  مجاورت 

نباشد،    خالصي   و حسرات   آالم   از شائبه   -  است: اّول   را دو مرتبه  انسان   سعادت   پس 
و    طبيعي   ظواهر فريبندة   به   اشتغال  از بابت  باالتر و چه   از درجات  محروميت   از جهت   چه

 محبوب   فراق   به   وصال، ديگر نه   مقام   به  و نيل   علوي  عالم   به   بعد از انتقال   -  حسي. دّوم
 خورد.   حسرت  مطلوب  بر فوت  مبتال شود و نه 

نجات   خالصي   كامل   عارف  دنّيات   و  بزرگترين   از  جملگي   عطّيت   را  و    شمرد، 
بر خود وبالي  دنيوي   محسوسات  اندك   را  اگر  فاني  تصرفي   داند.  مواد  به   در    حسب   كند، 

  اختياري. پس، از او چيزي   باشد و نه  مجالي  نه   آن   و ازاله   او را در انحالل  باشد كه   ضرورت 
در    نفس   و مخالفت  صادر نشود و مكر طبيعت   تعاليباري   و مشيت  اراده   مقتضاي   خالف   به

 نكند.   اثري  وي
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در    انسان   تصرف   كه   است  اند، اين خوانده   را سعادت   آن   كه   فضايل   از مراتب   اول   مرتبه 
  امور او متوجه   زيرا كه   هدف   به  نزديكتر است   نگذرد، اين   تعادل  از حدّ   محسوسات   احوال 

 تفكر قدم   از دايرة  باشد ليكن   در محسوسات   تصرف   به   است، و هرچند آميخته   تدبيري  به
 ننهد.   بيرون

را در كسب   و همت   اده ار  تمام   دوم   در مرتبه  به   صرف   فضايل   خود   مقتضاي   كند و 
  مرتبه   و آخرين   بسيار است   طريق   اين   اضطرار. مراتب   ننمايد مگر در مقام  توجهي   حسي

نظر بر    و نه   منظري   افتد به   او را التفاتي  نه   حال   در آن   كه   است   محض   الهّيه   آن، فضيلت 
 رغبت   و نه  چيزي  به  و شعف   شوق   و نه  از حالي  خوف  و نه  گذشته   بر مشايعت   و نه  آينده 

او    و همت   بوده   فضايل   مرتبه   او در آخرين   يا نفساني. تصرف   جسماني  از حظوظ  حّظي   به
 باشد.  حق  رضاي او تنها به و اعمال  افعال  و تمام انتظار عوضي شود بي امور الهي  به

 ينه يو آ  نهاده  وديعت   بشر به  طينت   در گنجينه   چون، گوهر قيمتي بي  خالق   حضرت 
صور    اعمال، مرآت   و مركز دايرة   است   مدار سپهر كمال   كه   كار گرفته   در او به   نماييگيتي 
 يقين.   گوهر  و صدف  است  دين  شمع  انهار مكارم، و مقرّ  و سرچشمه  است  معالم 

  سر به  نفس   سبب   نيز به  دل   شود، جوهر مي   تيره  آن   از بخار و امثال  آئينه   كه  چنان 
غلبة  و  رنگ بي  دنياي   حب  هوا  كثرت   بقاء  از  و  لعب   به  استعمال   گيرد  و  ارتكاب   لهو    و 

باز ماَند و    انوار حق   اشعه   و ادراك   صور حقايق   پذيرد، و از پذيرش   تيرگي  و مناهي   معاصي 
از فساد نشناسد، مهم   صالح  را  و    و كار دنيا را بزرگ   خرد شمرده و    را سهل   عقبي   خود 
 است:   را دو مرتبه  حالت انگارد. اين  عظيم 

و نفوذ   مسّخر ننموده   طور كامل   را به   هنوز كشور دل   معاصي   زنگ   سپاه  كه  آن   يكي 
مرآت  قابليت  دل   معصيت،  از  مي   را  نينداخته،  به   آن   ويراني  توان جال  و    توبه  معماري   را 

 را زدود.   آن  ي، تعمير نمود و تيرگي پشيمان
  هم   روي   قدري   به   معاصي  رسد و زنگ   يحد   به  كدورات   كثرت   كه   ديگر آن   مرتبة 
را در وي   را ديگر مجال   دل   مرآت   نشيند كه  اندرز  نماند، پند و  از    اثري  انجالء  نباشد و 

را فرا گيرد. در    دل   كفر درون   ظلمت   نهد و  خاموشي  رو به   ايمان   دود عصيان، چراغ   تراكم 
برابر است    :ُيؤِمنُونَْالْْْ ُْهمِذر ْتَُن َْلم َْْْام ْْْتَُهم َْذر َْان ْءَِْْْهم َْعَلي ْْْاء َْكَفُرواَْسوْْْالَّذينَْْْاِنَّْ»  شريفه  آيه   وقت  اين 

و    دل، صادق   اين   بر صاحب  «آورند ، ايمان نمیچه بترساني ايشان را و يا نترساني  ، بر ايشان

َْعذَْْْلُهم ْْْوَِْْْغشاَوة ِْْْهم ْصارَِْاب َْْْعليْْوَِْْْعِهم َْسم َْْْعليْْْوَْْْقُُلوبِِهم َْْْعليْْالل هَُْْْخَتمَْ»  كريمه   آيه   تمثيل  ْاب 



     سفر به کعبه جانان                                                                                                                      22

 

است    يا هايشان مهر نهاده و بر ديدگانشان پرد  ي آنان و بر شنواي  يها دلخداوند بر  :َْْعظيم ْ
 آيد.   او موافق  در حال  «دردناك است يو آنان را عذاب
  باشد. چه   محض   الهي   همه   الل   الي   سالك   افعال   كه   است  آن   فضيلت   مرتبة   باالترين

دوست. خير    رضاي   نكند جز   غرضي  از براي   فاعلش   كه  است  محض، خير محض   الهي  فعل 
ها  انگيزه  ديگرِ   كه   سليم   صادر شود از عقل   فعل   مطلوب، و چنين   لذاته   است  غايتي   محض 

  نفس   و عوارض   بدني   طبيعت   هاي و ناچيز شوند، مانند خواسته   در او منتفي   و تمّناها جمله 
  محض   خير   حال   در اين   سالك  فعل   از آنها، پس   ناشي  تخيالتي   و عوارض   و سبعي   بهيمي 

حكمت  فعل   ناب  و  نه   است   نفعي  جذب   براي   نه   سليم   عقل   صاحب  است.    دفع   براي   و 
نه  ضرري  نه  مباهاتي  جهت   به  و  اين   طلب   و  كسي سعادت  منتهاي   است  رياستي،  تا   . 

 نرسد.   حقيقي سعادت  نكند به  را ترك  الهي  غير  و همت  و اراده  نفساني عوارض  جملگي 

خود را تنها بر   همت   كه  كساني.  
روز،    يك   شدن   معتدل   كه   نرسند، چنان   حقيقي   سعادت   دارند به   قوا مصروف   بعضي   اصالح 
  لذتي   طلب   كه   است  آن   سعادت   طالب   طريق   نباشد. پس   اعتدال  موسم   بر بازگشت   دليل 

آن   حكمت   در سيرت   كند كه  و  دائم  براي  سيرت   باشد،  ثابت  او  تا سعادت   و  را    شود  او 
 نباشد.   و انتقالي زوالي 

او    احوال   اين   باشد، ليكن   ديگران   شريك  و ِمَحن   در مصائب  است   ممكن   كامل   عارف 
او   را رسد، مبتال نشود. چه   ديگران   كه  رحماني   غير   مشقت   نگرداند و به   و شكسته   را ذليل 

ايشان  آن   مانند  به   صبري بي  نبوده   تأثرات   مستعد  اگر  نشود،  صادر  او  آال   مصائب  از    مو 
و صبر و    و شجاعت  محافظت   شود، از جهت  نيز گرفتار و امتحان   السالم  عليه  ايوب   حضرت 

 نگردد.   مايل  سعادت  شده، از حدّ  ملكه   حقيقي سعادت  به او را در وثوق  كه  قدمي  ثبات 
نمايند   سعادت  اهل  به بخواهند خود را شبيه نباشند، اگر  فضايل  اين  داراي  كه كساني

به   ظاهر خويشتن   به تحمل   را  و  ليكن   صبر  باطن  وادارند،  مضطرب   لممتأ   در  و    و  شوند 
و   حركات  صادر گردد. َمَثل  از ايشان  مشروع  و غير  نامناسب و رفتار و اعمال  حركات عاقبت 
  از علت، چون   اطاعت   عدم   دليل   به   را ماَند كه   ضو فلج ع  و افعال   حركات  ايشان، َمَثل   افعال 

  رياضت   سالك  اگر نفس   ديگر شود. همچنين   جانب  به  آن   كنند، حركت  جانبي  به  تحريك 
 اين   نشود. صاحب  ايمن   و تفريط  افراط   طرف  به  و ميل   نباشد، از تجاوز حد اعتدال   كشيده 

كه  نرسيده، چنان   سعادت   مرتبة   هنوز به   نفس 
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آالم   مصائب  به  باشد و چون   خلق   سعادتمندترين   بسا كسي  چه  عظيم   و مشقات   و 
 بسي   عقيده   ا سعيد نشمرند! اين او ر  از مردم   اياز دنيا رود، عده   حال  گرفتار آيد و با اين 

بهترين   عارض   سعيد  عارف   به   كه   زيرا هر حالي  است  معقول   غير    آن   مناسب  فعل   شود، 
  صبر به   در فاقه. چه   تحمل   و حسن  ايثار كند مانند صبر در شدت، سخا در ثروت   را   حال

 نفس   شهامت   از غايت   فهم، كه   و نقص   احساس   عدم   از جهت   صعب، اگر نه   و وقايع   مصائب 
بلند  نيكوترين   همتي   و  بلكه   احوال   اين   او در همة   است. پس   سيرت   باشد،  باشد،    سعيد 
 تر گرداند.   او را افزون باطني كند و اشراقات  مزيد سعادت  او اقتضاي  سيرت 

نيز    ايشان   افعال   غايات   كه  آن   است، از جهت   صنف   سه  بساطت  حسب   به  ِسَير خلق 
و    بوده  عاقله   نفس   غايت  كه   ِحْكمّيه  و سيرت   غضبيه   ، سيرت شهويه  است: سيرت   نوع   سه

اتم   اشرف   لذت   كه   ، چنان هاست.   سيرت ّ و 
  از حصول   بوده   كامله   نفس   مطلوب   غايت   ، كه از حكمت  حكيم   باشد و لذت   از عدالت   عادل

 تصور عايد گردد.  فوق  لذتي  آن 
است  اشرف   حقيقي  سعادت  سيرتش   امور  جهت سيرت   اكمل   و  از  اّما  اظهار    ها، 
  مغلوب  در موارد حسي  است، ليكن  و مباشرتي تمايل  و غضبيه  شهويه  را با قوة فضيلت، آن 

و در    خفته   كه   ماَند، مانند فاضلي   پوشيده   انسان   مقام، شرف   اين   حصول   آنها نگردد. بدون 
  با وجود امكان، سبب   بر اظهار فضيلت   تمايل   نبرد. عدم  اي بهره  او كسي  از فضل   حال  آن 

 رسد.   الهي  و عشق  شيفتگي  حدّ  در او به  راسخه  در ضمير گشته، محبت  اصلي شرف تمّكن 

به.   اگر    قواي   به  تمايل   ضرورتي  او 
 است.   از حكمت  ناشي بوده نيز جزو معقوالت  نمايد، آن  و غضبيه  شهويه

  قوة  استيالي   از جهت   آن   به   و شوق   است   مرغوب   آدمي   طبع   ابتدا پيش   حسي   لذت 
تزايد بوده، موجب   حيواني آنگاهمي   باطني  قدرت   كاهش   در  را پسنديده ناپس  گردد،  و    ند 

و   نظر بصيرت، زشتي شود و سپس  منتفي  رسد، لذت  نهايت  به را زيبا پندارد و چون  زشت
 را در نظر آورد.   عاقبتش  را ظاهر سازد و وخامت آن  فضيحت 



     سفر به کعبه جانان                                                                                                                      24

 

 و بها و شرف  حسن   شود، كمال   حاصل  و چون   است  حسي  لذت   خالف   به  عقلي   لذت 
 صاحبش   كه   است  لذتي   ساير لذايذ است، و آن   ماوراي   عقلي  ظاهر گردد. لذت   آن   و فضل 

 رساند.  فضيلت به و از رذيلت  صحت  به  و از بيماري كمال  به را از نقص 

  . 

عايد    است: يكي  دو لذت   در جود و بذل   و انفعالي. مثالا   است: فعلي   گونه بر دو    لذت 
اخذ و    به   تعلق   كه   گيرنده  عايد بذل  و ديگري   اعطاء و اداست   به   تعلقش   كه   كننده   بذل 

البته   قبول  از لذت   بسي  فعلي   لذت   كمالي  مراتب   دارد؛   سعادت   است. لذت   انفعالي   باالتر 
ادراك   جود است  مستلزم   سعادت   است، پس   فعلي  حقيقي، لذت  آن، در نثار    تاّم  لذت   و 

 است.   رغايب و اشرف  نفايس  ترينشريف  بَود، كه و اظهار حكمت  فضيلت 
جود   خاصيت ضد    است  مرتبت، خاصيتي   و علّو  منزلت   اشرفيت   را با آن   جود حقيقي

  و نيستي   قّلت  موجب   شود و تبذير در آن   ناقص  بذل   به  دنيوي  عراض و َا  چه، اموال   مجازي 
ازدياد ذخاير گردد و از    و تبذير موجب  بذل   به  جود حقيقي   گردد، ليكن   ذخاير و خزاين 

مواد جود مجازي   محفوظ  و زوال   نقصان  معرض   ماند.  تسل   و غرق   حرق  در  و    ط و  اضداد 
 ماند.   حّساد و اضداد ايمن  و تسلط  ثير آفات از تأ   جود حقيقي  عداء شود، ليكن َا

  كند، چنان   حق   در راه   شود، بايد مجاهدت   نايل   حقيقي  سعادت   خواهد به   اگر كسي 
تبارك   كه تعالي  خداوند  َلَنه ْْْالَّذينَْوَْ» فرمايد    و  فيناْ وَِْْْدَيَنَُّهم ْجاَهُدواْ َْلَمعَْْْالل هَْْْاِنَُّْْْسُبَلناْ
نماييم و  مي خود را بر آنان    يها ه به يقين را  ،نداه كه در راه ما كوشيد  يو كسان:ِْْسنينَْح ْمُْال ْ

خود    انسان، حقيقت   كه  است   خدا آن   در راه   . مجاهدت «خدا با نيكوكاران استدر حقيقت  
براي  چنان  نفساني  عراض اَ   نموده  خالص خدا    را  كند،  دور  خود  از    كه  را 

  عالم عمر نيست، اگر در اين  از يك  او بيش  دنيا زندگي در اين  بايد بداند كه  هر كسي
به   فضايل   كسب كسب   ابدي   سعادت   نمود  از  را  او  نفس،  اگر  و  شد  خواهد   فضايل   فايز 

دار درو   آخرت   او شود زيرا كه   نصيب   سعادت   است   كرد و از دنيا رفت، ديگر محال   محروم 
حصا  استو  كشت   نه   د  پس   دار  زرع.  كسي   و  به   اگر  را  خود  و    سپري   غفلت   عمر  سازد 

  نشده   نادم  خويش   از معاصي   كند، و تا در دنياست  شقاوت   كسب   را پيموده  باطله   هايراه 
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او    نصيب   حقيقي   سعادت   كه   است   از دنيا رود، محال   حال   نشود و با همين   توبه   به   موفق 
 گردد. 

اَ   انسان  اعراض   و جواهري  عراض را  نسبّيه   و جواهر   است.  به امور  و  هر   يك   اند  نظر، 
خود از آثار    چيز در جاي   نظر اصالت، همه   و به  است  باالتر از خود، َعَرض   به  نسبت   پستي

  آن  مطلب   اهد ناظر بر اينشد. شمي  ناقص  حكيم   و اگر نبود، حكمت   است  الهي   حكمت 
اگر    دارد كه   بخصوص   آنها، آثار و خواص   و تركيبات   و جواهر و ارتباط   از اعراض   هر يك   كه
 شيمي   نزد علماي   معني شد و اين و آثار مذكور ظاهر نمي   نبود، خاصيت  و جوهر   عرض   آن 

 است. بديهي 
 علت   كه   است   اصلي   عمده، جوهر   و اصولند و غرض   جواهر   ، متّممات عراضَا  در واقع  
انسان   غايي در  است.  اعراض   ايجاد  اصول  جواهر   متمم   نيز  پس   و  اعراض   اويند.  تا    بايد 

  او را از اعراض   وقت   شود، آن   و واصل   كامل   مانند تا جوهر او رشد يافته   در او باقي   مدتي
اين   مستخلص  در  ميان حجاب   همه   كه   است   مقام  نمايند؛  از   وصال   به   شده   برداشته   ها 

 آيد.    نايل دوست جميل  جمال 

به   هركسي  حقيقي  سعادت   به  رسيدن   براي ُخْلق   ق اخال  تهذيب   را  و  است،    نياز 
 تفكر و تخيل   احتياج بيباشد از آن،    صدور فعلي   سهولت  را مقتضي   نفس   كه  است   ايملكه 
َر حكمت و  در  نفس   آنچه   اسالم   وّيتي.  در  حال   الزوال   سريع  را  آنچه   است،  و  را    خوانند 

 خلق   را ماهيت   آن   كه  نفساني  از كيفيات   است  كيفيتي  ملكه   نامند، پس   َمَلكه   پايدار است 
 نامند.  

 اصل   كه   است  آن   و عادت. طبيعت   است: طبيعت   دو سبب  را در نفس   خلق   كيفيت 
فكر و يا    واسطه   ابتدا به   كه   است  چنان   كند. اما عادت   از احوال   حالي  اقتضاي   شخص   مزاج 

 الفت   با آن   ممارست   به   نموده  شروع  در آن   تكّلف   كند و به   يا كاري   ختيار صفتي خيال، ا
 نامند.   را خلق  اين  يا كار از او ظاهر شود كه  صفت آن  فكر و خيال  گيرد، بعد بدون 

را نيز در    ناطقه  است، يا نفس   حيواني  نفس   از خواص   خلق   اند كه كرده  قدما اختالف 
ديگر    اسباب   به   و برخي  ها طبيعي خلق   اند بعضي گفته   است؟ قومي  مشاركتي   آن   همراهي 

 و هرگز تغيير نيابد.   است  طبيعي  اند اخالق، همه گفته  شود و گروهي حادث
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  خداوند تبارك   آن، بلكه   مخالف   نه   است   طبيعي   نه   اند: خلق فرموده  از بزرگان   جمعي 
  فرا گيرد، و اين   يا دشواري   آساني  را خواهد به   هر خلقي   كه  آفريده  بشر را چنان   و تعالي

 گردد.  و مداومت، ملكه  ممارست  و به است  در ابتدا ارادتي 
و    كودكان  شود كهمي   مشاهده  بالعيان   كه  است، چنان   اخير حق   مذهب   ميان   در اين 

 ايشان   با افعال   و هماهنگي   موسومند و همراهي  خلقي  به  كه  با كساني  مجالست  به  جوانان
به   كه   گيرند، در صورتيرا مي   خلق   آن  بنابراين   ديگر موسوم  خلق   پيشتر  را    خلق   بودند. 

 آب  طبع تغيير نپذيرد، مانند  امور طبيعي  طبع  داند كه  كس  همه  گفتن، چه  نشايد طبيعي
 نيز طبيعي  است، اگر خلق  سوزانيدن  كه آتش  و طبع  است  پائين جانب به  ميل  مقتضي  كه

 فرمودند. نمي  توصيه  و تعليم  و تأديب  اخالق  تهذيب  به  بود بزرگان

  . 
اند، در اثر  شمرده  را واجب  اولياء متابعت  همت، التزام  بر ذّمت كه  از بيدار دالن  جمعي 

  رموز اسرار، محلّ   و در اثر فهم   نموده   منّور و مزّين   انوار حق   خود را به   دل   ايشان   پيروي
  و هر فردي   نيست   حضور ايشان   فيض   درك   را قابليت   هركسي  گشتند. ليكن   حكمت   بدايع 

در    مكنون   ُدر   دارد چون   پنهان   ااهل از ن  اهلش   كه   ِني، چنان   و سعادت   شرف  اين   شايسته
 مخزون.   سينة  صدف 

 و فني   هر علم   شرف   است. چه   و فنون   علوم   ترينشريف  اخالق   تهذيب   و صناعت   علم 
  حقيقت   موجود است، و اين   آن   ذاتي  شرف   حسب   باشد، به   موجودي   اصالح   مقصودش   كه

  از آن   غرض  كه   طب  و فن   علم  كه   است. چنان  ظاهر و مكشوف   و باطني  سليم   قولبر ع
 دام.   طبابت  و فن از علم  است، شريفتر است  موجودات   اشرف بدن  اصالح 

 تهذيب   و فن   است، علم   انسان  خاص   صدور افعال   سبب   آنچه   .
  باشد، شريفترين   موجودات   اشرف  كمال   آن   ثمرة  كه  و فني   هر علم   باشد، پس مي  اخالق 

 خواهد بود.  و فنون  علوم
 هست  و جمادات، تفاوتي  ناميات  بلكه  از حيوانات  هر صنفي در ميان  گذشت  كه  چنان
و    اختالف   را اين   از موجودات   نوعي  بيشتر از آنهاست، و هيچ   تفاوت   انسان   نوع   و در ميان 

نيز كسي  موجودات   اخسّ   شود كه  يافت  كسي  انسان  نيست. در نوع   مباينت    كه   باشد و 
 است.   كاينات  و افضل  اشرف
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به  ف   علم   وسيله   تنها  به   انساني  مراتب   ادني   توان مي  تهذيب  ن و  رسانيد؛    مدارج   اعلي   را 
نسبت  هركسي   البته  قدر صالحيت   به   را  و  هركسي   استعداد  زيرا    كمال   نوع   اين   اليق   او 

را    موجودات   اخس   توان مي  آن   وسيله  به   كه  و فني   علم   آن   است  شريف  چه   نيست. پس 
 ود.   نم كاينات  اشرف

و آثار    است، و صدور افعال   متباين   قوة   را سه   انساني  نفس   كه   مقّرر شده   نفس   در علم 
يكي   اين   سبب   به  مختلف  اگر  و  اين   قواست،  غالب   از  قوه   قوا  دو  مغلوب   شود،  يا   ديگر 

 مفقود شوند:  

نظر در    فكر و تميز و شوق  گويند و آن، منبع   َمَلكي   را نفس   آن   كه  ناطقه  قوة  -  اول 
 امور است.   حقايق

 بر اهوال   و اقدام   و دليري   غضب   گويند، منبع   سبعي   را نفس   آن   كه  غضبي   قوة  -  دوم
 است.   طلبيو جاه و تفوق  تسلط  و شوق

غذا و    و طلب   شهوات   نيز نامند و آن، منبع   بهيمي   را نفس   آن   كه   شهوي   قوه   -  سوم
 است.   و نكاح  و مشارب  مآكل  التذاذ به  شوق

 قوه   را. اين   از آنان   دودي مع   عّدة   سبعي   و نفس   است   را شامل  ، اكثر بهايم بهيمي  نفس 
برخي حداقل   بهايم   در  اين   در  از  اصالح   است،  حدي   سبعي   نفس   رو  است   تا  از    آسانتر 

 بهيمي.   نفس  اصالح 
فضايل  قواي   حسب  به  نفس   عدد  حركت  آن   عدد  اگر  ذات   ناطقه  نفس   است.    در 

حركت،    را از آن   باشد، نفس   و معارف  علوم  اكتساب   او به   و شوق  بوده  اعتدال   به  خويش 
 را علت   ناطقه  نفس   آيد. حركت  الزم   حكمت   تبعيت، فضيلت  شود و به  حاصل   حقيقت  علم 

  و غالبا   است   موقتي   حركت   اول  و ذاتي. در صورت   و يا دروني   است   و خارجي  يا ظاهري 
آن   اوليه   حالت  به   زودي  به   اثر محرك   از حذف   پس  نظير   يا شنيدن   ديدن   كه   برگردد. 

از    خارجي  تأثيرات   و ضعف   در اثر شدت   حركت  اين   اندازد، بسا كه   حركت  او را به   چيزي
و    ثير احساسات، افراط تأ   و متعادل، تحت   و تفكر موزون   تعقل   جاي   بر گردد و به   اعتدال 
 روح   و بيداري   آگاهي  به   مربوط  نفس، در اصل   باطني  شود. حركت  حاصل   در درك   تفريط

 و تقويت   علم   و حصول   رشد فكري   منجر به   ناطقه   نفس   دائمي   حالت، فعاليت   است. در اين 
 گردد. مي  عقل 
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حركت  اعتدال   به   سبعي   نفس   اگر  نفس   حد  و  نموده  عاقله  باشد  انقياد   ج تهيي  را 
حركت،    او شمرد، از اين   قسط   عاقله   نفس   شود بر آنچه  مورد و تجاوز از حد نكند و قانعبي

 آيد.   حاصل  شجاعت  آن  تبعيت  به  وجود آمده  به در نفس  حلم
او نهد،    نصيب  عاقله   را نفس   باشد و آنچه   حد اعتدال   به  يا بهيمي   شهوي  اگر نفس 

نفس   اطاعت اين   نمايد،  از  عّف  را  كه   حاصل   ت حركت،  فضيلت   تبعيت   به   آيد    سخا   آن، 
 شود.   حادث

شوند، از    و هماهنگ   با يكديگر ممزوج  گردد و هر سه   مذكور حاصل   فضيلت   اگر سه 
آيد كه   متشابه   آنها حالتي   تركيب اين   آن   به   فضايل   كمال   پديد    را فضيلت   حالت  است، 
اين   كمالي  عدالت  از  متأ   متقّدم   حكماي  جهت  گويند.  متفقا و  كه فرموده   ّخر    اجناس   اند 
  از اين   يكي   كه   را سزاست   كسي  . مدح ، عدالت، عفت، شجاعتچهار است: حكمت  فضايل 

 مال   و كثرت   ظاهري   مقام   تفوق  را به   آنها را دارا باشد، و اگر كسي   يا همه   چهار فضيلت 
 نيست.   كنند، معقول  مدح 

قوه  نفس   اعتباري   به دو  يكي  را  ديگري  ذات   به   ادراك   است:  آالت.    به  تحريك   و 
 ي، و قوةعمل  و قوة   نظري   قوة  به  ادراك   دو شعبه، قوه  شود به   نشعب دو نيز م  از اين   هريك 

  اعتبار قوا چهار است   بدين   شهوي. پس   يعني   جذب   و قوة   غضبي  يعني   دفع   قوة  به   تحريك 
 آيد.   ل حاص باشد، فضيلتي معتدل  خويش  موضوعات  در تصرف  هريك  و چون 

 نيز چهارند:   فضايل  پس 
   نظري قوة  ، از تهذيب حكمت - اول 
   غضبي  قوة  ، از تهذيب شجاعت - دوم
  شهوي قوة ، از تهذيب عفت - سوم

   عملي  قوة ، از تهذيب عدالت  - چهارم
  منحصر به   فضيلت   آن   كه  است  سزاوار مدح   در صورتي   فضايل   از اين   هريك   صاحب

غير نرسد، او را    به  اگر سخاوتش   سخاوت   صاحب   كند. مثالا   سرايت  ديگري   به   او نشده   ذات 
شجاع،    خوانند نه   باشد، او را غيور   صفت  بدين   شجاعت  سّخي. اگر صاحب  خوانند نه   ِمنفاق 

 حكيم.   گويند نه  بود، او را مستبصر  صفت بدين  حكمت  و اگر صاحب 
در    آنچه   به  خصوص   دارد، به   وجوديت  سمت   هر چه   به  است   معرفت   ، حصول حكمت

 و عدم   در امور هولناك   عاقله   از نفس   است   غضبي   ، انقياد نفس است. شجاعت  باطني  عوالم 
اقدام   آن   اضطراب  حسب  تا  عفت  رأي   بر  كند.  مطيع او   نفس   است   شهوي   نفس   شدن   ، 

 هر سه   اتفاق   ظاهر گردد. عدالت   از آن   او تا آثار خيريت   يرأ   بر اقتضاي  را و تصرف   عاقله 
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قوة  قوه از  انقياد  و  يكديگر  اختالف   است   مميزه  با  تجاذب هوٰي  تا  و  به   قوا صاحبش   ها    را 
 آيد.   حاصل  و انتصاف  انصاف  نيفكنده  حيرت  ورطه 

 . 

 

  شود. انواعي آنها ذكر مي   مهمترين   دارد كه   نامحصوري   فضايل، انواع   چهارگانه  اجناس 
 عبارتند از:    است حكمت  جنس  در تحت  كه

 َذكاء - اول 
   فهم  سرعت - دوم
   ذهن  صفاي  - سوم

  تعّلم  سهولت  - چهارم
   تعقل  حسن  - پنجم 
  تحّفظ  - ششم
 تذّكر   - هفتم 
در قضايا   گيرينتيجه   ُمْنِتِجه، سرعت  در مقدمات   ممارست  كثرت   به   كه   است   آن  
  نفس   باشد كه   آن    بدرخشد.  شود و همچو برق   نتايج، ملكه  استخراج   و سهولت
نيازمند نشود.    اضافي   مكث  به   كه   چنان   گشته   ملكه   لوازم   به   از ملزومات   را حركت 

استخراج   كه   است  آن    تشويش   اضطراب بي   مطلوب   استعداد  آيد.    حاصل   و 
  داشته   مطلوب   به  يكل  متفرقه، توجه  موانع بي  گردد كه  حاصل   را حّدتي   نفس   يعني  

مقداري   حد   هر حقيقتي، نفس   در كشف   كه  است   آن   باشد.   و    را كه   و  بايد 
كه  نگاهدارد،  نه   كرده  داخلي  اهمال   نه  شايد  و  كه   آن  اعتبار خارجي.    باشد    باشد 

به   و وهم، صوري   عقل  تخّيل   قوت   را  يا  نموده   تفكر    و خالص  را خالصه   آنها   سپس   اخذ 
ضبط   كرده خود  در  و  وقت   نفس   يعني   نمايد.    نگاهدارد  به   كه  هر  صور    خواهد 

 نموده.   اكتساب  كه  است اي ملكه  نيز در نتيجه  اين  يابد كه  دست  محفوظه 
به   و زشتي  بر قبح   عالوه  معصيت    ناداني  جهل   آن،   نيز منتهي   و 

  و هالكت   عصيان   قباحت   سزاست  كه   و بر وجهي   حقيقت   بر سبيل   شود. چه، اگر كسي مي
امكان   آن   ارتكاب  دريابد،  كه   را  بنابراين   معصيت   استقبال   ندارد   داراي   كه   كسي   كند. 
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  متالطم   امواج   خود در ميان   كه  را نشايد. زيرا كسي   ديگران   هنمايي نيست، را  الهيه   فضايل 
مشرف غوطه و  غرق   ور  چگونه  شدن   بر  كه   است،  ميان   ديگران   تواند  از    هالكه   امواج   را 

بر هر كسي  خالصي  اساس   كه  است   الزم   بخشد؟  مباني  در  خود غور و    و مذهب   دين  و 
و    خود را در تميز نيك   و متصّرفه   مفّكره  قواي   را نپذيرد، بلكه   كسي  هر   اقوال   نموده  مل تأ

 بدبختي   به  مانده   محروم   الهي  از فضايل   كند وگرنه  اعمال   از ممكن   محال   بد و تشخيص 
 دچار گردد.   ابدي 

 گروهند:    سه  علماء
  هستند كه   سوييكم    مانند چراغ   ر دانند و بس، ايشان ظاه  علم   آنانند كه   -  اول  گروه

به  اين   حد ضعيف، ديگران   خود سوزند و  اكثر  افروزند.  به   دين   طايفه  را  دنيا فروشند،    را 
 باطن   علم   را به   هر دو عالم  اين اند، چه دانسته   آخرت  اند و نه دنيا شناخته   نه   ايشان   زيرا كه 

پس ظاه  علم   به  ه ن  شناخت  توان  صالحيت   قوم   اين   ر،  گاهي   رهبري   را  ميان   نيست.    از 
و    ضعيف   حدّ   به   عوام   كه   است  دارد و ممكن   طينت   حداقل، پاكي   به  باشد كه   كسي   ايشان 

 مند گردند.  از او بهره بالعرض
 هستند كه   نوري   كم   مانند ستارة  دانند و بس، ايشان   باطن  علم   آنانند كه   -  دوم  گروه
 چه، علم   نيست   رهبري  را نيز صالحيت  طايفه  خود تجاوز نكند. اين   او از حوالي   روشنايي

 نرساند.  كمال  به نكرده ر احاطه ظاه علم  بي باطن
هستند    آفتابي   مثل  ظاهر، ايشان علم   دانند و هم   باطن   علم   هم  آنانند كه   -  سوم  گروه

 سازند.   مستعد را روشن  قلوب  توانند عالم خود مي  با نور حقيقت  كه
را    حكمت   هر عصر اصول   شود و بيداردالن   داند و عامل   حكمت   بايد علم   حقيقي   عالم

حضرات  اوصياء  ءانبيا   از  گرفته   ايشان  و  مردم   فرا  بدان   و  اين كرده  راهنمايي   را    علم   اند. 
از حكمت   مقدس  به  بوده  شايع   مردم   در ميان   كه  است   امروزي   غير  افهام  و    ناقالن   سوء 

تحريفي آن   ناقابل،  اين شده  در  در  اين   است؛  بايد  اهل   مقدس   علم  عصر  از  فرا    باطن  را 
 گرفت. 

  مزارع   كه  سعيد آنان   
 نشو و نما كند.   اولياء  پرتو انوار لطايف  تابش  به  ايشان  و معرفت  علم 
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اند.  نموده  زندگي   و فضيلت   با حكمت   كه  و رادمرداني   دانشمندان   پاك   درود بر روان 
باد   و  شاد  رسيده  وصال  به  استقامت  و  مجاهدت  و  رياضت  اثر  در  که  عارفانی  روح 

  اند. جاويد باد نام رسانيده   و نجات   سعادت   سر منزل   را به   و حيرت   جهل   بازماندگان وادي 
را    و دانش   عقل   فروزان   و اعصار، مشعل   قرون   در ظلمات   كه  بشري   فرهنگ   له قاف  پيشروان 

 اند.  بخشيده  روشنايي  و اوهام جهل  تاريك  محيط  به گرفته  دست به

 

 است:   نوع ، يازدهشجاعت جنس  تحت  فضايل 
  ِكَبر نفس  - اول 
   ت نجد - دوم
   بلند همتي - سوم

   ثبات   - چهارم
   حلم  - پنجم 
   نفس  سكون  - ششم
  شهامت  - هفتم 

   ل تحّم - هشتم 
  تواضع   - نهم

   َحميَّت  - دهم 
  رّقت  - يازدهم 

ذلت   عزت   به  نفس   كه   است  آن   به   دنيوي   و  عدم   و  و  التفاتي   وجود   آنها 
در    است  نفس   ، ظهور رشادت   قادر باشد.  و غير ماليم   امور ماليم   تحمل ننموده، بر  

ناماليمات.  ناگواري   قبال  و  كه   آن   ها  در طلب   نفس   بَود  و    حقيقت، سعادت   را 
  را قوت   نفس   يعني   ها شاد و ناشاد نگردد.  نيايد و بدان   در چشم   جهاني  اين   شقاوت
  نكند.    قراري ها بي آن   شدن   از عارض  باشد كه   و شدايد مستقر شده   آالم   در   مقاومت 

كه  آن  طمأ   نفس   باشد  كه   حاصل  اي نينه را  نتواند.    تحريك  آساني  به   غضبيه  قوة  آيد  او 
در خود ايجاد    ها آرامشي ها و مبارزهو حرب   در خصومات   نفس   كه   است  آن  

  به   رمق   حقايق، تا آخرين  تحصيل   را در جهت   بدني  آالت   نفس  بَود كه  آن   كند.  
بردبار   شدايد موانع   به   امور معنوي  تحصيل   در طريق   نفس   باشد كه  آن   كار گيرد.  
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از او نازلترند.    در مقام   كه  نشمرد بر كساني  خود را مزيتي  نفس   كه  است   آن   باشد.  
  را بي   نفس   يعني  ننمايد.   سستي   مات از محرّ   خويش   در حفظ   نفس   بَود كه   آن   

 پديد آيد.   ديگران، تأثري  تألم  اضطراب، از مشاهدة 
و    شك بي  كه   ايمشده   واقع   خدا در زماني  ما بندگان   

اوقات   شبهه  ازمنة   از  تبارك   آخرالزمان   و  خداوند  تعالي  است.  به   زمان   اين   كيفيت   و    را 
 اند.  برحذر داشته  آن  را از فتن  نيز مردم  و ايشان  گردانيده   معلوم   و اوصياء انبياء  حضرات 

و    الهيه   هاي وعده   خواهد كرد كه  مشاهده   بالعيان   تأملي  اندك   به  عاقلي   هر شخص 
را    اكثر مردم  زمان   در اين   و فسادي  فتنه   هرگونه  كه   است  حق، حق   طريق   هاديان   ابالغ 

 اند.  گشته  مستغرق  و جهالت شرارت  بالد در ورطة  اكثر اهالي كه  نموده، چنان  احاطه
نموده،    معرفي   و دينداري   دين   حامي  خود را ظاهرًا  ايعده   كه  فساد اين   عمدة  علت

  ايشان، تحصيل   اند. منظور اصلي آمده   قادر و غالب  با خداي   در صدد محاربت  باطنا   ليكن 
با   مخاصمت   طريق  با پيمودن   مرام   اين   به  وصول  چون  دنياست، ولي  و منال   و مال   رياست

و   حيله   اين   و به   گشاده   موافقت   و زبان   در بر كرده   دوستي   دشوار بود، لذا لباس  تعالي  حق
و    يله ح   در هر عصر اين   منافقين   اند. اگر چه عناد با خدا پيموده  طريق   دسيسه، در حقيقت 

اعصار    منافقين   به   نسبت   باب   عصر را در اين  اين   منافقين   اند، ليكنداشته   تزوير را معمول 
 است.   گذشته، امتيازي 

اساس محبوبين   الهي   كالم   بر  شريرترين  و  بدترين   حق،  عقبي،    مردم   و  و  دنيا  در 
 ها عالمي انسان   ترين و مقدس   بهترين   كه   نكند، چنان   خود عمل   علم   به   كه   است   عالمي

 كه   وارد شده   ()عمعصومين   از حضرات   نمايد. در اخبار آخرالزمان   خود عمل   علم   به  كه   است
آن   مردم   شريرترين هستند،  كه   علما  عامل   علم   به   علمايي  حضرت   خود    رسول   نيستند. 

 شوند. مي  يمتأذ عمل بي  بد عالم  از بوي  دوزخ  فرمايد: اهل نيز مي  )ص(اكرم
ُهَوَْْْْال ِعلمُْ»  نيست   علم   بزرگتر از حجاب  حجابي  اند در دنيا هيچ فرموده  بزرگان   كه  اين

َبرُْاالَِْْْحجاُبْال بر   خود عمل   علم   به   كه   است  عالمي   براي  ،«ك    حضرات   فرمودة   طبق   نكند. 
  كه   است   ، عالمي روز قيامتدر    و ندامت   حسرت   از لحاظ   مردم  الهي، شديدترين   پيشوايان 

 خود آن   رسد، لكن   جاوداني  سعادت   به  و او پذيرفته   نموده   خدا دعوت   سوي   را به   ديگري
 گردد.   الهي  گرفتار عذاب  عمل  ترك  جهت  به  عالم

  و ناحق   ناصواب   تفكر و تحقيق، دستورات بي  انسان   كه  و تأثر است   تأسف   جاي  بسي
  در نظرش   و باطل  و زيبا و حق   و بد و زشت  خود قرار دهد، و نيك   يني د  را عقيده  ايشان 
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و    را معرفت   عظيم   جسارت   اين  نشمرده   خود الزم   در امر دين   و فحصي   باشد، بحث   يكسان 
 پندار اوست.     ماوراي  الهيه  فضيلت  نشود كه  شناسد، و ملتفت  فضيلت 

 

 است:   نوع ، دوازدهتعّف جنس  تحت  فضايل 
 حياء   - اول 
   رفق  - دوم
   سيرت  حسن  - سوم

   مسالمت   - چهارم
   َعتدَ  - پنجم 
 صبر   - ششم
  قناعت   - هفتم 

 وقار   - هشتم 
   ورع  - نهم

  انتظام  - دهم 
  حريت  - يازدهم 

 سخاء   - دوازدهم 
آن  نفس   و  وقت   انحصار  در  ارتكاب   بَود  از  از    جهت   به   قبايح  استشعار  احتراز 

از طريق   حادث   را كه   اموري   است  انقياد نفس   ت.  مذّم  استحقاق  ع.  تبرّ   شود 
  صادق  رغبتي معنوي   هاي ِحْلَيت تحصيل   به   خويش   تكميل   را براي  نفس   بَود كه   آن   
  و متباينه   مختلفه   احوال   تنازع   كند در وقت   مجاملت   نفسْ   بَود كه  آن   آيد.    حاصل

او تطّرق   اضطراب   كه  آن   و ملكه، بي   از سر قدرت    ساكن   نفس   بَود كه   آن   يابد.    بر 
به  شهوت  حركت  باشد در وقت   نفس   بَود كه  آن    باشد.  خويش   مالك   معني   تمام  و 

به   مقاومت  قبايح  كند  تا  او صادر نشود.    اهواء،  به   راضي  نفس   بود كه  آن   از    باشد 
 نفس   بَود كه   آن   كند.    للْ َخ  سدّ   كه   و مالبس، چندان   و مشارب   از مآكل   دنيوي  لوازم 

  نيكو او را ملكه   افعال   بَود كه  آن  ننهد.    بيرون  قدم   اعتدال   از حد   ناماليمات   در قبال 
آيد.    حاصل   اتمّ   وجه   به   در امور معنوي  و ترتيب   نظم   را رعايت   نفس   بَود كه   آن  بَود.  

  به   جميله   مكاسب   وجوه  به   دنيوي  لوازم   باشد بر اكتساب   متمّكن  نفسْ   بَود كه   آن   
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ذميمه.   مكاسب   وجوه  به   مال   از اكتساب   عراض الهيه، و اِ   در وجوه  آن   و مصارف   اعتدال   حد 
او سهل   و مقتنيات   مال   اعتدال، انفاق  وجه   به  بَود كه   آن     مصبّ   را به   شود و آن   بر 

 برساند.  استحقاق 
انواع   يكي    خيري   و زندگاني  حياء در تعّيش   و بدون   ، حياء است عفت  گانهدوازده  از 

 نفوس   كردن  و پاك   امور اجتماعي  در انتظام   فضيلت   تأثير اين   بايد بداند كه   نيست. سالك
ارتكاب  قانون   زشت   افعال   از  صدها  از  ناپسند،  هزاران   و  است   و  بيشتر  اين   مراقب،    و 

 سازد. دور مي  و گناهان  و از رذايل  نموده  مزّين  حسنه  آداب   را به  انسان  كه  است اي سجّيه 

  كه   است   سفيدي   نقطة   هر كسي  كه: در دل   است   ع()باقر   محمد   امام  حضرت   از كالم 
  كند، آن   توبه  رسد و اگر از آن   هم   به  سفيد سياهي   نقطه  شود، بر آن   گناهي  مرتكب   چون

گناه  زايل   سياهي در  اگر  اما  ارتكاب   گردد.  و  ورزد  متمادي   مناهي   اصرار  آن   را    گرداند، 
دل،    آن   شود و صاحب  سفيد پوشيده  نقطه   آن   سد كه رمي  جايي   به   زيادتر شده  سياهي
 سيالب  به دل  اينجا گرايد و عمارت  كار به كه از آن  پيش  نكند. پس  خير بازگشت ديگر به
پويد تا   سعي قدم  را به  آن  تدارك  خود جويد و طريق  چارة گردد، بايد انسان  ويران  معاصي 

 نبرد.   حسرت  دندان  به تأسف  وزد، انگشت  زندگي  بوستان  بر  تندباد اجل  كه  وقتي
همه   پيش   حقيقي   رهبر   - نفس   كس   از  از    بايد  را  خود 

سفيد را   نداند، جامة  خودنمايي  را وسيله  حقه مطالب  نمايد و ابالغ  نصيحت  معاصي ارتكاب 
بزرگ   مردم  كاذب   صبح  دستار  و  سر   نگرداند  به   منشي   بزرگ   ديباچة  سخن   را  و    نداند 
نشمارد و    قلوب   جذب   را وسيله   دانه   صد   بر خود نبندد، تسبيح   معرفت   دعوي   سخن   رشته 

اظهار دست  فراخ   آستين  بلكه   از دنيا كشيدن   را دستاويز  از جهت   حق   كلمه   نشمارد،    را 
 مند گردد.  بهره جاوداني باشد تا از مثوبات  طالب خالق  و رضاي  خاليق  خيرخواهي 

بگشايد تا    غفلت   را از خواب   بصيرت   باشد و ديده   عامل خود    علم   بايد به   رهبر حقيقي 
نكند،    خود عمل   علم   به  كه   اند: رهبريفرموده   ديگر را بيدار كند. بزرگان   بتواند خفتگان 

دنيا   جيفه  خيالپر  از درون  كه بلغزد، و َنَفسي  از سنگ  باران  ها چون از دل  پند و نصيحتش 
شور بلند نگردد،  پر   تا از سينة   سخن   خيزد، شعلة   از مزبله   كه  است   برخيزد مانند نسيمي 

 را نيفروزد.   دلي  مرده برنخيزد، چراغ  دل  را نسوزاند و شرار گفتگو تا از آتش  دلي  افسرده
باشد   نداشته  منظور ديگري متعال  خالق  جز رضاي حق   كلمة  بايد در اعالم  رباني عالم

از نعم   نهاده  مستعد اثر كاملي  در قلوب   تا سخنش    داشته   وافي   و نصيب   حظ  جاوداني  و 
آن  ديگر  :  َحَسَنَةِْال ِْْْعَظةَِْمو ْل ْاْْوََْْْمةِِْحك ْبِال َْْْكَْربَِّْْْسبيلِْْْاِليْْْعُْْ ْاُد»  شريفه  آيه  حكم   به  كه  باشد. 
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را شعار    گفتاري   نرم  ها طريق در بحث  «حسنه   ة بخوان به راه پروردگارت به حکمت و موعظ
 نيااليد. چه   گفتاري   زهر تلخ   را به   بيان   ادا كند و زبان   ماليمت   را به   و مطلب   خود ساخته 

ابتدا براي   پند و نصيحت   ماليم   نيز غير   آن   اداي   و چون  است  ماليم   غير   اكثر طبايع   در 
 نشود.  ايشان  بود، دلنشين 

متعال   كه   وقتي هارون   موسي  حضرت   خداوند  به   و  نبوت   را  فرمود،    افسر  سرافراز 
به   ايشان  ساخت   فرعون   دعوت   را  َْلَعلَّهُْْْنا َْليِّْْْال َْقو َْْْلهَُْْْفُقوالَْْْطغيْْْاِنَّهُْْْنََْعو ْفِر ْْْاِليَْهباْْاِذ ْ»  مأمور 
اي شيَيخ َْْْاو َْْْيََتَذكَّرُْ هارون   موسي   :  به   فرعون   سوي   به  و  و    كه   درستي   رويد  كفر  در  او 

 . پس «پند گيرد و يا بترسد  گوئيد شايد كه  سخن   نرمي  كرده، با او به  خود طغيان   عصيان 
  و مهرباني، چراغ   اشفاق   داند و به   را بر خود الزم   مرضيه   شيوه  چنين   بايد مراعات   هر واعظ 

 برافروزد.   غافلين  قلوب  سراي  در ظلمت  آگاهي
  الهي   رضاي   تحصيل   كه   است   نيز آن   حقه   مطالب  بر مستمعين   امر ضروري   نخستين 

الهي مقصود  اصالح   مطالب، همت   آن   شنيدن از    خود ساخته   را  توجه   بر  و  گمارند    خود 
 اهل  برين فردوس  كه مجلس  از موائد فوائد آن  مقصور ندارند، بلكه  شنيدن  خاطر را تنها به 

 آب   به  ذميمه   صفات   هايرا از پليدي   طبيعت   خود بردارند. جامة   روحي   است، قوت   يقين 
  مواعظ   جاروب   به   فاسده   خياالت   و خاشاك   را از خس   باطن   ستشو دهند و ساحت ش  نصايح
با آن   حرص   نمايند. خارستان  و روب   رفت   الهيه    سوزند و شمع   دلسوز در هم   كلمات   را 
  كلمات   پرتو آن   برافروزند. به   نور معرفت   به   دروني  هاي ديده  را در لگن   بيني   عاقبت  نگاه
حقه،    مطالب   آن   زندگي   سار آب را منور گردانند و از چشمه   دل   آسا سرايو وحي  انيآسم
از خود    غبار معاصي  دلْ   لرزش   جانگداز به   تهديدات   گردانند. از شنيدن   را زنده   مرده  دل 

برسانند،    مقربين   مرتبة   اوج   خود را به  روح   دلنواز پرواز مرغ   بشارات   بيفشانند، و از استماع 
 هشيار سازند.   غفلت را از مستي  و ارشاد، دل  هدايت جانفزاي نسايم  وزيدن  و به

اهل  خطايي   حق   اگر  سلوك   را  در  و  بايد    واقع   لغزشي   سخنوري  طريق  افتد  شود، 
عيب   اغماض  و  خرده  بيني   كنند  و  نشمارند  هنر  خود  بر  نشانه   گيريرا  و   كيزير   را 

را از خطا و سهو و    ساير مردم(  )عمعصومين   جز حضرات   خود نپندارند. چه  طبع   استقامت 
نيست.    و تدبيري   چاره  حد كمال   به  معني   از اين   نيست، و در تنّزه  و گريزي  گزيري  نسيان

اين   اگر كسي از  و    نموده  بزرگان  در كالم   رود، سيري   در دل   ايشبهه   سخن   را  تفكر  و 
  سخن، گردن   اين   اذعان   طوق  به  دهد و خاطرش   گواهي   مقال  اين   نمايد تا بر صدق   تعقل 
 نهد.  
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توابع  صفتي عفت  فضيلت   از  سخا  سخاست.  تحت   كه   است  ،  بسيار    انواع   آن   در 
 است:   نوع آنها هشت مهمترين  باشد كه مي

   كرم - اول 
 ايثار   - دوم

 عفو   - سوم
   مرّوت   - چهارم
  ُنبل  - پنجم 
   مواسات   - ششم

   سماحت - تم هف
   مسامحت  - هشتم 
كه   آن    سهل   نفس   بَود  انفاق   را  عام  مال   نمايد  امور  وجهي   المنفعه در   كه   بر 

او    خاصة   به   كه   باشد از سر مايحتاجي  آسان   بر نفس   بود كه   آن     اقتضاء كند.  مصلحت 
  باشد.    او ثابت   استحقاق   كه  كسي   در وجه  كردن   و بذل  باشد، برخاستن  داشته   تعلق 

  با حصول   نيكي   به  مكافات   يا طلب  بدي  به   مجازات   باشد ترك   آسان  بر نفس   بود كه  آن 
و بذل.    افادت  زينت  به   بَود بر تحّلي   صادق   را رغبتي   نفس   بَود كه  آن   و تمكن.    قدرت 
كه   آن    به   ابتهاج   نفس   بود  مداومت   پسنديده  افعال   مالزمت   نمايد  ستوده.    سيرت   و 

را تا    ايشان   دادن   و شركت  بَود در معيشت  و مستحقين   و دوستان   ياران   معاونت  
بعضي   يحد  از    است   بعضي   كردن   بذل   او.    به  است   متعلق   كه  چيزهائي  در 

  كه   از چيزهائي  است   بعضي  گرفتن  ترك   بر او.    آن   نبود بذل   واجب   كه  چيزهائي
 نبود.   واجب آن  گرفتن  ترك 

بزرگان  يكي   اندوهي   به فرمايد    از  به   از جهت   كه   قدر  ترا   هم   دنيا 
اندوه دلت  آخرت   رسد،  چندان   بيرون  از  و  مالل   كه  رود  عقبي   غبار  رهگذر  آئينه  از    بر 

  دنيا راضي   قليل   متاع   خود را به   كه   همتاني  برخيزد. دون  دنيا از دل  نشيند، غم   خاطرت
 دنياي  نهادي  كج  كه  پرستاني  خواهند ماند. نفس  وم محر   عقبي  باقي  اند، از سعادت ساخته

محراب   بدكيش  خويش   را  صف ساخته  سجود  در  نخواهند    دعوي  گردن   پرستانحق   اند، 
سياه و  جادة  كه  مستاني  افراشت،  به  عنان   زندگي   در  آمال   دست  اختيار    خويش   قائد 

 نخواهند انداخت.   اند، جز در مقرِّ َسَقر بار اقامت داده
از چهرة   قرار آبرويبي  دنياي  غافل، دوستي   دل   اي   ريزد. اي فرو مي  حسنات   اعتبار 

اگر    فرما كه   شوري   كار خود با پير عقل   مستي، تفكر نما و در چارة   غفلت   از بادة  كه   آن 
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بساط  گردي   زمين   روي   مالك   فرضا  به   شهرياران   جميع   ُملك   و  در    پنجه سر   را  تسخير 
  روزگار، خدنگ   نهند و گردنكشان   فرمانت   سر بر خط   كمان   چون   عالم   نوردي، و سركشان 

نبيند و غبار    ناخوشي  هرگز روي   دارت بي   بخت   در دهند، و ديده  تن   بندگيت   طوق   وار به 
را    حالت   ماَند و گونه  از گزند روزگار مصون   اقبالت   ننشيند، و چهرة  خاطرت  بر آئينه   ماللي 
و نوخيز باشد و ساغر   جوان   در جويبار زمان   دولتت   روزگار نخراشد، و نهال   مصائب  ناخن

فرو كوبند و    رحيل   طبل   ز گردد، آخراالمر چون سرشار و لبري و طرب   تعيش   از بادة دورانت
و   مال   وقت   بندند، در آن   ضعف   رسن   اقتدار را به   روبند و دست   از وجودت   جهان   ساحت

 نخواهد داد.   سودي  و جالل  و جاه منال 

 نيست  نوشي  ندهد، زيرا هيچ   ثمري  جاوداني  جز شقاوت  جهاني  ظاهري  سعادت   نهال
  دوستي  بناهاي   بسي  كه   است  سيلي  تند  در حقيقت   نيالوده. لذايذ دنيوي   نيشي   رنج  به   كه

 انداخته.   در چاه برادران  دست  به بسيار يوسف  كه  است گرگي  ساخته، و كهنه  ويران 
جاي جاي   جاي  نه  است   محنت   دنيا   نود خش  منزل   نه  است   گريستن  خون  راحت، 

  نقصاني، در روي   آبستن   ظاهري  و هر كمال   است  زياني  متضمن   از آن   زيستن، هر سودي 
نقد عمر عزيز   تميز به  اهل  نهفته. پس  تعبي  دام و زير هر طربي خفته مار رنجي  هر گنجي 

  شهد آغشته   روزگار از  داران خرند؟! و ذائقهچرا مي   نمايان   عيب  با چندين   جهان   قليل   متاع 
و خدا از    ياد مرگ   غافالن   كه   نيست  برند؟ جز اين مي   لذت   زهر بال چگونه  هزار گونه   به   آن 
 اند. نموده  نفسي شهوات  تحصيل  به  دل  و روي  محو كرده دل 

  حسنات   همه   طوفاني  ابرهاي  چون   وافر و فريبنده، غالبا   هاي لذت   ناپسند به   تمايالت 
  و بدبختي  فالكت  گرداب  را به  آنان  مهيبي  و نابود كند و با نيروي خود نيست گذرگاه  را در
 و با برهم   نموده   را تضعيف   روحي  جهنده، قواي   اي جرقه   چون  كذايي   لذات   دهد. اين   سوق
 گرداند. پس   ان ناتو  معنويات   تحصيل   براي   الزم   و ارادة  آدمي، او را از عزم  روح   تعادل   زدن 

  نمايد. بزرگان   محافظت   روحي  طوفان   را از خطرات   خود را بشناسد و آن   بايد نفس   آدمي 
 داشت.   را شناخت، نگاهش  آن  كه  است، كسي  گوهر گرانبهايي اند: نفس فرموده

اين   اجتماعي  حيات   به  انسان  احتياج  زايده   به  طبعا   كه   است  راه   از    تكّلفات   و  امور 
علت   است  مايل   زندگاني زيادي   و  آمال  حرص   افتقار،  نهايت  انسان   است،  و    نيست   را 
كراني   حظوظ را  لذايذ  انسان   و  نمي   ِني.  آرزوهاينيز  زيرا    خويش   تواند  كند،  نابود  را 

و گسيختن   گسيختن  ليكن   يكي   حيات   آرزوها  آمال مي  است،  در   تغييراتي   خويش   تواند 
 تر درآورند.   تر و شريف طرز لطيف  خود را به  توانند آمال مي عفت  فضيلت  دهد؛ صاحبان 
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 است:   نوع  ، دوازدهعدالت جنس  تحت  فضايل 
   صداقت  - اول 
   الفت  - دوم
 وفا   - سوم

   شفقت  - چهارم
  َارحام  صلة  - پنجم 
   مكافات   - ششم
  شركت حسن  - هفتم 

 قضا   حسن  - هشتم 
 توّدد    - نهم

   تسليم  - دهم 
  توكل  - يازدهم 

  عبادت  - دوازدهم 
سبب    دوستي،  اهتمام   است  يا  هر    صّديق   فراغت   اسباب   جملگي   بر  ايثار  و 

  در معاونت  است  گروهي  ها و اعتقادات رأي   شدن   متفق   باشد بر او.    ممكن   كه   چيزي
براي  معيشت.  يكديگر  التزام   كه   است  آن     تدبير  تجاوز    مواسات   طريق   از  معاونت،  و 

  همت   داشتن   رسد، و مقصور  كسي  به   كه  غيرماليمي   از حال  است  آگاهي   ننمايد.  
ازالة  پيوستگان   خويشان  كه   باشد  آن  آن.    بر  خيرات   و  در  خود  با    دنيوي   را 
كند و    مقابله   از آن   زياده  يا به  او كنند، مانند آن   به  كه  احساني  يعني  دهد.    شركت

طور    به  است   داد و ستد در معامالت   كمتر از آن.    عفو يا به  در اسائت، به 
  از باب   است   ديگران   حقوق   رعايت  شود.    ديگران   ع طب  موافق   كه   معتدل، چنان 

 اين   مناسب  كه   با اموري   است  حق   اهل   دوستي  طلب   و ندامت.    مّنت   بدون   مجازات 
بر    اعتراض   كه  خدا و كساني  دارد به  تعلق   كه  بر فعلي   است   رضا دادن   باشد.    معني
 به   آن   حوالة   كه   در كارهايي   يعني  او نباشد.    طبع   موافق   اگرچه جايز نيست،    ايشان 
كفايت   قدرت  َخلق   نبوده  بشري   و  مجال   و  آن   تصرفي   را  زياده  در  نقصان   نيست،  و    و 

او را بر    و مقّربين   تعاليو تمجيد باري  تعظيم   كه   است  آن  و تأخير نطلبد.    تعجيل 
 را شعار و دثار خود سازد.   ايشان  و متابعت شمرد و اطاعت خود واجب 
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انواع   است   اين  تركيب   حصر  از  و  بعضي  بعضي   فضايل،   هاي فضيلت   توان مي   با 
 . «خدا صاحب توفيق استو  :التَّوفيقَِْْولِي ْْالل هُْْوَْ» تصور كرد  شماريبي

  كه   است  آفريدگاري   پاك   ذات   مخصوص   مطلق   غناي  -  
 منّزه  افتقار و احتياج  و خاشاك  از خس  عّزتش و ساحت امكان، منّزه از لوث  وجودش دامن 
 و هر ذيحياتي  افتاده  هستي   كنار اّمهات   به   نيستي  از مشيمة   كه   است. هر موجودي و مبّر

  ضروريات   اسير و از تحصيل   زنجير احتياج   ا نهاده، بهوجود پ  عمارت   به  عدم   از نهانخانة  كه
 ناچار و ناگزير است. 

  و ديدة   از دنيا كشيدن   دست  كلي   را به   قلمرو امكان   و ساكنين  زمان   سلسله   مقّيدين 
مقتضاي   خواهش  حوصله   پوشيدن   بشري  طبيعت   از  و    بيرون   مخلوقيت   طاقت  از  است، 

خداوند هيچ كس را جز به  :َْْعهاُْوس ْْْال ْاِْْْسا ْنَف ْْْالل هُُْْْفُْيَكلِّْْْالْ»   شريفه  آيه   كم ح  به   چونبي   صانع

  و طلب  مايحتاج   خواهش   سبب  و به   ننموده   تكليف   آن   به  «كند اش تكليف نمي قدر توانايي
احدي   وجه متعال   نفرموده  مالمت   را   معاش،  بر همه   ضروريات   تحصيل   است. خداوند    را 
 و گرما و   و تشنگي   گرسنگي   زيان   و دفع   قدر كفاف   به   منافع   و جلب   نموده   و واجب   الزم 

 است.   ساخته  تمي و ح  فرض  سرما را بر همه 
 نيست:   بيرون قسم  دنيا از سه در طلب  آدمي احوال 
  دنيا تالش   در طلب  حالل  از وجه   اعتدال   حد   به  معاش   قدر توسعه   به  كه   آن   اول   قسم 

بر او    ايشان   رعايت  شرعا   كه   جمعي   حال   خود و از آئينه   را از احوال  ُعسرت   نمايد و زنگ 
اين ـ بزداي  است  واجب مراتب   هـمرتب   د.  جمله   طلب   از  از  ش  سنن   دنيا  در  ا  غّر  ت ـريعـو 

  كه  است، چنان   مذموم  شدن   رهبانيت  طريق   و سالك   آن   و ترك   استو پسنديده    دوح ـ مم
نيست ـايـفرم   )ع( صادق  حضرت  ما  از  اخروي ـام  ه ـب  اشتغال   جهت  ه ــب  ه ـك  كسي  د:    ور 

بردارد، و كسي  از طلب   دست ا  ـدني  ر تحصيل ـب  همت   پوشيده   از آخرت   چشم   ه ـك  دنيا 
 گمارد.  

الَّذينَْ»د فرمايد:  مجي  در قرآن   خداوند متعال  َاي َهاْ َاَحلَّْْْباِتْيُِّْمواْطَْتَُحرِّْْْا َمنُواْالْْْياْ ْْالل هُْْْماْ
اِنَّْتَع ْْْالْْْوَْْْْ َْلُكم ْْْالْْْالل هََْْْتُدواْ خالصه «  َتدينَُْمع ْال ُْْْيِحب    اي   كه   است   اين   شريفه   آيه   معني  . 

  بر خود حرام   كرده  بر شما حالل   تعالي  حق   كه  لذيذي   و پاكيزه  نفيس   چيزهاي   منين مؤ
الهي  حدود  از  و  شريعت  نكنيد  بيرون   و  متعال   كه   بدرستي  ننهيد،   پا    ي تعدّ   خداوند 

 دارد.  نمي  را دوست كنندگان 
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به   تحصيل  است،    سوي   به   و حركت  بوده   حق، فضيلت   رضاي  جلب   جهت   دنيا  خدا 
حبّ   چنين  فردي  حّبي،  بهمي   تالوت   قرآن   خداست.  يِّْ» رسيد    شريفه   آيه   اين   كرد،  ْنَُْز

ْاسِْلِلن ْ َهوُْْْحب  ةِْال ْْْوََْْْهِبْالذَِّْْْمنََْْْطَرةُِْمَقن ْال َْْْقناطيرِْال ْْْوََْْْبنينَْال ْْْوَْْْاءِْسالنِِّْْْمنَْْْاِتْالشَّ َْْخيلِْال ْوَِْْْفضَّ
َمةِْال ْ َْْْوَُْْْمَسوَّ وََْْْحيوةِْال َْْْمتاعُْْْذلَِكَْْْحرِثْال ْْْوَْْْعامِْن َْْْاال  نياْ   ي دوست:َْْماِبْال ْْْنُُْحس َْْْدهُِْعن ْْْالل هُْْْالد 

اسبخواستني  و  و سيم  زر  از  فراوان  اموال  و  پسران  و  زنان  از  و    يها ها  دامها  و  نشاندار 
فرجام نيكو نزد   دنياست و   يتمتع زندگ  ةاين جمله ماي  ،مردم آراسته شده  ي برا  كشتزارها 
  رفت  ع()صادق  گرديد. نزد حضرت  و مضطرب  دگرگون شد و حالش  بسيار ناراحت  «خداست 

آن  كرد،  اظهار  را  درد خود  براي  و  را  دنيا  تو  فرمود:  كرد    خواهي؟ عرض مي   چه   بزرگوار 
نمايم،    كنم، از فقرا دستگيري   را فراهم   ام خود و عائله  زندگي  و وسايل  معيشت   خواهم مي

كنم.    خدا صرف   دنيا را در راه   و منال   بروم، مال   حج   كنم. به  دعوت   مهماني را به   نيازمندان 
  دنيا كه   حب  خواهي. بنابراين مي  را از آن   نيست، تو آخرت   خواهي  دنيا   فرمود: اين   حضرت 

را بهر دنيا و    دنيا و زندگي   كه  است   كسي  شده، براي   معرفي  خطايا و گناهان   جمله   علت
 او شود.   واسطه   بال بخواهد، دنيا محبوب  زندگي 

اقسا   دوم   قسم  عدم   طلب   ماز  توسعه   اكتفاست   دنيا،  و  اعتدال  حدّ   به   معاش   در   ،
 از طلب   قسم   حالل. اين   از ممرّ   و جالل   حشمت   و اسباب   و منال  مال   در تحصيل   كوشش 

اما مورث   و مباح   حالل   نفسهفي   دنيا گرچه ُمنِتج   مفاسد عظيم   بسي  است،  از    بسياري   و 
  شقاوت   دركات   حضيض   به   سعادت   درجات   را از اوج   طالب  است، كه   اخروي  هايخسارت 

 نشاند.   را فرو عقل  چراغ  بخار نخوتش  اندازد و تراكم 
به   ثروت   سليم   عقول   صاحبان را  تشبيه   آب   دنيا  هركه كرده  شور  نوشد    اند،  بيشتر 

گتشنه  َعَشقهتر  طمع   حرص   ردد.  گلشن   و  قوت   در  او  نهال  ضمير  و  تقوي  ورع   گيرد    و 
دلير سازد    و اتخاذ شبهات   مكروهات  ارتكاب   به   رفته   پذيرفته، رفته   و ناتواني  ضعف   دمهبدم

 اندازد.   و نامشروعات محرمات  مهالك   و از آنجا به 
ِْْْاِنَّْْْال ْكَْ»فرمايد:  مي   خداوند متعال   چون   انسان   حقا كه:ْْنيَْتغ ْاس ْْْهُْا ْرََْْْان ْْْغيَْلَيط ْْْسانَْن ْاال 

دار غرور    اين   و منال   د، مال خر   ارباب   جهت   . ازاين   « كند  طغيان   نياز بيند هرآينه خود را بي 
 جهانيان   رفاه   و سبب  جهان   آبادي  بارد، باعث  تا معتدل   اند كهكرده  تمثيل   باران   آب   را به 

گردد.   آدم   بني   احوال   تنگي   و علت  عالم   خرابي   درگذرد سبب   از حد اعتدال   است، و چون 
هم   منال   و  مال  به  دنيا  دنياست  دين   آبادي  موجب  است   اعتدال حّد    تا    موجب   االّ   و  و 

 گردد. مي  دل  و دين  خانه بال و سيالب  حصول 
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 و سعي  رو باشيميانه معاش وجه بايد در جستجوي فرمايد:  السالم عليه  صادق  حضرت 
از    كه   كند، و كمتر باشد از حريصي قصور مي  در آن   باشد كه   از كسي   بيش   باب   تو در اين 

فرمايد:  مي  )ص(اكرم   رسول  نهد. حضرت مي   بر آن  و دل   گشته   خود راضي   دنياي  به   عقبي

  . 

دنيا از ذكر    به  اشتغال   شومي  به   آدمي   كه   بس   دنيا، همين   طلب  قسم   اين   در مذمت 
 باز ماند.   ذوالجالل  حضرت 

 و   و حرام  حالل  از مالحظه  ورع  ديدة آدمي كه  است دنيا آن  طلب از اقسام  سوم قسم 
اداي   حق   جانب  رعايت هّمت   شرعيه   حقوق  و  و  ر   بپوشد  جمع خود  بر  دنيا    مال   آوريا 

شمار    و روزِ   و دينار دانسته   شمار درهم  را ُسبحه   و ليالي  ايام  توالي   مقصور گرداند؛ سلسله 
از    دنيا فروشد و چشم   خود را به   دين   گشته   دنيا فريفته   و منال  مال   نشمارد؛ به   هيچ   را به 

 گرفتار آيد.    جاوداني عذاب  و ابدي  شقاوت  بپوشد و به سرمدي  ناز و نعمت 

جنس   فضايل   چون چهار  به   در  است،  آن   اعتباري   محصور  جنس   اضداد  چهار    نيز 
 .  ، جور ضد عدالتضد عفت ، َشَرهضد شجاعت ، جبن ضد حكمت است: جهل 

تجاوز نمايد،    يا تفريط   افراط  طرف   به   حد   از آن   چون   كه   است   ي را حد   هر فضيلتي 
  به   و رذايل   مركز است   منزلة   به  اند: فضايل فرموده  گردد، از اينرو بزرگان  رذيلت   فضيلت   آن 

چنان   منزلة  سطح   كه  اطراف.  نقطة   بر  محي   هاستنقطه   دورترين  مركزي  دايره،  و  از  ط، 
اين   هرچه  بر محيط   ديگر حركت  نقاط  به   نقطه   از  و  دورتر  مركز  از  نزديكتر شود،    كند، 

  از آن   است، و انحراف   ُبعد از رذايل   حد در غايت  آن   كه   است  ي را نيز حدّ  فضيلت   همچنين 
 گردد.   رذيلتي به  قرب  گيرد، موجب  صورت   كه  و جانب در هر جهت  حد 

ق مقابل   اعدة بنابر  در  رذيلت   مذكور  فضيلت،  كه   است  شماريبي   هايهر   وسط   زيرا 
  خط   در روي   است   مانند حركت   فضيلت   نامحدود. در واقع، مالزمت   و اطراف   محدود است

  مستقيم   دو حّد، خط   ميان   كه  از آن؛ و ظاهر است   مانند انحراف   رذايل   مستقيم، و ارتكاب 
در    جهت، صعوبتي   است. از اين   نهايتمستقيم، بي   غير   خطوط  باشد ليكن ن  از يكي   بيش 
و    باريكتر است   خدا از موي   صراط  آمده  اشارت   به   كه   شود و اين   واقع   فضايل   طريقه   التزام 

 است.   معني  از همين از شمشير تيزتر، عبارت 
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 و ديگري   افراط   در طرف   گذشتن   حدّ از    آيد، يكي   حاصل   از دو طريق   انحرافات   چون
و دو رذيلت،    فضيلت، وسط   و آن   است   دو رذيلت  هر فضيلت   مقابل   تفريط، پس   در طرف 
طرف چون  آن   دو  جنس   فضايل   باشد.  پس   چهار  قاعدة   اند  اجناس   بنابر    رذايل   مذكور 

و خمود در    ؛ َشَرهشجاعت  در مقابل  ر و جبن ؛ تهّوحكمت  در مقابل   و َبَله   است: َسَفههشت  
مقابل   شهوت  ظلم عفت  در  انظالم   ؛  مقابل   و  َسَفهعدالت  در  طرف   كه   .  است،    افراط   در 

  طرف در    است، و َبَله   واجب   از آنچه   نباشد يا زياده   واجب   در آنچه   است   فكري   قوة   استعمال 
  است  افراط، اقدام   خلقت. تهّور در طرف   از روي   نه   اراده   به   است  فكري   قوة   تفريط، تعطيل 

  از چيزي   كردن   تفريط، حذر   در طرف  نيست، و جبن   جميل   بر آن   اقدام   شرعا   كه   بر امري
آن   شرعا   كه   است از  نباشد. شره  حذر  َوُلوع   محمود    است   لذت   افراط، طلب   در طرف  يا 
 لذت   بر طلب  از حركت   است  تفريط، سكون   در طرف   از مقدار شرع، و خمود شهوت   زياده

در   خلقت. ظلم  ن نقصا  از روي   اختيار نه  از روي  را مجاز شمرده  آن  و شرع  عقل  كه  ضروري
تحصيل   طرف طرق   است   دنيوي  معيشت   اسباب   افراط،  انظالم   از  و  طرف   ناپسند،    در 

  طريق   به   آن   و انقياد او از گرفتن   ظالم   بر ستم   است  دنيوي  معيشت   طالب  تفريط، تمكين 
 مذلت.  

انواع  بايد علم   اجناس  در تحت   واقع   در  به  حاصل  فضايل،  تا  دو    عدد هر نوعي  كرد 
 آيد، مشكالت   حاصل   فضيلت   شود. چون   معلوم   و تفريط   افراط  در جانب  آن   مقابل   رذيلت 

از عبارت   معني  چون   كه  شود چنان   برطرف  آن   علل  آيد،  گردد    حاصل   فراغتي   در تصور 
  چند نوع  مقابل   مثال، رذايل   عنوان   به  . ذيالا كار آيد  به  معاني  حصول   براي   عبارات   زيرا كه 
 گردد.  ديگر معلوم  انواع  رذايل  قياس  شود تا بر اين ذكر مي 

تعلم،    ذهن، سهولت   فهم، صفاي  شمرديم: ذكاء، سرعت  نوع  هفت   حكمت   از انواع   قبالا 
و   افراط   در جانب   و بالدت؛ خبث   خبث   ميان   است  تعقل، تحّفظ، تذّكر. ذكاء وسط   حسن 
يا   نقص   از جهت   اختيار باشد نه   از سوء  بالدت   كه   در صورتي   تفريط، البته   در جانب   بالدت 

سرعت  عدم  درنگ   تأمل بي  كه   تخيلي  سرعت   ميان   است  وسط   فهم   خلقت.  باشد    و 
  التهابي   ميان   است  وسط   ذهن   شود. صفاي  از تأخير تفّهم، ملكه   كه   فهم، و كندي   احكامبي
از مطلوب   تجاوز، نفس   سبب  به   كه شود و در    حادث   در نفس   كه  باز دارد، و ظلمتي   را 

سهولت  نتايج  استنباط  افتد.  را    استنباط   كه   مبادرتي   ميان   است  وسط   تعّلم   تأخير  صور 
صعوبت  مجال  و  استنباط  كه  موانعي  ندهد،  حسن   در  بود.    ميان   است   وسط  تعقل   صور 
به   صرف تعقل   كه  چيزي  ادراك   فكر  تعقل   مطلوب   در  از  و قصور فكر  باشد،    تمامي   زايد 

  بود و غفلتي   فايده بي  ضبطش   آنچه   ضبط   زايد به   عنايتي   ميان   است   وسط   مطلوب. تحّفظ 
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  و يادآوريي  ه عرض  كثرت   ميان   است   باشد. تذكر، وسط   مهم   حفظش   كه   مطالبي   از ضبط 
كندذهني  تضييع   كه و  نسياني    روزگار  و  اهمال  كهكند،  باشد،    الزم   آن   رعايت   آنچه   از 

 آيد.   حاصل

وعظ   خلق   عامه   احتياج    و   رسيده   وضوح   كمال   به  خدايي   بر 
 است.   از بيان  مستغني  عقل  طريق  به آن  فضيلت  وجوب

طي يك   همه   كه   تكاليف  به   عمل   مراحل   در  طريق   بر  در  و    كه   عبوديت   رهگذرند 
يكديگر   جملگي  اگركسي   با  به   بيرون   حق   ازطريق   خويش   پاي  همسفرند،  و    اغواي  نهد 

  كه   است   الزم   سايرين   گيرد بر   پيش   در   و ضاللت   غفلت   باديه  و هوس، طريق   هوي   غوالن 
به   او در   رهنمايي  حق   طريق  را  و  اجتماع   امكان   صورت   كنند،  طريق   شرايط   و  از  را    او 

 برگردانند.   حق  طريق  به ضاللت 
خود فرستد،    برادر ديني   به  مسلماني   كه   هديه   فرموده: هيچ   )ص(اكرم  رسول   حضرت 
از    صدقه   او شود، و نيز فرموده: هيچ   هدايت   زيادتي  سبب   كه  نيست   حكمتي   بهتر از كلمة 

 را آراء مختلفه   قومي   وقتي  كه  نيست   تر از اين تر و پسنديدهخوش   تعالي   در نزد حق   من مؤ
را    شده، ايشان   از هم   آنان   جدايي  باعث  دنيوي   يا عداوت   جدا ساخته   از هم   بندگي  در راه 

را    كدورت   ايشان، زنگ   بواطن   از مرآت   حقه   مطالب   صيقل   سازد و به   جمع   طريقه   يك   به
 هتر است.  ب ساله يك  از عبادت  تعالي  نزد حق عمل  بزرگوار فرمود: اين  بزدايد و نيز آن 

مَْ»   فرموده   )ص(اكرم   رسول   حضرت  مَْْْوَْْْال َعِطيَّةُْْْنِع  ةُْْْنِع  عطا و    چه   موعظه   :ِْعَظةُْال َمو ْْْال َهِديََّ

شد    دو شخصي   نشور گفتگوي   يوم   شافع   آن   در خدمت   كه   . مأثور است « است  خوبي  هديه 
 پيراسته: طريقه   زيور كمال   به  ايشان   احوال   و عارض   آراسته   صفتي   به  ايشان از    هر يكي   كه

اداي   كه  آن   يكي  از  جاهالن   بعد  واجبي،  تعليم   نماز  و صالح   را  به مي  خير  و  سر    فرمود 
راه حكمت  بيان   انگشت  به   و رستگاري   فالح   ،   كه   آن   ديگري   نمود، و شيوةمي   خاليق   را 

روزه  را  شب  داشت مي  روزها  لواي و  چونمي   بندگي  ها  آندو    صفت  حضرت   آن   افراشت. 
لُْ» فرمودند    امتياز سنجيدند، چنين   ميزان  به   قدر ايشان  را شنيدند و متاع  شخص لَِْْْفض  َوَّ ْاال 
لْْیْانالث َْْْعَليْ ناُكم ْْْی َْعلْْْیَْكَفض  فضيلت َاد  خود    هدايت   كه   اولي   شخص   :  شعار  را  ارشاد  و 

شخص   ساخته فضيلت   دومي   بر  كمترين   است   من   مانند  آري « شما   بر    فضيلت   يدات مؤ   . 
و   شك  راه آن  و داليل  پيوسته شياع  مرتبة  عا به مدّ  شواهد اين  و كثرت  از حد گذشته  وعظ 

 است.    را فرو بسته  شبهه 
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 از معني   است  داللت، ُمنبي   از روي   عدالت   است. لفظ   عدالت  چهارگانه،  از فضايل   يكي 
تعقل  و    و درجة   اقصي   مرتبة   به   است. وحدت   اعتبار وحدت، ممتنع بي  مساوات   مساوات، 

او از مبدأ اّول   ممتاز است، و سريان   و كمال   شرف   و مدارج   از مراتب   اعلي  واحد    كه   آثار 
وجود    كه   ولیُا  از علت   است انوار وجود    معدودات، مانند فيضان   در جملگي   اوست  حقيقي

  تر، و به تر وجود او شريف وحدت، نزديك   به   هركه   موجودات. پس   در جملگي   اوست  مطلق 
 اين   باطني، حصول   عقل   از ديدگاه  هاست. چه نسبت  ترين مساوات، شريف  نسبت   سبب   اين 

 كه   است، چنان   نامعقول  اعلي   با عالم  دل  و اتصال   قصد قربت  بدون   عدالت   و اجراي   وحدت 
 نامقدور است.  صدور موجودات  اعلي عالم  از ناحيه  فيضان  بدون 

  و هرچه   است   حقيقي، عدالت   وسط   چه   آنهاست  كاملترين   عدالت   در فضايل، فضيلت 
آن  اعتدال، ظلّ   آن   به   نسبت   است  جز  كثرت   ت ّلِق  َمت ِس  كه   است  وحدت   اطرافند.  و    و 
زيادت   نقصان  اصناف   و  به   متباين  از  و  حضيض   آن   وحدت   زينت   بگيرد  از  و   نقصان   را 
رسيد.  نمي   هم   وجود به   نبود، دايرة  رساند. اگر اعتدال   و فضيلت   كمال   اوج   فساد به   رذيلت 
مساوات   عدالت  مختلفه   بين   نظام  مقتضي   و  ام  است  امور  در  به   نظامي   كه   وري و    باشد، 
 است.   فساد و اختالل  به آن   غايت اّل و اِ  موجود است در آن  عدالت  وجهي

  مقام   در اين   باشد و نفس مي  فضايل   همه   و جور است، مستلزم   ظلم   مقابل  كه   عدالت 
  به   انساني  قرب   تغاي  حالت  قادر است، اين  ممكن   وجه  بهترين  خود به   خاص  فعل   اداي   به

  هر دو طرف   نيست، زيرا كه   مانند ساير فضايل   عدالت   فضيلت   بودن  است. وسط   تعالي   حق 
  براي است  مضرّ  نقصان؛ در آنچه  طلب هم   باشد و زيادي  طلب و جور، هم  جور است  عدالت 
 زيادي.   ديگران  خواهد و براي  كاستي خويش 

امري   فضيلت   تحصيل   براي   ختياري ا  است   امري   عدالت  نيز   است   و شايستگي؛ جور 
و مذمت، بعيد    را اختيار رذيلت   است، و عاقل   و ناشايستگي  آن، رذيلت   حاصل   كه   اختياري 

  قوا، مخالف   از بعضي   صادره  فعل   رو بسا كه  است، از اين   گوناگون  قواي   داراي   است. انسان 
باش  قوة  مقتضاي  آنديگر  مانند  به   كه  د.  مبتال  شهوت   غضب   فرد  حال   افراطي   يا  در    يا 

قوه  با غلبة   شود. چه  پشيمان   بعدًا   كند كه   كاري   عقل  مشورت بي  مستي   به  اي، عقل هر 
 قوه، عقل   آن   و حّدت   شّدت   بعد از تسكين  نيابد، ولي   اعتراض   مجال   در آمده   آن   استخدام 

اند،  آمده   نايل   فضيلت   سعادت   به   كه   كساني  ظاهر گرداند. ليكن   را كامالا  و فساد فعل   زشتي 
 باشد.   را ملكه  آنان  حميده  نگردد و صدور افعال  مغلوب  ايشان  عقل  گاههيچ 
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  از وسط   و زيادي   كمي   زيادت، و چون  و تفّضلْ   است   ، مساوات اند عدالتگفته   بعضي 
پس   مذموم  چنان   مذموم   هم   فضل ت  است،  اما  بود.  خواهد  ناپسند  عدالت   كه  و   گذشت، 
 كه   است  در عدالت   و احتياط  و لذا تفضل، مبالغه   را داراست   وسط  مرتبه   بوده  فضايل   جامع 
البته   ايمن   آن   از كاهش   انسان   نيست، مثالا   منوال   بر يك  فضايل   همه   بودن  وسط   گردد. 

اسراف  بخل   يان م  كه   سخاوت  رعايت  و  در  زيادي  است،  سخاوت   عدالت،    احتياط   به   در 
 عدالتْ   و خمود، در مراعات   شره  ميان   است   وسط  كه   از نقصان، و يا عفت  تر است نزديك
آنچه   محتاط   عادِل  از زيادي، چه   تر استنزديك   احتياط   به   در آن   كاستي   است   نافع  در 
  مضر باشد خود را بيشتر دهد و ديگران  را بيشتر، و در آنچه  ر دهد و ديگران را كمت خويش 

عدالت،    اين   است. البته   در آن   و احتياط  مبالغه   كه   از عدالت   خروج   نه  تفضل   را كمتر، پس 
 يك   هيچ   در حق   تفّضل   دو نفر جاي  بين   خود نباشد، و در قضاوت   را جز در نصيب   عادل
 است.  قبيح  از عادل  مطلق  و تساوي  محض  عدل  جز رعايت  نبوده

اّول   عدالت   انسان   كه   است   واجب نفس   را  به   در  تعديل   خود  آن،  و  بندد  و    كار  قوا 
  با طبع   را بر امور ماليم   و غضب، آدمي   قوا، شهوت   تعديل   بدون   است. چه  ملكات   تكميل 

  اين   و انقالب   گردد و از اضطراب   شهوات   انواع   ختلف، طالبم   هايانگيزه   خود وادارند تا به 
شود، گويا او را از   او چنين  حال كه شر و ضرر پديد آيد. كسي  قوا، اجناس  و تجاذب  احوال 

بايد    كنند. پس   پاره  نمايند يا پاره  دو نيمه   كشند كه مي   مختلف  از جوانب  بلكه   دو جانب
  و تساوي   عدل   گرداند و او شرايط   را در وجود خود حاكم  الهي  خليفه   ، اين تميز   قوة  انسان 

 كثيره، مرتفع   از صدور افعال   ناشي  نظام  خود رسند و سوء   حق   به   يكي   دارد تا هر   را نگاه
 گردد. 

بزرگترين   يكي  براي مجي  قرآن   كه   الهي   سفراي  اهداف   از    انبياء   حضرات   بعثت   د 
عليهم سالم  عدالت   بيان   الل  َار َسل ناَْْْلَقد ْ»  هاستنسان ا  سعادت   عامل   يگانه  كه   است   كرده، 

َبيِّناِتْ ِطْْالن اسُْْلَِيُقومَْْانَْال ميزْْوَْْال ِكتاَبَْْان َزل ناَْمَعُهمُْْوَْْرُُسَلناْبِال  خود   ما پيامبران   يبه راست:ْبِال ِقس 
انصاف   به  مردم  تا  آورديم  فرود  را  ترازو  و  كتاب  آنها  با  و  كرديم  روانه  آشكار  با داليل  را 

 .  «برخيزند

اعتبار عدالت  كه  اموري  آنها  نظامي   در  و  معيشت   كنند  اراده  داشته   در  آن   و   را در 
 است:   نوع  باشد، سه  مدخلي 
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 ها دارد.  و بخشش  اموال  به  تعلق  آنچه  - اول 
 دارد.   و معاوضات   معامالت  به  تعلق  آنچه  - دوم
كه   اموري   به  تعلق   آنچه   -  سوم آن   ي دّ تع  امكان   دارد  چون  در  و   تأديبات   باشد 
 سياسات. 
 دهد. مثالا   و مساوات   را مناسبت  و نامتساوي   هرچيز نامتناسب  كه   است   كسي   عادل

شده،    تقسيم   مختلف   دو قسمت   به  باطن  از جهت   خصوص   بهو  ظاهر    از حيث   كه   چيزي
افزايند تا    از زايد كسر كنند و بر ناقص   برند بايد مقداري   حد تساوي  اگر خواهند آنها را به 

 رود.   از بين  و زيادي  و نقصان  و كثرت  گشته، قلت  حاصل  تساوي

به   كسي اصلي   اوساط   تا  رد   واقف   امور  اطراف ّ نشود،  آن     اين   از  از  علم   نتواند،  و    رو 
  به   امور انحرافي   سوق  علم   اين  است. بدون  از فرايض   و باطني  امور اصلي   اوساط  به  معرفت 

  است   ، اين نرسد  حقيقت   نباشد به   و عالم  عامل   علم   اين   به   نپذيرد و تا كسي  مركز تحقق 
 . اند فرموده  بزرگان  كه

  است   كسي   كند و ستمگر اعظم مي   تساوي   ابطال   كه   و جائر است  ، ظالم عادل  مقابل
كسي  الهي   ناموس   كه نباشد.  منقاد  عمل   چنگ   الهي  ناموس   به  كه   را    طبيعت   به   زند، 

 صادر نگردد.   جز جميل  وحدت  بپرهيزد چه، از منبع  مضرات  كند و از جملگي  مساوات 
 است:   هار نوعچ مضرات  جملگي  اسباب 

 است.   آن  تابع  و ردائت پستي  كه  شهوت  - اول 
 آيد.   حاصل آن  تبع  جور به  كه  شرارت  - دوم
 باشد.  آن  دنبال  به  حزن  خطا كه  - سوم

 آيد.    آن  در پي  و اندوه  مذلت  مقارن  حسرتي  كه  شقاوت  - چهارم
در    چون   كه   نباشد مگر آن   لذتي  را در آن   غير گردد، آدمي   زيان   اگر موجب   شهوت 

  ضرر رساني   آن   كراهت   رضا دهد. گاهي  آن   به   بالعرض   شده  واقع   اي خواسته   به   نيل   طريق
 نمايد.   مكروه آن  تحمل  شهوي وةق كند ولي  را احساس 

 كه   يابد. مانند كسي   لذت   غير رساند و از آن   ضرر به  شرير تعمدًا   كه   است  آن   شرارت 
نعمتي   ستمكاران   پيش   سعايت تا  بي  دست  به  نمايد  ليكن   نفعي  كه  آن  آورد  از    رساند، 

 برد.  لذت  سد و مانند آن خود از ح  تسكين  رسد از بابت بر كسي  كه  مكروهي 
نه   ضرر زدن   سبب   كه   است   خطا آن  يا رغبت   از روي   بر غير شود  لذتي،    به   عمد و 

 باشد.  حزني حالت او را در اين  آيد، كه  بر شخصي  كه  مانند تير غير عمدي 
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فعلي مبدأ  ذات   آن، خارج   سبب  كه  است   شقاوت،  از  آن   صاحبش   باشد  در  را  او    و 
  بر او نشسته   شخصي   كه   نايافته   از ستور رياضت   كه   نبَود. مانند آسيبي   ايو اراده   اختياري 

آن   حاصل   كسي   به و  دلبستگي  كه   شخص   آيد  او  هالكتش   بر  مشاهده   دارد،  نمايد،    را 
  يا خشم  مستي  سبب  اگر به  غير َملوم. ليكن واقعه  بَود و در اين  مرحوم  شقِي شخص  چنين 

مسكر و انقياد    تناول   كه   احوال   شود، زيرا مبدأ اين نمي   از او ساقط   و عقاب   باشد، عقوبت
 باشد.  اختيار و اراده  آيد، به  آنها الزم  تبعّيت  به صدور قبح  كه و غضبّيه  هوّيه ش قوة

 است:   گونه سه  عدالت 
  كرامات. عدالت   و ُمفضي   است  خيرات   واهب   كه   تعالي   واجب   حق   اداي   به   قيام  -  اول 

كه اقتضا مي ميان   انسان  نمايد  امور  به   در  معبود،  و  توان   خود  را    افضل   خود طريق   قدر 
 پيمايد.  

تعظيم   نوعهم   حقوق  اداي   به  قيام   -  دوم رّد  بزرگان   و  انصاف   امانات   و  ره   و    در 
 معامالت.  
 اسالف.   حقوق  اداي  به  قيام  - سوم
آن   حقوق   اداي   دليل  عدالت   كه   است   واجبي،  كرامات   آثار  انسان   الهيه   و  ظاهر    در 

مقابل  در  و  نعم   عطّيات   همه   اين   شود،  انسان   و  بر    بايد جدّ   نامتناهي،  را  اجتهاد خود  و 
در    د. بنابراين را نامعذور شناس  و تقصير خويشتن   مقصور دارد، و در اهمال   و اطاعت   عبادت 

عطيات   رحمان   خالق   حقوق  به   قيام نعم   و شكر  كه بي  و  او  لحظه   هر ساعت   شمار    به   و 
  كه   و منكر است. چنان   مذموم   غايت   به  بلكه   روا نبوده  رسد، اهمال ما مي   و اجسام  نفوس

از نعمت  از تركيب   در تصور نيايد.   را بدلي   وجود است، آن   كه   گوئيم   اول   اگر  و    بنيه   اگر 
در    اياعضاء از دريا قطره   منافع   كتاب   لفينو مؤ   تشريح  كتاب   صور گوئيم، مصّنفين   تهذيب 
و قوا    اند. اگر از نفوس برنيامده  آن   از نكات   اي نكته   معرفت   و از عهدة  نياورده  تعريف   معرض 
  او به   و بركات  ها و مجد و سنا و خيرات و نور و ب  عقل   از فيض   كه   گوئيم، مددي   و ارواح 

اشارت   رسد، عبارت ما مي   نفس  اگر خواهيم نمي   مجالي  را در آن   و    بقاي   از نعمت   يابيم. 
و تقصير و عجز    گوئيم، از ما جز حيرت   سخن   احدي   و جوار رحمت   سرمدي   و ملك   ابدي 

 صادر نگردد.  
 است:   مقاماتي  الهّيت حضرت  به  و قرب  عبوديت  اداء حقوق  را در طريق  انسان 

 بزرگ   حكما و علماي   مرتبة  نامند و اين   را موقنين   ايشان   كه  يقين   اهل   مقام  -  اول 
 است. 
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با    كه   است كساني  مرتبة  خوانند، و اين  را محسنين  ايشان  كه   احسان   اهل   مقام   -  دوم
 باشند.   آراسته  و فضايل  عمل  حليه  به علم  كمال 

خود  و سعي شده عباد مشغول  اصالح  به باشند كه  جماعتي و ايشان  ابرار مقام - سوم
 مقصور دارند.   خاليق  نفوس را بر تكميل 

 و مخَلصين  را فائزين ايشان  ز كه فو اهل  مقام   - ارمچه
اين    و  اوصياءحضرات    مرتبة   خوانند  و  اولياء  انبياء  نهايت  و  اتحاد    مرتبة   مقام   اين   است؛ 

 نپذيرد.   ديگر صورت  را مرتبة  انسان  آن  وراي  كه  است

از مرتبة   محسنين   يقين   است، ولي  يقين   مذكور شامل   مناصب   همة   البته    اهل   برتر 
 باشد. باالتر مي  ز از همه فو  اهل  و يقين  است  يقين 

 است:   چهار خصلت  مذكور به  استعداد بر مقامات 
 حقايق.  در طلب  و نشاط حرص  - اول 
 ي.  يقين و معارف  حقيقي علوم  تحصيل  - دوم
  بر تالفي   اراده  كمال   باشد، و   اهمال   نتيجة   كه   قريحتي   و نقصان   حيا از جهل   -  سوم

 آن.  
 و توان.  طاقت  حسب  به فضايل  طريق  سلوك  مالزمت   - چهارم

 شرايط   رعايت  عدم   خوانند، و در نتيجه   احديت   حضرت   به  اتصال   امور را اسباب   اين 
 باشد:  را سقوطي  مزبور، انسان 

 باشد.  اعراض  موجب  كه  سقوطي - اول 
 باشد.   حجاب مقتضي  ه ك سقوطي - دوم
 باشد.   احديت  از حضرت  دوري سبب كه  سقوطي - سوم

 طرد باشد.   علت كه  سقوطي  - چهارم
 نيز چهار است:  ابدي  شقاوت  اسباب 

 باشد.  آن  عمر تابع تضييع  تفكر كه  عدم  - اول 
 شود.   حاصل  نفس  نظر و رياضت از ترك  كه جهل  - دوم
 آيد.   حاصل  شهوات  از تبعيت  كه وقاحتي  - سوم

 آيد.   الزم  انابت و ترك   از استمرار قبايح كه رذايلي  به شدن   از خود راضي   - چهارم
 هاي باغ  به   كه   است  درختي  منزله   دنيا به   اين   محبت   كه  حق! بدان   طريق   سالك   اي 
و    شهوات   و ريشه   نشو و نما كرده   زمان   ابناي   همنشيني  و هواي  در آب   شيطاني  وساوس

زمين   نامشروع   آرزوهاي اين   محكم   دل   در  شكوفه   ملعونه   شجرة  نموده،  ارتكاب   را   جز 
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ثمرة   مناهي  نااميدي  آن   و  رحمت   جز  اين   الهي  از  تا  زمين   درخت   نيست.  از    قلب   را 
  نشو و نما ننمايد. طريق   حقايق  هاينتابد و گل   در آن   عرفان   ي، پرتو آفتاب نكن  كنريشه 

نصايح  مواعظ   تيشه   به   كه   است  آن   درخت   اين   نمودن   برطرف   ريشه   قطع   به   الهيه   و 
تا    سازي   پاك   رحماني  غير   را از آاليش   دل   و ساحت   بپردازي   و شهوات   نامشروع   آرزوهاي

 درآوري.    را از پاي آن  سبحاني  و توفيق  ايماني قوة  به بتواني

موجودي  كمالي   هر  كمال   است   را  موجودات   بعضي   و  فطرت   از  مقارن   در  وجود   با 
كمال   است براي  بعضي   و  تأخير.  حركتي  قسم   كمال   حصول   در  نقصان   دوم،  از    به   بايد 

  ات، ممكن معدّ   مكّمالتند و بعضي   بعضي   كه   اسبابي  معونت و بي  ياري   بدون   كمال، و آن 
 نيست. 

  به   كس   و هيچ   است  سايرين  سبب   به   هريك   يكديگر محتاجند و كمال   به   همه   ممرد
  شخص   يك   منزلة   را به   همه   كه  است   الفتي   پيدايش   نياز به   نرسيده، پس   كمالي   به   تنهايي

و    است   الفت   آن   محتاج   طبعا   شده، پس   آفريده  كمال   به   متوجه  بالطبع   انسان   گرداند. چون 
بر    محبت   است. برتري  بر عدالت  مقدم   و محبت   است  قلوب، محبت   تأليف   به   اشتياق   سبب

  است   اتحادي   مقتضي   و محبت   صناعي  است  اتحادي   مقتضي   عدالت   كه   است  آن   عدالت 
صناعت  و  طبيعت   طبيعي،  بر  اقتدا  عدالت   را  بر  نياز  د  بوده  فضايل   اكمل   كه   است.  ر  و 

 است.   محبت  فقدان  دارد، از جهت  عميقي اثرات  نوع  نظام محافظت 
ارادي. محبت   است: طبيعي   دو گونه  انساني  محبت  به   مانند محبت   طبيعي  و   مادر 

كه  آن   فرزند  طبيعت   فطرتا   محبت   اگر  تربيت   در  را  فرزند  نبود،    نوع   بقاي  ننموده  مادر 
 شد.  نمي  ممكن 

  باشد. دوم   سريع   انحاللش   و هم   عقدش   هم   كه   آن   است: اول  چهار نوع   ارادي   محبت 
غير    و انحاللش   سريع   عقدش   كه   آن   است. سوم سريع  نحاللش و ا  سريع   غير   عقدش   كه   آن 

 است.   غير سريع  انحاللش  عقد و هم  هم  كه  آن  باشد. چهارم  سريع
نفع.    -  لذت. دوم   -  است: اول   نوع  سه   بساطت  حسب   به   در مطلوبات   مقاصد انساني

 آيد.  پديد مي چهارمي  هر سه، نوع  پيوستن م هه  بخير. و از  - سوم
تغّير و    سرعِت  به  لذت   محبِت  زود بندد و زود گشايد، چه   كه   است  محبتي   علت   

  محبتي   علت   كند.    سرايت  ب مسبَّ  به  از سبب   است، و استمرار و زوال   موصوف   انتقال 
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 است.    االنتقال   سريع  زوال   از جهت   نفع   محبت   دير بندد و زود گشايد، چه   د كهبَو
 ميان  و سنخّيت   مشاكلت  از جهت  زود بندد و دير گشايد، زود بستن  كه   است   محبتي  علت
 و مانع  خير بوده ماهيت  الزمة   كه است  اتحاد حقيقي  از جهت  و دير گشادن  خير است  اهل 

 دير بندد و دير گشايد.   باشد كه  محبتي سه، علت  هر  شود. تركيب  محبت   انفكاك 
 لذت  طلب يا از فرط  عشق  تر است. علتاز موّدت، خاص  كه  است محبت، عشق  شدت 

  ترّكب، در استلزام   از جهت   و هم  بساطت  از جهت   را هم   خير، و نفع   طلب  بَود يا از فرط 
پس   مدخلي  عشقْ  نوع  عشق   نبَود.  يكي   دو  فرط   كه   مذموم   است:  خيزد،    لذت   طلب  از 

كه   ديگري شدت   محمود  لذت   طلب  از  خيزد؛  قابل  خير  نيست.    قياس   ايندو  يكديگر  با 
است، از اينرو    ديگري   مخالف   هر طبيعتي   و ميل   است   مركب  متضاد   از طبايع   انسان   چون
  لذات   اين   يك   هيچ   سبب ديگر خواهد بود. بدين  طبع   باشد، مخالف  طبعي   ماليم   كه   لذاتي 

را با    انسان   الهي  بسيطة  نيست. اما جوهر   ديگر خالي   آزار طبايع   و از شوائب  نبوده  خالص
 با لذات   مشابهتي   كه   است   ممكن   از لذات   را نوعي  نيست، لذا وي  ديگر او مشاكلتي   طبايع 

يا   را    رسد، آن   شدت   غايت  معنوي، اگر به   لذات   آن   مقتضي   ديگر ندارد. محبت 
 نامند.   

  و جدايي   و مطلوب، دوستي   طالب   خيزد، ميان   لذت   طلب  ز فرط ا   كه   مذموم   در عشق 
  جدا گردند. اگر به  كنند و سپس  چند بار دوستي  مدتي  در اندك  باشد كه متواتر است. گاه

  آن   و با زوال   است   لذت   بقاي  اعتماد به   باشد، از جهت   بقايي  ايشان   را ميان   محبت   ندرت 
الفتي   را با يكديگر مشاكلت   گردد. زيرا اشياء مختلف   زايل نيز    اعتماد، محبت  و    نيست   و 

نوعي الفت   شوق   اگر  ميان  و  آن   ايشان   در  آيد،  سطوح   نهايات   به  ف تألّ   پديد  و    و  باشد، 
 است.   انفصال  آن، مستدعي  ظاهري وصال  و حتي  مالقات 

  از دگرگوني   آن   و موّدت   بوده  خير خيزد، خير محض   طلب  از شدت   د كه محمو  عشق 
يكديگر   مالقات   و همانند به   ماَند. اشياء متشاكل   است، مصون   ماديات   از لوازم   و زوال، كه 

بسيطه  جواهر  مشتاقند،  و  چون   مسرور  مشتاق  نيز  هم   الفت  به   متشاكلند،  و    با  هستند 
 رود.  از بين  آيد و مغايرت  الزم   حقيقي وحدت  ن آنا  ميان 

  طلب   آن   سبب   طرف  از يك   كه   بَود، مانند محبتي  مختلف  آن   اسباب   كه   اما محبتي  
بسيار است، و در    و تظّلم   تشّكي   محبتْ   نوع  منفعت، در اين   ديگر طلب   بَود و از طرف  لذت 
اين  از اصناف   صنف   هيچ   لذت، استعجال   نبَود. زيرا طالب  و شكايت  عتاب   چنين   محبت، 

 ايشان، اعتدال   او تأخير نمايد و ميان   مطلوب   حصول   منفعت، در خود كند و طالب  مطلوب 
چون   صورت  ديگري  يكي  نبندد.  كه   چيزي   توقع   از  است   دارد  مفقود  اوقات،  اكثر  و    در 
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نّيت   انتظار، موجب   به   فقدان  استبطاء حاصل   است  فساد  نّيت،  از فساد  استبطاء،    و  آيد و 
اين   مالمت   مستدعي  محبت  محبت   چنين   كه   است  بَود،  چنان   امه لوّ   را  اكثر   كه  گويند. 
تا    .از مماليك  اكثر موالي   دارند و همچنين   توقع   از استحقاق   خود زياده   از موالي   مماليك 
به لوازم   كه  استحقاق   قدر  رضا  نخواهد شد.    منظوم  نبندد، محبت   صورت   است   عدالت   از 

االنقضاء و    سريع   محبت   اين   با اخيار تواند بود، ليكن  با اشرار و هم   محبت، اشرار را هم   اين 
لذيذ   نافع   بَود، چه  االنحالل   سريع كهبالّذ  نه  است   بالعرض  مطلوب   ،و  بسا   گونه  اين   ات. 

در    كه   است   انستي آن، مؤ  ها و سببدر مسافرت   مثالا   غريب  افتد در مواضع   اتفاق   محبت 
 مردم، مركوز است.   طبيعت 

فطرت   طبيعي   انس  است   مردم   در    و  موجود 
ا  محبت   نوع  اين  و كمال   در  اين نيز  خاصيت،    اين   است. چه  خاصيت   ظهار 
و    در عبادات   اجتماع   به   سبب  منجر شود، از اين   قلوب   الفت  بسا به   كه   است   مبدأ محبتي 

  به   از قّوه  است   ممكن   حقيقي  جمعّيت، انس   اند. زيرا به فرموده  و ترغيب   تشويق   ضيافات 
تأكيد    و نيز در معامالت، موجب   حج  در مراسم   خصوص   در عبادات، به  آيد و اشتراك   فعل 

 رسد.   حقيقي  محبت درجة  به انس  اين  كه  گردد و بسا  و الفت  و تسديد انس 

 

راه   نقصان   نه   كه   است   خير آن   اهل   محبت   از فضايل  نه   بدو  او    سعايت   يابد و  را در 
 و نصيبي. آري   حظ   اشرار را در آن   ه دخالتي، و ن  را در او مجال   مالمت   باشد، و نه   تأثيري 

 و لذات   شهوات   انواع   شود، محبت   پاك   طبيعت   هاياز آاليش   در انسان   اگر جوهر بسيطه 
او حاصل   صادق   شده، شوقي   منتفي  آنگاه  در    خير محض   مطالعه   به  نظر بصيرت   به  آيد. 

انوار حق   پرداخته  تاب  و  او  لذات   شود كه   او را حاصل   گردد و لذتي   ان بر    ديگر مقايسه   با 
  آن، او را تفاوت   و ترك   بدني   طبيعت   و در استعمال   د رسيده اتحا   مقام  به  نمود. پس   نتوان 

 او گردد.    نصيب  تاّم نشود و صفاي حاصل  زيادي

 از صفات   الّ باشد و اِ   با شرايط   مورد و توأم به   ظهور آن   كه   است   الهي   وقتي  صفت هر  
 شمار آيد:  به  شيطاني بلكه  غير الهي
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رديفمي   حرص   صفت   در  حميده   رذيله   صفات   تواند  يا  حضرت   محسوب   و    شود. 
  علم. حرص   و طالب  مال   سير نشوند، طالب  گاههيچ   فرمايد: دو حريصمي  )ص(اكرم  رسول 

و در    است   حميده  صفات   در رديف  شرايطي   دنيا با جمع   ظاهري  و مقامات   و منال   مال   به
  مقامات   و كسب   مادي   امكانات   از توسعه   و شيطاني. اگر هدف   ذميمه   جزو صفات   غير آن 

رحماني. اما   و آرزويي   است   داد مظلومان، فضيلت  به   فقرا باشد و رسيدگي   ظاهري، ياري 
تضعيف  غرض،  تقويت  بينوايان   اگر  آسيب  ستمكاران   و  يا  و  حق   زدن   باشد  پيكر  و    بر 

  مردم   نجات   نّيت  نيز اگر به   علم  بر تحصيل   شيطاني. حرص  و عملي   است   حقيقت، رذيلت 
جهالت  ارائه   از  و  صفتي   به   شايان  خدمات   باشد  به   است  اسالم،  اگر  و    جهت   خدايي، 

 است.   شيطاني باشد، صفتي دنيايي و اشتهار و مقام ماديات   تحصيل 

او     تمايل  اّل شود و ِا  خدا اكتفا نمايد، سالم  حالل   به  كس   فرمايد: هر مي  )ص(بر خدا پيام
  است، زيرا گناه   و قلبي   روحي  و هالكت   ، سالمت گردد. در اينجا مراد  شده، هالك   حرام  به

روح   قلب   مرگ   موجب آن   و  نيز  و  علم   كه   فرمايد: كسي بزرگوار مي   است.  و   نموده   اخذ 
  دنيا نصيب   دنيا باشد فقط   از آن، تحصيل   مقصودش  كه   يابد و كسي  كند، نجات   عمل   بدان 

درآيد،    عمل   مقام   بداند و به   كه  دو گروهند، فردي   فرموده: دانشمندان   او گردد. همچنين 
  بر طلب   حرص  است. پس شونده    نكند، هالك   عمل بداند و    كه   است، و آن يابنده    نجات

 است.   رحماني  و از صفات  بوده شرايط، فضيلت  با جمع  علم 
  را انواع   امانت  .رذيله  از صفات  و در مراتبي  است   حميده از صفات   در مقامي   امانتداري 

و   را سالم   آن   معّينه   وقت   بسپارند، بايد در  ديگري   به   را كه   يا مبلغي  است. مال   و اقسامي 
  استرداد مال   است، وظيفه   غصبي  برگرداند، اما اگر دريابد كه   صاحبش   به  كاست  و  كم  بي

خويشتندار    بايد انسان   است. البته   سّر  امانات، سپردن   آن. از جملة   واقعي   صاحب   به   است
آميز  و حكمت   الهي  نمايد مگر اظهار آن اظهار ن  ديگري   خود را به   سرّ   االمكان   يحّت  بوده

است. اّما    آن   رعايت   به  بسپارد، او موّظف   امانت  رسم   را به   يسّر  ديگري  به   كه  باشد. كسي
  نامشروع   آن   باشد، افشاء نكردن   و مسلمين   اسالم   متوجه   يا اسرار خطري  سّر  اگر از حفظ 

 را آشكار نمايد.   ّرس الهي، بايد آن  حكم  بر طبق  بوده
جا باشد. مورد و به به كه  بر اين صبر است، مشروط و حميده  الهيه  ديگر از صفات  يكي 

يا تحمل   و تكاليف   وظايف   انجام  در طريق   و مصائب  با مشكالت   مواجهه   صبر در مقام   و 
و    است  حميده   يه، از صفات حقان  و معارف   الهيه   علوم   تحصيل   وافر در راه   هاي و مشّقت   رنج

  است. اما صبر در قبال نموده   معرفي  د خود را دوستدار صابران مجي   در قرآن   خداوند متعال 
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متجاوزان   ستمكاران  ناموس   عرض   به   و  صفات  و  از  ديانت،  غير   رذيله   و    بلكه  رحماني  و 
 است.   شيطاني

 است. تواضع   رذيله   از صفات   و در غير آن   حميده   جا همانند صبر، از صفات   به   تواضع 
  است احترام  در قبال  از كبائر است؛ احترام  غير اهلش  و براي  پسنديده متواضعين  در مقابل

  تو احترامي   براي  كه  فرمايد: كسانيمي   )ص(اكرم  رسول   را تكّبر سزاست. حضرت   و متكّبران 
 نشو.  قائل  احترامي  شوند، تو نيز برايشان نمي  قائل

يا در جرگة   حميده   صفات   تواند در رديف نيز مي   و محّبت  و عدل   و غضب   خشم   و 
 شمار آيد.   به  رذيله  صفات 

  فضايل   تحصيل   نيز به  آن   كه   است   ناقصه   قواي   در تكميل   گذشت، سعادت   كه  چنان 
فرا    تقليد ظاهري   طريق   به   را كه  از حقايق   اي هر نكته   باشند كه   است. اما جماعتي  ممكن 
  و كمال   نمايند و بر وفور علم   تعجب   مستمعين   كنند كه   ايراد و بيان   اند، بر وجهي گرفته 
عقايد    و خالصة   خالي  حكمت   از ثمرة   در حقيقت، ضماير ايشان   دهند. ولي   او گواهي   فضل 

 نبوده   حقيقي   ايشان   ل و امثا   جماعت  است. آثار اين   ترديد و حيرت   ايشان   معارف   و حاصل 
 است.   نفس  واقع، زيرا مصدر حكمتْ  به  نه آثار حكماست ظاهر شبيه  به

  ذاتشان   نبوده  النفس   عفيف   صادر شود، ليكن   از بعضي   عّفت  صاحبان   عمل   همچنين 
  ت جه  كنند به   اعراض   دنيوي  و لذات   از شهوات   كه  نيست، مانند كساني  عفت   به  موصوف 

  در غفلت   نيافته   آن   و ذوق  بوده  نصيب   بي  فضايل   بعضي  از درك   كه  انتظار چيزي، و يا اين 
اند.  مانده

  شود، و در مشتهيات   آراسته   ذاتا   غرضي  شائبه  بي  معنوي   قوة  زينت  و به  
 نمايد.   اقدام  مصلحت  اقتضاي به  مشروع  قدر احتياج  به

و كارزار    و خطرات   بر اهوال   صادر شود مانند اقدام   شجاعت  افراد امور شبيه   از بعضي 
جهت  بعضي   مال   طلب  از  حقيق  يا  در  اين رغايب.  و    فضيلت   هـن  است   رذيلت   اعمال  ت، 

را   نفس  است. چه  طمع  از غايت هـك شجاعت  از فرط ه ـاهوال، ن بر اين ايشان  ر و ثبات ـصب
انداختن   هـب به  خطر  نهايت   اقدام   عظيم   مكاره   و  پستي   همت   خساست  نمودن،    طبع   و 

 است. 
پيشگان   چه عّيار  عفت   تهي   بسا  شجاعت   از  شجاعان   عفيفان  به   كه   و   مشابهت   و 

اعضاء و    شديد نمايند مانند قطع   و صبر بر عقوبات   از شهوات   اعراض   كه   يحد   نمايند، به 
  و چشم   بريدن   و پا و گوش   دست  به   صبوري   در نهايت   ناپذير و حتيالتيام   جراحات   انواع 

  مردم   در ميان   و ياد ايشان   رضا دهند تا اسم  و قتل   و صلب   و عقوبت   عذاب   و انواع   كندن 
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  يا از خوف   و عشيره   قوم   از پيوستن  كه   نمايد كسي   شجاعت  ظاهرًا   گردد! همچنين   شايع
از سقوط    حاكم بعضي  مقاميا  يا  باشد،  غايت   معشوق   در طلب  عّشاق   محترز  و    رغبت   از 
خويشتن   تمتع   حرص   فرط او،  ورطه   ديدار  در  حيات   مرگ   انداخته   مخوف  هايرا  بر    را 

 اختيار كنند.  

و    قدرت   شير به   واقع، چه   به   نه   است   ظاهر شجاعت   به  شير و ساير حيوانات   شجاعت
 ؛ مثلشجاعت  طبيعت   به  نه  است  و قوت  غلبه   طبيعت   او به  دارد و اقدام   خود وثوق  برتري

مسّلحي  ليكن   سالح بي  قصد ضعيف  كه  مبارز  از    كه   است  كسي  حقيقت  به   شجاع  كند، 
 و ناپسند بر حذر باشد.   امور زشت و ارتكاب  ستم 

شديد و    عذاب   به   مقرون   آن   مبادي  نشود و حتي   ابتدا احساس  شجاعت   لذت   بسا كه 
گردد    بعد از مفارقت، احساس   در دنيا و چه   چه   امور،  در عاقبت   باشد، ليكن   هالكت   خوف
 باشد. كسي  سايرين  به   نسبت   تعاليحق   و در راه  حق   در حمايت  نفس   بذل   آنجا كه   خاصه

و    نيست   بيش   چند روزي   فاني  عالم   اين   زندگي   داند كه آيد مي  او را حاصل   سيرت   اين   كه
  او در طلب   و اقدام   حق   او در محبت   رأي   كه   است   اين   است،  كار مرگ   سرانجامِ   هر آينه 

 ننمايد.   خدا از جهاد اعراض  در راه  و استوار گشته  فضيلت، ثابت 
كه مي  شجاع   انسان  طلب   بزدل  داند  جهاد،  از  فرار  كه   چيزي   بقاي  در   باقي   كند 

 خواري   به   و ناگوار بوده  تيره   او   و حيات   يابد عيش   مهلت   هم  نخواهد ماند، اگر چند روزي 
و    و ذكر باقي   شجاعت   را با فضيلت   رو مرگ   رساند. از اين   پايان  و مذلت، روزگار خود به 

  با هواي   در مقاومت   شجاع   و آفت؛ حال  پر محنت   تر دارد از زندگي دوست  سرمدي   سعادت 
 است.   نيز چنين  و پرهيز از شهوات  نفس 

از فضايح،    و نينديشيدن   بر اهوال   اقدام   داند كه را تصور كند، مي   شجاعت حد    هركه 
كسي   شجاعت رفتن   كه   نيست.  شرافت   از  و  هول   باك   آبرو  امور  از  و  مانند  ندارد  انگيز 

و    ياران   و از فراق   و دردناك   مزمن  هايو بيماري   پي   در  پي  هايو صاعقه   سخت   هاي زلزله
 نزديكتر است   و وقاحت   جنون   ندارد، او به   خوف   دريا و ساير بليات   و آشوب   ج و مو   دوستان

 .  شجاعت تا به
   بلند بپرد يا بدون  از جاي خطر افكند، مثالا  خود را به  و فراغت  امن  در مقام  كه  كسي

بنمايد، او    مردم   خود را به   مادي  و قدرت   افكند، تا قوت   گردابي  در شنا خود را به   مهارت 
به  است نزديك   حماقت   نيز  زوال   از خوف  كه   . كسانياز شجاعت  تر  يا    انتحار   مقامي   فقر 

  شجاع، صبور و بر تحمل   انسان  شجاعت. چه   نه  است   جبن   طبيعت   به  ايشان   كنند، عمل 
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است  قادر  حالي   شدايد  هر  پيش   كه   و  را  فعلي   او  لذا    آن   مناسب  آيد  گردد،  صادر  او  از 
 است.   فرض  بر همه  شجاعان واقعي  و تكريم  تعظيم 

قوي   ترين شجاع نفس   كه  است   كسي  مردان   ترينو   كه   آيد، چنان   غالب  خويش   بر 
  كردم   مبارزه   قوي   كردند و با دشمنان   عداوت   با من   زيادي  فرمايد: اشخاص   از بزرگان   يكي 
 ديگران  حقوق   تجاوز به   عدم   نديدم. همچنين  خويش   تر از نفس را قوي   دشمني  هيچ   ولي

حفظ  صيانت  شرافت  و  به   دين  و  شجاعت   حاصل   شجاعت  جز  لذا  صفات   نشود،    بارز   از 
 است.   الهي  مردان 

همين  افعالي  است   قياس   بر  فضيلت   مشابهت   ظاهرًا   كه   ساير  با  از    كه   هايينمايند 
مثالا   اصلي   فضايل   توابع  ولي  سخاوت   ظاهرًا   برخي  هستند.  واقع   نمايند   فاقد سخاوت   در 

همانند    آن   زيادي  يا توقع   طلبييا جاه  شهواني  تمتع   كنند براي  مال   بذل   اند، چه حقيقي
  سخاوت   اين   نباشند. علت   واجد استحقاق  نمايند كه   بذل   مرابحه، يا بر كساني  اهل   افعال 
 و گروهي   طلبيدن   رنج  به  و شره، برخي  حرص  طبيعت   به  است  بعضي  مبتال بودن   ،نمايي

نمايند، در    ِعّفاء و اسخياء مشابهتاَ   به   فساد كه   بسيارند اهل   چه   ير. آري و تبذ  اسراف   به
 از فضيلت، آنانند.   خاليق  دورترين  كه صورتي 

بر   و اجمال   اطالق   طريق   به  آن   و قبايح  ار و ذمايم غد   دنياي  وفايي  بي  
خردمندان   آئينه  شوريدگان   صاحبدل   ضمير  عاليق  و  رد  ِخ  دست   به  كه   گسل   زنجير 

از    بصيرت   اعتبار ديدة   نگاه  سرانگشت  و به  دار غرور چيده   از خارستان   تجربه  هايگل  را 
و    ناپايدار گذاشتني   دنياي  منزلسر   كه  است   اند، ظاهر و روشن ماليده   فلت غ  گران   خواب 

رشته   گذشتني  و  امتدادش   سست  است،  لبالب  نبستني  دل   نهاد  غرورش،    و ساغر سرور 
 است.   و شكستني  ريختني 

شيده؛  ك خون و و بسيار گلبرگها در خاك   ها دريدهناموس  بسي  كه   است   اي ارهدنيا غدّ 
مالش   ملك  دشمني   كه  است   نهالي  و  شيريني   ايثمره   جز  و    تلخكامي   باعث  آن   ندارد 

از    فانيش   لذات   به   كه   كسي   روز جزا. بدبخت  روييزرد   مورث   سرخش   و زينت   است  عقبي
فشاند،  ا  محبتش   تخم   دل   در زمين   كه   آن   حاصل داند، بي  دنيا را سعادتي  جا رود و دولت 

 از آن  درد خويش  چارة كه دردمندي  پويد، بيچاره  سعي قدم  به طلبش  راه كه سالكي آواره 
 و صورت  نگاشته چنين  الهي  وحي حديد، خامة  را در سورة  پير زال اين  تمثال  جويد. چهرة

آئينه   الزوال سريع   هستي   اين   احوال  بدين  تبيان   را در  َانََّماْاِْ»است  نموده   وجه   اشياء  َلُمواْ ع 
ْْال َحيوُةْ نياَْلِعب  ...ْْوَْْالد  و  و   طالبان كه: اي  است  اين  سراپا هدايت آيه  اين  مضمون  . حاصل «َله 
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  بازي  آن   زندگاني  كه   نما، بدانيددوست  دشمن   اين   زنجير محبت   گرفتاران   دنيا و   شيفتگان 
  را به   زارعين   و شادابيش   نمو كند و طراوت   باران   آبياري   به  كه   و لهو است، مانند گياهي 

از آن   تعجب  و نابود گردد. كشتزار    شكسته   در هم   و زرد شود، سپس   خشك   آورد و بعد 
گلشن  و  روزي   آن   دنيا  رنگ آب    چند  عاقبت   و  اجل   دوران   حوادث   به   دارد،  تندباد    و 

 گردد.  مبّدل  رنگي شكسته  به رسد و خرمّيتش  نهايت به  امان، طراوتش بي

 ندارد، دل   است  زنده   آن   به   كه  را با آن   طعام  مرض، اشتهاي   در وقت   آدمي   كه  چنان 
از ذكر پروردگار متعال   حب  و استيالي   هوي  تسلط   علت  نيز به باز    اوست  ق خال  كه  دنيا 

 به   نيز چون   ندارد، دل   بيمار لذت   هر چند لذيذ باشد در مذاق   طعام  كه   ماند. همچنان مي
از كالم   وسوسه  مرض  مبتال شد،  نعمت   بزرگان   دنيا  از  بندگي   و عبادت   اطاعت  و  خدا    و 
 برد. نمي  لذت 

ن ياْاَِْْْماْال َحيوُةْْْوَْ»   :فرمايدمي   حديد   در سوره   خداوند متعال  و زندگی    :ال ُغُرورَِْْْمتاعُْْْال ْالد 

ن ياَْمتاع ْْْال َحيوُةْْْنَّماْهِذهِْاِْ»  : فرمايدمن مي مؤ  و در سورة   «دنيا جز کاالی فريبنده نيست  ْوَْْْالد 
است و در حقيقت آن آخرت    ناچيز   يدنيا تنها كاالي  ياين زندگ:ْارِْال َقرْْارُْدِْْهَيْْْاال  ِخَرةَْْْاِنَّْ

 ثباتيبي  و بيان   مذكور تحقير دنيا نموده   در آيات   تعالي   . حق «پايدار است   ي است كه سرا 
  دل   فانيش   لذات   كرشمه   به  است، تا بندگان فرموده   خودآرا   عجوزة   اين   وفاييسرا و بي  اين 

به  داده ن پاي   اقبال   ريزيدانه   و  روزه،  به   فريبش   دام   به  دو  و  غفلت،    خوابي  گران   ننهند 
سعادت   چشم  يوسف   سرمدي   از  و  به   دل   نپوشند  شادكامي   عيش   روزة  پنج   دراهم  را   و 

  دست   به   عاليقش   نبينند و از حدائق   خرد جز حقارت   ديدة  به   در امور آن   نفروشند، بلكه 
 نچينند.   عبرت  جز گل  فكرت 

بياراي، تفكر نما و از    و محبت  ور عدل زي  را به   و دل   خودآي  حق! به   طريق   سالك  اي 
  سفالي   در ارض   اصلش   را ماَند كه   طّيبه   شجرة  وجود تو آن   مقام   در اين   بپرهيز، كه   تخيل 

فروعش   ناسوْت  عالم و  عوالم   ثابت،  بدان   روحانيه  در    كه   موِرق. 
تفكر    و عدم   تخّيل   

  دارد. اما تفكر در حقايق باز مي   انوار حّقه   او را از مشاهدة   شده  و حجابي  حايل  انسان   براي
و از    نموده   را از خود خلع   كالبد عنصري  انسان   كند كه ايجاد مي   تجّردي   حالت  چنان   گاه

ارتقاء    مجرده  عوالم  به   آيد، آنگاهدر او پديد مي   و صفايي  لؤو تل   رسته   طبيعت   قيد و سجن 
 كند. مي  را مشاهده  نورّيه عوالم  و گلشن  يافته 
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يا   از دو چيز است: طبيعت   شود، يكي مي   منتهي   كماالت   انواع   به  كه   حركاتي  مبدأ همه 
 در پيو پي  گوناگون هايو دگرگوني تحوالت  در مراتب  نطفه  مانند تحريك  صناعت. طبيعت 

  كه  تا آنگاه   و ادوات   وسايط   به   چوب   مانند تحريك   رسد. صناعت   حيواني   كمال   به   كه   تا آنگاه 
 رسد.   تختي  كمال  به

از    صدور آن   رتبه، چه   از حيث  وجود و هم   از حيث   هم   بر صناعت   است   مقدم   طبيعت 
ارادة  از خواسته   و صدور صناعت  است   محض   الهي   حكمت   استمداد و اشتراك   به   انساني  و 

 متعلم.    منزلة به و صناعت  است  معلم   منزله  به طبيعت  امور طبيعي، پس 
 به   است  آن   در شباهت   صناعت  و كمال   

 الهي  قدرت   به  كه   كند تا كمالي   طبيعت   اقتداء به   شود كه   واقع   وقتي   شباهت   طبيعت. اين 
  فضيلت   آيد. پس   دبير حاصل تميز و ت  نيز بر وجه  گردانيده، در صناعت  آن   را متوجه   طبيعت 

 طبيعت.    با كمال  همانند و مقارن  است كمالي صناعت، حصول  الزمة 
تهذيب  به   فضايل  و كسب   اخالق   در  اقتداء  در    كنيم   تأمل   است، كه   الزم  طبيعت   نيز 

  روش  ن از هما   و در تهذيب   بوده  سياق   بر چه   در بدو خلقت   كه  وجود و قوا و ملكات   مراتب 
 كنيم.   پيروي

كودك   كه  اي قوه  اولين  قوة   در  آيد  سعي  غذاست   طلب  پديد  تحصيل   و  چه   در   آن. 
از پستان   متولد شود، ناآموخته   چون  كودك  او افزون   قوت   اين   كند، و چون  طلب  شير   در 

از   را كه  يابد، مطالبي  تقويت او تا حدي  تخيل  قوة خواهد، چون  آواز و گريستن  را به  شود آن 
قوة  كرده  تحصيل   حواس   طريق بعد  آنچه   غضب   خواستار شود.  از  و  آيد  آزار    اذيت   پديد  و 

آغاز كند و   و كوشش   او شود، مقاومت   منافع   وصول   مانع   آنچه   رساند، احتراز كند و در مقابل 
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انتقام  دفع   به  تنهايي  اگر بتواند به    ياري  از مادر و دايه   يهفرياد و گر   به  االّ نمايد، و    قيام   و 
 قوه  ظهور اين   در او ظاهر شود، ابتداي   است   تميز   قوة  كه   اثر نفس   ترين خاص  جويد. سپس 

  رو به  رفته   و ساير قوا در او رفته   قوه  و اين   است   و قبح   حسن   بر ادراك   دليل   كه   حياست
 افتد:   فعاليت  به  در وجود انسان  مشخص  قوة  سه و تزايد نهد. بنابراين  تقويت

 به  رساند،   و نمو   تغذيه   را به   شخص   و چون   است   ماليمات   مبدأ جذب   كه   اي قوه  -  اول 
 در او پديد آيد.   تناسل  به  و شوق نكاح  ميل  شود، پس  برانگيخته  گرديده متوجه  كه  كمالي

قادر    شخصي   حفظ   به   و چون  است   و ناماليم   امور منفي   دفع   مبدأ  كه   غضب   قوة  -  دوم
 در او پديد آيد.   تفّوق  نمايد و انواع  بر محافظت  گردد، اقدام 

  نامند. در اين   را عقل   نمايد و آن   در انواع   يابد تعقل   تقويت  چون   كه   تميز   قوة   -  سوم
رسد    تدبير صناعت   نوبت  گردد و بعد از آن   واگذار بود، تمام   طبيعتتدبير    به   كه   كمالي   حال

 يابد.   حقيقي بقاي و بدان 
  تا به   كه   است   مدفوني  هايذاتي؛ او را گنج   و تمايالتي   باطني  است  را قوايي   انسان   پس 

د خود را بجويد و  باي  الهي  نرسد. سالك  حقيقي   سعادت   نگردد به  آنها نايل   و استخراج   كشف
درون   خويش   گمشده  در  كه   را  نمايد،  پيدا  كاويده   بزرگان   خود  را  خود  به نيز  و   آن   اند 
 اند.  پرداخته  آن  تماشاي به يافته  ها دست گنجينه 

به  فضيلت   طالب اقتداء  ابتدا  طبق   طبيعت   بايد  بر  و  تعاليم   دستورات   كند    استاد   و 
پردازد، و    تميز   قوة   تعديل   به   و سپس   غضب   تعديل   شهوت، بعد به   تعديل   خويش، ابتدا به 

از    و جز تأسف  است   ابدي   شقاوت  سبب  و نوميدي   اهمال   نپيمايد. چه  نوميدي   هرگز طريقه
 نگردد.   حاصل  اينتيجه  آن 

  گردد كه  او راسخ  در طبيعت  بايد تا هيئتي  حرفه  آن  را ممارست يا تجارت  كتابت طالب
خوانند و    ملكه، صانع   اعتبار آن   او را به  آنگاهشود،    مصلحت   اقتضاي  به   فعل   مبدأ صدور آن 

اقتضا    فضيلت   آن   بايد كه   بر افعالي   را اقدام   فضيلت   طالب  دهند. همچنين   نسبت   حرفه   بدان 
هيئت  تا  ملكه   كند  نفس   اي و  كه   در  آيد  آن   پديد  بر صدور    به  كمال   بر وجه   افعال   اقتدار 

 گردد.  متصف  لت فضي آن  باشد تا به  سهولت
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 آنچه   و ديگري   است   صحت   محافظت  مقتضي   آنچه   دو جزء است: يكي   داراي   جسماني  طب
يكي  نفساني  طب  همچنين علت.    ازالة   مقتضي  دارد:    فضيلت  محافظت   الزمة   آنچه   دو جزء 

 را بر حفظ  خويش   همت   بايد كمال   حق   طريق   رذيلت. سالك   ازالة  الزمة  آنچه   و ديگري   است
 بشتابد.   هدف  سوي به  قوي بگمارد و با ارادة  رذيلت  و رفع  فضيلت 

آيا    كه   در اين   غضب، و دقت   قوة  و سپس   شهوت   قوة  ابتدا بررسي  است   ت فضيل  بر طالب
يكي   حال قانون  هر  منحرف   است  اعتدال   بر  آن. در صورت   يا  ملكه   اعتدال، در حفظ   از   و 

  در ملكه  و سپس   قوه  در تعديل   انحراف، اول   بكوشد و در صورت   آن   صدور افعال   گردانيدن 
 نمايد.   كوشش  آن  و حفظ  صدور افعال  گردانيدن 
را در    ترتيب   شده   مشغول   نظري   قوة  تكميل   يابد، به   فراغت  دو قوه  اين   از تهذيب   چون

اول   رعايت  آن  در فني  كند:  از ضاللت، صيانت  ذهن   كه   غور  به   را  و   تحصيل   طريق  نمايد 
 گردد. بعد از آن   ملكه   حق   مالزمت   شده   حاصل   و يقين   را ذوق   كند تا ذهن   هدايت   معارف 

رسد، از    مرتبه   بدين   بكوشد. چون   كمال   حدّ   تا به   حقايق   و كشف  موجودات   اعيان   در معرفت 
را    كته ن  اين   گمارد و چون   همت   قواعد عدالت   بر حفظ   شود. سپس   فارغ   قوه  سه   اين   تهذيب 

 گردد.  فضيلت  و ِسَمت حكمت  عنوان  شايسته  شده  ِبالفعل  كند، انساني نيز رعايت 
  يافته، مجذوب   توفيق   سعادت  و تحصيل   فضيلت   شد و بر نيل   خّير و فاضل   نفس   چون

  بكوشد.   شرايط   آن   در حفظ   كه   اوست گردد، بر صاحب  يقيني   و معارف   حقيقي   علوم تحصيل 
 نفس   صحت   حفظ   است. قانون   با مزاج   امور ماليم   ، استعمال در طب  بدن   صحت   حفظ   قانون

و همانند باشند،    مذكور با او شريك   در خصال   كه   است  با كساني  و همنشيني   نيز معاشرت 
در    چيزي  گيرد، لذا تأثير هيچ ببيند مي  ديگري  را مكرر از طبع   آنچه   انسان   طبع   غالبا   چه

 شرّ   از اهل   و اجتناب   راز از افراد فاقد فضيلت نيست. احت  مانند تأثير معاشر و همنشين   نفس 
  احاديث  اند و نيز پرهيز از شنيدن ناپسند گماشته   و لذات   زشت  بر تمايالت   خويش   همت   كه

در    شرط  ترينايشان، مهم   و محافل   و حضور در مجالس   اخبار و روايات   و استماع   و حكايات 
و    خبث   چندان   است   روايتي، ممكن   يا استماع   عياست. از حضور در جم   نفس   صحت   حفظ 

دشوار ميّسر نگردد، و بسا  روزگار دراز و معالجات  به تطهير آن  گيرد كه  تعلق  نفس  به پليدي 
  و هشيار شده  آگاه  علماي   ضاللت   و موجب   برجسته  فساد فضالي   حال، سبب   اين   امثال   كه

 باشد. 
بخش، جايز  لذت   و حكايات   موافق، در مزاح   با ياران   و مراودت   معرفت   با اهل   مجالست 

 و تفريط  افراط  به اعتدال  و از حدّ  شهوت  باشد نه  عقل  مقتضاي  به  كه شرطي به  و مباح  است
 موسوم  افراط   جانب   است: يكي   و جانبها درا نيز مانند ساير ُخلق   ظاهري   انبساط   نگرايد. چه 
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ديگري   فسق   به هرزگي،  وسط   ترشرويي  به  معروف   تفريط  جانب  و  حّد  تندخويي.   كه   و 
به   است  اعتدال   بر شرايط   مشتمل  تنها اسم   روييو گشاده  بشاشت  مشهور  بر   ظرافت   بوده، 
 سزاست.   آن  صاحب

و    كند و اخالل   اخذه مؤ   مقّرره   از وظايف  را در خروج   روز نفس   روز به   كه  بر وجهي  
و    نيجسما   در طب   است   بدن   رياضت  جاي  به   معني  جايز نشمرد. اين   وجه   هيچ   را به   اهمال 
 منافع   در تعظيم   است  بدن   اطباي  رياضت، بيشتر از مبالغه   اين  در تعظيم   نفس   اطباي  مبالغة 

.  بدني  رياضت
  حليه  از آن   و چون   

به   محروم    از صورت   خروج  مستلزم   و واماندگي   ُعْطَلت   اين   تر شود، كهنزديك   هالكت   ماند 
 است.   بهيمّيت مرتبة  به و رجوع  انسانيت

  الفت   استمرار ورزد و با صدق   حقه   علوم  و مالزمت   امور فكري   رياضت، به   طالب  چون
 پردازد، پس   حكمت   مطالعة   به  نظر دقيق   متنفر گردد و به   از باطل  شده   مأنوس   گيرد، با حق

  طالب  رسد. چنين   اقصي   مرتبة   ظفر يابد و به  علم   آن   و ذخاير و اسرار و غوامض   بر ودايع
ندهد و    و غرور بر خود راه   گردد، ُعجب   رآمد اقران روزگار و س  يگانه   و فضيلت   در علم   اگرچه

است. لذا    علمي، عليمي  هر صاحب   و فوق   نبوده   را نهايتي   علم   داند كه 

  
كه  نفس   صحت  طالب بداند    بايد 

  بسا كه  نياز است، وليتوانگر و بي  كثيري   در تصور عده   گرچه  مال   صاحب  
دتر و بيشتر، فقر او زيا   او نيازمند مواد دنيوي  حاجت  رفع   هر كه  نيازمندتر باشد؛ چه   از همه 
او به   هر كه    نيازمندترين   ظاهري   مقام  او بيشتر. صاحبان   كمتر، توانگري   دنيوي  منافع   نياز 

رغبت زيرا  متصرفات   ايشان   َخلقند،  منصرف   از  متصرفات   شده  خود  و    طالب  ديگران   بر 
 رياستي  به   كه   بسا اشخاصي  نيز بسيار است. چه  ايشان   حيات   انقطاع   گردند و اسباب   حريص
را    نشيند، آن   اسباب   آن   بر مشاهدة   چشمشان   يابند و چون   لذتي   از آن   چند روزي   رسيده 

است. در    خارج   ايشان   تصرف   از دايرة  كنند كه   چيزهايي   به   توجه  شمرده  از امور طبيعي   يكي 
 دنيا در طبع   كه   انحاللي   است، و از جهت  وبال  بر ايشان   و منال  و مال   رياستاين    حقيقت

 مجازي.   هاينعمت  خواستاران  حال است ناراحتند، اين  خود دارد، غالبا 
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 هيچ   به   آن   موجود است، زوال   فضايل  و ارباب   افاضل   در نفوس  كه   حقيقي   هاي اما نعمت 
 امر به   خيرات   هب و وا   است   استرداد منزه   از نقيصه   ربوبيت   موهبت  نگردد. چه   ممكن   آفت 

  و هالكت  شقاوت  به   گذاريم   بينيم، و اگر ضايع   ثمري   تا هر لحظه   كرده  از ثمرات   استفاده
 خود ضايع   ذاتي   باقي  نفيس   جواهر   باالتر كه   از اين   و خسران   َغبن   ايم. كدام خود رضا داده 

 ماييم؟!  ن َعَرضي فاني خسيس  اغراض  و طلب  كنيم 
را    آن   گردد، چه   مشغول   طلبيفزون   به  قادر باشد نشايد كه   كفاف   بر تحصيل   كه   كسي

 تحصيل   به  كه   نباشد. اما كسي   را غايتي   آن   بيند كه   هاييناگواري   آن   و طالب  نيست  نهايتي
نبوده  مقدار ضروري  به  قادر  طلب  سعي   و  كه   محتاج   و  بايد  حدّ   شود،  از    از  و  نگذرد  نياز 

مشاغل   حرص  استيالي  طريق  پست  و  معامله،  در  و  نمايد  دارد،    نگه  رفتاري خوش   احتراز 
  كنند، و نه اعراض  زياده  در طلب  خود اكتفا نمايند و از سعي  قوت  به كه  مانند ساير جانداران 

 وجود قوة  سبب   نيز به   جيفه، روزگار گذرانند. انسان   تناول   به   كه   از حيوانات   مانند بعضي   به
كند،    تأمل   خويش   و اغذيه   اقوات   با آنان، بايد در تحصيل   خود و مشابهتش   در نفس   حيواني

و ناپسند    زشت  از ضرورت   بيش   عمر را در تمتع   و فناي   اغذيه   گردآوري   به  عقل   و اشتغال 
  محافظت  طالب  اند. مثالا طّيبه   از آثار صفات   كه  و اعمالي   نمايد بر اخالق   شمرد و نيز مراقبت 

ملكه  و سخاوت   بر  تحصيل   جود  يا  ام  و  بايد  موافق   وال آن،  را    به  و شرع   عقل   طريقه   خود 
 كند. هرگاه   را عتاب   يابد، نفس   و امساك   بخل   خود را به   ميل   نمايد و چون   بذل   نيازمندان 

يا كسب   شجاعت  صفت   صدد حفظ در   كسي امور هولناك   آن   و  در  بايد   و خطرناكي  است، 
 اند.  هنكرد منع  از آن  و شرع  عقل  گذارد كه  قدم 

  به  را تيزتر كرده   و غضب   شهوت   آنچه   و شنيدن   نمايد از ديدن   خود را حفظ   و گوش   چشم 
دل،    ساختن   تذكر و مشغول   بدون  و شنيدن   مجرد ديدن   دهد. البته   سرايت  اعضاء و جوارح 

و يا در    شهوتي  راندن   در وقت   حاصله  تذكر لذت   به   نكند. اما بسيار شود كه  تأثيري   چندان 
  افتد كه هالكتي ورطه  به در او پديد آيد و بسا كه آن  مثل  اعادة به رتبتي، شوقي  رفعت  حال

تندرو   اسب  كه  كسي   ه ب  است   شبيه  شخص   اين   باشد. حال   محال  بلكه   مشكل   از آن   خالصي 
از او پردازد!    يافتن   تدبير خالصي  كند و بعد به   را تهييج   اي و ديوانه  درنده   يا سگ   سركش

 ننمايند.   اقدام  حركات  اين  به  جز ديوانگان  كه  است  معلوم 

خود را  آنها بپرهيزد و    اصحاب   و مساعدت   رذايل   به   از اشتغال   اوقات   بايد در همة   سالك
حلم   به و  حركت  پيش   صبر  غضب   شهوت   قوة  از  چنان   آماده  و   فرمانروايان   كه  كند. 
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به  دشمنان   از هجوم   قبل   دورانديش  به   هنگام   و  استحكام  آالت   تهيه   مهلت،  و  مرزها    نبرد 
 مانند.   محفوظ   دشمن شوند تا از آسيب  مشغول 

 هر كاري   به   از اقدام   خود باشد، و قبل   و اعمال   افعال   و متوجه  احوال   بايد مراقب   سالك
نتايج  تأمل   آن   در  اگر احيانا   تفكر و  به   امري   نمايد.  او  از  تأديب  ناپسند  آيد، خود را    ظهور 

كند و    و مالمت   خود را سرزنش   اول   كه   طريق   برآيد، بدين   و مجازات   تنبيه   در مقام  كرده
 ايلقمه  خود را به   اگر كام   كه  و ناگوار آيد. چنان   بر او سخت   شود كه   اموري   بعد متحمل 

تلخ   خويش   نبايد خورد، مذاق   كه   كرده   شيرين به   را  واقعه   روزه  سازد  اگر در  و    ايگرفتن؛ 
 ديگر.   در واقعة   صبر نمودن  كند به  اخذه بيجا از او سرزده، خود را مؤ  غضبي 

  كند، بلكه   بر صحت   خود را حمل   و افعال   خورد و اعمال   خويش   نفس   ب نبايد فري  انسان 
بهّ تام   و جستجوي   خود سعي  عيوب   بايد در طلب  و  نمايد   خفاياي  در تجسس   نظر دقيق    

 عيوب   را آئينة   ديگران   كه   است  آن   باب   چيز در اين   ثرترين و مؤ  ترينخود برآيد. نافع   معايب 
 را مرور نمايد، اگر فعل  سراپايش  گشوده  را هر روز و شب   خويش   دهد. دفتر اعمال خود قرار  
  فعل   نمايد و اگر مرتكب   شكر توفيقش   آورده  جاي  حمد خدا را به   از او سر نزده،  ناپسندي

 نمايد.  و انابه تأخير توبه بدون  كرده شده، خود را مالمت  قبيحي 
كمال   فضيلت   طالب سّيئه   ون چ  و  در مالمت   وقوف   خويش   بر  بايد   مبالغه   نفس   يابد، 

با   ها بازگشته از زشتي   ندهد، تا نفس   رذايل   ارتكاب   نمايد و اجازة   اقامه   بر آن   يّ حد   نموده
اگر كسي  الفت   حسنات  ابتداي   گيرد.  وقت  و حلم   از شهوات   نفس   ضبط   به  جواني  در    در 

مالزمت   عادت   غضب   شدت  هميشه   آداب   اين   كند،  بايد  نباشد.  دشوار  او  ايجاد    شرايط   بر 
نور    از خورشيد كسب   ماه   كه  نشود. چنان   كار خير از او فوت   كند تا انجام   را رعايت   حسنات 

آفتاب  با  بايد  نيز  او  به   عقل   نمايد،  افاضه   خود،  قوا  به   ساير  را  آنها  تا  كند  خود    عقل   نور 
 دهد.   مشابهت

 آيد، و هر لحظه  حاصل تازه را صفات  روز نفس  ، روز به قاخال  و جهد در تهذيب  از سعي 
از    طبيعت   پردة  كه   اي مرتبه   رسد، به   هم   به  سعادت   معارج   و صعود به   در كماالت   او را ترقي

 گردد. جبروت  خلوت  محرم بلكه  و ملكوت  اسرار ُملك  شده، محل  برداشته او  ديدة  پيش 
 مشقات   نكند، و خود را به   سعي  از حّد ضرورت   زياده  آن   در امور دنيا و متعلقات   آنگاه

را    ابدي   نفروشد. سعادت   پيرزالي   كالف   بهاي   تجرد را به   كنعان   سرمد گرفتار نسازد و يوسف 
سرمد است، بر سر   ابد و پادشاهي  ُملك   بهايش   را كه   ندهد و متاعي   پاره  خزف   چندين   به

و   قدس   از عالم   گوهر گرانمايه  انسان   باالتر كه   از اين   شقاوتي  نفروشد. چه  و خاشاكي  خاك 
 نمايد.    معاوضه ناچيز و فاني را با متاع  باقي
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اضداد    به  رذايل   نيز بايد ازاله   نفوس   كنند، در طب  ضدّ   به  امراض   معالجه   ابدان   در طب 
 هر چيز را بيش   هشت، اما چون   چهارند و رذايل   فضايل   كه   ديديم  گذشته   آنها كرد. در فصل 

يك  نيست، پس   از  فضايل   رذايل   ضد  اضداد  رذيلت   به   االّ شمرد    نتوان   را  دو  اما    كه   مجاز. 
 تفريط، اضداد يكديگرند. در قانون   در غايت   گري و دي   افراط   در غايت  اند، يكيفضيلت   اطراف 

امراض طب چنين   جسماني   ،  اول   معالجه   را  علل   امراض   اجناس  كنند:  بعد  آنها   بدانند، 
  اعتدال   ها از حد مزاج   در واقع، انحرافات   كه  شوند. امراض   مشغول   معالجه   به  بشناسند، سپس 
 باشد. مي  اعتدال  آنها به  ردّ  است، عالجشان 

  صورت   دو گونه   است، به   و دفع   ، جذب تميز   قوة   سه   كه   انساني  از قواي   هريك   انحراف 
 خلل   است، يا از   و زيادي   كمي   در جانب  تجاوز از اعتدال   كه   قوه  در كمّيت   پذيرد: يا از خلل 

 . يا ردائت يا تفريط  افراط  حسب  است: يا به  علت  از سه  ايهر قوه   امراض  قوه. پس  در كيفّيت 
در    اوهام، تفريط   قوة   به   بر مجردات   و حكم   گريو حيله   مانند خبث   تميز   در قوة  افراط 

بالهت   آن  كندفهمي  مانند  عملي   و  امور  اجراي   در  معقوالت   محسوسات   حكم   و  و    بر 
 نيست.   و كمال  مثمر يقين  كه  علومي  به  مانند شوق قوه مجردات، و ردائت 

قوة   افراط  مانند شدت   در  انتقام  غيظ   دفع،  تفريط   و غيرت   و فرط  آن   بيجا،  مانند    در 
 انتقامات   به  مانند شوق   قوه   و كودكان، و ردائت  جهال   به   خويش   نمودن   و شبيه   حمّيتي بي

خشم  مانند  بهايم   بر جمادات   گرفتن   فاسد  نوع   يا  بر   غضب   موجب  كه   سببي   به   انسان  يا 
 نباشد. 

 كساني  به   و شيفتگي   و عشق   و لذايذ دنيوي   متاع   به  مانند حرص   جذب   در قوة   افراط 
 و حفظ   ضروري   هاينيازمندي   از طلب  مانند سستي   در آن   باشند، تفريط   شهوت   محل   كه

 آن.   غير مشروع  با ذكور يا استعمال  مقاربت  مانند شهوت  قوه و خمود شهوت، و ردائت  نسل
اين    آنها و به   همة   مرجع   بسيار خيزد كه  هاي آنها بيماري   و تركيب  ينفسان  امراض   از 

 است.   اجناس  و مزمن، اين  مهلك   اكثر امراض  ريشه  طور كلي 

 نفس  خويش  عنايت به و جسماني. خداوند متعال  است: نفساني دوگونه انحرافات  اسباب 
تغّير    از سببي، موجب  تأثر هر يك   كه   طوري   آفريده، به   جسماني  بر بنية   را مرتبط   انساني
  متأثر شود، اين   يا استمرار اندوه   عشق   يا استيالي   غيظ   از فرط   چون   نفس   است. مثالا   ديگري

گردد    نفس   تغيير حال   نيز موجب   از امراض   شود؛ تأثر بدن   بدن   صورت   دگرگوني  تأثر موجب
  بايد اول  نفس   معالج   قصور در كاربرد قوا و ملكات. پس   و   تميز و فساد تخّيل   مانند نقصان 
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سبب  سبب  حال  شناسايي اگر  روي   جسماني  بنيه   كند،  از  طب   است،   آن  رفع   به  قواعد 
 گردد.    نيز زايل  سبب، مرض  زوال  به شود كه  مشغول 

غ  امراض   كليه  معالجه  است:  چيز  چهار  كّيبا  سّم،  دوا،  معالجه   ذا،  قطع.   امراض   يا 
بدين  نفساني كسي   طريق   نيز  اگر  اول   نفساني  مرض   به  است:  شود،  زشتي  مبتال   آن   بايد 
  به  نيابد، سپس   راه   بر آن   ترديدي   هيچ   كه   وجهي   دريابد به   طور قاطع   را به   و آثار آن   رذيلت 

اگر مطلوب   اجتناب   از آن   عقالني   اراده  را در    رذيلت   آن   مقابل  نشد، فضيلت   حاصل   نمايد. 
  به   طريق   كند؛ اين   مبالغه   وجه   و نيكوترين   بهترين   به  فضيلت   آن   در تكرار افعال   نظر گرفته 

 است.   نفس  اء نزد اطب غذايي  درمان  منزلة 
فكر يا    طريق   به   كند چه   نفس   و مذّمت   و مالمت   مطلوب، توبيخ   حصول   عدم   در صورت 

و    غضبي   يعني   حيواني   از دو قوة   يكي   نرسيد و مقصود، تعديل   نتيجه   يا عمل، و اگر به   قول 
استعمال   شهوي با  بايد  اين  را تعديل   آن   ديگري   باشد،   دوايي   درمان   منزلة   به  روش   كنند؛ 
 است. 

 باشد، بايد براي   غايت  به  در نفس   رذيلت   برنيايد و رسوخ   مطلوب   هم   طريقاگر بدان  
به   نمودنش   كنريشه  آن   رذيلتِ   اسباب   گرفتن كار    از  شروط  ياري   ضد  و   تعديل  جويد 

يعني نگاهدار به   رذيلت   چون   د.  به   انحطاط   رو  و   آن  شود، مرتكب   نزديك   وسط   مرتبة   نهد 
از اعتدال   سّمي   معالجه   منزله   به   طرز درمان   كند؛ اين   ديگر تمايل   طرف  به  نگردد تا مبادا 

  رعايت  تمام  احتياط   دان ب  نگردد و در مبادرت   متوسل   مضطر نشود بدان   تا طبيب   كه   است
 نگذرد.   از اعتدال  كند كه 

 صعب   افعال   و تكليف   و تعذيب   عقوبت   بايد به   نشود، سرانجام   حاصل   مطلوب   اگر باز هم 
  نوع كنند؛ اين    تر باشد، او را تأديب مشكل   آن   انجام   كه   نذور و عهودي  و به   شاقه   اعمال   و به

 است.    عضو يا قطع  كردن داغ  عالجه م منزلة  به معالجه 

 مرضي  طرز عالج  به نفساني، ذيالا  امراض  در ازالة  درمان  كلي هايروش  به با توجه اينك 
اين  از  اين   كنيم مي   اشاره  مهلكه   امراض   چند  بر  رفع   قياس   تا  امراض   طرز  و    نفساني  ديگر 

 نباشد.    بر آنها عذري  را با وقوف  گردد و طالب آنها معلوم  اعتبار معالجات 
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آنها   ترين تباه  بسيار است. ليكن   يا مركب، مراتب   بسيط   را در حالت   نظري   قوة  امراض 
 است:   نوع  سه

  حيرت  - اول 
   بسيط  جهل  - دوم
   مركب  جهل  - سوم
 است.    ردائت از جهت  سوم و نوع  تفريط  از جنس  دوم افراط، نوع  از قبيل  اول  نوع

نفس  عجز  تحقيق   است   حيرت،  مسايل   ادّله   تعارض   از   كه   باطلو    حق   از    مشكله   در 
و   جمع   كند كه   را بر خود ملكه   قضيه   تذكر اين   كه: اول   است  آن   مرض   اين   خيزد. طرز رفع 

از    فساد يكي   به   متحّيره   در مسايل   اجمال   است، و به   محال   حال  در يك   و اثبات   و نفي  رفع 
در مرح  حكم   دو طرف تتّبع   دوم  لهكند.  از  بررسي  منطقي  قوانين   بعد  و    مقدمات   دقيق   و 

  كار گيرد تا به   به   تاّم، آنها را در هر طرف   وافر و احتياط   ييجوقياس، با پي   جستجو از صورت 
 يابد.    وقوف خطا و منشأ غلط  موضع 

  جهل   است. اين   عاري   علم   او از فضيلت  نفس   دريابد كه   آدمي  كه   است   آن   بسيط   جهل 
  خود كند به   بر دانايي  گمان   كه   و كسي   است   ناداني   تعّلم، درك   شرط  نباشد چه   ابتدا مذموم

  رذيلت  بدان، بدترين   و رضايت  مذموم  تعّلم   بر جهل، عدم   از اطالع   پس   نپردازد ليكن   تعّلم 
 است.

بر   انسان   فضيلت   تا دريابد كه   و حيوان   انسان  در حال   است   تأمل   به  مرض   اين   عالج 
 بانگ   به   سخنانش   بوده  در عداد ساير حيوانات   و تميز است، و جاهل   نطق   به   ديگر حيوانات 

  نيفتد، چه  غلط   برخود به   انسان  اسم   و تميز، و لذا از داشتن   نطق   تا به   تر استنزديك   آنان
اگر   خوانند! آري   شباهت، انسان   طريق   را به   انسان   گويند و تمثال   گندم   را مجازًا   گندم   گياه

  كه   ادراكي   به   چه، هر حيواني   تر استنازل   از حيوانات   در رتبه   داند كه كند، مي   انصاف   جاهل 
  وجودي   بر كمال   نيل   گي و آماد  نيازمند است، مجّهز بوده  نسل   و حفظ   امور معاش   در ترتيب 
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فكر    است  كاينات   اخسّ   كه   و فوايد جمادات   اگر در منافع   جاهل. بلكه   خالف   خود دارد به 
در    شده  آگاه  خويش   طبع   و فرومايگي  رتبه   بر نقصان   افتد. بدينسان   باز پس   هم   كند، از آن 

 كند.    حركت  و فضيلت  علم  طلب

است،    عاِلم  كه   اعتقاد اين   باشد و به  خالي  علم  از صورت   نفس   كه  است   آن   ركبم  جهل 
فراگيري  عاجز   مزمن   هايبيماري   بعضي   از معالجه   ابدان   اطباء   كه  كند. چنان   خودداري   از 

از معالجه   نفوس   شوند، اطباء  جهل   به   انديشي كج    آن او با    عاجز باشند، چه  مرض   اين   نيز 
 نپردازد.   علم  كسب  نگردد و به  آگاه خويش 

و    مانند حساب   رياضي   علوم  تحصيل   او را به   كه  است   آن   مرض   اين   طرز درمان   بهترين 
غور نمايد، از    در آن   ارشاد را پذيرفته   كنند. اگر اين   تشويق   براهين  در فهم   و رياضت   هندسه 

شده   ني يقي   لذت  خبر  وجودش   بهبودي  با  چون   در  و  آيد.  خويش   منصفانه   پديد  عقايد   با 
 جهل   مقام  به  برده  پي  خويش   عقيدة   نيابد، بر سستي  را در آن   بودن  يقيني   درافتد و لذت 

 نمايد.    قيام  تعّلم  رسد و به  بسيط 

 

 است:   نوع  آنها سه  ترين تباه بسيار است، ليكن  مراتب را گرچه  دفع  قوة امراض 
  غضب  - اول 
  جبن  - دوم
  خوف  - سوم

تر است.  مناسب  ردائت  به  سوم  تفريط، و نوع   از قبيل   دوم  افراط، نوع   از قبيل   اول   نوع
 شود.  مي  بيان  آنها ذيالا  درمان  و طريق  هر يك  شرح

 خارج   جانب  به   از داخل   است  حيواني   روح   حركت  باعث  كه   است   نفساني  حالتي  غضب 
آن   كه اين   انتقام   ِ شهوت  مبدأ  آتش   شدت   چون  حركت  باشد.  و   افروخته   خشم   يابد  شود 

از حرارت   يان در غل  خون  انباشته  و ظلماني  تيره   از ُدخاني  و شريانات  زياد آن، دماغ   آيد و 
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تغّير    معالجه   حال   شود. در اين   ضعيف   عاقله   و اثر قوة  محجوب   نور عقل   كه   حدي   گردد به 
د،  بكوشن  آن   هر قدر در خاموشي  است، چه   دشواري   در غايت  خشم  آتش   و فرونشاندن   احوال 

 يابد.   او تقويت آرند، خشم روي   و خشوع  و خضوع  موعظه  ور گردد و اگر به بيشتر شعله 
واقع   كه   است   امري   دفع   براي   غضبيه   قوة  حركت احتمال   نشده   هنوز   آن   وقوع  يا 

براي مي يا  امري  انتقام   رود،  شرمساري   رخ   كه   است   از  غضب، حزن،  همه   داده.  حقد  از    و 
كه   نفساني  صفات  يك   هستند  هر  به  روح   توجه  در  به   است   باطن  يا  دفعتا   يا  به   ظاهر،    يا 

اما    كمتر از آن   گريزد و در حزن   باطن   به   و فزع، روح   در ترس   كه   يا زياد. چنان   تدريج، كم 
  رمساري گردد و در ش  و رخسار سرخ   چشم   كنند كه   ظاهر توجه   به   و خون   در خشم، روح 

  نه  بوده روح  از آن  مراحل  در اين  اصلي  ؛ حركتاست  خشم  خود نوعي آن  كمتر از آن، اگرچه 
باشد،    قادر بر انتقام  اگر انسان   و غضب  است. در خشم   با او در حركت  هم   خون   خون، اگرچه 

شده،   مأيوس   امكان   دم ع   گردد، و در صورت   او سرخ   صورت   كرده  ظاهر ميل   به   از باطن   خون
 او زرد گردد.   صورت  رنگ  نموده  ميل  باطن به  خون

اشياء؛    مختلف   همانند تركيبات   است   حال، مختلف   اختالف   حسب   به  در اشخاص   غضب 
برخي  مشتعل   از كمتر شرري   مانند كبريت   تركيبات   بعضي   كه  چنان  و    مانند روغن   شود، 

  هاي ضعيفي، بيشه   و اصطكاك   يا از سايش   آتشي   از اندك   و تر كه   خشك   مانند چوب   ايپاره
 از آن، عدم   وارده   هايو آسيب   غضب  در تهييج   است   بسوزد؛ همچنين   انبوه  و درختان   عظيم 
 سخني.   كمترين  كامل  رعايت

 قسمند:    سه غضبيه  قوة  از جهت مردمان 
  آنان   براي   غضب، فكر و هوشي  حركت  در موقع   راطند كه اف  در طرف   كه  كساني  -  اول 

 روند.   بيرون  و شرع عقل  نماند و از طاعت  باقي

و    عقل   كه  ندارند، و در جايي   غضبيه   قوة   مطلقا   تفريطند كه   در طرف   كه  كساني  -  دوم
 كند از جا درنيايند.   بر غضب  حكم  شرع

جاست و از  موقع و غلظت ايشان به  به  ايشان   اعتدالند، غضب   در جادة  كه   كساني  -  سوم
 حد عقل و شرع تجاوز تجاوز نكنند.  

و    شجاعت   كه   غضب   نه   در حقيقت  و مطلوبست، و اين   مرغوب   آن   حد اعتدال   كه   مسّلم 
  جبن  نتيجه   و ناپسند بوده  مذموم   ولي  نيست   غضب   اگرچه   آن   تفريط   است. طرف   نفس   قوت 

 است.    خالي نيست، از غيرت  غضبيه  قوة او را مطلقا  كه  است. كسي  و خواري 
به   اند، بعضي چند گونه  غضب   از لحاظ   فرمايد: مردمان مي   )ص(اكرم   ول رس  حضرت   دير 

به   آيند و زود برگردند؛ برخي  غضب  به   آيند و زود برگردند؛ گروهي   غضب   زود    غضب  زود 
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كساني برگردند؛  دير  و  كه   آيند  به  هستند  در   غضب   دير  برگردند.  دير  و  ميان،    اين   آيند 
  آنانند كه  اشخاص   آيند و زود خشنود گردند، و بدترين   غضب   دير به  افراد آنانند كه   بهترين 
 شوند.   آيند و دير راضي  غضب  زود به 

است.    و رواني  روحي  هاياز ناراحتي   يكي   شدن   و زود عصباني  و غضب   خشم 
فرمايد: مي  )ص(اكرم   رسول  حضرت   

  )ع( علي  آيد. حضرت   خود غالب  بر خشم  كه  است  زور بازو نيست، نيرومند كسي   به   نيرومندي 
 ندامت.   و انجامش  است  سفاهت آغازش  كه فرمايد: بر تو باد پرهيز از خشم مي

آن   خشم  شديد  اثر  حاالت   و  مسايل   رواني  در  از  بررسي  كه   است  مهمي  انسان،   در 
و رواني،   جسمي   خصوصيات   بنا به   قرار گيرد. انسان   مورد توجه   دقت  بايد به   آدمي  سرنوشت
ظرفيت،    آن   كه  است   محدود و معيني   ظرفيت   داراي   زندگي   هايشدايد و ناگواري   در مقابل 

استقامت   مستقيم   ابطه ر توانايي  با  استقامت   عصبي   هايسلول   و  دارد.  حساسيت  او    و 
بين   يكباره  انسان  عصبي   هايسلول بلكه   از  زمان   به  نرفته،  به  مرور  عواملي  واسطه   و   بروز 

  را برهم  اني رو  و توازن   گشته، تعادل   فرسوده  اعصاب   كلي   به   كه  اي درجه   يابد تا به مي  كاهش 
 زند.  مي

عوامل  ضعف اعصاب  فرسايش   مهم   از  ناتواني  ،  علت  است   عصبي  هايسلول  و  آن،    و 
  در طول  كه   ها است حوصلگيو كم   ظرفيتي، عصبانيت، شتاب، كم خوريو غضب، خود   خشم 

 گردد.  ها مي و ناكامي شكست و موجب  حاليشده، موجد پريشان  عمر دامنگير انسان 

با صبر و    آدمي  رو اگر روان   و آرزو نيست، از اين   مراد   بر وفق   هميشه   زندگي   وقايع   چون
تسليم   تحمل  و  رضا  محبت  و  آسايش   قرين   و  از  و    به  مانده   محروم  رواني  نباشد،  مقصد 

 بر او چيره رواني  هايها و ناتوانيو ناراحتي  ها عقده  حاالت  در اين  مقصود نخواهد رسيد؛ بلكه 
 كاهد.  او مي   عصبي  هاي سلول و توانايي  از استقامت مرور زمان   به گشته 

  همگي   خود دارد، ولي   و منحصر به   خاص   هاي سلول   انسان  بدن   از اعضاي   هر يك   گرچه
استقامت  نظر  توانايي  از  سلول   مستقيم   رابطة   و  سلول دا   عصبي   هاي با  و    عصبي  هاي رند، 

كّم    حاكم كيف بر  سلول  و  حاالت   بدن   هاي عملكرد ساير  رواني   روحي   مختلف   است.  از    و 
آشفتگي   جمله  سلول  رواني  تأثير  و  مغز  دايرة عصبي  هاي بر  در  سلول   ،    هايعملكرد 

بدن   هايدستگاه دستگاه  ديگر  تنا   مانند  تنفس گوارش،  قلب   سلي،  وجود   به   تغييراتي   و 
از    مراتب   خاطر به  و آسايش   شادابي  ها در موقع دستگاه  اين   كه  است   آورد. بديهيمي بهتر 

 كنند.  مي  وظيفه  انجام  رواني هايو ناراحتي  و غضب  خشم  حال
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را    مزاج   اعتدال   تي سخ   به   و تأثر خاطر است، بلكه  ماللت   تنها موجب   نه   در غضب   افراط 
سازد و  مي   نموده، قوا را ناتوان   و تشنج  را دچار اختالل   بدن   و آرامش   زند، سالمتي مي   برهم

بيش    انسان  پيش را  معرض  از  داده   خطرناك   هايبيماري   در  همه   تدريج   به  قرار    اندام   در 
  اندازد و ممكن را از كار مي   هاضمه   و دستگاه  را مغشوش   خون  گردش   دواند، انتظام مي   ريشه 
 و گاهي  عضوي   و ديوانگي، فلج   و كري، گنگي   مانند خفقان، كوري   خطرناكي  اثرات   به   است

 شود.  منتهي  ناگهاني مرگ  به
  و شهوت   غضب   بايد اسير و بنده   است. انسان   عظيم   و آفات   از مهلكات   در غضب   افراط 

و   باد سخت  كه   كشتي   آن   سالمت   به  فرمايد: من   از بزرگان   يكي   كه   نگردد، چنان   خويش 
زند،    سخت   هايافكند و بر سنگ   عظيم   هايكوه   داراي   اي ورطه  را به   دريا آن   آشوب   شدت 

و    تأمل   را مجال   مالحان   كشتي  در آن   ملتهب، چه   غضبناك   شخص  از سالمتي   اميدوارترم 
نيايد    كشد، نافع مي   زبانه  كه   غضبي  شعله   و تدبير در تسكين   حيله   هيچ   يكن باشد، ل  تدبيري 

كار    در او به   و انقياد كوشند، و يا موعظه   كنند و در خضوع   اعتراف  گناه  عدم   به  كه   و چندان 
  اتصاالا   هك  آتشي   بسان  ثر نيفتد، بلكه نشانند، مؤ او فرو   خشم   و آتش   شر كرده  برند تا مگر دفع 

و آزار    ناموزون   و حركات   يابد، او در ناهمواري   شدت   افكنند و هر لحظه   خشك   هيزم   بر آن 
 نمايد.   مبالغه  ايشان 

فرمايد: غضب،  مي   )ص(اكرم  رسول  وارد گرديده، حضرت   غضب   اخبار بسيار در نكوهش 
كليد    فرمايد: غضب نيز مي   ع()صادق  را. حضرت   عسل   سركه   كه  كند چنان را فاسد مي   ايمان 

نمايد.    مرد دانا را هالك   دل   غضب  كه   است  روايت   حضرت   است؛ و باز از آن   هر شر و بدي 
 نيست.   خود نيز مالك  باشد، بر عقل ن خود را مالك  غضب  كه  اند: كسي فرموده  بزرگان

كه   توّهم   چنان  بعضي   كه   است  َعَجب  در    مردانگي   نشانه  غضب  شدت   كنند  است! 
اطفال   غضبناك   شخص   افعال   كه  صورتي  ديوانگان   مانند  چه   نه  است  و  موقع   عاقالن،   در 

امور ناشايست  زشت   غضب، حركات   شدت   استيالي  و    گوييو هرزه   و دشنام   فحش مانند    و 
او سر مي   ركيك   سخنان  است؟    و شجاعت   و مردانگي  عقل   نشانة  اعمال   اين   زند، چگونه از 
  و عزت، و اين  و شرف   مردانگي  نه  است   و فضيحت   سزاوار تمسخر و مذمت   صفت  اين   صاحب

زنان   صفت كودكان  در  بيماران   و  است   و  مردان   بيشتر  جوانان  از  حضرت  و  سالم.  افراد   و 
شجاع مي  )ص(اكرم  رسول  خويشتندار    غضب   غلبه   هنگام  به  كه   است  كسي  فرمايد:  بتواند 
 باشد. 

 نيز به   و آثاري   است، لوازم   خبيثه   و از صفات   عظيمه   از مهلكات  غضب   كه   بر اين   عالوه 
اينها    همة   آنان، كه   و افشاء سرّ   مسلمين، شماتت  دادن، اظهار عيوب   دارد مانند دشنام   دنبال
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از جمله   عاقلي   از هيچ   اند كه مهلكه  و صفات   پست   از اخالق   آن   غضب   لواحق   صادر نشود. 
فرونشستن   كه   است از  آدمي   آتش   بعد  افسرده  ان پشيم  آن،  لواحق  و  گردد.   غضب   خاطر 

  فرومايگان، شماتت   آنان، استهزاي   و تأّلم   دوستان   عبارتند از: ندامت، انتظار مجازات، دشمني 
زيرا    است   غضب   علل   در درمان   هفتگانه  لواحق   اين   ابدان. معالجه   و تأّلم   دشمنان، تغّير مزاج 

جا ماند،    به   از مرض   چيزي   ندرت   و اگر به   است  سبَّب ُم  شدن   برطرف  سبب، موجب   رفع   كه
 باشد.   سهل  آن  ازالة  تدبير عقل  به

 چيز است:   ده غضب  اسباب 
   ُعجب  - اول 
 افتخار   - دوم
 ِمراء   - سوم

   لجاج  - چهارم
   مزاح   - پنجم 

 تكّبر   - ششم
   استهزاء  - هفتم 

 َغدر   - هشتم 
   َضْيم   - نهم

 باشد.  و حسادت  منافسه  موجب كه  نفايسي طلب  - دهم 
گمان  ُعْجب،  نفس   است   كاذبي  اما   آن   شايسته   كه   منزلتي   استحقاق  به   خويش   در 

ليكن  عيوب   چون   نباشد.  كاستي  بر  كه   وقوف   خويش   هاي و  داند  آن   يابد،    منزلت  سزاوار 
 خلق.   ميان  است  مشترك  فضيلت  نيز داند كه و  نيست

  بوده، به   و زوال   آفات   در معرض   كه   خارجي   چيزهاي  به   است  مباهات   و اما افتخار، و آن 
 آن   رفتن   غارت   و به   شدن فخر كنند از غصب    مال   اگر به   نباشد. چه   ها وثوقيآن   بقاء و ثبات 

  نه  است   و مادران   پدران   فخر، حق   آن   فتخار كنند، در حقيقت ا   نسب   نباشند و اگر به   ايمن 
مالُِكم ْبِاَْْْا تُونيْْْوَْْْبَِان سابُِكم ْْْتَا تُونيالْ»  استفرموده    )ص(اكرم   رسول   فرزندان. حضرت    هاي: نسب ع 

پيش  را  بلكه   مطرح   من   خود  اعمال   ننمائيد،  به   سخنخود    از  را  آنها  و   عرضه  من   گوئيد 
 . « كنيد

 عاَلم   باشد. قوام   و خصومت   و ايجاد دشمني   الفت   زوال   و لجاج، موجب  ِمراء يا ستيزگي
 است.  عالم  نظام  و رفع  دفع  موجب  و مراء و لجاج  است  محبت  به
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 ، به در حد اعتدال  شوخي  توقف   و ليكن   است  باشد، پسنديده  قدر اعتدال   مزاح، اگر به 
اكثر مردمان   غايت باشد.  ليكن   قصد اعتدال   دشوار  از حد وسط   شروع  چون  كنند،   نمايند، 

 گيرند. دل  يكديگر به  كشد و طرفين، كينة  و غضب  خشم  كار به بگذرند تا آنجا كه 
   

و    عجب   صاحب  كه   است   دو اين  آن   ميان   است، و فرق   ُعجب  به   نزديك  و اما تكبر، و آن 
به   دروغ   خويش   بر نفس   خودپسندي  ليكن   به   كه  گماني  جهت   گويد  دارد،  به  خود    متكبر 

 باشد.  خالي گمان  از اين گويد اگرچه  دروغ  ديگران 
  خويش   باشد، نفس   موصوف  و فضل   حريت  به  كه   و كسي  

 بدو دهند.   شاهان  خزاين  آرد اگرچه  جهل  در معرض  دارد كه  تر از آن را گرامي 
  شهوت و ساير مراتب   و مقام  مال  بيشتر از جهت  آن  و استعمال  بسيار است  َغدر را وجوه

انتقام به   و  غدر  اندك   كه  كسي  پيش   وجه  هيچ   باشد.  را  پسنديده   انسانيت  مايه   او    باشد، 
 نشود.  معترف   بدان  رو كسي  نيست، از اين 

تكليف  ديگري  ظلم  تحمل   َضْيم،  عاقل   انتقام  جهت   به  بر  تعجيلي   است.  انتقام   را   در 
 بر او يا ديگران   از ظلم   معنوي   مهم  نمايد خسارت   يقين   كه  با عقل   نباشد مگر بعد از مشورت 

 حلم.   فضيلت از حصول  نشود مگر پس  حاصل  وارد خواهد شد، و اين 
مشتمل   منافسه   موجب   نفايس   طلب محاسده،  خطاي  است   و  حريصان   عظيم   بر    از 

 آيد. طبع  حاصل  آن   تبعيت   به  كه   آنها و جزعي  فوت   نگراني  جهت   به  و مقام  ثروت   صاحب
 نشود، و چون  راضي   آفات   يافتن   راه   و فساد، جز به   بر تغّير و دگرگوني  مقّدر است   دنيا كه 
ظاهر گردد و   در وي   مصائب  اصحاب   مبتال شود، حالت   چيزي  دادن   ز دست ا  دنيا به   حريص
شود    فاش   نظير آن   او در طلب   گشته، فقر و حاجت   او واقف   بر عجز و اندوه  و دشمن   دوست

 گردد.  كم  ها دلاو در   و قدر و منزلت
آسا   غضب   كند، عالج   را رعايت  عدالت   شرايط   كه   كسي او  جْور    غضب   باشد، چه   نبر 

از صفات  مصدر قبايح   را كه  افراط؛ و نشايد خلقي   در جانب  از اعتدال   و خروج   است  باشد، 
 شمارند.   جميله 

مانند كبر و لجاج،    آن   هيجان   كند در محو اسباب   سعي   كه  است   اين   غضب   عالج   طريق
با   ولي  نيست   ممكن   غضب   با وجود اينها رفع   و مقام، چه  مال   ، حرص، دشمني، حب استهزاء

را    نمايد اخبار و آثاري   مالحظه   است. همچنين   و آسان   سهل   غضب   بردن   اينها، از بين   زوال 
  خويشتنداري و ثواب  در مدح  را كه و متذكر گردد اخبار و احاديثي  آمده  غضب  در مذّمت  كه

 است.   حلم كه  كند در فوايد ضد غضب   نيز تأمل و  وارد شده از غضب 
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و خود را از صدور آثار    شود بايد ابتدا تفكر كند در آن صادر مي  از انسان   كه   هر فعلي 
اجتناب  محافظت   غضب  از مصاحبت   نمايد، و  از    غالب  ايشان   غضبيه   قوة  كه  كساني  كند  و 

  مردانگي  را نشانه  باشند و آن خود مي   غيظ   و تسكين   صدد انتقام، در بوده  خالي  حلم  فضيلت 
  به  استوار بوده،  مانند كوه  كه و وقار و كساني و حلم علم  كند با اهل  پندارند. و نيز همنشيني 

 آيند.  نمي از جا در  هر باد ضعيفي 
  آن   باعث  كه   عقل   و نقصان   دل   مگر از بيماري   نيست   غضب  متذكر شود كه   بايد انسان 

او بر   از قدرت   خدا برتر است   قدرت   آن. بايد ياد آورد كه   و قوت   شجاعت   نه  است   نفس   ضعف 
در   ضعيف   از آن   ناچيزتر است   الهيه   قاهرة   قوة   او در جنب   كند؛ و قدرت مي غضب   كه   ضعيفي 

از وي   را قوت   ضعيف   روزگار آن   او و نيز بداند بسا كه  قدرت   جنب تر گردد و قوي   دهد تا 
 برآيد.   و مكافات  صدد انتقام در

و  و مضطرب  او متحرك  او متغّير و اعضاي صورت  غضب، چگونه در وقت  تصور نمايد كه 
نظم   كردارش  گفتارش   بيرون   طبيعي   از  مطابق   و  قانون  قاعده  غير  هر    و  دريابد  بايد  است. 

 و هر غضبناك   است   عزيز و محترم   بصيرت   و قاهر و در نظر صاحبان   غالب   بردباريو    حليم 
  غضب   كه  فرموده: كسي  )ص(اكرم  رسول  مقدار. حضرت ها بيو در ديده  الحال، مغلوب مضطرب 

ايستاده  او عارض   به اگر نشسته   شده، اگر  براي   با آب   غسل بخوابد؛ وضو و    بنشيند و    سرد 
 نيز مفيد است.  غضب  آتش  تسكين 

 ، آثار بد آن عاقله  قوة   حاكميت   بدون   كه   است   انسان   و اصلي  از امور فطري   غضبيه   قوة
  كه   از آن   اند، غافل كرده  را پيشه   غضب، جهل   در اثر افراط   كه  ظهور رسد. بسا خردمندان   به

ماليمت   انسان   ت عظم انسانيت   در  و  حياء  شدت   و  باليي   غضب   است.  تندخويي،    است  و 
   و  عظيم 

 از معرفت، مانند آتش   ايبهره  چندان   دارند و نه   بر انتقام  قدرت   نه  كه   اشخاصي   غضب 
است. در    سّرو كشف    در حقد و حسد، بدگويي، شماتت   غالبا   ظهور آن   كه  زير خاكستر است 

افعال   اخالقي   رذايل   همه   ارتكاب    باشد، باز هم   صالح   فساد و مخالف   ولو سبب  ناشايست  و 
ندارد؛    ثمري   و تلخكامي   و عذاب   رنج   غير از  به  حسد، كه   جز در رذيله  است   را حّظي   نفس 
بسوزد    آتش   حسود را به   همواره   كه   دردها حسد است  تريناند: عادل فرموده   حكماء   كه   چنان 

 تا داد محسود از او بستاند.  
  از اسباب   علم   را مقهور كند و به   طبيعت   اين   حلم   به   چون  و مردانگي   شجاعت   صاحب

حالي  اعراض   آن  هر  در  به   داخل   كه   نمايد،  چشم   شود،  و  مؤ   پوشيعفو  انتقام،   اخذه يا  و 
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َمِلكي  كه   تحكاي  از  جّهال   يكي  كنند  عيب   به   از  نقص  ذكر  اقدام   و  يكي   او  از    نمود. 
 ديگران  عبرت   ايستد و موجب   باز  فعل   دهد، از اين   فرمان   بر عقوبت  اگر ملك   گفت  خواص 

  تر گردد و بهخيره  عقوبت  اگر در پي   دور است، چه   من   از رأي   معني   اين   گفت   شود. ملك 
 باشم. كرده موّجه  مردم  و عذر او را پيش  داده  درازي زبان  پردازد، او را مادة  من  ايب مع افشاي 
  است، در اين   آن   زمينه   بردن   از بين  به   آن  و درمان   است   نفس، غضب   امراض   بزرگترين  
  ايگونه  به عمر را    بتواند لحظات   گردد. اگر انسان  آسان  غضب   و لواحق   عراض اَ   دفع   صورت 
كه   سپري ناراحتي   كند  امان   رواني  هاياز  اين  در  در  امكانات   صورت   باشد،  حدود  از    در 

خصوصيات  و  استقامت   فيزيولوژيكي   استعدادها  از  و  توانايي  خود  متشكله   و    اندام  اجزاء 
مي   خويش  ليكن برخوردار  لحظات   گردد؛  به   اگر  را  كه   طي  نوعي  عمر    ضعف  بب س  نمايد 
 خواهد شد.   محروم مطلوب  سالمتي  گردد، از نعمت عصبي  هايسلول

بر او   رواني   هايو ناتواني  ها و عقده   سر و كار داشته   خوريبا خود  مدام   آدمي  اگر روان 
گردد.    خاطر سپري  نموده، عمر با دغدغه   شود، خاطر را مشّوش   چيره

   

قلب مي   )ع(علي  حضرت   با   بايد آن   كه   است   اي رمنده   انسان   فرمايد:  را 
  تالش  ديگران   و خوشي  سعادت   براي  كه   است   كساني  از آن   كرد. خوشي  رام   مهر و محبت 

را اميدوار    و مأيوسان   را هدايت   را توانا، گمراهان   را شاداب، ناتوانان   كنند. محبت، پژمردگان 
  است. محبت  جهان   رادمردان   جاوداني  سرمايه   بخشد. محبت مي   ا جان ر   دالن نموده، خسته 

نفخة   ناتوان   روح  كساني مي  حيات   را  محبت   وجودشان   كه   بخشد.  و  مهر  شده،    آميخته   با 
اند.  آمده در   آدمي   هيئت  به  هستند كه   فرشتگاني

   
او را    آساني  به  غضب   قوة   كه  طوري  به   است  نفس   اطمينان   و آن   است  ، حلم ضد غضب 

  است خشم  ، فروبردنغيظ  نگرداند. كظم  او را مضطرب  ي روزگار به زود ندهد و مكاره حركت
  با غضب  ضديت   ليكن   نيست   حلم  گرچه  غيظ   نگاهداشتن. كظم   غضب   و خود را در حالت 

  حسنه   و از اخالق   ضد غضب   شريفه  دو صفت   اين   ظهور كند، پس   گذارد آثار آن نمي   داشته، 
 اند.  و فاضله 
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نيز با    حلم   شده   علم   رو هرجا مدح   از اين   
  نياز كن بي  علم   سبب  كند: خدايا مرا به مي   عرض   )ص(اكرم   رسول  است. حضرت ذكر شده    آن 

 است، و نيز فرمود: مرتبة   انبياء  طريقه  فرمايد: حلم مي   ده. همچنين   زينت   حلم   صفت  و به 
با    شود؟ فرمود: پيوند كني مي   چيز حاصل   چه   كردند به   كنيد، عرض  بلند را نزد خدا طلب 

سازد، و   خود ترا محروم   از نيكي   با هركه   كني   و احسان   كند، و نيكي   ا قطع تر   دوستي  هر كه 
 يكي هركس  كه  چيز است  فرمايد: سهبا تو رفتار كند. و باز مي  ناداني به  با هر كه  بورزي  حلم

  دارد، دومازب  او را از معاصي   كه   تقوايي  ندهد، اول   او فايده   عمل   باشد، هيچ   از آنها را نداشته 
آن  كه  حلمي  كوتاه  خردان كم   زبان  با  سوم  را  آن  كه  نيك   خلق   سازد،  ميان   با    مردم   در 
 كند.   زندگي 

عزيز نكرد و   و ناداني  جهالت  را به   هرگز كسي  فرمايد: خداوند متعال مي  )ص(پيامبر خدا 
  است  كافي  كه است  روايت  السالم عليه  صادق نگردانيد. از حضرت  ذليل  و حلم  را با علم  كسي
 او.   و ياري نصرت  براي  هركس  حلم

مداومت نرسد،    قدر حلم   به   و شرافت   در فضيلت   گرچه  غيظ كظم   با    آن، حلم   به  اما 
شود.    حاصل

 فرموده  برند، مدح خود فرو   خشم   را كه   كساني  كريم   در قرآن   خداوند متعال   
 و اخبار، بسيار است.    نيز آيات  حلم  اجر و ثواب  و كثرت  و در فضيلت 

 مثل   به   صدد مقابلهكرد، او در   او بدي   به   كسي   چون   يعني   است   ديگر انتقامجويي   صفت
  همة  كه تهمت  به و تهمت  فحش   به و فحش  غيبت  به غيبت  برآيد، مانند تالفي ن يا بدتر از آ
بدون  شرعا   اينها  محّرمات   ترديد  حضرت   از  فرموده:    )ص(اكرم   رسول   است. 

مرد   پس    بر 
 كند و پا از دايرة  بسنده   در شريعت  مقّرره   جزاي   او رسيد، به   به   اگر ظلمي   كه   ديندار است 

 ننهد.   بيرون  شرع
در فوايد    تأمل   در دنيا و آخرت، سپس   آن   عاقبت   در بدي   انتقام، تفكر است  ترك   عالج 
در    عفو بسيار است. خداوند متعال   و حسن   اخبار در مدح و    عفو است، و آيات   كه   ضد انتقام 

وَُْْْخذِْ»   فرمايد:مي   كريم  قرآن  ِفْْْا ُمر ْوَْْْال َعف  ِرض َْاْْْوَْْْبِال ُعر  گذشت پيشه كن و به  :ْْال جاِهلينََْْْعنِْْْع 
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َفُحواَْاْ»   فرمايد:مي و باز    «پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب   كار ُفواَْول َيص  َْان ْْْتُِحب ونَْْْالَْول َيع 
ِفرَْ و بايد عفو كنند و گذشت نمايند مگر دوست نداريد كه خدا    :َْرحيم َْْْغُفور ْْْالل هُْْوَْْ َْلُكمْْْالل هَُْْْيغ 

ُفواَْاق َرُبَْْْانْوَْ»و نيز    «مهربان است  ةبر شما ببخشايد و خدا آمرزند  ويْْْتَع  و گذشت كردن  ْْ:ْلِلتَّق 

 .   «شما به تقوا نزديكتر است 

از    مردمان   نفرت   سبب   در گفتار و كردار كه   است   و درشتي   رذيله، غلظت   از صفات   يكي 
  و ارشاد به  مهرباني  در مقام   رو خداوند عالمشود. از اين   امور زندگي   اختالل   و منجر به   آدمي 

خود   ِمن ْن فَْاَلْْْال َقل ِبَْْْغليظََْْْفظا ُْْْكن َتَْلو ْْْوَْ»   فرمايد:مي پيغمبر  واْ لَِكْْْض  و ْْ:َْحو  تندخو  اگر  و 

و    غلظت   آيد كه مياخبار بر   . از بعضي «شدند مي از پيرامون تو پراكنده    قطعا   يدل بودسخت
پيوستن   ايمان   سلب  سبب   خوييدرشت شيطان   به  و  پس   لشگر  عاقلي   است.  هر    است  بر 
اين   نهايت و  آن،  از  اقدام   قبل   كه  احتراز  كاري   به   از  گفتن   هر  سخني  و  و    هر  كند  فكر 

ياد آورد و خود را    را به   رفق   از او صادر نگردد، و فضيلت  و درشتي  غلظت   نمايد كه   مواظبت 
 . گردد او را ملكه  شريفه صفت  دارد تا اين وا  بر آن 

نرمي   رفق  صفات   و  اخالق   منينمؤ   از   )ص( رسل   اشرف   جهت   اين  به   است   نيكان   و 
 فرمايد: رفق ديدي. و باز مي نمي  نيكوتر از آن   بود ديدني، هر آينه   چيزي   فرمايد: اگر رفق مي

جا برنداشتند مگر    داد و از هيچ   آنجا را زينت   كه   جا نگذاشتند مگر اين   هيچ   را به   و نرمي
  و دوست  است  رفق   و صاحب  فرمايد: خدا مهربانبزرگوار مي   كرد. آن   آنجا را معيوب   كه  اين 
كسي مي كه   دارد  آن   چنين   را  از  و    كه  است  روايت   حضرت   باشد؛ 

  او دادند، و هركه  به  ادند، خير دنيا و آخرت د  و نرمي   را رفق   و نيز: هر كه  
 نمودند.   محروم ساختند از خير دنيا و آخرت  محروم و نرمي  را از رفق 

 تجربه   به    فرمايد:مي   )ع(كاظم   حضرت 
انجامو    رفق   به   كه  اموري   شده  ثابت بهمي  مدارا  هرگز  درشتي   خشونت  شود،    انجام  و 
 روي   رسد و به   آدمي   به  كه  است  ناگواريي  تحمل   و آن   است  رفق   به  يابد. مدارا نزديك نمي

 بلند و درجات   مراتب   به   را در دنيا و آخرت   آدمي   كه   است   صفاتي  مدارا از جمله   خود نياورد.
 ارجمند رساند.   
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 و آشكار است   است  و درشتي   غلظت   به   نزديك  كه   است  خلقيكج   رذيله   ديگر از صفات 
اين خلقي مي كج   از ثمرات   و درشتي   غلظت   كه نتا   كه   صفت   باشد.  است،    غضبيه   قوة  يج از 

گرداند.  ها را از او متنفر مي افكند و طبع مي   دور كرده، از نظر مردم   را از خدا و خلق   انسان 
  است  خلقي آن كج   معالجه   نيست. طريقه  خالي  و غم   و اندوه   و الم  از حزن   ايخلق، لحظه كج
را از خود دور    صفت   اين   شود كه   صمم را ياد كند، و م   آن   و اخروي  مفاسد دنيوي  انسان   كه

 گردد.   او را ملكه  شريفه صفت  اين  خلق گرايد كه  حسن  به  و چندان  كرده
ملكات   صفات   از شرايف   خلق   حسن  نقل   و عقل   است   فاضله   و   گواهي   آن   بر حسن   و 

را    مردم   خويش   اموال   به  را نداريد كه   آن   گر امكان فرمايد: امي  )ص(اكرم  رسول   دهند. حضرت 
 كنيد.   مالقات  روييرا با گشاده دهيد، آنان  وسعت

تر خلق   خوش   كه  است؟ فرمود: آن   كدام   منين مؤ   افضل   كردند كه   عرض   جناب   آن   به
من،    به  روز قيامت در    ايشان   ترينو نزديك   من   پيش   مردم   تريناست. و باز فرمود: محبوب 

  خورشيد يخ  كه  گدازد چنان را مي گناه خلق  است. و نيز فرموده: حسن  آنان ترين خلقخوش  
 را.  

بود.    در او كامل   خلق   حسن   كه  مگر اين   نينگيخت   را بر   پيغمبري   هيچ   خداوند متعال 
و سيد    است. َسرور پيغمبران   برگزيدگان  اخالق   و اشرف   پيغمبران   صفات   خلق، افضل   حسن 

  قرار داشت، لذا خداوند عالم   آن   و در نهايت   رسيده   غايت  به  صفت  در اين   )ص(و جان  ِانس 
نعمت   براي به   اظهار  مقام   خويش   حبيب  خود  ثناي  مدح   در  فرمايد:    و  ُْخلُق َْْْلَعليْْْاِنََّكْ» او 
 .   « اي داريو تو اخالق عظيم و برجسته  :َعظيم ْ

گيرد، يا    را در دل   ديگري  دشمني  است. هركه   و دشمني   رذيله، عداوت   از صفات   صفتي
انتظار فرصت  را پنهان   آن  ايذاء و آزار آن و آشكار، در   طور علني   كشد و يا به   كند و   صدد 

ت، زيرا  اس  اول  قسم  از ثمرات  ، كهرا عداوت  گويند و دومي   را حقد و كينه   برآيد. اّولي   شخص
  كار بردارد. حقد و كينه  از روي   پرده  عاجز شده   آن   از حفظ   دل  گيرد، خزانة   قوت   چون   كينه 

كند و    خود را پنهان   ديگر، خشم   يا مصلحتي   عجز از انتقام   علت  به  كه   است  غضب   از ثمرات 
 است.   رذيله  و اخالق  مهلكه  از صفات  شود؛ هر دو قسم  حاصل  كينه  طريق  بدين 
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عداوت   مهلكه   صفات   اوقات   اغلب  از  مانند حسد، غيبت،    و دشمني   ديگر  متولد گردد 
استهزاء  عيب،  اظهار  شماتت،  بهتان،  امثال   دروغ،  كه  و  موجبات   همه   اينها  از  و   محّرماتند 

از   و عداوت  د، تنها خود بغض نشو حاصل  از اينها هم  يك  هيچ  فرض،  و دنيا. اگر به  فساد دين 
 آدمي صفت، و در آزار است. اين  متألم  از آن  بيمار و روح  از آن  قدسي نفس  كه است  امراضي 

از بساط  از مجالست  الهي   قرب  را  و  اين   عالم  ساكنان   و مصاحبت   دور  مهجور گرداند،    باال 
 شود.توز نكينه  من مؤ  كه  است

نمايد از    منع   اخيار و نيكان   و شيمه   ايمان   اهل   خود را از شيوه   صاحب  و عداوت،   بغض  
دارد، و    با او دشمني   كه   كسي   به  نسبت   و همنشيني  و مرافقت   و مهرباني  و فروتني   بشاشت

از ياري  او باز   و رفع   نيز  اينها به   دارد. هريك نياز   كند و حايلي  ضعيف   را  ايمان   ايدرجه   از 
باريافتگان   ميان  و  بدين   تقرب   بزم  او  نكوهشِ   جهت  شود؛  بسيار در  آثار  و  و   عداوت   اخبار 

بدَرَود    بكارد، همان   عداوت   تخم   فرمايد: هر كه مي  ع()صادق   است. حضرت دشمني وارد شده  
 است.   ِكشته  كه

غير از    كه   است   ايشجره   و دشمني  عداوت   كه   در اين   است  صفت، تأمل   اين   درمان   راه 
الم   اندوه ثمري   و  دنيا  ساغري  در  و  به   كه   است   ندارد،  جانگداز  زهر  خود   صاحب  كام   جز 

آتشي  و  آن   جز دود كدورت   كه   است   نريزد،  عزت   از  بسا  كه برنخيزد،    تيشه   به   بنيادش   ها 
نرسد    مقابل  طرف   به   و دشمني، ضرري   از عداوت   است. غالبا   گرديده  و مختل   عداوت، سست 

 رساند.   اليم  عذاب  خود را به  صفت، صاحب اين  و عاقبت 
نگذارد   باقي را در حالتي خويشتن  عاقلي هيچ  دريابد كه  با تأمل  چون  صفت  اين  صاحب

و گفتار    با او رفتار دوستانه   نمايد كه   دشمن، سعي   به   خود او رسد و سودش   به  مضراتش   كه
را    وي  هاينيكي   و محافل،   كند و در مجامع   تالش   نيازش   آورد و در رفع   عمل   به   مشفقانه

 دادن   با گوشمالي  طريق   كند تا بدين   و احسان   او نيكي   به   ان از ديگر   بيش   اظهار نمايد، بلكه 
  روا نيست  آن   كند، افشاي   معصيت   در خلوت   مني گردد. اگر مؤ   غالب   خود، بر شيطان   نفس 
 عدم   و در صورت   و ارشاد اوست   راهنمائي  اول، وظيفه   علني، در وهلة   ارتكاب   در صورت   ولي

 او.  به است  حجت  و اتمام  مناسب و هدايتي  يتأثير، رفتار تربيت
  غير اهل   به  نسبت  وظيفه   هم، ولي   به  نسبت  است   منين مؤ  مذكور، وظيفة   نكات  البته 

اتمام  و  ارشاد  صورت   حجت  ايمان،  در  اذيتي   احساس   عدم   است.  و  آنان   آزار    به  نسبت  از 
يقين   مسلمين  با   عدم   به   و  آن،  حتي صدور  رعايتيد  آينده   محبت   المقدور  در  تا    به   شود 

است:   بر دو گونه   بدارند. دشمني   را دشمن   دين   دشمنان   بايد مسلمانان  ااّلبگروند، و    اسالم 
  مختلف  در شرايط   دهد كه مي   نشان   بينانهواقع   و آشكارا. بررسي   و يا علني   در قلب   پنهاني
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 خارج   را از حد تعادل   حق، انسان   رضاي   به   و عداوت   دشمني   ن است. چني   صالح   يك   كدام 
و   دشمني  است. پس   تعالينزد حق   و پاداش   معنويات   و تقويت  قلب  صفاي   سبب  بلكه   نكرده
  نه   خداست   او براي   خشم   ندارد، زيرا كه   ضرري   صادره  و معاصي   كفر و فسق   جهت   به  غضب 
 خويش.    براي

 خود را بزرگ   كسي  كه   است  آن   است. عجب   غضبيه، عجب   قوة  تابعه   صفات   از جمله 
  عجب  باشد يا نه. همچنين   كمال   الواقع في  آن   در خود بيند، خواه   كه   كمالي   جهت   شمارد به 

يا   نعمتي   اگر صاحب   آن. پس   از ُمنِعم  در خود و غفلت   است   يا نعمتي   صفت  شمردن بزرگ  
متعال  آن   صفتي خداوند  از  كه   را  كرامت   خويش   لطف   به   داند  را  جهت  نه   فرموده   او    از 

 نخواهد بود.  خود، عجب  استحقاق 

معرفت   درمان   طريقه كه   به  است  عجب،  كمال   عظمت   پروردگار  عزت   و  جالل،   و   و 
  تر استقليل   تر و از هر قليلي ذليل   دريابد خود او از هر ذليلي   كه  سزاواِر جز او نيست، و اين 

كار؟ وجود و   چه   او را با عجب   خور او نيست، پس ، در و خاكساري  و مسكنت   و غير از ذلت 
افعال   كمال  و  آثار  اوست  نهايتبي  از كماالت   جملگي   و كماالت   از خداست   همه   و    كه  او. 

است. اگر   انداخته   همگي   بر گردن  بندگي   وقو ط  نهاده  كاينات   جمله   بر دوش  ذلت   غاشيه
از خواب   مقدس   آيات  باشد، اين   را بصيرتي   كسي ن سانُْْْقُتِلَْ» كند  بيدار مي  عجب  او را  ِ ماْْْاال 
َفَرهُْ َفة ِْْْمن َْْْخَلَقهَُْْْشيء ْْْيَِّْاِْْْمن َْْْاك  َرهَُْْْخَلَقهُْْْنُط  بيلَْْْثُمََّْْْفَقدَّ َرهُْْْالسَّ َان َشَرهُْْْاْشاءَْاِذْْثُمََّْْْفَاق َبَرهَُْْْاماتَهُْْْمَّْثَُْْْيسَّ
  كرد و اندازة  خلقش   اي چيز آفريده؟ از نطفه   است، او را از چه   ناسپاس  چه   باد انسان  كشته 

او آسان   راه   بخشيد سپس   مقررش  بر  آنگاه  را  نهاد    رسانيد و در قبرش   مرگش   به   گردانيد، 
 . «او را برانگيزدبخواهد  چون  سپس 

آفريد و    چيزها، از نطفه   تريناو را از پست   بود. خداوند متعال   عدم   در نهانگاه  انسان، اول 
از    تر و آخرش چيز پست   از همه   خلقتش   و مادة   او عدم   ابتداي   كه   بعد او را ميرانيد. انساني

او را    و نه   از خود اختياري   ز و ذليل، نه عاج  ميانه   در اين   مسكين   تر. آن اشياء، متعّفن   همة 
او    مرگ   و خستگي، نه   و صحت   تشنگي  و نه   اختيار است  او به   گرسنگي   بر كاري، نه   قدرت 

خير خود را اختيار دارد و  ضرر، نه و نه است  خود را مالك  نفع زندگي، نه  و نه اوست ارادة به
مي  نه چيزي شر،  ن   خواهد  ارادهمي بداند  كه مي   تواند،  فراموش  به  امري   كند  بماند  او    ياد 

فراموش   خواهد چيزي كند، مي مي او نمي   را  از خاطر  از    اوست  كشندة   كه   رود، غذايي كند 
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 او ناگوار است، هر ساعتي  در كام   اوست   حيات   باعث   كه   و دوايي  اختيار است بي  آن   خوردن 
  بر سر او چه  خبر دارد كه   نه  .ِنه  روزگار مطمئن   از آفت   اي، و هر لحظه ِنه  ايمن   اياز حادثه 
نه  و  به   كه   است  مّطلع   آيد  روزگار  او    مزمنه   گوناگون  هاي زايد. مرض   او چه   جهت  فردا  بر 

هر    و به   در كمينش   آورد آفتي او آماده، از هرجا سر بر   جهت   به  صعب   هايو بيماري   مسلط 
اخالط   اي كند حادثه   ميل   طرفي در    و هر يك   كرده  اجتماع   در وجودش  متناقض   قرينش. 
بينوا    و اجتهاد است. بيچارة   در سعي  ضد ديگري   به   بدنش،   از ساختمان   جزوي  كردن   ويران 

از    ، متاعيدزدي   دهد و از هر گوشه   روي  اي حادثه   بدنش   در حجرة  و هر لحظه   از خود غافل 
از    بدنش   شوند، اجزاي   از او غافل   نَفس  باال يك   عالم  برد. اگر كاركنان مي  اعضاء و جوارحش 

ُلوكا َْْْعب دا ْ» نماَند    از او باقي  از او بردارند نشاني  دست  اعلي   خّطة   پاَشد و اگر نگهبانان  هم  ْالَْْْمم 
ِدرُْ  . «آيدمي از او برن ي است زرخريد كه هيچ كار يا هبندْ:َْشيء َْْعليَْْيق 

 اين   است، اما آخرش،   بيچاره  انسان  احوال   َوَسِط  ورزد؟ و اين   او عجب   سزد كه  ِكي  پس، 
  گردد و شيرازة  گنديده جيفة  كشد و بدنش  بيرون عاريت  سراي از اين  بايد بميرد و رخت  كه

هم   وجودش   كتاب  بندش   زيبايش   يزد، صورت بر   از  بند  يابد،  و    تغيير  افتد  جدا  يكديگر  از 
 و زماني  گران كاسه  لگدكوب   او گاهي  شود، و خاك   خاك   بپوسد و بعد از آن   هايش استخوان 

پردازند و    عمارتي   از ِگلش   سازند و زماني  خشتي   از خاكش   گردد. گاهي  زنانخشت   پايمال
 برآرند.  بر سر بيلش  بيلداران  ايآورند و لحظه در  از پايش  كلنگي  ضربِ  ه ب داران كلنگ  ساعتي

اين   روزگاري   چون زنده   كهنه   خاك   بر  را  او  باز  بالهاي   بگذرد،  و  بنمايند.    كنند  را  او 
جمع   متفرق   خاك   ذرات  بيرون   اول   هيئت   به   ساخته  را  قبر  از  را  او  به  آورده   درآورند.    و 

ها  رنج   چه   وقت   در آن   كه   آورند. آه محشر در   هولناك   صحراهاي   ِكشند و به   قيامت   صات َعَر
 دلگشا و كوثري  ها مشتمل، بهشتي عذاب   بر انواع   و دوزخي   و مشتعل   افروخته   بيند، آتشي 

  محاسبه  به  زيرك   گشوده. حسابرسان  افعال   و دفترهاي   بر پا كرده  اعمال   بخشا، ترازوي   فرح 
ناگاهايس حساب   تاده،  روز  دفترخانة  در  را  معرض   خود  مؤ  محاسبه   در  مالئكة    اخذه و  بيند. 

اْْا َمنُواْقُوْْْياَْاي َهاْالَّذينَْ»او دهند    يا چپ  راست  دست  او را به   اعمال   و نامة   و ِشداد ايستاده   ِغالظ 
ليُكمْاَْْْوََْْْان ُفَسُكم ْ ُصونَْْْالْْْاد ِْشدِْْْغالظ َْْْعَليهاَْمالئَِكة ْْْال ِحجاَرُةْوََْْْهاالن اُسَْوقُودُْْْْنارا ْْ ْه  ْوَُْْْهم ْماَْاَمرَْْْالل هََْْْيع 
َعُلونَْ كه سوخت آن   ييد خودتان و كسانتان را از آتشا ه كه ايمان آورد يكسان يا:ْْماُْيؤَمُرونََْْيف 

از  خشن و سختگير گمارده شده  يبر آن آتش فرشتگان  .حفظ كنيد  نگهاستسمردم و   اند 
. هر  «دهند ي مورند انجام مأكنند و آنچه را كه م مي ن   يآنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچ

آيند و در    غالب  ش ها بر حسناتنافرماني  وقت،  در اين   كه   نيفتاده، آه  از قلم   يكي  كرده  آنچه 
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َتنيْ»:  خواهد گفت  آورند كه در   عذابش   به   اخذه مؤ   موقف  . «كاش من خاك بودم:ْْابا ْتُرُْْْكن ُتْْْياَْلي 
 در اسباب   است   ، تأمل آن   تفصيلي   است، اما عالج   ُعجب   اجمالي  مذكورات، عالج   در اين   تأمل 

 پردازد.   آن  چارة بايد به  ُعجب، پس 

بايد بداند    علم؛ انسان  به  اما ُعجب
سازد،    آگاه  خداوندي   و جالل   و عزت   او را از عظمت   

 چنين   كه   نيست   و بس. شكي  است  و تعالي   سزاوار خداوند تبارك و كبريا    بزرگي  بفهمد كه 
مذلت   خوف  علمي  خواري  و  مسكنت   و  معترف   آدمي  و  را  او  و  نمايد  زيادتر  قصور    به   را 

 حقيقتا   كه   است  دنيوي   نسازد، يا علم   اينها متنبه   را به   آدمي   كه  علمي   سازد. پس   خويش 
  دل  كه  از آن  و قبل  است  النفس خبيث  آن  است، يا صاحب  و صناعات ز فنون ا بلكه  نبوده علم 

 است.   نهاده خويش  زار دل را در شوره  علم  سازد، شجرة پاك  خود را از رذايل 

 ن و خوشگواري، و درختا   صافي  فرود آيد در نهايتِ   از آسمان   كه   است   همچو باراني  علم 
دهد و   شيرين   ميوة  است   شيرين   آن   طبيعت   كه   درختي   شوند. پس   سيراب   از آن   و گياهان 

تلخ،   تلخ   آن   سرشت  كه   درختي  آيد و دل   دل   بر زمين   بار آورد. علم   است،  را    ناپاك   فرود 
 عامل   خويش   علم   خود به   امر كنند، ليكن   نيكي   را به   مردم   قلوب   اين   تر كند، صاحبان تاريك 

ِقُلونََْْْاَفالْْْال ِكتاَبْْْتََت ُلونََْْْان َتُم ْْْْوَْْ َْان ُفَسُكمْْْتََن َسو نَْْْوَْْْبِال بِرِّْْْالن اَسَْْْاتَا ُمُرونَْ»  نيستند آيا مردم را به  :ْْتَع 
خوانيد آيا ي شما كتاب خدا را م  اين كه كنيد با  مي دهيد و خود را فراموش  ي فرمان م  ينيك
 را زيادتر گرداند.   پاك  دل  اما علم، صفا و روشني «انديشيد ينم

  خدا او را دوست   است  عجب   صفت  صاحب  بداند هركه   انسان   كه   است   آن   علم  از ثمرة 
وارد   قدسيه  است. در احاديث ، محبوب و شكستگي  و حقارت  و پستي ندارد؛ در نزد خدا ذلت 

  است  ايداني، ترا در نزد ما قدر و مرتبه قدر مي فرموده: تا خود را بي  خداوند متعال   كه   است
نداري. و نيز فرموده: خود را ُخرد و    قدري   ما هيچ   بداني، در پيش   خود قدري   از براي   و چون 
تا من   كوچك بلند گردانم. پس   مرتبة   شماريد  را  را نوعي  عاِلم،   كه  سزاوار است   شما   خود 

 طلبد.  او مي  موالي  بدارد كه 

اند.  نكرده  خود عمل   علم   به  خواهد شد كه   و از كساني  
شبها    خدا در ظلماتِ   مقدار است، خوف خوار و بي  رباني  يدنيا در نظر علما   و عزت   نعمت 
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  دنيا را طالبند و نه   گرم  نه   خدا وادارد. ايشان،  خدمت   خود برانگيزد و به  را از خوابگاه   ايشان 
جز   فكر، و ذكرشان   جز يك   را، فكرشان  دردش   كنند و نه   خدا را ِشكوه  بالي   را، نه   سردش

 سودا نيست.   جز، يك  به  در سرشانذكر نبوده،  يك 
 دنيا نباشد و غرض  و اهل  از بهر اغنياء عالمي  و تواضع  فروتني كه است  كم  زمان  در اين 

  تأمل   در گفتار و كردار خويش   علماء  كه   سزاوار است   خدا شود. پس   رضاي  او از علم، طلب 
  به   ايشان   اند و عاقبت خواسته   چه  جا آرند، ببينند از ايشان   را به  حق   رضاي  و هميشه   كرده

 شوند.   خالي نفس خود را بشناسند و از كبر و عجب انجامد تا ذلت كجا مي 
و توقير را شايد،    ، تعظيم آن   كار آيد و صاحب   معنا به   در عالم  چه   آن   و فنون،   از علوم 

خداي    درگاه  به  و تقرب   و عمل   اخالق   ديني، تهذيب   از علوم  اصلي   است. غرض   ديني   علوم
لباسّ عّزوجل از  تا تجرد  است،  مني    و  آراستگي   ما  فروتني، كه   تواضع   زينت   به  و   اعظم   و 

اشرف   اعمال  حاصل   باطني  عبادات   و  غرض   است،  اگر  علوم   آيد.  بر   مترّتب  ديني   مذكور، 
 بارور نگردد.   و اعمال،  محامد اخالق   ثمرة به  و كمال،  دانش  نشود شجرة

ديد،    نظر خودپسندي   به   كماالت   و كسب   علوم  خود را در تحصيل   آدمي،   چون
  حقيقت،  را در ميزانِ   وي  

غرور،    دل، اشتعال   را بر در و ديوار خانة  و كماالتش   معارف  نقوش  نماند و بدايع   قدر و قيمتي 
 در بازار معني،  نبوده،   بهايي  صَور را در حقيقت  و حسن   و ناچيز گرداند. امور ظاهري  باطل

زيرا    و ناروا باشد   رونق بسيار بي
  . 

و   اظهار ذلت  از عبادت  بداند غرض انسان  كه  است  آن  و طاعت عبادت  به  عجبِ  اما عالج 
عادت   است  مسكنت  ملكه  و  ن  شدن   و  در  معني   فس اينها  تا   آن   و حقيقت   بندگي   انساني، 

عجب  شود.  اين   آشكار  باطل   عبادت   داشته   منافات   غرض،   با  پس مي   را    كه  صفتي   كند. 
 دارد؟!   معني  چه  است  عبادت  بطالن  موجب

 اعتبار، و از درجة از آنها فاسد و بي  يكي   بدون   بسيار و عبادت   عبادت،   و آداب   شرايط 
عبادتي  ساقط   قبولي هر  در  كه مي   احتمال   است.  آن   شرطي  رود  مقبول  مختل   از  و    باشد 
  كه   كند؟ كسي   عجب  خويش   عبادت   به  عاقل   چگونه  احتمال   با اين  نشود. پس  الهي   درگاه
عبادت   يقين  آداب   شرايط   تمام  او جامع   دارد  به   غافل   است، بسي   و   امر، جاهل   حقيقتِ   و 

فرض  بر  همه   عبادت   كه  است.  از  وقتي   خالي  خلل   او    عاقبِت  كه   است  ثمربخش   باشد، 
خير شود،    به  ختم   صاحبش 
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 صفات   و خرمن   است   فروزان   را، برقي   اعمال   كشتزاِر محاسِن  كه   است   دو صفت  آري، 
  رياء و عجب  حق، خرقه   طريق   تا سالك   كه   است   دو، رياء و عجب   سوزان. آن   را آتشي   كمال 

دل  از  لباس   را  و  رنگ   نكند  پيشگاه  دنيوي   اغراض   چند  در  نكند  دور  خود  از  ،  احديت  را 
  به   اخالص،   و رنگ   آب   را در بازار حقيقت، بي  نشود. زيرا گوهر طاعت   كرامت   خلعت   ايستةش

 نخرند.   چيزي
  فرموده: از شرِك  )ص(اكرم   رسول  حضرت   كه  است، چنان   پنهان   غايت،  به   رياء در طاعت، 

در    سياه  سنگ   روي   مورچه،   از حركت  تر استمن، خفي   در امت   شرك   بپرهيزيد كه   نهاني
 ادراك   سهولت   ماند و به   خود نيز پوشيده  خفاء، بر صاحب   از غايت  شرك   تاريك. گاهي   شب

 نشود.  آن 

  گمارند نه   همت   بر امور ظاهريخود    و طاعات   در عبادات   و ظاهربينان،   نظران اكثر كوته 
  وجوبِ  ظاهريِ دقايقِ   و رعايِت  ظواهِر حدود و آداب   از مواظبتِ   عبارتست   بر امور باطني، كه 

اين  مانند  استحباب،  لباس   كه   و  نماز  و موضع   در  افكند  و ردا  مكان    شريفِ سفيد پوشد   و 
  را به  ظاهري  و خشوع   و سجود، خضوع   ر ركوع اداء نمايد، د   وقت  جويد و نماز را در اول   مباح 

 و قعود، اذكار و ادعيه   كند؛ در قيام   را رعايت   تجويد و قواعد ترتيل   جا آرد و در قرائت، دقايق 
و    يمين   به  از احوال   نكند؛ در هر حالي   و وقار را فوت   ، سكون حال   را بخواند و در همه   وارده 

امور    جمله   كار بندد. اين   را به   روش  همين   و طاعات  ساير عبادات   و  يسار ننگرد و در مناسك 
افعال   ظاهريه كه   و  كسي   جوارحند  به   هر  ليكن  رعايت  اهتمام   اندك   را  است،  ميّسر    آنها 
دل   آن   دارد كه  ديگري  شرايط   بوده  آداب   اين   وراي   حقيقي   بندگي  متعلق   است   كار   به   و 
   باطن. احوال 

 و طاعات   خير و عبادات   عمل   در انجام   كه   است بدينسان   اخالص   باطني،   احوال   از جمله 
  روي است؛ يعني  حضور قلب  باطني آداب  نكند. از جملة  قصد ديگري حق  رضاي جز تحصيل 

 فراموشي  خدا گرداند. پردة  بندگي   به   و متوجه   برتافته   حاصلبي  و خياالت   از افكار باطل   دل 
راز و    به   خويش   با خداي   دل،   سرايفروهشته، در خلوت   و آن   اين   انديشة   بر ابواب   و نسيان 

اين  پردازد.  حاصل   كسي  سعادت   نياز  دام   كه  است   را  از    َرسته   مادي  طريق   تعلق   از  و 
 حق   و جمال   جالل   كعبه   كاروان   و به   جسته   وارستگي   دلگشاي  طريق  به  دلبستگي   خاربسِت
 باشد.   پيوسته

تقوي   ورع   به   عجب،   عالج  از كماالت   و سخاوت   و شجاعت   و  اينها  غير  آن   و    نفساني، 
  با عجب   توأم   كه   است  نجات   سودمند و موجب  وقتي  صفات   اين   بداند همة   انسان   كه   است

را    ايرذيله   صفت   چگونه   عاقل   شخص  ا را فاسد نمايد. پس آنه  آيد، همه   عجب   نباشد و چون 
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در    را كه   بايد بداند صفاتي   كند؟! انسان  او را ضايع   حسنه   صفات   تمام  دهد كه   خود راه   به
با او    اكثر مردم  كه   در چيزي   وجود دارد، پس   و زيادتي   نيز با كم   بيند، در سايرين خود مي 

 است؟!   عجب  جاي شريكند، چه 
خوار و ناچيز بيند    الهي   خود را در پيشگاه  كه   راست   كسي  و خير عاقبت،   استيال و غلبه 

بيفزايد   بر فضيلتش  نكند كه  مغرور شود. چرا فروتني خويش  قوت  و به  شجاعت به كه  اين  نه
و    شده   از كجا حاصل او را    و نعمت،   صفت  اين   كند كه   محمود گردد؟ بايد تأمل   و عاقبتش 

 بايد به  خداست، پس   اينها از جانب  همه   كه   كيست؟ اگر دريافت   از جانب  آن   تحصيل   توفيق 
عجب   كرم او  جود  به  و  و  توفيق   فضل   كند  فرحناك   و  و  شاد  كه  او    سابقه  بدون   شود 

 جهل  خود دانست، زهي   را از  فرموده، و اگر آن   او را كرامت   فضيلتي  چنين   استحقاق، توفيق 
 و ناداني. 

 چند چيز است:   و نسب، دانستن  َحَسب به  عجب  چارة
 خود ناقص  كه   است، زيرا كسي   خردياز بي  ديگران   بر كمال   بداند عجب   كه  اين   -  اول 

 بخشد!   سودي او را چه  ديگري  است، كمال  كمال و بي
 و شرافت   اخالق   مكارم   و صاحب  از نيكان  اگر ايشان گذشتگان، بداند    به   در عجب   -  دوم

بي اين   نفسيو شكسته   ذلت  ايشان   ترديد شيوة بودند،  اگر  بود،   پسنديده   ايشان   صفت   بود. 
افتخار    جاي  نبود، چه   كند و اگر پسنديده اقتداء نمي   ايشان   و به  است   خالي  چرا خود از آن 

 ايشان؟!   به  است
به   -  سوم افتخار  اين   در  در  كند  تفكر  كسي  كه   نسب،  نسب  كه  چرا  عجب   بر    خود 

 هركس   حقيقي  و نسب  اصل   كرده؟ خداوند متعال  را فراموش   خويش   حقيقي  كند، نسب مي
َسنََْْْالَّذيْ»   فرمايد: مي  را بيان  ن سانَِْْْخل قَْْْاََْبدَْْْوََْْْخَلَقهَُْْْشيء ُْْْكلََّْْْاح  ِ َلهَُْْْجَعلَْْْثُمَّْْْ-ْطين ْْ ِْمنْْْاال  ِْمن ْْْنَس 
را كه آفريده است نيكو آفريده و آفرينش انسان را    ي همان كه هر چيز   :َْمهين ْْْماء ِْْْمن ُْْْسالَلة ْ

 ! «ر فرمودپست مقّر ياز گل آغاز كرد سپس نسل او را از چكيده آب
آثار دل   كه   است  نفسيضد عجب، شكسته  باالترين   بوده  انسان  شكستگي از    كماالت   و 

هركسي  به   عالي  مقام  به   است.  چه،   صفت   اين   رسيد،  حقيقت،    رسيد.  بازار  در 
 خرند و بس.  مي دليشكسته 

تأمل   به  عجب   عالج  و  نظر  آفات   است   مال،  معرض   هميشه   كه   مال،   در  و   زوال   در 
بقاء؛ عالوه  از دوام   و عاري   فناست اين   و  اخباري   مالحظه   بر  و    مال   در مذّمت   را كه   نمايد 
آنچه   رسيده   مالداران   حقارت  فضيلت   و  عزت   در  و  قيامت   است   ايشان   فقراء  روز  و    در 
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كند،    عجب   آن   گردد و به  خوشحالشاد و    مال   ديندار، به   عاقلِ   . چگونهبهشت  به  سبقتشان 
   آن،ِ ، و در حرام حساب  و طول   در روز قيامت   است   مرتبه   پستي  آن   در حاللِ   كه   در حالي 

 و ِعقاب!   است  اخذهمؤ
قدرت   قوت   به   عجب  پس   و  آالمي   امراض   يادآوري  به   درمانش   خويش،    كه   است   و 

  شبي، قّوت  تبِ  چگونه  كه  در اين است  گرداند، و تأمل  مسلط  آدمي  بر بدن  خداوند متعال 
ضعيف  را  بدنش   او  نحيف  و  رگي   را  اگر  كند.  الغر  بدنش   و  عاجزي  به   از  هر  از  آيد،   درد 

 ؛ اگر مگسيگردد  طاقترسد بي  چشمش   به  تر شود؛ و اگر غباري ذليل   عاجزتر و از هر ذليلي
خرد  بي  او را بكشد، پس   تواند كه   ريزي  و حيوان   گيرد و پشه  بربايد نتواند پس   از او چيزي 

 خود بنازد.   و قدرت  قوت  به كه  كسي

منصب   مقام   به   عجب  حكومت   و  امارت   و  كثرت   و  مرضي   اعوان   و  انصار،   كه   است   و 
  از اين  دارند، غافل  و فروتني   زيردستيِ چشم د و از هركس، گرفتارن آن  دنيا به از اهل  بسياري 

  بنگرد همه   عقل   ديدة   به   كه   و وبال. كسي  خسران   و مايه   است  زوال   آنها در معرض   همه   كه
 جاه   آن   بايد ترك   زدن   بر هم   چشم  يك   فريبد؛ به را مي   باديه   تشنگان   بيند كه   آنها را سرابي

  او با او همراهند نه  اهل   بخوابد. نه   خاك   بر روي   گور، تنها و ذليل   در خانه  نموده   و منصب 
 مال.   فرياد او رسد و نه  به  جاه او، نه  عيال 

آورد،  مي  عمل   را به   ايشان   در دنيا نيز تا خواهش   و خويشان  و انصار و قبيله   اعوان   اين 
و    اندازد و دين  مهالك   بايد خود را به   مسكين   بيچارة   گردند. آن دور او جمعند و گرد او مي 

به   دنياي را  خود  و  دربازد،  را  بيابان  كوه  خود  و  دريا  سرگردان   و  صحرا  ايشان  و  تا    سازد 
طريق   نشده  متفرق  حوادث   مستقيم   اطاعت،  بر  در  و  اعانت  باشند  را  ياري   او  اگر   و  كنند. 

 در يك  روزي   سازد، چون   را فراهم   ايشان   هايدهد و خواسته   ان فراو   بسيار نعمت   هايسال
بندند و در    او را بر ميان   او بپيچند و كمر دشمني   كند، سر از فرمان   مسامحه   ايشان   خواهش 

 او را ياد كنند.   بدي  به و مجامع  محافل 
نگردد،    گز گرد عجب هر   است. زيرا عاقل   خرديبي  خود، عالمت   و زيركي   عقل   به   عجب 

را از خدا    از او ظاهر شود، آن   تدبير صوابي  خود را حقير شمارد و اگر در مكاني،  عقل   بلكه 
  و ضاللت  است، گمراهي   عجب   اقسام  بدترين   خويش   رأي   به   جا آورد. عجب  داند و شكر او به 

  سبب  فاسد اختيار كردند، به   و مذاهب  آراء باطل   كه   يو طوايف  ، و ضالل  بدعت   اهل   جميع 
رَْ»   است   عجب  َام  َنُهم ُْْْهم َْفَتَقطَُّعواْ ُْْْكل ُْْْزُبرا َْْْبي  ِهم ِْْْحز ب  َلَدي  كار دين   :َفِرُحونَْْْبِماْ ميان  تا  را  شان 



87                                                                                                    درمان امراض روحی     وطبابت نفوس 
 

دست  هر  شدند  دسته  دسته  و  كردند  قطعه  قطعه  دل   ياه خود  بود  نزدشان  آنچه  خوش  به 
 . «كردند

  از خطاي   عجب   دشوارتر است، زيرا صاحب  روحي ساير امراض   از عالج   مرض   اين  درمان 
نداند،    خود را مريض   كه  گزيد. كسيرا برنمي  آن   االّ و    است   خود جاهل ِ غلط   و به  خود غافل 

كند  ن   در گوش   خود دارد پند كسي   رأي   به   عجب   برآيد؟! چون  خويش   درصدد معالجة   چگونه
 نمايد.   را متهم  آنان بلكه 

مطمئن   رأي   به  آدمي   كه  است  آن   مرض   اين   ، عالج الجمله في و    خود  نشود  مغرور  و 
 باشد.  داشته  و شرع  از عقل  قاطع،  خود، حجتي  رأي  بر صحت  هميشه 

عقل   است   موقوف  قطعّيه،   ادّلة   قريحة   سليمه   بر  مزاولت   م تما   با سعي  مستقيمه،  و    و 
  نيست،  ايمن   خويش   از خطاي   ، باز آدمي علماء  و مصاحبت   و حديث   قرآن 

   

خود را باالتر از    آدمي   كه   است  حالتي  و آن   است   رذيله   از صفات   كبر نيز مانند عجب 
متكبر خود را باالتر از    كه   است  و كبر آن   عجب   ميان   نمايد. فرق   بداند و اعتقاد بدان   ديگري

  او به  نيست، بلكه   ر ميان غير د  پاي  در عجب   خود را بيشتر شمارد، ولي   غير داند و مرتبة 
 شمارد.    صفتي، خود را كسي  جهت  خود بالد و از خود شاد شود و به

اظهار آنها را تكّبر    كه   چند است  را آثاري   و آن   آدمي   و باطن  در نفس   است  كبر صفتي 
خودداري  مانند  همنشينيِ   گويند،  پهلوي  ديگري   از  از  پرهيز  نشستن   و  س  او  انتظار    الم و 

راه   و تقدم   داشتن  به   و نشستن   رفتن   در  او تكلم   حقارت،   و  را    و پند و موعظه   كردن   با  او 
 اينها.   و امثال  دانستن  ارزش بي

شمار است.  بي  آن   بسيار و گزند و آسيب  آن   است، آفت   رذيله   صفات  كبر از بزرگترين 
 و علماي  از بزرگان   شدند و بسي   هالك   مرض   اين   سبب  به   كه  و خواص   بسيار از عوام   چه

 گرفتار گشتند.   شقاوت  دام  به آن  واسطة  به روزگار كه 

َبعَُْْْكذلَِكْ»فرمايد:  مي   خداوند متعال    ْ:َْجب ار ُْْْمَتَكبِّر ْْْقَل ِبُْْْكلَِّْْْعليْْْالل هَُْْْيط 
زورگوي و  متكبر  هر  دل  بر  خدا  گونه  ْْْالْْْاِنَّهُْ»  و  «نهد مي هر  مُ   ي اين  بِرينَُْْْيِحب  َتك  او  ْْ:ْال ُمس 
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ن دوست  را  نيز    «داردميگردنكشان  ُخُلواْ»فرمايد:ميو  َفَلبِئ َسْْْخالِدينََْْْجَهنَّمَْْْاَبَْاب وْْاد  ْفيهاْ
. «سركشان   يچه بد است جا   درآييد در آن جاودان بمانيد  دوزخ  يدرها از  :ْْال ُمَتَكبِّرينَْيَْمث وَْ

به   آدمي   پس  را  خود  اين   بايد  كه   صفت   ضد  اعمال   است   تواضع   بيارايد  بر  اخالق   و    و 
ريشة   مداومت   متواضعين  و  گردد  او  ملكة  تواضع،  تا  مزرع   شجرة  كند  از  كنده  دل   كبر،   او 

تبارك  خداوند  تعالي  شود.  به   مخلوق   بهترين   و  را  فروتني  تواضع   خود    : فرمايدمي امر    و 
ِفض ْوَْ» َبَعَكْْْلَِمنَِْْْجناَحَكْْْاخ  ند بال خود  اه كرد  يكه تو را پيرو  يمؤمنان  ي و برا  :ْال ُمؤِمنينَِْمنَْْْاتََّ

 . «را فرو گستر 
را    جهد و كوشش   ريشة   و نابود كرده  را پژمرده  آدمي   آمال  هاي گل  كه   است  كبر، آفتي 

لباسي هر  در  و  هرجا  كبر،  به   كه   بخشكاند.  اندام   چهره  باشد،  به   و  و    حركات   يا  رفتار  و 
غز م   در يك   و آنها با هم   سازگار نيست  و دانش   و ناپسند است. كبر، با عقل   معاشرت، زشت 

 نگنجد.  

 

  هيچ   به  مردان و رفتار بزرگ   اخالق   نقش   كند، ليكن   بر آب   را نقش   آدمي   كبر، حسنات 
 زندگيشان، محو و نابود نگردد.  اصلي از لوح  اي و حادثه  ناماليم 

 است:   گونه تكبر سه 
  اقسام   بدترين   نمودند و اين   و فرعون   نمرود  كه   تكبر بر خدا كند همچنان   كه  آن   -  اول 

 فرموده  تكبر اشاره   گونه   اين   به   است. خداوند متعال  و طغيان   جهل   محض   و سببش   است   آن 
بُِرونَْْْالَّذينَْْْاِنَّْ» َتك  ُخُلونَِْْْعباَدتيَْْعن َْْْيس  كه از پرستش    يدر حقيقت كسان  :اِخرينَْدَْْجَهنَّمََْْْسَيد 

«آيند مي در  خوار در دوزخ  ي ورزند به زودمي من كبر  
از آن   پيغمبران   تكبر به   آنكه   -  دوم انقياِد    اطاعت   داند كه   خدا كند و خود را باالتر  و 

ْْ َْعَلي ِهمْْالل هَُْْمنَّْْالءِْهؤُْاَْ» گفتند مي  بودند كه كساني او، ايشان  و امثال نمايد مانند ابوجهل  ايشان 
ننِاِْْْمن ْ مّن:َْْبي  ايشان  بر  ما خدا  ميان  از  كه  اينانند  است آيا  نهاده  آيهو«ت  ديگر خداوند    در 

 . «مانند ما نيستيد  يگفتند شما جز بشر :ِْمث ُلناَْْبَشر ْْال ْاَِْْْان َتُم ْْ ْقالُواْاِنْ»فرمايد: مي متعال 
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بر بندگان   كه  آن   -  سوم ايشان   تكبر  از  باالتر  ايشان   خدا كند و خود را  را در    بيند و 
 است ولي  اول   كمتر از نوع   تكبر، در زشتي  قسم   اين   و حقير شمارد. گرچه   خود، پست   َجنب

و    و برتري  عظمت   خدا شود. چه   مخالفت   منجر به   و بسا كه  است  ات نيز از مهلك  صفت  اين 
 از صفات   تكبر كند در صفتي   كه  اي و هر بنده   است   الهي    اقدس ِ ذات   تكبر و تبختر، مختصّ 

 است.  پرداخته  منازعه   خدا، با او به 
 است:  درجه  سه نفوذ تكبر را در دل 

داند و    او مستقر شود و خود را باالتر از ديگران   در دل   يثهخب  صفت   اين   كه   آن   -  اول 
خويش   آن  كردار  و  گفتار  در  اين   را  سازد.  بدترين   درجه   ظاهر  زيرا    درجات   از  است،  كبر 

 گرفته او را فرا   اعضاء و جوارح   هايش و برگ   و شاخ   دوانيده   ريشه  صاحبش   كبر در دل   درخت
 است. 

 زبان   به  نيز از او ظاهر شود ليكن   او باشد و كردار متكبرين   كبر در دل   كه  آن   -  دوم
 نياورد. 

  نهايت  در كردار و گفتار ظاهر نسازد، بلكه  در دل، خود را باالتر داند ليكن  كه  آن  - سوم
تواضع   سعي فروتني   در  برگ   شاخ  شخصي   كند، چنين   و  را قطع   درخت   و   ولي  كرده  كبر 
دل   آن   ريشه  بركندن   در  درصدد  اگر  هست،  مي   تالش   برآمده   ريشه   آن   او  به كند،    تواند 

 گردد.  از آن خالص  آساني

  پردازد، چون   آن   درمان   به   عجب   عالج   روش   بايد به   گرفتار است  مرض   اين   به  كه   كسي
  كه  است   در اخبار و احاديثي   آن، نظر كردن   خاص  در بر دارد. از معالجات   را هم   كبر، عجب 
مذمتِ  و مدح   در  آن ِ تكبر  اين    ضِد  و  غايت  برتري  به  بداند حكم   كه  رسيده،   ناداني  خود، 

آن  بسا  زيرا  كه  اي كريمه   صفت  صاحب  شخص،   است،  مقامش   باشد  خدا  نزد  از    در  باالتر 
نيست.    آگاه  و متكبر از آن   اوست

   
فروتني   تواضع  انكسار عمل   ذلت   نهايت  آدمي   كه  نيست   اين   و  در    براي   آورده  و  خود 

 خود را بهتر و   كه  است  آن  حقيقت، تواضع  در  نبيند بلكه  ديگري به نسبت  چيز مزيتي  هيچ 
 نيست.   عالم  خاتمة ديگري  به نداند، زيرا غير از خدا كسي   تر از ديگري در نزد خدا مقرب 

  نمود، سبب   اين   كه است. چنان    در آب    ستارهِ نمودن   ، چونابرار  اخيار و افتادگي  تواضع 
مانند    نگردد. تكبر فرومايگان   ايشان   كسِر شأن   نيز باعث   بزرگان   ني نيست فروت  ستاره   پستي

 را نيز گردنكشي   نكند، سفله   منزلتي  ، كسب دود از بلند شدن   كه   دود است، چنان   بلند شدن 
 نيفزايد.   قدر و قيمتي  و نخوت، 
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چراغ  انسان  با  احوال   خويش   دروني  نهانخانه  كنجكاوي  به  عقل   بايد  در  و    پرداخته، 
به  اوضاع  چون  ديدة  خود  بنگرد.  كه   تفكر  غرور  و  كبر  عيوب   سرچشمه   از  صفات   اكثر   و 

 معاف  آن   در چارة   گمارد و خود را از سعي   آن   بر رفع   بيند، همت   در خود اثري   ناپسند است 
نداند. سالك  اوضاع   و معذور  اطوار حضرات   بايد در  اوصياء  انبياء   و  آنان   دقت   و  را    نمايد، و 

ُقدوة   سرمشق  پيروي  و  و  داند  اولياء   خود  كه   از  را  اتقياء  برخود    كوي   روان راست   و  حقند 
 و قدرت  كسر شأن   مستلزم   كه   اموري   ارتكاب   را به   سركش   چند، طبع   گرداند. روزي   واجب

زير بار   به   كمچريده، كم   خودسري  سالها در صحراي   را كه   نفس   گردد وادار كند. توسن   وي
 او گرداند.   و ملكه  را عادت  روتني و ف افتادگي تدريج،  آرد تا به  تحمل 

آن   اقسام   بدترين  سهل   حق   كسي   كه  است   كبر  سبك   را  بزرگان   و  و  حقير    گيرد  را 
 نشنود. پس   قبول   سمع   را به   آنان   زند و قول   طعن   حقرا نداند و بر اهل    حق   شمرد. يعني 

سازد،    و غرور پاك   عجب   را از زنگ   دل   يفكند و آئينه ب  از دوش  خودنمايي  جامة   اگر عارفي 
جميع ح  اهل  در  را  تبعيت   ق  گردن  كرده  امور  اطاعت  جانش   و  در   خاضع   ايشان   كالم   را 

پاشيده، خود را از    و طمع   حرص ديدة   به   مالمت   زهد و ورع، خاك  دست  به   گرداند و پيوسته 
 و غرور نيندازد.   عجب  پرتگاه به فراز هستي 

آدمي  شيطان   نفس   فريب   بايد  صاحب   نخورده  و  را  خالي  تواضع   ملكه   خود  كبر    و  از 
از    بودنخالي    ادعاي   انسان   بسيار شود كه   بياورد. چه   آزمايش   را در معرض   نداند، و خويشتن 

ب اما  نهان   نفس  در خفاياي  مرض   اين   شود كه   معلوم  امتحان   گاهه  كبر كند،  به  بوده  او    و 
 است. كشيده   و مجاهده  از معالجه  دست ، اّماره نفس  فريِب

 بر متكبرين، نهايت   تواضع   لكن   است  متواضعين   به   شد نسبت  بيان   تواضع   در مدح   آنچه 
با تكبر بر او بيدار    آنان، بسا باشد كه   كبر و گمراهي   افزايش   و سبب  ود است خ  و ذلتِ   پستي

ترك   شده حضرت   و  كند.  شيوة  )ص(اكرم   رسول  تكبر  هركس   فروتني   فرموده:  و    با  نيكو 
است.   اولٰي  برآمدن   معارضه   مقام  و به   تكبر نمودن   با آنان   مگر با متكبران، كه   است پسنديده  

فرموده:   نيز  و 
بزرگوار    آن   همچنين   

از   او را بلند گردانيد. ِاعراض  ، مرتبة خداوند متعال  كه نكرد مگر اين  تواضع  كس  فرموده: هيچ 
 نيست.   ممكن  تواضع  كبر و منافع  تفكر در مضرات  تواضع، بدون  به تكّبر و تمايل 

و    خود، لوازم   در نشو و نما و تقويت   روحي  نوزادان   اين   
روز    كودك   كه   نيست. همچنان   كودكان  تربيت   وسايل  به  شباهت بي  خواهند كه مي  وسايلي
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  احتياج   تري جديدتر و كامل   و دستورهاي  وسايل  شود بهمي  بزرگ   كه  سال  به  روز و سال   به
 و دستورهاي  وسايل  يز در نشو و نما و تقويت، بهن  فكري  هاييا تراوش  روحي  دارد، نوزادان 

كامل  و  به   تريجديدتر  تا  اين   هدف   نيازمندند  آينده   كه  نوزادان   رسند.  خانوادةدر  اعضاء   ،  
  قلب   آن   صاحب  دست  در ظاهر به   آنان  زندگي   وضع   دهند، گرچه مي   را تشكيل   انسان   روحي
  است،    و روح 

 زندگي   وضع   چگونگي   به  بسته   و عادات، گفتار و كردار هر فردي   و رفتار، صفات   اخالق   پس 
پديد مي   شخص   خانوادة  شده   بزرگ   كمكم   كه   است   نوزادان   همان  بنابراين را    كمال  آورند. 
  الزم  منفي  هايجنبه   و دفع   مثبت   هايجنبه   و تقويت   روحي  نوزادان   ن پديد آمد  دربارة  دقت
 هموار گردد.      بر انسان معنوي  سعادت  تا راه  است

 

  كند. اين   م خود توّه  را كمالِ   آن   كه   چيزي   واسطه   به  افتخار است  رذيله،   از صفات   يكي 
بر   داللت   است. آنچه   محض   از جهالت  ناشي  و مانند آن،   تكبر بوده  از انواع   در حقيقت   صفت

ناپسندي   نكوهش  بر مذمت   و  نيز داللت   تكبر كند،  آنچه   افتخار  تكبر است،    عالج   نمايد، و 
 نيز باشد.   آن  درمان 

او    اطاعت  كه   كسي  از فرمان   است  و سركشي  گردنكشي  و آن   است  ديگر، بغي   صفت
بغي   الزم  بدترين  باشد.  از  مهلكات   انواع   نيز  و  سرپيچي   بزرگ   تكبر  زيرا  فرمان   است،   از 

به   االطاعه واجب كافران   منجر  بيشتر  و  شود  خويش   بدين   كفر  كفر  بر   مانده،  باقي  سبب، 
 شدند.   هالك 

عقوبت  )ص(اكرم   رسول   حضرت  عقوبت  بغي   فرمود:  از  بدي   زودتر  رسد.    آدمي   به  هر 
و  اطاعت كه  رسيده  ضدش  در مدح  آنچه  و مطالعه  آن  عاقبت  در بدي بغي، تفكر است  درمان 

 خود را عمالا كه  االمر و اين و اولي اند مانند خدا و رسول االطاعه واجب  كه است  انقياد مقاماتي 
 گردد.  دارد تا ملكه وا  ايشان  اطاعت  به

خودستايي   رذيلة  آن،   است   ديگر،  مقامِ   تالش   و  نفي  كمال   اثباتِ   در  خود    نقص   و  از 
نتايج ودستاييخاست.   از  زشتي   است  عجب   ،  روشن،    واضح  آن   و  و 

 از هر سخن، تأمل   پيش   آدمي   كه  سزاوار است   پس  
 نباشد.    خودستايي متضّمن  كند كه 
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  بر دو گونه   او دارد، و آن   به   نسبتي  كه   يا چيزي   خويش   در حمايت  است   ، سعي عصبيت 
ممدوح  مورد حمايت، چيزي   است:  اگر  مذموم.  دفاع   حفظ   كه  است   و  واجب   الزم   آن   و    و 

ر است. اما اگ  فاضله   و از صفات   كند، پسنديدهتجاوز نمي   و انصاف   امر از حق   و در اين   است
گرايد،  مي  باطل به تجاوز نموده  و انصاف  و از حق  نيست  سزاوار حمايت شرعا  كه است  چيزي

 است.   رذيله  و از صفات  بوده مذموم  عصبيت 
جمله   حق كتمان   از  عصبيت   آن   سبب  كه   است  رذيله   صفات   نيز  ُجبن   است  يا  و   يا 

 آن،  يا تفريط، و در ضمنِ   افراط   يا از طرف   است   غضبيه   قوة   از توابع   صفت   طمع. اين   گاهي
شهادت،    و كتمان   مردم  ميان   در قضاوت   طرف  يك   مانند رعايت   است   بسياري  خبيثة   صفات 

تصديق   ناحق   و شهادت  تكذيب   باطل   و  و   واضح   صفت   اين   سبب   به   آدمي  حق. هالكت  و 
 است.   نياز از بيان و بي روشن 

 خود را از اينها محفوظ   بايد آدمي   بسيار است، پس   صفات   اين   و اخبار در نكوهش   آيات 
  خود را به   را متذكر شده  بينديشد و فوايد ضدش   آن   مبتال بايد در سوء عاقبت   دارد. شخص 

تمام وا  آن  در  مراعات  دارد،  جميع   نموده  انصاف   امور  در  تا   متوجه   احوال   و  باشد  از    خود 
 گردد.   او حاصل  براي  انصاف دور شده، ملكه  حق و كتمان   تعصب 

  به   كه   و مصائبي  از آالم   تأّثر است  ، عدم و آن   است   يا سنگدلي   قلب   ديگر، قساوت   صفت
تعد   همانند ظلم   ناپسند ديگري  رسد. اخالق   ديگران    و عدم  داد مظلومان   به  ي، نرسيدن و 

نيازمندان   دستگيري  فقراء و  آنها ناشي  از  مانند  اين   و  اين   رذيله  از    صفت، رقت  است. ضد 
حسنه   كه   است   قلب آن   قدسية   و صفات   آثار  بر  فضيلت مي   مترتب  بسيار  در  و  آن،    گردد 

 بسيار است.   اخبار و آيات 
  صفتي  زيرا قساوت،  است دشواري  دل، در نهايت و نرمش  رّقت  و كسب  سنگدلي  عالج 

 خود را از اعمال   تدريج   بايد به  ميّسر نيست. آدمي  آساني  به  آن   و ترك   در نفس   راسخ   است
 از فياض  فيض  اين  نمايد تا مستعد دريافت  مواظبت  دور بدارد و بر آثاِر رقت،  از قساوت  ناشي
 گردد.    مطلق 
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 حركت  است. غضب   ضد غضب  و جبن   چيز است   آن   به   علم  ضد چيزي، مستلزم   به  علم 
است    اولي  نفس،   حركت  است. چون   آن   و جبن، سكون   انتقام  شهوت   جهت   به  است  نفس 
 نقصانش   به   را آگاه  نفس   كه   پرداخت، بدينسان  جبن   درمان   به  سبب   دفع   بايد از طريق   پس 

  و ضعف  نباشد و نقص   از غضب   خالي  كرد. چه، كسي  تحريك   غضب   هايانگيزه   و به  نموده
 ور شود.   گيرد و شعله  قّوت  مانند آتش  شده  برطرف در پيپي   تحريك  به آن، 

بر  باشد. خوف يا مظنون  يقين وقوعش  كه  امري از وقوع  است دل  و سوختن خوف، تألم 
قسم  يكي  دو  پسندي  ممدوح   است:  گناهان   ترس  كه   ده و  و  خدا  ديگري  خويش  از    است. 

قادر بر  انسان  پديد آيد كه  در آينده  امر ناگواري  و از انتظار وقوع  است بر چند نوع  كه مذموم 
از امور سهل   حادثه   نشود. آن  آن   دفع  يا  و بر هر دو تقدير، يا   و عظيم   يا مشكل   است  نيز 

يا ممكن، و  ضروري يا خود فرد است پيدايش   را، سببِ   ممكنات   باشد  او. خوف   ،  از    يا غير 
  ترسان  اسباب   از اين   چيزي  به  عاقل   و نشايد كه   نيست  عقل   مقتضاي  به  اقسام   اين   يك   هيچ 

جز   از آن   و نگراني   بيم   او است، داند كه   از حد قدرت   و بيرون   ضروري   شود. زيرا اگر حادثه، 
و   خوف   به   آن   از حدوث   پيش   كه  ندارد، و بقدر عمري  اي فايده  محنت   در بال و جذب   تعجيل 

  محروم  ابدي   سعادت   و تحصيل   دنيوي   نموده، از تدبير مصالح   ضايع   و جزع   و اضطراب   فزع 
خسران  و  عذاب   مانده،  با  جهان   بدبخت  كرده  جمع   آخرت   دنيا  اگر  شده    دو  اما  است. 

تسكين   ن خويشت تسلي  را  دل   و  و  بودني  دهد  مصالح بر  تدبير  از  نهد،  اخروي   دنيوي  ها    و 
دل   خوف   چنين  عاقل   نماند. پس   محروم  بر  راه   را  به   خود  و  مقّدرات   الهي   قضاي   ندهد   و 

 آيد.   او حاصل براي  مآل،  و سعادت  حال  شود تا راحت  يضرا  سبحاني

  ممكنه،   خوِف  كند در بابِ   خود او نباشد، بايد انديشه   از فعل   و اگر در ممكنات، خوف 
و    نگرانيو دل   آن   وقوع   به  جايز باشد، و جزم  وجود و عدمش   كه  است  آن   ممكن،   حقيقتِ   كه

تعجيل  ترك   زندگي   جميل   ظن   به   اما چون   ندارد.  ثمري  تأّلم،   در حصول   خوف، جز   كند، 
ضروري   خيال غير  به مي   نموده  الوقوع در  دنيوي   ديني  مهمات   تواند  چه   اقدام   و  هر    نمايد. 
 از حد بيرون   نهاني  را الطاف   و پروردگار مهربان  و روزگار را رنگي   است   را گردشي  فلك  لحظه 

 است.   افزون  و از نهايت
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احتراز كند و    بر نفس   خود او باشد، بايد از سوء اختيار و خيانت  خوف، فعل   اگر سبب 
 نادان  را سزد كه  كسي قبايح  دارد، زيرا ارتكاب وخيم و عاقبتي  غايت ننمايد كه  اقدام  بركاري

  بتو عقو  رسوايي   بسا موجب   چه  ظهور قبيح   كند كه   انديشه   باشد، و چون   ممكن   حقيقتِ   به
  باشد، اين   را داشته   آن   عاقبت   فعل، تشويش   ننمايد. اگر بعد از صدور آن   اقدام   شود، بر آن

  اول،   است: در قسم   از دو جهت   را سبب   خوف   دو نوع   اين   خواهد بود. پس   دوم  از نوع   خوف
را    هر يكي  گر شرط امتناع، اما ا  ، بهدوم، بر ممكن   كند و در قسم   حكم   وجوبْ   ، به بر ممكن 

 ماند.   نيز مصون  دو خوف  جا آرد، از اين به
اموري   ديگر، خوف   نوع بي  كه   است  از  آنها وحشت  سبب طبع،  مانند خوف   از  از    كند 

آن   در حالت  شب  خصوصا   مّيت    است. شخص   و قصور عقل   واهمه   قوة   غلبة   تنهايي؛ منشأ 
  را بداند تا دريابد كه  و خوف   تشويش   اين   كند و سبب   تأمل   اندكي   مواقع   د در اين باي  عاقل 

او    و جدال   و از جنگ   ترسيدي از او نمي  و قوت   قدرت   در وقت   كه   بيجا است. كسي   خوفش 
 كني؟!         مي  او وحشت  و حركت حس بي از بدن  كردي، چگونه احتراز نمي 

شديدتر است،    در نزد اكثر مردم  و چون   است   از مرگ   مذموم، ترس  هايديگر از خوف 
 چند چيز است:   از مرگ  خوف  است. سبب  نيز اهمّ  آن  معالجة 

او    براي  شود و ديگر وجودي   و معدوِم صرف   مرگ، فاني  به  تصور كند كه   كه   اين  
 مبدأ و معاد است. درمانش  به اعتقاد و جهل  از سستي  ناشي خوف نباشد؛ اين  عالمي  در هيچ 
تا    است   و عبادات   و مجاهدات   قطعي  و براهين   داليل   آنها به   عقايد و استحكام  اصول   حصول 

خود، و    از نفس   جامة بدن   مگر دور كردن  نيست  مرگ   شود. بداند كه   حاصل   او يقين   براي
 و نقمت.   يا با عذاب  و نعمت   و راحت  يا در بهجت  است  باقي انسان  يشه هم  نيز دريابد كه 

نقصي   واسطة  به   كند كه   خوف تنّزلي  به   مردن،  و  اين   او رسد  اثر    يابد،  در  نيز 
 است.   و انسان  مرگ  حقيقت  به جهل 

است،    انسانيت   ه ـتبمر   كمال   سبب  مرگ   ه ـد كـدو را شناخت، دان  اين   حقيقت  ه ـركـه
آن،    به  و اشتياقش   مرگ   به  طالبپسر ابي  انس   خدا قسم   فرموده: به  )ع(سيد اوصياء   كه  چنان 

را   انسان  مرگ  باشد، داند كه  كامل  عقل  را كه  مادر. كسي  پستان  به طفل  از انس  بيشتر است 
 رساند.  و سرور مي  و نور و سعادت راحت  رهاند و به مي  طبيعت  سرايظلمت  از اين 
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تنگناي  مرگ   اسطه و  به   انسان  ساحت  رهايي  نيستي   سراي   زندان   از  در  و  با    يافته، 
و فقر و نياز فارغ، و   و مرض   و بيم   و الم   خوف  قرار وارد شود، از محل   سراي  و عظمت   وسعت

از همنشيني   و غنا جاي  و امن  و صحت  راحت   در منزل    و اشرار و ظالمين   منافقين   گيرد. 
دور، به   ديوسار  محرمان   قدس   عالم  ساكنان   مرافقت   و  مسرور    مبتهج   انس،   خلوتخانه  و  و 

نيم  دست  خسته   جاني  شود.  پاي   و  آدمي   شكسته،   و  به   از  و  زندگاني  گيرند  و    حقيقي  او 
ابد و    ات و حي  حقيقي   و لذات   عقلي  هايسرور و شادماني   عاقل   دهند. كدام   سرمدي   حيات 

و    معصيت   انواع   به  پر از مار و مور و آميخته   خانهگذارد و در وحشت سرمد را مي   پادشاهي
 گردد؟  مي  و َعنا ساكن  مرض 

را    شوق   مكن، آتش   خود را فراموش   خود ياد آر، زنهار ديار حقيقي   اصلي   از وطن   هان! 
شعلة   زن   دامن  بال  حركت  به  اشتياق   و  روح و    آر،  هم   قدسي  پر  بر  غبار    زن   را  و  گرد  و 

از آن   جسماني  كدورات عالم  اين   را  به   را بشكن   خالي  تنگ   قفس   بيفشان.    قدس   آشيان   و 
ِبَرهان،    ناسوت  عالم   زندان   و خود را از تنگناي   كن خود باز  را از پاي  پرواز كن، زنجير عاليق 

 قرار گير.   بر مسند عزت  ُانس  گذار و در صدر ايوان  الهوت  عالم  دلگشاي در فضاي  قدم 

تا    بار غمي   و محنت؟ هر ساعت،   رنج   زندان   محبوس   طبيعت، تا كي  تا چند گرفتار دام 
خود از    تا كي؟ پاي  آلود منافقين زهر   تا چند نوشي، نيش   المي   جام  و هر لحظه   چند كشي 

را ياد آر و    و دوستان   ياران   سرور گذار، دمي   عالم  در گلستان   و قدم  نه  بيرون  ويران   خانه  اين 
 دار.   ديار صحبتي آن  با رفيقان  و زماني انوار راز گوي عالم  با ساكنان گاهي

اموري    مرگ   خوف  باعث  كه   از  مهاجرت   از  لذات   شود،  است.    ّيه دن  دنياي   از 
بندد    چيزي   به   دل   عاقل   است. چگونه  از آنها گذشتني   كه  در چيزهايي  است  تأمل   آن   درمان 

 بيرون   دنيا را از دل   محبت   نباشد. پس   از آن   جز مهاجرت   ايبايد و چاره   مفارقت   از آن   كه
 شوي.   فارغ  و الم  خوف تا از اين  كن

اين   مرگ   به   منانشدش  كه  آن   خوف   شوند.  شاد  وسوسه   خيال   او    هاياز 
زيرا كه   شيطان  از مرگ   دشمن   شادي  است.  نه   دين  به   نه  بعد  و  نه  به   ضرر رساند   ايمان، 

 جان.   به رسد نه  بدن  به از آن  المي 
  گردند.  پايمالو    و ضايع  خوار و ذليل   و عيالش   او اهل   بعد از وفات   كه   آن  خوف

وسوسه   خوف   اين  از  خياالت   شيطاني  هاينيز  است،    و  فاسد 
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از    از او سر زده. اين   كه  وگناهاني  معاصي   واسطه   به  است  الهي   از عذاب   خوف  
باقي    شده، ليكن   خوف  اين   صاحبان   و اخبار بسيار مدح   در آيات   كه  است   ممدوح   خوف  انواع 

انابه  توبه   به  برنيامدن   و درصدد عالج   برخوف  ماندن  ترك   و  غفلت   و  از  ناداني  معصيت،   و 
 است. 

شربتي  ضربتي  چشيدني   هركس   براي   است  مرگ،  به  به  و  فرقي   ناچار  رسيدني.    هر 
  عمر را براي  طول   گر كسي است. ا  محال   بدن   براي   ابدي،   بقاي  و تمناي   دائمي   حيات   آرزوي 
و كامل   جسماني  لذات  بداند كه بيشتر  بايد  آرزو كند،  مزاج   تر  پيري،  و    او ضعيف   در  قوا  و 

  روز به   نبوده  از درد خالي   پذيرد، هر لحظه   زوال   شود و صحتش   مختل   او از كار مانده   حواس 
تنزل   روز بدنش  به  است   در  نزد    رسد كه   يحد   تا  اهل   مردمان در  نزد   و عيالش   و بسا در 

هَُْْْمن ْْْوَْ»   فرمايد:مي   خداوند متعال   كه   مقدار شود، چنان بي ر  هُْْْنَُعمِّ ِقُلونََْْْاَفالْْْال َخل قِِْْْفيْْنََُنكِّس  :َْْيع 
 . «انديشند ي گردانيم آيا نم فروكاسته و شكستهاو را و هر كه را عمر دراز دهيم خلقت 

براي   طول   تمناي اگر   اخالق   فضايل   كسب  عمر  طاعات   حسنه   و  عبادات   و  است،    و 
  نكرد و ريشه   بد را از خود دفع   است. اگر صفات   صعوبت   در نهايت  در پيري   كماالت   تحصيل 

،  كند؟ چه  رسيد، كجا تواند آنها را از خود زايل   پيري   و به   گشت  او مستحكم   در دل   رذايل 
 دشوار است.  بسي در پيري  كه  و مجاهداتي رياضات  تحمل  به  است  موقوف  رذيله  ات صف دفع 

  عمِر مقّدر راضي   را از خود دور سازد و به   َامل طول    بد از جمله،   ، صفات سعادت  طالب
او    وقت  كوشد. در اين   كماالت   و تحصيل   و تقوي  و عبادات   در طاعات   قدر امكان   شده، به
تقديم   بوده  مرگ   مشتاق  از  آن   و  تأخير  خاطرش  و  ندارد،  به  متعلق   اعلي   عاَلم  به  پروا    و 
 را جوياست.  حق  قرب  بساط و هميشه  شايق  قدس،  حرم ساكنان  بت مصاح

اين  اطمينان   ضد  امور مذكور كه   است  قلب  خوف،  امثال   مطلقا   در  بيم   اين   از  و    امور 
راه  در دل   ترس اين   است  سعادت   خواهان   كه   نيابد. كسي  او  كند و    را تحصيل   صفت  بايد 
  صفت  اين   تحصيل   پابرجا باشد. طريقه  مانند كوه   نلرزد، بلكه   هر بادي  از   ضعيف   شاخه   چون
  ترس   و در محل   نگاهداشتن   و ترس  بيم   خود را در مواضع   كمو كم   در گفتار فوق   است  تأمل 

 پيدا گردد.  و اطميناني او قوت  شود و در دل  حاصل  ملكه  تدريج تا به  و خطر، صبر نمودن 
دارد.    زنان   طبيعت   كه  است  دارد، و مردي   مردان   جثه   كه  است   سو كودكيتر   شخص

مرد   ندهد. نام  خود راه   بر دل   و خوف  شمارد بايد ترس   مردان   خود را از زمرة  كه   كسي  پس 
 اعتبار است.   و بي ارزش بي بصيرت  اهل  بر ترسو، ناگوار و در پيش  نهادن
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از صفات  ايمني  قوة  به  رذيلة وابسته   ديگر    از عذاب   آدمي   كه   از مكر خداست   غضبيه، 
او   اخذه مؤ  انديشه   او نينديشد و در دل   و جالل   نشيند و در عظمت   او ايمن   و امتحانات   الهي 

و   روز قيامت   محاسبه   د به اعتقا   يا عدم   است  و ناداني  غفلت، جهل   اين   باشد. سبب   نداشته 
اطمينان   نيك   اعمال   جزاي يا  و  بد،  رأفت  رحمت   سعة   به  و  به   الهي   و  اعتماد  و   طاعت  يا 

  آن   سبب  كه   است   ابدي   و خسران   عذاب   و موجب   مهلكه   از صفات   صفت  خويش. اين   عبادت 
است كفر  عجب   يا جهل   يا  يك   يا  هر  غرور؛  را   و  اينها  به   آدمي   كه   است  هياز    هالكت  را 

 رساند. 
غفلت  پس  عظمت   اگر  جالل   از  سبب  الهي   و  ناداني  جهل   آن   باشد،  اگر   و  و  است؛ 

از تكيه   ايمانيكفر و بي   باشد منشأ آن   اعتقاديبي باشد غرور؛ و    الهي   رحمت   به  است؛ اگر 
از مكر خدا بسيار    ايمني   و اخبار در مذمت   است. آيات   خود باشد عجب   عمل   اگر اعتماد به 

رَْ»  تاس َمك  رََْْْفالَيا َمنُْْْالل هَِْْْاَفَاِمنُواْ مُْْْالَّْاِْْْالل هَِْْْمك  ايمن  :ْْال خاِسُرونَْْْال َقو  را  خود  خدا  مكر  از  آيا 

 .  «دانديخود را از مكر خدا ايمن نم  يجز مردم زيانكار كس ، دانستند

 است:  نوع بر سه  و آن  از خداست ناپسند خوف  صفت  ضد اين 
 از او صادر شده.  كه  و تقصيراتي  كرده كه  از گناهاني خوف  - اول 
 او.   و عذاب  خداوند متعال  كبرياي و جالل  از عظمت  خوف  - دوم
 از هر دو امر مذكور.  خوف  - سوم

 عيوب   بيشتر باشد و به   خداوند متعال   و جالل   عظمت   به   انسان  ترديد هر قدر معرفتبي
گناها  خوف  ن و  شود،  بيناتر  خشيت   خود  ادراك   و  گردد.  زيادتر  خدا  از  و    قاهره  قوت   او 
موجب   شديدة  وعزت   باهره   عظمت  زيرا صفات   و خوف   اضطراب   خدا    و جمال  جالل   شود. 

آنها   ُكنه   و ادراك   صفات   بر آن   را احاطه  است، و احدي   غيرمتناهي   و قوت   خداوند در شدت 
نيست،  سبيل   عاليه  عقول   بلكه   ميسر  آن   بعضي   اجمال   بر  آن   صفات   از  دريابد،  در    هم   را 

بلكه   از صفات   نه   حقيقت ايشان   عقول   كه   است  امري   غايت  او  آن   آن   به  ناچيز  و  را    رسد 
 تصور كند.   كمال 

عقول   قدسيه   نفوس  نهايت است   و  عجز  اظهار  ادراك   عاليه،  جمال   جالل   صفات   از    و 
زبان  اداي   عقل   خداوندي.  اوصاف   ايشمه   از  دست  از  و  گنگ،  دامن   انديشه   او   جاللش   از 

 عقل   و از حد   از انديشه   حسنش   نيست. كمال   راهي  قدسش   را در ساحت  وهم  كوتاه، و پاي
تر كامل   را عقل   است، هركه   مختلف  عقول   اختالف   نيز به  مرتبه   است. اين   بيرون   پيشهفكرت 
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َشيْ»   تر استاو افزون   و خوف   خدا را شناساتر و بيم   عظمت  از  :ْْاال ُعَلمؤُِْْْعباِدهِِْْْمن ْْْالل هَْْْاِنَّماَْيخ 

 . «ترسند ي بندگان خدا تنها دانايانند كه از او م
خوف،   بيم تشويش   و  مكروهي ِ رسيدن   از  نمايد    آن   آدمي   كه   است     تصور  بيم را  از    و 

  آنها خوف   ترينو مهم   بسيار است  كردنيحذر   گردد. مكروهات   دردمند و ترسان   آن   وصول
اين   لقاي   لذت   از حجاب   و خوف  است   قرب   از بساط   دوري   مراتب   باالترين   خداوند متعال. 
در    عليهم   الل صلوات    سيد اولياء  كه   اينجاستاست، از    يقين و صّد  مقربين   درجة   بوده  خوف
اِلهيَْْْفَهب نيْ» فرموده    آن   به   اشاره بِرَُْْْفَكي َفْْْابَِكَْعذْْْی َْعلَْْصَبر ُتَْْْرب يْْوَْْْيَْالَْموْْْوََْْْسيِّديْْْوَْْْياْ َْْاص 
ا:ْْاِقَكْفِرْْی َْعل من و پروردگار من    ی من و سيد و موال  ی خدا  ی گيرم كه بر آتش عذاب تو 

 . «؟!كنم چگونه بر فراق تو صبر توانم كرد  ی صبور
 و اشرف   نفساني  فضايل   و افضل   است   منيع   و درجات   رفيع   از خدا از مراتب   خوف   مرتبه 

 سعادتي  و هيچ ،  بر سعادت  است  آن   قدر ياري   به   هر صفتي  است، زيرا فضيلت  حسنه   اوصاف
نشود مگر    حاصل   الهي  او نيست. اما قرب   قرب   مرتبة   به   پروردگار و رسيدن   باالتر از مالقات 

و    و محبت   معرفت   او، و اين   معرفت  به  است   موقوف   با خدا و آن   و انس   محبت   تحصيل   به
  هـنپذيرد مگر ب   ر تحقق ـر و ذكـ بر فك  فكر و ذكر او، و مواظبت   ه ـنگردد مگر ب  حاصل   انس 
لذت   دوستي   ترك  و  شهوت دنيا  و  هي  هايها  و  ماننـ چي  چ ـ آن،  خوف ـ ز  لذت   د  خدا  و   از 

وارد شده    صفت   اين   و اخبار بسيار در فضيلت   رو آيات نكند، از اين   كندنيا را ريشه   شهوت 
 است. 

براي   و رحمت   و رضوان   و هدايت   علم   تعالي   خداي  اِنَّماْْ»  فرموده   عنايت  خوف  اهل   را 
َشيْ فرمايد:    «ءْاْال ُعَلمَِْْْعباِدهِِْْْمن ْْْالل هََْْْيخ  نيز  َمة ْْْوَُْْْهدي ْ»و  و    هدايت   «َهُبونََْير ْْْلَِربِِّهم ُْْْهم ْْْلِلَّذينََْْْرح 

َْربِّهَِْْْمقامَْْْخاَفْْْلَِمن ْْْوَْ» فرمايد:    از پروردگار خود ترسانند و نيز   كه   است  كساني  براي   رحمت 
 . «است  هشتپروردگارش بترسد دو بو هر كس را كه از مقام :َْجنَّتانِْ

 خوف   دارند بر فضيلت   و رجاء، داللت   ريه و گ  و ورع   و تقوي  خبار، علم و ا  آيات   بر طبق 
  و معرفت  علم   كه  آنند؛ چنان   الزم   اثر و بعضي   و بعضي   خوف  از آنها سبب  بعضي   از خدا. چه، 

تا    و مدح   فضيلت   اين   است. البته   آن   و ُبكاء اثر آن، و رجاء الزم   و ورع   خوف، و تقوي   سبب
 است.   مذموم االّ ذرد و نگ  از حدّ  خوف  كه  است  وقتي

را حد   خوف   پس  كم   كه   است  ياز خدا  آن،  از  َمَثل بي   بلكه   فايدهكمتر  است.    اين   اثر 
شوند و تا    گريان   سوزناكي  سخن   مجرد شنيدن   به   كه   است   اكثر زنان   قلبي   مانند رّقت   خوف
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ببيند    و هولناكي  چيز مهيب   كه  سيك  برگردند؛ يا مانند خوف   اول   حالت  شد به   قطع   سخن 
 نباشد بلكه   نجات   موجب  بوده  فايدهبي  خوفي  گردد، چنين   او غافل   شد دل   تا از نظر غايب 

  رسد، بسا كه   افراط   مرتبه   بگذرد و به   از خدا از حدّ   است. اگر خوف   مساوي   آن   وجود و عدم 
دارد. زيرا تا باز را از عمل  و آدمي  كفر است ود، اين ش الهي از رحمت  و نوميدي  يأس  منجر به

شوقي  خاطر  در  نباشد  دل   اميد  در  چون   به  نشاطي  و  و  نيايد،  نشاط   شوق  اين   وجود    و 
ناپسند    و شرع   نزد عقل   خوف   بازماند. لذا اين  از عمل   آدمي   داده  روي   شوند، كسالت   برطرف

 است.   و نكوهيده 
ادراك   يقحقا   فهميدن  و  قدر  و  الهي   ُكنه  قضا  قوة  امور  هيچ   در  نيست.  از    كس   بشر 

پس   ه ـآنچ ب  است  پرده  در  اعتماد  و  ندارد  طاعتـخبر  عبادت   ر  نيست ـخ  و  از  ـمگ  ود،  ر 
 خردي. بي

را چه   عاقبت   كسي و چگونه   كار خود  كه  مطمئن   داند  و   دفتر حال   شود  برنگردد  او 
چنان   متبّدل   دل   احوال    كه   نشود، 

 

است.    كبيره  و گناهان   عظيمه   از مهلكات   كه  خدا است   از رحمت  رذيله، يأس   از صفات 
ِعبادِْْْقُل ْ»فرمايد:  مي   كه   چنان   شده  از آن   صريح  نهي   كريم  در كتاب  َرُفواْْْْالَّذينَْْْيَْياْ ْْْی َْعلَْاس 
َنُطواِْمن َْْْان ُفِسِهمْ َمةِْْْالْتَق  ِفرُْْْالل هَْْْاِنَّْْْالل هِْْْرَح  نُوَبَْْْيغ  بندگان    ي بگو ا:ْْالرَّحيمُْْْال َغُفورُُْْْهوَْْْاِنَّهَُْْْجميعا ْْْالذ 

خدا همه  خدا نوميد مشويد در حقيقت   يد از رحمت ا ه روا داشت يرومن كه بر خويشتن زياده 
  يأس شود كهمي  ديگر معلوم  ، و از آيات «كه او خود آمرزنده مهربان است آمرزد مي گناهان را 
 و ضد آن، رجاء است.   خدا كفر است  از رحمت 

سرور و    محبوبي. اين   انتظار وصال  جهت   به   در دل   از سرور و انبساط  است   رجاء عبارت 
  االّ نمايد، و    را فراهم   محبوب   به   رسيدن   از اسباب   بسياري   آدمي   كه   رجاء است   وقتي   انبساط

  خار اخالق  و   را از خس   دل   زمين   آن، رجاء نيست. اگر انسان   اسباب   تهيه   بدون   چيزي   توقع 
  سازد، اميدوار باشد به  جاري   بر آن   طاعت   بپاشد و آب   در آن   ايمان   تخم   كرده  پاك   ذميمه 

در   رجاء محمود بوده  اميدواري  دارد؛ اين  نگاه او را بيامرزد و از سوء خاتمه  پروردگار كه لطف 
 است. پسنديده   و شرع  نزد عقل 



     سفر به کعبه جانان                                                                                                                     100

 

و    صفات   رذايل   به   مشحون   نيفكند و يا بيفكند وليكن   دل   در زمين   ايمان   تخم   كه   كسي
 مغفرت   ننمايد و چشم   سيراب   طاعت  آب   را به   آن   بوده  دنيوي  و لذات   شهوات   ُلّجه   مستغرق 

وقتي   داشته  رجاء  بود.  نخواهد  رجاء  قبال   محب   كه  است   باشد،  خويش،    محبوب   توقع   در 
  و كرم  فضل   است، آنگاه  او بيرون  از قدرت   را كه   كند مگر آنچه   راهم را ف  وصال  اسباب   تمام 

  محافظت  و هوس  را از هوي   وي  و دل  را از شر شيطان   و ايمانش  خدا او را از سوء عاقبت 
پس  وارده  آيات   نمايد.  اخبار  مدح   و  فضيلت   در  مخصوص   و   عمل   صاحبان   به   است  رجاء، 

 باشند.   نرفتهفرو آن  دنيا و لذات  به كه  خالص
  است   نبويه   و احاديث   قرآنيه   آيات   است، بعضي  منين مؤ   اميدواري  باعث  كه   از چيزهايي 

 مغفرت  طلب  ايمان   اهل   براي  اجمعين   عليهم   اللصلوات    مرسلين   و انبياء  مقربين   مالئكه   كه
: فرمايدمي   خداوند متعال   كه  شود چنان مي   الهي   درگاه  مقبول   ايشان   دعاي  كه   كنند، البته 

ْوَْ» ْئَِكةُْال َمالْْ ُْيَسبُِّحونَْْ دْ ْبَِحم  َْربِِّهم ْْ ْوَْْ ِفُرونَْْ َتغ  َْيس  ِفيْ ْلَِمنْْ ْْ َر ضِْْ سپاس    فرشتگان  :ْاال  به 

 . « طلبندمي كه در زمين هستند آمرزش   يكسان يگويند و براي پروردگارشان تسبيح م
قيامت   شافع   منين، شفاعتمؤ   نجات   عوامل   از جمله  ائمه   روز    السالم عليهم   طاهرين   و 

برزنند و    شفاعت  دامن   ش طاهرين  خود و آل   حضرت،   برپا شود، آن   قيامت   عرصة   است. چون
و عفو گناهان   برميان   سياهاننامه   كمر عذرخواهي  از درگاه  منين مؤ  بندند    مسئلت  الهي   را 

چنان  مهربان  كه   نمايند،  آن  خداوند  داده   شفاعتش   قبول   وعدة   جهانيان   برگزيده  بر   را 
طيَكَْْْلَسو َفْْْوَْ»   فرمايد:مي بزود:ْْی َْفَتر ضَْْرب َكُْْْيع  تا   يو  داد  خواهد  عطا  را  تو  پروردگارت 

 .  «ي خرسند گرد
بشارت  ابدي   در دوزخ   من مؤ  شود كهمي  معلوم  وارده   هاي از  و  آيات   نيست  مخّلد  و    و 

 و با آن   كرده  كفار خلق   را براي   دوزخ   آتش   خداوند متعال   كه   دارد بر اين   اخبار بسيار داللت 
است كه خدا بندگانش را به آن    آتشی اين  :ِْْعباَدهُْْْبِهِْْْالل هُُْْْيَخوُِّفْْْذلَِكْ»ترساند  را مي   منين مؤ

م مي   « دهدي بيم  لي ْْْالْ» فرمايد:  و  اَِْيص  َقيْْْالَّْهاْ َش  َبْْْالَّذيْْْ-اال  نگون :ْْتََول يْْْوََْْْكذَّ ترين  بختجز 

 . «همان كه تكذيب كرد و رخ برتافت ، مردم در آن درنيايد

تقريبا   مرگ   عاليم   چون   آدمي  احساس   را  خود  اصلح  در  غلبه   حال   به   كرد،  رجاء    او 
بسا   سر آمده، چه   به  و عمل   طاعت  وقت  هنگام   و در آن   است  عمل   تازيانة   است، زيرا خوف 

پسّ حب  كمي   باعث  خوف خدا شود.  كمال  انسان     با  رفته  سوي   به  اميدواري   بايد  و    خدا 
 از دنيا رود.   او باشد، تا شاد و فرحناك  لقاي شايق
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  نمايد؟ چنان   خود رود و با او مالقات   محبوب   پيش   محب   باالتر كه  از اين   شادي  كدام 
و   مسكين كند. پس  مفارقت  خويش  از معشوق  عاشق كه نيست  شديدتر از اين  المي هيچ  كه

او در دنيا   هاي كند و محبوب   بر او غلبه  و مقام   و مال   و عيال   فرزند   دوستي   كه   كسي  بيچاره
  اوست  الم   اولين   است، و اين   از بهشت  رفتن   بر او مانند بيرون   مرگ   صورت   بمانند. در اين 

قدر    ه و ب  دنيا نبسته   به  دل   كه   او رسد. اما كسي  به  بعد از مرگ   كه   شديدي   بر عذاب   عالوه 
 سرور و شادماني  اولين   و اين   است  از زندان   بر او رهايي  جا آورده، مرگ   خدا به   طاعت   امكان 
 و مهياست.    او آماده  براي از مرگ  پس   كه هايي بر نعمت  عالوه اوست

  است   و اضطراب   عجز و زبوني  خبيثه،   صفت  اين   است. عالمت   نفس   ديگر، ضعف   رذيله 
در    صفت   اين   جزئي. صاحب  هر ناماليم  به   شدن   و متزلزل   بلّيه   يا نزول   حادثه   وقوع   در وقت 

بي  بصيرت   ارباب   پيش  و  است خوار  الزمة   مقدار  عدم   ذلت  آن،   و  كن  است  مهابت  و    ارهو 
و  از منكر و اضطراب  و نهي معروف در امر به  و مسامحه  و امور عاليه  بزرگ از كارهاي  جستن 
پيوسته   چيزي   اندك   به   تزلزل بالها.  لرزان   او مضطرب   قلب   از  دنيا    از حوادث   و هميشه   و 
 لمي.  و ا در بيمي  و هر لحظه  و غمي در تشويشي  است، هر ساعت و ترسان خائف

است  خبر  ذلت   من مؤ   بنده   كه   در  حضرت   َبري  نفس،   از  فرمايد:  مي   ع()صادق   است. 
خود را خوار و    كه   نفرموده  اجازه  ليكن   اختيار داده   را در هر كاري   من مؤ   بندة   خداوند متعال 

ُةْْْلِل هِْْْوَْ»نمايد    ذليل  مؤمنان    ت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آنِ عّز:ْْلِل ُمؤِمنينَْْْوَْْْلَِرُسولِهِْْْوَْْْال ِعزَّ

هميشه   من مؤ   بندة  پس   «است ذليل   بايد  و  بدارد  عزيز  را  مؤ   خود  كوه  من ننمايد.  از   بايد 
چه محكم  باشد،  كوه   تيشه   به   تر  دين   شكست   توان   چيزي   از  از  ايمان   اما    چيزي   من مؤ  و 

 نشود.   شكسته 

  ر او روي ب  كه   است   اموري   و آن، تحمل   است   دل   و محكمي   نفس   صفت، عزت   ضد اين 
  من مؤ   كه   استوار باشد. در خبر است  كوه  چون  نلرزيده   از هر بادي  ضعيف   مانند گياه   آوَرد كه 
خود   بندة   به  خداوند متعال   كه  فرموده  )ع(باقر   است. حضرت   و عزت   و مهابت  صالبت   صاحب

عزت مي  كرامت   خلعت   سه رستگاري   فرمايد:  در  ظفر  آخرت،  و  دنيا  و    در  آخرت،  و  دنيا 
 معصيت.    و اهل  ظالمين  در دل  مهابت

افضل   صفت  اين  صفات  شريف،  ملكات   بيشتر  اكثر  سرآمد  صاحب  و  از    نه  آن،   است. 
از    و نه  خّرم  ايشان   از مدح   است، نه  بيمناك   ايشان   از دشمني   شاد و نه روزگار    ابناي  دوستي
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حضرت   غمناك   ايشان   مذّمت  همه مي   )ع(منين اميرالمؤ   است.  اگر    شمشيرها   عالم   فرمايد: 
 .  نكند من در حال  آرند، تفاوتي  من  به  ، روي هم  پشتيباني كشند و به 

در نظر او    و حيات   موت   بلكه  و مرض   گرديد، صحت   عنايت  صفت  اين   را كه   هر كسي 
 صفتي  فاضله   ملكه   متأثر نگردد. اين   و نهار مطلقا   ليل   روزگار و تقّلب   است، از گردش   يكسان 
نوشد، و ب  آن   از آب   هر كسي   كه  نيست   ايرسد، و چشمه   آن   بتواند به   هر كسي  كه   نيست

  مردانگي   معركه   جز دليران   كه   است  بگردد. ميداني  گرد آن   هر فردي  كه   نيست   ايسراپرده
 ننهند.    قدم  در آن  شيردلي وادي  جز نامداران  كه  است نكنند، و راهي  جوالن  در آن 

  از طلب   است   صور همت و ق  طبع   و آن، پستي   است  همت   دنائت  رذيله   صفات   از جمله 
  و ضد آن، علّو همت  است   نفس   و ضعف   دليكم   ، نتيجه صفت   و خطرناك. اين   بزرگ   كارهاي

  عظيم. صاحب  كارهاي   و طلب  عالي  و مناصب   مراتب   نمايد در تحصيل   سعي  آدمي   كه   است
خود را    دنيوي،   پست   منافع   طمع   و حقير سر فرود نيارد و به   امور جزئي  به   عالي،   صفت   اين 

ر او خوار و ندارد، دنيا و مافيها در نظبر   خويش   از مطلوب   ضرر و خطر، دست  نيااليد و از بيم 
  از پشت  و نه   او شاد و فرحناك   دنيا به   از رو كردن   اعتبار، نه او بي   در پيش   جسماني  لذات 

 و غمناك.   محزون   كردنش
  او را بيم  مقصود برآمد، نه  صدد تحصيل نهاد و در  طلب در راه اگر قدم  علّو همت  صاحب

  كمال   مرتبة   به  صفت  اين   از خنجر. چون   رسد و نه از شمشير ت  سر، نه  پرواي  و نه  است   جان
اعلي   طالب  آن   رسد، صاحب كمال   مقصد  و  دل   ايمان   گردد  به   در  مرگ   هم   او  از  و   رسد 

همت علّو  اعظ  نفساني  فضايل   باالترين  كه  است   نفس   شجاعت  نتيجه   ، نهراسد.   مراتب   م و 
 است.   انساني

يابد.  را مي  آن   بندد البته   بر ميان   برآيد و كمر اجتهاد در آن   چيزي  صدد طلب در  هر كه 
ْوَْ»نمايد  مي   ايشان   خود را به   و منزل  راه   كنند، خداوند متعال   خدا سعي   در راه   كه  كساني
ِدَيَنَُّهم ْْالَّذينَْ ِسنينََْْمعَْلَْْالل هَْْاِنَُّْْسُبَلناْوَْْجاَهُدواْفيناَْلَنه  ند به  ا هكه در راه ما كوشيد يو كسان:ْال ُمح 

 .  «خدا با نيكوكاران است نماييم و در حقيقت  ميخود را بر آنان   يها ه يقين را
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آن   است   غيرتيبي  رذيله   از صفات   صفتي اهمال  كوتاهي   و   آنچه   در محافظت   است   و 
 از مهلكات  خبيثه  صفت و اوالد؛ اين  و ِعرض  از دين  است  و الزم  واجب  انسانبر  آن  نگهداري 

حضرت   عظيمه  دل   )ص(پيغمبر   است.  بي  فرمود:  سرنگونمرد  اين   غيرت،  ضد  صفت،    است. 
 است.   شريفه  و ملكات   از فضايل   باشد كه مي   نفس   و قوت   شجاعت  نتيجه   و آن   است  غيرت 
 شمرد.   واقعي مردان  نشايد او را در زمرة است  خالي صفت  از اين  هر كه 

 كه   است   اي مرتبه   هر يك  محافظت اي و اوالد خود است، و بر   و ِعرض   دين   غيرت، حفظ 
 تجاوز نكند.   از آن  غيرت  صاحب

رد   است  در دين، سعي   غيرت  بدعِتّ در    نهد و خوار داشتن   بدعت   در دين   كه   كسي   
دفع   اهانت   دين   به   كه   كسي و  ردّ   باطل  اهل   ادعاي   كند  ترويج  شبهه   و  در  بايد    منكرين. 
 مبالغه  نهايت  و حرام  حالل   آورد و در نشر مسائل  عمل   و جهد را به   جد   ة دين، الزم  احكام 

به  امر  در  و  نهي  معروف   نمايد،  مسامحه   و  منكر  كساني  از  با  و  معصيت  كه  نكند    آشكارا 
 ننمايد.   و دوستي سازش ضرورت كنند، بي مي

ِعرضِ   غيرت  آن   در  حال   كه   است  خود  غافل   از  ابتداي   او  در  و    به   منتهي   امرِ   نباشد 
مرد، خود   كه   نمايد. سزاوار است   محافظت   نامحرم   خود را از ديدن   نكند، و زن   فساد، اهمال 

  مراقب   هميشه   كه   است   بر اوالد آن   غيرت   بدارد. مقتضاي   و مهابت  با صالبت   را در نظر زن
  به   حرام  او از غذاي   گوشت  كه  مهيا سازد. زيرا طفلي  الل ح  او را از راه   او باشد و غذاي   احوال 

بسا كه  آيد،  با خباثت  طبيعت   وجود  نيز چون  سرشته  او  و  را    حّد  به   گردد،  او  تميز رسد، 
آداب   دين  احكام  مقتضاي   نيكان   و  منع   بياموزد.  شنيدن   است   زنان  غيرت،   حكايات   از 

 آمد و شد دارند.   با مردم كه زنانيپير  ميز و مصاحبت آعشرت  انگيز و سخنان شهوت 
 نرسد كه   حّد افراط   است، اما بايد به پسنديده    و شرع   در نظر عقل   گرچه   غيرت   صفت

به آنها تنگ   شده  خود بدگمان   و عيال   اهل   مرد  برآيد.    باطني  بگيرد و درصدد تجسس   بر 
  دارد، از جمله  او دشمن   را خدا و رسول   غيرت   از انواع   فرموده: بعضي   )ص(اكرم  رسول   حضرت 

ِبالجمله   خود غيرت   بر عيال  جهتمرد بي   كه  اين   احوال   و تفتيش   در تفحص   افراط  نمايد. 
 بد خالي  گمان   وقت، مرد از   در آن   زيرا كه   نيست   موافق   شرع   ناپسند و با طريقه   و عيال   اهل 

 است.    مذموم  شرعا  نباشد و اين 
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صفات   يكي  شتابكاري   رذيله   از  امري  به   آدمي  كه  است  ديگر  خاطرش   كه   مجّرد   از 
اقدام  نمايد  آن   خطور  بدون   بر  مالحظه   آن   اطراف   كه   آن   كند،  عاقبت   را  در  و   آن  نمايد 

 نعيم   دنيا و معاوضة   به   دين  در فروختن   كلي  سبب  نمايد كه مي  ر معلوم تفك  بينديشد. اندكي
راه   است. عجله  و شتاب   سرا، عجله عاريت   اين   زخارف   به  آخرت  آن   است   شيطان   هاياز   و 
  روايت   )ص(پيغمبر   رسانيده. از حضرت   هالكت   به  صفت   را با اين   آدم   از فرزندان   بسياري   لعين 
   فرمود: كه  است

 خالق   به  است  مخلوقات   ايجاد، اقرب   در سلسلة   برخاسته،  امر   از عالم   انسان   نفس   چون
 صدد تحصيل در  عاقل  انسان  است. پس  خدايي كماليه  او سرور از صفات  لذت  عالم، و برترين

فناء   جويد كه   ندارد، بقائي  آخري  خواهد كه   و سعادتي  نيست   را زوالي   آن   باشد كه   سلطنتي 
آن  در  عزتي نب  راه   را  كه   اشد،  پي   طلبد  غنايي   ذلت   آن   در  كه   كسب  نباشد،  فقر   به  كند 

  و طالب  بوده   خدايي   كماليه   از صفات  همه  باشد. اين   عاري   از نقص  جويد كه   نينجامد، كمالي
 خلق   دعوت   به  زده   بر ميان   همت   آمدند، دامن   كه   ي پيامبران  است. همه   كماالت   آن، طالب 

ْْ ْا َمنُواْماَْلُكمْْياَْاي َهاْالَّذينَْ»  ندا كردند كه   گرفترا فرا   اقطار عالم   بلند كه   پرداختند و با صدايي 
قيلَْاِذ فيَْْْلُكمُْْْاْ الل هِْْْان ِفُرواْ اَِليْْ َْاث اقَل تُمَْْسبيلْ َر ضِْْْْ بِال َحيوةِْْْاال  ْ ِمنََْْْارَضيتُم  نياْ َمتاعُْْْاال ِخَرةِْْْالد  َْفماْ

نياِْفيْْْال َحيوةِْ يد شما را چه شده است كه چون  اه كه ايمان آورد  يكسان  يا:ْْقَليل ْْْال ْاِْْْاال ِخَرةِْْْالد 
گفته   بسيج مي به شما  راه خدا  در  زمين سنگين شويد    شود  و  به جا شويم  گير بار  آيا    ييد 
 . «نيست يدنيا در برابر آخرت جز اندك  يمتاع زندگ ؟ يدا هدنيا دل خوش كرد يآخرت به زندگ

  يد و با تازيانة يفرود آ  خودسري  دروني، از اسب  هايوسوسه  و اسيران   نفس   گرفتاران   اي 
احساس  عقل  عاطفه  بر  حكومت   و  صفات   خود  تا  ايجاد    خدايي   كماليه   كنيد  خود  در  را 

  او را وادار كند كه  نمايانده  انسان  را به   حق   و جالل   جمال   كه  است  صفات   نمائيد، زيرا اين 
ُتْْْاِن يْ»بتابد و بگويد    رخ   و آفتاب   و ستاره  ماه  از عشق   خدا  همچو خليل  ه  ِهَيَْْْوجَّ ْلِلَّذيَْْْوج 

موَْْْفَطرَْ َر َضْْْوَْْْاِتْالسَّ خود را    ي اخالص پاكدالنه رو  يمن از رو  :ُمشرِكينَْال ْْْماَْانَاِْمنَْْْوََْْْحنيفا ْْْاال 
 .  «و زمين را پديد آورده است و من از مشركان نيستم  ها آسمان گردانيدم كه   يكس يبه سو
 َسروري   تا در آنجا تاج   پايانكشور بي   به   است   خلق   ، خواندن انبياء  از بعثت   كلي   غرض  
 در قفايش   مذلت   رسند كه   عزتي ندارد، به   مرگ   فائز شوند كه   زندگي   چنان   نهند، و به بر سر  

را    اين   داند كه مي   دنيا خواند، چون   سروري  اندازد و به   شتاب   را به   ايشان   نيست. اما شيطان 
از ياد    سبب   اين   به نه، تا    خالي  و كدورت    و نزاع ّ و غم از هّم    هم  و چند روز آن   نيست  ييبقا 
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ُملك   غافل   آخرت  فكر  از  بلكه   بيرون  باقي  و  سبكباري   روند،  و  زهد  كه   از  دنيا  خود   در 
 است خرديو بي  مغروري  چه  گردند. پس  و غضب  شهوت  نقد است، بازمانند و بندة  پادشاهي

 گردد.  خويش  و غضب  شهوت  بنده  فرزند آدم  كه

ياد    انسان   كه   است   آن   درمانش   است، و طريق   در دنيا و آخرت   خسران منشأ    شتابكاري
  ندامت  موجب   و هم   است   در نظر مردمان   و خواري   خفت   سبب  هم   كند كه   آن   فساد عاقبت 

با خود   ت. پس اس  و اوصياء  انبياء  صفت  گردد كه   و تأني   تأمل   و پشيماني، و متذكر شرافت 
 در جميع  و باطنا   را ظاهرًا  و سكون   نكند و طمأنينه   تأمل   را بدون  فعلي   هيچ   عهد كند كه 

او    براي   و وقار و طمأنينه   مرتفع   عجله،   خبيثه   شعار خود سازد، تا صفت   و سكنات   حركات
 گردد.   حاصل

است   ضد صفت  وقار  آرامش   عجله،  آن،  اطمينان   و  و    است   س نف  و  كردار  و  گفتار  در 
فكر و تدبير  موافقت  كار را به  از آن  و بعد از آن، تا هر جزئي از شروع پيش  و سكنات  حركات

 دهد.   انجام
هر   وقار شامل  نامند. پس  را تأّني بعد از شروع  گويند و تأمل  را توقف  از وقوع  پيش  تأمل 

و   است  ملكات   و فضايل   صفات   از شرايف  كه  است  ُپردلي  و  نفس   قوت   و آن، نتيجه   دو است
  صفت   اين   خدا را به   و برگزيدگان  و اوصياء  رسد. انبياء  آن   شرافت  به  كه   است  كمتر صفتي 

و خود را    را در نظر داشته   صفت  اين   شرافت  پيوسته   من مؤ   كه  سزاوار است   كنند. پس   مدح 
 او گردد.   و ملكه  بدارد تا وقار عادت  بر آن  و اقوال  و افعال  در اعمال 

زيرا  است.    نفس   و ضعف   جبن  نتيجه   صفت  است، اين   مردم  به  بد بردن   ديگر ظن   رذيله 
به   خاطرش  به  كه   فاسدي   خيالهر    به  النفس ضعيف   ترسوي و  در   واهمه   قوة  گذرد  آيد  او 

َتُم ْْْوَْ»  است  عظيمه   از مهلكات   صفت   رود؛ اين   آن   معتقد شود و پي وءَِْْْظنََّْْْظَنَن  ما ُْْْكنتُم ْْْوَْْْالسَّ َْقو 
مردمْْ:ُْبورا ْ شما  و  كرديد  بد  گمان  بوديد   يو  هالكت  خور  حضرت «در    )ع(منين اميرالمؤ   . 
از    كه   ايسانحه   و به  كني   حمل   محامل   بهترين   خود را به   من مؤ  فرمايد: بايد امر برادران مي

 بيابي.  آن  خوبي از براي  محمل  كه  مادام  او نبري،  بد به  گمان  تو سر زده،  من برادر مؤ

كسيبي باطن   سوءظن  منين مؤ  دربارة  كه   ترديد  بد  همه   است  كند،  ِمثل   و  خود   را 
و خباثت  نيز سرايت   به   عاقبت  باطنش   پندارد  او    عالمت  صفت   اين   كه   آن   كند. سرّ   ظاهر 
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 ديگري از باطن كسي جز پروردگار متعال  كه است  ، اين شيطان  و از القاي است  نفس  خباثت
 نه.   راهي  ديگري  دل را به  دلي  و هيچ  نيست آگاه

ندانسته   چيزي   كه  كسي  است  معقول   چگونه  پس  به  را  نديده،   چشم   و    در حق   خود 
 انسان  است؟ چگونه   او انداخته   دل   به   بد را شيطان   گمان   اعتقاد نمايد، و نداند اين  ديگري

تر فاسق   داند او از هر فاسقيمي  كه   آن   نمايد و حال   قبول   آورده  شيطان   كه   را  خبري  عاقل 
ما َْْفَتََبيَّنُواَْان ْْبَِنََبا  ْْفاِسق ْْجاَءُكم ْْا َمنُواْاِن ْْياَْاي َهاْالَّذينَْ»است:  بُِحواَْعلْبَِجهاَلة ْْتُصيُبواْقَو  تُم ْْی َْفتُص  ْماَْفَعل 
كنيد مبادا    يآورد نيك وارس  يبرايتان خبر   ييد اگر فاسقا هكه ايمان آورد  يكسان  يا:ْناِدمينَْ
  جايز نيست   . پس «يد پشيمان شويد اه را آسيب برسانيد و بعد از آنچه كرد  ي گروه  يبه نادان

تصديق   ملعون   آن   سخن   من مؤ   شخص   كه اگرچه   را   آن  به   هم   خارجي   قرائن   بعضي   كند، 
 گردد.   ضميمه 

 خود راه   بر دل   آدمي   كه   است  شده، ظّني   نهي  و از آن   مذموم  شرعا   كه   از سوء ظن  مراد
را اظهار نمايد.    دهد يا آن   را ترجيح  بدي   طرف  كرده  ل ماي آن   جانب  را به   نفس   دهد و سپس 

بد و مجرد    گمان   نيست. امتياز بين   آن، سوء ظن   ترجيح   بدون   دل   به   اما مجرد خطور امري 
باعث  اگر آن   كه   است  چنين   در دل   خطور امري  شود،    فردي  به   او نسبت   تغيير دل   تصور 

 دل   خطور به   محض   الزم، ولي  آن   و دفع   است  او پديد آيد، سوءظن در    يا نفرتي  كراهت   مثالا 
َتنُِبواَْكثيرا ْْْياَْاي َهاْالَّذينَْ»نيست:    اياخذه را مؤ  ْاِنَِّْْْمنَْْْا َمنُواْاج  َضْْْالظَّنِّ ْاِث م َْْْبع  ُسواْوَْالْْْوَْْْالظَّنِّ ْتََجسَّ
ْالْ َتب  ُضُكم َْْْيغ  ضا َْْْبع  َْْْبع  اَن ْْ َْاَحُدُكمَْْْاُيِحب  مََْْْيا ُكلَْْْْ تا َْْْاخيهَِْْْلح  تُُموهَُْفَكرَِْْْمي  الل هَْْْوَْْْه  ْتَو ْْْالل هَْْْاِنَّْْْاتَُّقواْ ْاب 

ايمان آورد  يكسان  ي ا  :َرحيم ْ از بسيار ا هكه  پار  ها ناز گما   ييد    ها ن از گما   يا هبپرهيزيد كه 
از شما دوست دارد    يآيا كس  ،نكند  ي از شما غيبت بعض  يجسس مكنيد و بعضت گناه است و  

 پذير توبه از آن كراهت داريد پس از خدا بترسيد كه خدا  ؟!ش را بخوردا هكه گوشت برادر مرد
 . «مهربان است

  فرموده  كامل   نهي  مقدس   شارع   جهت  اين   است، به   ابدي   شقاوت   بد موجب  گمان   چون
 )ص(اكرم   رسول   حضرت   كه   شود، چنان   ديگران   بدگماني  سبب   كند كه   كاري   آدمي   كه   از اين 

خود    نيز فرموده: هر كه   السالم عليه  منين اميرالمؤ   بپرهيزيد. حضرت   تهمت   فرموده: از مواضع 
پرهيزكار و   عالم  گردد. حتي او بدگمان  به را كه  نكند كسي  درآورد، مالمت تهمت  محل  را به 

برد. زيرا هر  بد نمي   او گمان   به   كسي  نكند كه   مردم، خيال   در بين   و ديانت   صالح   ه ب  معروف 
را   باشد، همه   مردم  جميع   اعلم   گرچه   فردي بلكه   يك   به   او  ننگرند،  كثير،    اگر جمعي   نظر 
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 عيوب   طالب  ر هستند كه ديگ  نمايند، جمعي  بر صحت   و را حمل ا  افعال   همه   و باطنا،  ظاهرًا
 او باشند.   به  صدد اتهام  در  و هميشه  او بوده

د  بين  از آدمي  كه   خيري   هر عمل   دشمني، پس   چشم   نگرد مگر بهحسود نمي   دشمن 
در و  تجسس بپوشاند  همه   عيوب   صدد  و  باشد  مانند خويش   او  رسوا    پندارد؛ چون   را  خود 
از    ايشان   روند و زبان   از فكر او بيرون   او ظاهر سازد تا مردم  او خواهد و عيوب   شده، رسوايي 

  خدا به   ن دور دارد تا بندگا   تهمت   خود را از موضع   كه   است   منبر هر مؤ  گردد. پس   او كوتاه
  سبب  نگردد، زيرا هر كه   ايشان   معصيت  نيفتند و او شريك   معصيت  بد نبرند و به   او گمان 
 است.   او شريك  شود در گناه  ديگري  معصيت 

آن   گمان   درمان   راه  از مالحظه   كه  است   بد  آن   بعد    گمان   كه   ضدش   و شرافت   فساد 
خود را با او بد نسازد و    دل   رسيد، اعتنا نكرده  اطرشخ  به   سوء ظني  است، از هر كس   نيك 

در    نكند، كه   تنها كم   او را نه   به  نسبت   و احترام   را با او تغيير ندهد و تفّقد و اكرام   رفتارش 
از   آمده  غيظ  به شيطان  سبب  او را دعا نمايد، تا بدين او بيفزايد و در خلوت  و دوستي تعظيم 
 خاطر او نيفكند.   بد به  و احترام، ديگر گمان  ظيم تع اين  خوف

  اين   كني، نه   نصيحت   بايد او را در خلوت   نمودي،   مشاهده   منياز مؤ   اگر خطا يا لغزشي
از خطاي  و بدگويي  غيبت   به  شروع  كه بايد  لغزش   كه  چنان  باشي  او محزون   او نمايي.    از 

محزون  از  و غرض   شويمي   خود  نجات   تو  هالكت   نصيحت،  از  رفتار    چنين   باشد. چون  او 
 شود.  جمع  او، هر سه  و نجات  بر خطا و نصيحت  حزن  بر تو ثواب  نمايي،

  ننمايد، بلكه  بر بدي بد نبرد و گفتار و كردار او را حمل  گمان  مني مؤ  هيچ  بايد به انسان 
بيند و هر سخني   كه  هر عملي  او  ا  كه  از  به از  اگر   حمل   محامل   بهترين   و شنود،  اما  كند. 

  به  و احتياط   باشد، حزم  و دنيوي  ديني   زيان   سبب  شود كه  و راست  واقع   بد او مطابق   گمان 
 او نرسد.    به او وانگذارد تا ضرر و خسراني خود را به  و دنياي  جا آورد و امور دين 

 
 

 
 

و حسد    آنها شهوت، بطالت، حزن   ترين و مهم   از حد شمار است   بيش   جذب   قوة  امراض 
 است.    از ردائت و چهارمي و سومي  از تفريط  افراط، دومي از جهت  است؛ اولي 
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و    از مأكوالت   لذت   و آز در طلب   حرص   بر مذّمت   شرحي  اجمال   طريق  به  از اين   پيش 
 شد.   بيان  وباتمشر 

و    مال  و اتالف   بدن   و الغري   و ضعف   ديانت  نقصان   اسباب  از بزرگترين   بر شهوت،   حرص
  به  مادي   از محبوب   است  فكر و خيال   انصراف   آن   آبرو است. عالج   رفتن   و از بين   اضرار عقل 

  به   شهوت   قوة  و تسكين   اضل ف  با همنشينان   و مجالست  دقيقه   علوم  به   قدر طاقت، و اشتغال 
رسد،   را ضعفي  بدني قواي  كه  يحد به  و شراب از طعام  و خودداري  مشروعه  عوامل  استعمال 

 نشود.  سقوط منجر به  كه  شرطي به
اتقياء حضرت    و نزول   مصيبت   وقت   به  است، يكي  فرموده: صبر دو قسم   )ع(علي  سرور 

 بهيمي   نفس   منع   گيرد. ديگري   پيش   مردانگي   طريق   آن   صعوبت  در تحمل   بنده   كه   لّيتب
 آن، دندان   ترك   مرارت   عنمايد و در تجرّ رو  كه  و امر نامشروعي   معصيت   به  از ارتكاب   است

 بر جگر نهد.   صبوري 
آن  نيز  مي   و  قسم بزرگوار  دو  ذكر  يكي   فرمايد  آن   پيش   مي حرا  چون   است:  از    آيد 

  هوس   ديدة  حرامي   لذت   به  كه   خودكام  نفس   طلبد، و به   ياري   خويش   از خداي   شده  منصرف 
آيد ياد   پيش   مصيبتي   چون  نمايد. ديگري  معصيت   آن  ترك   را ياد نموده  الهي   گشاده، خشم

 او دهد.   قضاي رضا به  كرده حق 
و    من مؤ  ورع، زينت   كه   كن  را رعايت  و پرهيزكاري  فرمود: ورع   )ص(اكرم  رسول   حضرت 

انسان   است   دين   ستون  ورع   به   و  همچنين   مقربين  مرتبه   اوج   به  كمند  نمايد.   آن   صعود 
ورع   حضرت  كشتي  فرمود:  همچنان   مانند  كشتي  كه   است،  جز  دريا  ورطه  نشينان در    از 
انسان   نجات   هالكت  بدون   نيابند،  امواج   ورع   نيز  غرقاب   نفساني  هايهوس   از    به  هالكت   و 
 نرسد.   نجات  ساحل

 ود را از  ـو نياز خ دعا برداشته  هـب دست  هـك اي فرمايد: بنده مي  )ص(االنبياءخاتم  حضرت 
 دعاي باشد، چگونه  حرام  او از طريق  و پوشش  خورش  كه حالينمايد، در   مسئلت  الهي  درگاه

مستجاب  اگر كسي  او  فرموده:  نيز  و  امت   شود؟!  كند،    از شهوات   شهوتي  ترك   من   از  دنيا 
  از حرام  ايلقمه   فرمود: ترك   ع()صادق   گرداند. حضرت   اكبر ايمن   او را از فزع   خداوند متعال 

 تر است.  خوش  نماز سنتي  از دو هزار ركعت  تعالينزد حق 
و    را بسته   آدمي   همت   بال  كه  است   كفر، طمع   از اصول   فرموده: يكي  )ع(حسين   حضرت 

  خداي  گزاري حاجت   واب اب  كه   است  كار غافل است. طمع   نموده  محروم  عزت   اوج   به   از طيران 
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بار داده، و    دو جهاني   مطالب   عرض   را براي   ُخرد و بزرگ   نالة  گشاده، و پيك   هر آني   رحمان 
 بردار نيست.  دست  بندگان  احتياج  از گريبان  رحمتش  جذبة 

  كه   همتانيصاحب   شدايد است. خوشا به   و اعظم   بوده  محامد خصال   ال، داس و سؤ   طمع 
اند.  استغناء سوخته   آتش   را به   ديگران   ياري   و خار و خس   دوخته   خلق   از احسان   طمع   م چش

فقير و تنگدست  ايشان  اغنياء   هرچند   محسوبند. حضرت   توانگران   و سلك   باشند، در شمار 
او    نفس   كه   است  نياز كسيبي   نيست، بلكه  مال   بسياري   به   نيازيفرمود: بي  )ص(اكرم  رسول 

 باشد.   غني
نفس  كه  خودكام  شوم  دل  اي  اي گشته   اسير  حالل بي  اي،  اي   تميز  حرام،    مجوس   و 
اي   حرص  آتشكدة  آز،  آرزوهاي  محبوس  و  تا چند پشت   زنجير  دراز،  و  خدا    فرمان   به  دور 

  تكليف  مراحل   و از طي   وي َر  و هوس  هوي  و راه   گرداني  تهي  از نقد ورع   دل   و گنجينه   كني
هماي   بازماني   دست  كه  اندازي؟ سعادتمند كسي   مردارخواري   به   كركس  را چون   همت   و 
و    ته ياف  رهايي   هوس   قفس   از تنگناي   روحش   و مرغ   كشيده   نفساني  لذات   و آز از دامن   حرص
 پرواز آيد.   به روحانيت و فضاي  علّو همت  در اوج 

جهاني  حرمان   مقتضي   بطالت چه   دو  رعايت  اهمال   است،  انسان   در  به   مصالح،   را 
كشاند. زيرا    اخروي   فالكت   او را به   ابدي   سعادت   از اكتساب   رساند، و غفلت  دنيوي  بدبختي 

كه   غايت  حصول   براي   اصلي  سبب واجب   افاضه   مستدعي   ايجاد  توجه  تعالي  جود    است، 
  و نزاعند چه، بطالت   دشمني   در مقام  خويش   با خالق  در حقيقت  بطالت  اهل   د. پس باشمي

 نيست.  آن  و مذمت  قبح  شرح به  و نيازي فساد است  اين  متضمن 
 گريو طفيلي   نفس   و حقارت   مانند مهانت آن،   تابع   و رذايل   طبعي و پست   همتي اما دون 

و   از اسراف   كه   و آالم   امراض   و انواع  است   از تقرير و بيان   غنيو جالل، مست  حشمت   و زوال 
 و مقرر است.    معلوم  طبي  تجاوز از حد پديد آيد، در علوم

تأّلم  فقد محبوبي   است   نفس   حزن،  فوت   از  از  بر   است   حرص   آن   مطلوبي، و سبب   يا 
شهوات   جسماني  مقتضيات  حسرت   بدني  و  فقد  و  فوت   ان بر  البته   و   كسي  حالت  اين   آن. 
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  و مقاصد تحت   مطالب  جملگي   به  داند و وصول   را ممكن   و لذات   محسوسات   بقاي  كه  راست 
 شمرد.   را ناممتنع  تصرف 

  عالم  دارد، داند كه   نگه  انصاف  آيد و شرط  اگر بر سر عقل  حزن،  مرض   مبتال به   شخص
  بر محال  طمع   است. پس   عقل   عاَلِم  و ثابت، امورِ   باقي  نباشد بلكه   ييبقا و    را ثبات   جسمانيات 

فوت   نكرده بر تحصيل   اندوهگين   از  و  اين   خويش   همت   كمالي،  مطلوبات   نشود  در    گمارد. 
  و خّرمي   فزعرسد بي  امني   نگردد، به   مادي   محبوب   از فقد و زوال  و متألم   ، ديگر متأسف حال

و    اسير حزن   االّ حيرت، و  يابد بي  يقيني   و ثمرة  حسرت كند بي  حاصل   و مسّرتي   جزع بد بييا 
 نماند.   خالي محبوبي  و فوت  از فقد مطلوبي  گاهانتها و هيچ شود بي المي 

 موجود خشنود شود و به   به  الل الي  سالك  كه   است  آن   جميله  و اخالق   اقتداء بر عادت 
اصناف  تأسف   مفقود در  اختالف   خلق   ننمايد.  معاش خواسته   و  و  كه  تأمل   ايشان   ها    كند 
قسمت   نصيب   به   هريك  حدي   خويش   و  است   راضي   تا  خشنود  ُْْْكل ْ»  و  ِهم ِْْْحز ب  َلَدي  ْبِماْ
  سنت  همين   فضيلت   . اگر طالب«ند ندل خوش ك   است به آنچه نزدشان    يا ه هر دست  :َْفِرُحونَْ

برنگردد، برتر از    سرور و لذات   به  كمالي   منافع   و تحصيل   مناهج   از پيروي   را برگزيده   و طريق 
جهالت   به   كه   است  جماعتي   آن  ضاللت   قيد  بند  چه   و  محقّ   گرفتارند.  ايشان   است   او   و 

 او ولّي و شقي، بلكه سقيم  و ايشان و سليم  ُمخطي، او صحيح  و ايشان است  ُمبطل، او ُمصيب 
ايشان  و  لِياءَْْْاِنَّْْْالَاْ»او    اعداي   خدا  ِهم َْْْخو ف ْْْالْْْالل هَِْْْاو  َزنوُنَُْْْهم ْْْالْْْوََْْْعَلي  بر :َْْيح  باشيد كه  آگاه 

«شوندمي است و نه آنان اندوهگين   يدوستان خدا نه بيم
 صاحب   انحراف   سوء اختيار خود ايجاد كنند. دليل   را به   آن   مردم   كه   است   حالتي   حزن

فقدان   حزن طبيعي،  امور  نوميدي   رغبت   از  مطلوب   و  كسي   خويش   از  اگر  نظر    به   است. 
اسباب   حكمت   طبيعي، و محزون   نه   است   ضروري  نه  حزن   كند، دريابد كه   تأمل   حزن   در 
َسْلَوت   سكون   بازگشته،   طبيعي  حالت  به   مسرانجا  چنان   و    مصيبت  به  مبتاليان   كه   يابد. 
  به مدتي،  اندك  شده، بعد از گذشت عارض  از حد بر ايشان  فزون حزني كه و دوستان عزيزان 
 و ِملك  مال   فقد  به  كه  كساني  اند. همچنينكرده  را فراموش   آن   كلي  و به  آمده   و فرح  نشاط
خاطر   و تسّلي   آرامش   به   ايشان   بعد ناراحتي   اند، كمي گرفتار شده   و غم   اندوه   چند به   روزي 

 است. گشته   تبديل 
خدا    به  و خوشدلي  را با خشنودي   الهي   امانت   كه  است   آن   شكرگزاري   مراتب   كمترين 

  را بستاند. مراد   ها بگذارد و اخسّ داده  ِعّر افضل مُ   آنجا كه   نمايند، خاصه  شتاب   در اجابت  داده
را بر   و زورمندان   سركشان   رسد و نه  بدان   متعّرضان   دست   نه  كه   است  و عقل   از افضل، نفس 
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  در ميان   عدالت   حفظ   و هم   ماست  جانب  رعايت   افتد و در اخذ اخس، هم   شركت  طمع   آن 
 شويم.  محزون  چيزي  ما، لذا نبايد از فقدان  نوعانهم 

  است   است، شايسته   عاريتي   نبود كه   بيش   عيب   فرمايد: اگر دنيا را يك   از بزرگان   يكي  
 آن   تجمالت   گرفتن   عاريت   از به  همت  ارباب  كه   مايد، چنان نن   التفات   بدان   باهمت   شخص   كه

حكيمي   ننگ  از  سبب   دارند.  قلت   نشاط  فرط   پرسيدند  من   حزن  و  فرمود:  چيست؟  بر   تو 
 شوم.   اندوهگين  آن  تا از مفقود شدن  ننهم  دل  چيزي

  قلب   به   فساد آن   هر امري و از    است  معاصي   ترينو بزرگ   امراض   ترينحسد از مشكل 
پيغمبر خود را بعد از    تعاليشد. حق   واقع   زمين   در روي   بود كه   ايخطيئه   بيشتر است، و اول 

ْحاِسد ِْْْمنْْْوَْ»  از شر حسد امر فرموده  بردنپناه    به  و ساحر   از شيطان   استعاذه   به  مأموريت  َْْشرِّ
 است. شمرده   آنان  و حاسد را در رديف  «حسود آنگاه كه حسد ورزد  و از شّر:ْاَْحَسدَْاِذ

  :  فرموده  السالم عليه   حسين   حضرت 
بركنار    صفت   از اين   ايمان   و صاحب  از حسد بيزار بوده   فرموده: ايمان   )ع(منين اميرالمؤ   حضرت 

 بودن ايمان، راضي  بزرگ  زيرا از اركان  است ايمان  اخبار مذكوره، حسد دشمن  حكم  است. به
تن   اق رز   قسمت   به قدر حكيم   به  دادن   و  و  كه   االطالق علي   قضا  در    است،  را  و خطا  سهو 

  كاتب   ِني. دست  و اشتباه  را غلط   گيرش عالم  علم   و ساحت  نيست  او راه   و عطاي   منع   حريم
  عدل  مستقيم  از جادة  تقديرش  قلم  عباد هرگز نلرزيده، و قدم  مصالح در تحرير ارقام  ايجادش 
   است. انقياد و امتثال  قضا خالف رضا بر كردة عدم  نلغزيده، پس  باب  هيچ   و داد به 

نعمت، روز و    آن   و در انتظار انتقال   بردن   نعمت   ارباب   حسد بر احوال   كه   است   پر واضح 
منافي  دل   خون   شب رضاست  تسليم   خوردن،  اركان  كه   و  حضرت   ايمان   از   )ع(علي  است. 

بان ْْْودَُْالَحسُْ»  فرموده حسد    . چه«است  و خشمناك   ناراضي  تقدير الهي : حسود بر  ال َقَدرِْیَْعلََْْْغض 
من، و قدر و    به   نه  شده   داده   ديگري  به  چرا نعمت   كه   نيست   و خرد جز اين  عقل   در قاموس 

  است  مرا شايسته   او راست   كه  و اعتباري  مرا نگشته، و عزت   گشته   را روزي   فالني   كه  منزلتي 
 را.   وي نه

و    دين   گناهان، خانه  دارد و از سيالب وا مي  معاصي   انواع   را به   حسد آدمي   خبيثه   صفت
  سرافرازي   نخل   و تيشه   ايمان   بوستان   آفت   كه   بر آن   گذارد. حسد عالوه   ويراني  رو به   ايمان 

آدمي   جهان   آن  اين   است،  نزد  دنيا  در  آن   را  ميزان   زشت  و  در  و  خوار  سبك   و  و   امتياز 
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  مذلت  حضيض   به   و كرامت   خود را از فراز شرف  نامحمود، صاحب   صفت   مقدار گرداند؛ اين بي
 افكند.   و خواري 

 ار رشته دوّ   چرخ   حسود خلد، و گردش   كشد در دل   خاري  هر كسي   از پاي  زمانه  دست
محكم   هركسي   حيات  شيرازه   را  هم   تابد،  از  او  دل   خاطر   حيات   رشتة از    مفتونش   بگسلد. 

دنيا    هاي نعمت   و نزار و از لذت   رنجور است   هميشه   مرض بال، و بيبسته   است   مردم، مرغي 
 متغّير، و ادراك   زهر حسد هميشه   از تلخي   ناپسندش   برخوردار چه، مذاق   كمتر از ديگران 

است. حضرت   وي  تنّعم   لذت  َْحب سَُْْْال َحَسدُْ»  وده فرم  السالم عليه   علي  الموالي مولي   را دشوار 
وحِْ است:ْْالر  روح  حبس  نيز    «حسد،  را  :ْْال َجَسدَُْْْيذيُبَْْْال َحَسدُْ»   فرمايد:مي و  بدن  حسد، 

مبتال سازد و در    و اندوه  غم   را به  حسد انسان   كه  است   آن  مباني  كالم، صدق   . لّب« گدازدمی
 خورد همچنانرا مي   فرموده: حسد حسنات   )ص(اكرم  رسول   حضرت گدازد.    و مالل   غصه   بوته
 را.   هيزم آتش  كه

  صفتي  انسان   است. براي   دنيوي  و مالل   اندوه  و مايه   اخروي  و عذاب   نكال  حسد موجب 
مرضي  و  از حسد  آن كشنده   ناپسندتر  از  مرد    تر  به   ِخردپيشهنيست.    دامان  انديشه،   آب   را 

  اين   دواي   سبحاني  و توفيقات   رباني  عنايت   شستن، و از دارالّشفاي   صفت  اين   وجود از لوث 
از دواهايي  ضروري   خواستن   مهلك   مرض  نافع   مرض   اين   كه   است.  اين   را  را    درد جانكاه   و 
 بنياد است.  سست سراي  اين ييقا بدر بي  و انديشه است، تفكر در مرگ  دافع 

 است   ممتاز باشد، اين   از همگان   فوايد و امتيازات   به   خواهد كه حسد مي  حسود از فرط 
و حرص،    از جهل   است  خود كند. حسد مرّكب   به  آن   و جذب   از ديگران   آن   بر زوال   همت   كه

كه  نداند  حسود  م   يك   دنيوي   خيرات   اجتماع   و  را  فرض   حال فرد  بر  و  اجتماع،    باشد 
 نتواند.   مندي بهره

اند:  فرموده  است، و بزرگان   صفات   ترينو زشت   ترينحسد قبيح 

   
حق مي   )ص(اكرم  رسول   حضرت  به   طايفه  شش   تعاليفرمايد   به   خصلت   شش   سبب  را 

 برد:    دوزخ 
 و ستم.   ظلم  سبب  را به  امراء و حّكام - اول 
 تعصب.  واسطة  را به  اعراب  - دوم
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 تكّبر.  جهت  را به  اقتدار و شوكت سا و اهل رؤ  - سوم
 خيانت.  واسطه  را به  تجار   - چهارم

 واجبه.   عبادات  آداب  و ندانستن  جهالت سبب روستاها را به  اهل  - پنجم 
 حسد.   واسطة  را به   علما  - ششم

رساند    خويش   نفس   د خود ضرر به حس  فرمايد: حاسد به مي  ع()صادق   حضرت   ناطق  امام 
 ابدي   حسد خود سزاوار لعنت   به   ابليس   كه   محسود رسد، همچنان   ضرر او به   كه   از آن   پيش 

ارتقاء به   اجتباء و ُهدي   محل   را به  )ع(آدم   حضرت   شد، ليكن  عهد و اصطفاء   حقايق   مقام   و 
 است:   بر حسد مترتب  اخروي، چند ضرر عاجل و نكال  نظر از وبال قطع  رسانيد. بنابراين 

 طاعات.   افساد و تباهي  - اول 
در    وادارد كه   و شروري  ذنوب   انواع   حسد او را به   و شرور، زيرا كه   معاصي  ارتكاب   -  دوم

  وقت  است: به  عالمت   حاسد را سه   اند كه فرموده  محسود باشد. بزرگان  نعمت   انتظار زوال   آن 
اين   نمايد و كتمان   حضور تملق  از فواحش   نفاق   عين   عداوت، و   است؛ در غياب   مذمومه   و 

 نمايد.   محسود رسد شماتت به مصيبتي  كند؛ و هرگاه غيبت 
اند  گفته   كه   و مصيبت. چنان   و عذاب   وبال  انواع   انضمام  فايده، بهبي  و تعب   مغ  -  سوم

  است و غيظي  ثابت است او را خشمي  تر نيست، زيرا كه شبيه  مظلوم  از حاسد به  ظالمي هيچ 
 الزم.   است  و غمي  دائم 

چه  حرمان   -  چهارم خذالن،  است   و  به  كه   نادر  چگونه  خويش   مراد  حاسد   به   رسد. 
 بندگان   به   احسان   از غايت  كه   است   الهي   نعمت   مقصود او زوال   كه   آن   مقصود رسد و حال 

لَْتَََتَمنَّو ْْْالْْْوَْ»  و فرموده   خود عطا نموده  َضُكم ْْْبِهِْْْالل هُْْْاْماَْفضَّ آرزو مكنيد  و زنهار  :َْْبع ض ْْْی َْعلَْْبع 

و دانا  ! خداوند حكيم «داده يديگر برتر  ياز شما را بر بعض يخداوند به سبب آن بعضآنچه را 
آن،    در تبديل   تغيير و سعي   تمّناي  نموده، پس   بالغه  حكمت   رعايت  تفضل   در اين   يقين   به

 با تدبير او.  است  و مخالفت  االطالق علي  با حكيم  است  ضّديت 
  ض مح  غير. به   نعمت   زوال   آرزوي  به   است   شهوت   انگيزة   شدن   حسد، برانگيخته   حقيقت

تر راسخ   در نفس   و غضب   روز خشم روز به    يافته   شدت   غضبيه   حسد در نفس، قوة  پيدايش 
  اين  گردد. چون   نعمت   آن   زوال   اسباب   در برانگيختن   و حَيل   مساعي   انواع   شود، و مستلزم 

 سالطين   و  امراء و حّكام   در پيش   ميسر نيست، حاسد گاهي   سهولت  به  احوال   در اغلب   زوال 
مقصد    در اجراي   ثريو مؤ  مهم   توانند عامل مي   ايشان   داند كه محسود كند، زيرا مي   سعايت
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اگرچه   شوم باشند،  شده   حال  شامل   الهي   عنايت  غالبا   او  نتيجه   محسود  تمام  نفع   به  و   او 
 شود. مي

عالم، زيرا هرگز حسد بر    خرابي  اسباب   بر پيدايش   است  كلي   ، باعثمذموم   صفت   اين 
 است. به   و مقام  و قدرت   فضل   بر ارباب   فقط   آن   تعلق   نگيرد، بلكه   چيز و عاجز تعلق بي   مردم
  او برآمده نعمت  او درصدد ايذاء محسود و زوال  با تحريك  كه  حاسد و كساني مقدار كه  همان 

وقت  صرف   و  را  ايفاي   خود  از  نوعي  شخصي   وظايف  كنند،  اين   و  و  ضرر    قهرًا   بازمانند  بر 
 است.   بشري جامعة   زيان  و به  عالم  و آبادي عمران 

 است:   مرتبه  حسد را سه اند كه فرموده  بزرگان
 خود نباشد.   به  آن  خواستار انتقال ه گرچ غير است نعمت  دار زوال دوست ه ك آن  - اول 
 يابد.   او انتقال به  كه طريقي ا خواهد به غير ر نعمت  زوال  كه آن  - دوم
براي   نعمت   آن   مثل   كه  آن   -  سوم بدون   را  تمنا كند  از    نعمت   زوال   خود  اگر  و  غير، 

نابودي  تحصيل  آيد  عاجز  آن   نعمت   مقصود  تا  را خواهد  او فضل   غير  بر  را   و رجحاني  غير 
 نباشد. 
 و محمود و مرغوب، گاهي  است غبطه  به موسوم را كه  ايو مجاز، مرتبه  تشبيه  طريق  به

 محمود.   و يك  مذموم  اند، سه را چهار اعتبار كرده و مراتب در حسد شمرده  داخل 
 داراست، و كوشش   ديگري   آنچه   مثل   به  است   و جاه  و قدرت   و مال   فضل   غبطه، تمناي 

تحصيل  مشروع  به   آن   در  صورت   كه   شرطي   به   طور  زوال   در  نخواهد؛    نعمت   ناتواني،  غير 
يا  كمال  به   شوق  و حسد؛ غبطه   غبطه   ميان   است  فرق   نامند. پس   هم   را منافسه   غبطه   چنين 

احساس  كه   است   مطلوبي  غير  و حسد همراه   آن   زوال   تمنايبي  كرده   از  غير،  تمناي   از    با 
 از غير است.   زوال 

گونه   غبطه  غبطة   دو  در  مذموم.  و  محمود  و    كماالت   به   متوجه   محمود، شوق ْ   است: 
 دنيوي.   و لذات  شهوات  به متوجه  مذموم، شوق ْ   است، و در غبطة  سعادات 

بردن مي   )ص(اكرم   رسول   حضرت  حسد  نيست  فرمايد:  اول   دربارة   ااّل  جايز  شخص:    دو 
  مردي  كند. دوم  مصرف   حق  را در راه   و او آن   عطا فرموده   او را مال  تعالي  خداي   كه  مردي 

  آرزوي  آموزد. گرچه   خاليق   به   كرده  عمل   علم   آن   و او به   داشته   ارزاني   او را علم   تعاليحق   كه
 مقام  خواهد؛ در اين   ايشان   نعمت   زوال   كشد كه   جايي  نبايد به   ولي  نيست   مذموم  حاالت   اين 

 اند.  را حسد ناميده  مجاز غبطه  طريق  به
مؤ مي  )ص(اكرم  رسول   حضرت  و    موصوف   غبطه   پسنديده  خصلت   به  من فرمايد:  است 

خداوند    كه   آن   كرد و حال   توان   شك   منافسه   در حسن   حسد. چگونهناپسند    صفت   به   منافق 
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اِليْ»  فرمايد:مي   متعال  ِفَرة ْْْسابُِقواْ آمرزش  يبرا:َْْربُِّكم ِْْْمن َْْْمغ  به  بر   يرسيدن  پروردگارتان  از 

َيَتناَفسِْْْذلَِكْْْفيْْْوَْ»   فرمايد: ميو نيز    « يكديگر سبقت جوييد   ها نعمتو در اين  :ْْال ُمَتناِفُسونََْْْفل 

 . «گيرند  ي مشتاقان بايد بر يكديگر پيش

مستحب   واجب  به   است  منقسم   منافسه  اّولي   و  مباح؛  فضايل   منافسه   مثل   و  و    در 
دومي   انفاق   جهت   اموال   تحصيل  مكارم   منافسه   مثل   واجب.  آداب   اخالق   در  محاسن  و    و 

در    توّسع   جهت  اموال   تحصيل   مثل   مستحبي. سومي   انفاقات   جهت  به   اموال   و تحصيل   افعال 
 نگردد.  منتهي  حرام  به  كه تي صور

 تحصيل   پس   
عبادت   به   مادي  امكانات  حق،  مرحله   است  خاطر  در  رديف   ايو  ولي   در   نفس   فضايل، 

 گردد.   و حرمت  كراهت منجر به  كه  و بسا مباحاتي است  مذموم  آن،  طلبي فزون
 
 

 
 

 آن   توسط   و انسان   انوار اوست   و اشعه   و مظهر عظمت   ياد دوست  گاهجلوه  كه   دل   ينة يآ
خداي  شده   خويش   با  آن   آشنا  از  گلشن  روزنه،   و  از    است،  خويش   خالق   عظمت   ناظر 

 ديدن   جهت   كاينات  در نگارخانة  كه  گردد. چشميو تار مي   نما تيرهدوست  دشمن   همنشيني
در گلشن   صنع  و  براي   كردگار  آفريده   هايگل   چيدن   روزگار  آمد و شد    شده، محل   اعتبار 

ُدَرر    و شايسته   دلنشين   و نصايح   گوشوار مواعظ   اليق   كه   گردد. گوشيمي  نفساني  هايهوس 
رسول   سخنان  و  ائمه   )ص(خدا  دين  و  اكابر  وادي   و  مدخل   باطل  هايحرف  نمل   است،   و 

 دوست  و ذكر جميل   حق   بايد گويا به  كه   گردد، و زبانيمي   الطائل   سخنان   سلسله   پايهزار 
 مرگ   مصيبت   مبتال شود به  انسان  در نتيجه   گردد، كه مي  آن   و توابع   غيبت   به  باشد، آلوده

 است.    مصائب   اعظم  كه دل 
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  . 
مي   صحابه  به  )ص(اكرم   رسول   حضرت  آيا  فرمود:  كه خود  گفتند    غيبت   دانيد  چيست؟ 

ياد كردن   خدا و رسول  فرمود: غيبت،  داناترند.  برادر مؤ   توست  او    باعث  را كه   امري   من، از 
  هم  در برادر ما باشد، آن   گوييم   خدا اگر آنچه   رسول   گفتند اي   خاطر او شود. بعضي   رنجش 
 باشد!  تهمت  ااّلو   است ر در او باشد، غيبت است؟ فرمود: اگ غيبت 

نيست، و نزد    خالف   را در آن   اسالم   از علماي   احدي   كه  است   كبيره  از گناهان   غيبت 
است.   هشد  داده   بر آن  عذاب   و اخبار وعدة  و در آيات   است   از كبائر مهلكه  تحقيق   صاحبان

متعال  قرآن   خداوند  مي مجي   در  بعضي د  بايد  غيبت   فرمايد:  آيا   بعضي   از شما  نكنند،  ديگر 
داريد    كراهت   از آن   كه   خود را بخورد، البته   برادر مردة   گوشت  دارد كه   از شما دوست  يكي 
عذاب   پس  مي   از  نيز  و  بترسيد.  به خدا  زشت  دوست   كه  آنان   تحقيق   فرمايد:  امر  و    دارند 

 است.   دردناك  عذابي  گردد، برايشان  شايع ايمان  اهل  در بين  ناپسندي
 تر است. سخت  از ساير گناهان  بپرهيزيد كه  فرمايد: از غيبت مي  )ص(اكرم  رسول  حضرت 

كسي  بسا  گناهانش   زيرا  ساير  متعال  توبه   از  خداوند  و  ولي   توبه   كند  بپذيرد،  را    صاحب   او 
 نمايد.   حاصل  او كرده غيبت  كه  كسي  رضاي كه آمرزد مگر اين را نمي  غيبت 

غيبت  گيريسخت   سبب امر  اعظم   در  ميان   آن   شمردن   گناهان   و  كبيره،    معاصي   در 
غرض   ن آ  بودنمنافي   چه   االطالق علي  حكيم   با  حق   است.    نفوس   اجتماع   تعاليمقصود 
  معني  اوست، و اين   اوامر و نواهي   اتمام   خدا به   راه  سلوك   و آن   واحد است   طريق   به   خاليق 

  صفا و صميميت  نپذيرد مگر به   تحّقق   هم   ها، آن انسان   و تعاون   همياري   نشود مگر به   تمام 
تراحم  و دوستي  نفوس   ابل متق الفت   و اجتماع   و  اشتغال   بر  با  اما    غيبت  به   مردم  و محبت. 

و كينه  بين   يكديگر، حقد و حسد  بناي  ايشان   در  و  آيد    گشته   ويران   و محبت   الفت   پديد 
ر منجر  تسريع   كه  گردد. لذا هر معصيت   نقض  تعالي حق   نيايد، و غرض  فعل   به  و تعاون   ياري

 بيشتر است.   آن  شديدتر و عذاب  آن  گردد، نزد خداوند مفسدة  الهي غرض  نقض به
  از عايشه   است   گردد. نقل  نيز حاصل   ايماء و اشاره   به   نيست، بلكه   منحصر بر زبان  غيبت 

وقت   زني   گفت   كه شد،  وارد  ما  اشاره   رفتن   بر  رسول كوتاه  كه  كردم  او  است،   )ص(اكرم  تر 
  نقض  براي   كه   گردد مگر اين   نيز حاصل   نوشتن   به  او كردي. غيبت   غيبت   تحقيق   فرمود: به 

 باشد.   ضروري و غير آن  شرعي در احكام باطل اقوال 
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انواع  ثن  غيبت، مدح   از  نمودنو  اين   قصد غيبت  به  است   كسي   اء  مانند  گويند    كه  او، 
متقي   فالني  صالح   بسيار  است   و  عابد  اوقات   و  بيشتر  حسنه   و  امور  در  را    مصروف   خود 

صبر و   از قلت   ما گرفتاريم   آنچه   و به   داده   روي   امر فتوري   او را در اين  تازگي   دارد، ولي مي
  وسيله  اين تا به قصد غيبت  خود نمايد به  نفس  است. ابتدا نكوهش شده  مبتال  سستي، او هم 

 -  رسد: اول ظهور مي   از او به   كبيره  گناه  سخن، سه   اين   بر او وارد نمايد. اما در ضمن   نقصي
دوم مؤ   غيبت   -  ريا.  ضمن   منبرادر  سوم  مقدمة   در  به خ  نفس   تزكيه   -  مدح.   تشّبه   ود 

 شعار ايشان  نفس  و مذمت  خود نيست، و مالمت  افعال  به را اعتقادي صالح  اهل  صالحان. چه 
 ريا.   بر وجه نه  ليكن  است

جمله  اهل   جمعي   كه   آن   غيبت   اقسام  از  و    مشغول   كسي   غيبت  به   مجلس   از  شوند 
  الل،از آنها گويد سبحان   ننمايند. يكي   توجه   آن   بر   ديگر پرداخته   حكايت   به   از حاضران   بعضي 
 و ذكر الهي  باشد! تسبيح  غيبت  بر استماع  حاضران  و مقصود او تشويق  شده  واقع  امري  عجب 

 گرداند.   و معصيت  را واسطة خباثت 
انواع  ود! نب  چنين   من   گمان   كه  تعجب   بر سبيل  است   غيبت   به  دادن غيبت، گوش    از 

ازدياد كالم   گوينده  نشاط  موجب   سخنان،   ِقسم   اين   چه، باشد.    سخنان   گونه  اين   و نقل  در 
تعجب  ارادة   گويا  رديف   فردي  كند؛ چنين   غيبت   بيشتِر  استخراجِ   او  در   كنندگان غيبت   نيز 

 است. 
شنونده  )ص(اكرم  رسول   حضرت  به  هم   غيبت   فرمود:  مانند    اگر  باشد  رضا  قصد 

نيست.   بري   غيبت،   و انكار، قصور كند از گناه   بر دفع   است، و اگر با وجود قدرت كننده  غيبت 
دشوار شود يا   برايش   محل   و غير او ترك   گوينده   نباشد و از خوف   دفع   را قدرت   اگر شنونده 

و انكار    ظاهر منع   زبان   انكار نمايد. اگر به   دل   ناچار بايد به   انجامد، به  ضروري   نيازِ   فوتِ   به
 آن  نيز به   نفاق   گناه  از او نگردد بلكه   معصيت   رفع   منعي   چنان   باشد، به   مايل   دل   كند و به 

 شود.   ضميمه 
كه مي   )ص(اكرم   رسول   حضرت  هر  وجود    منيمؤ   نزدش   فرمايد:  با  او  و  كنند  خوار  را 

 خاليق،   در مجمع   او را روز قيامت   ننمايد، خداوند متعال   او اقدامي   و ياري  بر نصرت   قدرت 
نشود   ريخته   غايب،   من مؤ   آبروي  نمايد كه   تالش   فرمايد: هركه گرداند. و نيز مي   خوار و ذليل 

 ديگر از آن   كند. در حديث   او را حفظ   آبروي  قيامت در روز    كه  است  الزم   بر خداوند متعال 
كه   حضرت  هر  غياب   آمده:  حقي  حرمتيبي  مانع   مني مؤ  در  شود،  خداوند    الزم   او  بر  آيد 

  كه   غايب  من برادر مؤ   دربارة  فرمايد: هر كه آزاد نمايد. و نيز مي   دوزخ   او را از آتش   كه  متعال 
شّر را در   هزار باب  نمايد، خداوند متعال  غيبت  و دفع  كرده د احساناو كنن  غيبت  در مجلسي 
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 هفتاد برابر گناه   اوست   ننمايد، براي   دفع   ، كند، و اگر با وجود قدرت  از او دفع   دنيا و آخرت 
 كننده.  غيبت  

و   نصرت   غيبت،   آن   كنند و او با ردّ   مني مؤ  نزد او غيبت   فرمايد: هركهمي   )ع(باقر   حضرت 
را در دنيا و آخرت   نمايد خداوند متعال   ياريش  با وجود قدرت   نصرت   او   ياري   دهد، و اگر 

 گرداند.   پست او را در دنيا و آخرت  تعاليننمايد، حق 

  و رذايل   اخالقي   شود، عيوب   درمان   جسماني  ايداروه  معجون  به   بدني  امراض   كه   چنان 
به   نفساني بدينسان   دفع   حميده   و صفات   علوم   معجون   نيز  و    اخالق  به   اطوار سيئه   گردد، 
 بررسي   اوالا   است   الزم   بايد پس   معالجه   آن،   اضداِد اسباب   را به   شود. هر مرضي  مبّدل   حسنه 

 از آن.   لسان  نگهداري  عالج  بيان  و ثانيا  غيبت  هايو انگيزه علل 
انگيزه  اسباب   -   حضرت   غيبت   به   ارتكاب   هايو  و  است،  چيز   چند 

 است:  نوع  ده غيبت  اصل  كه  فرموده اشاره  طور اجمال  به  ع()صادق
  گردد و به   مستولي  بر شخصي   امور دنيوي، غضب   تزاحم   واسطة  به   شفاِء غيظ، كه   -  اول 

تقوي  قصورش   علت دين،  امر  ورع   در  غيظ   سبب   و  به   شفاء  نشده،  عيوب   او   منيمؤ  ذكر 
 پردازد.  

 از مسلمانان   مزاح،   براي  در مجلسي  جمعي   َاْقران، كه   و موافقت  وان ِاْخ  مساعدت   -  دوم
بر آنان   موافقت   كنند و عدم   غيبت  او،  انكار    را بر غضب  مخلوق   او رضاي   آيد، پس   گران   و 
 برگزيند.  الهي 

ْْوَْ»خود    كريم   در كتاب   ود هشدار خداوند متعالبا وج  و بدگماني، كه  ظن سوء  -  سوم
َتنُِبواَْكثيرا ْ ْاِنَِّْْْمنَْْْاج  َضْْْالظَّنِّ ْاِث م َْْْبع   ها ن از گما   يا ه بپرهيزيد كه پار  ها ناز گما   ي از بسيار:ْْالظَّنِّ

است  به   او داشته   در حق   بدي   ارادة   مسلماني  َبَرد كه  ، گمان «گناه    او سبقت  ييجوعيب   و 
به  اين   خواهد نمود.  بابِ ّ سد   براي   گمان،  مجرِد  به   كالم     او را در    ذكر عيوبش   او،  تا  پردازد 

 اعتبار گرداند.  را بي و كالمش  انداخته  ها از ارزش دل 
دهند و او    ها نسبت از زشتي   امري   او را به   و تمهيد عذر، كه   نفس   تنزيِه  ارادة   -  چهارم

 از من.   نه ظهور رسيده  از او به  عمل  سازد و گويد اين  منسوب  آن  را به  ديگري
نمايد تا    آنان  و تضعيف   همگنان    و عيبْ قدح   نفس، كه   و تزكيه  قصد مباهات   -  پنجم 

 كند.    خود باز جوييبرتري راه  وسيله بدين  
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  شده   حسد او افروخته   ۀ او كنند، ناير   همانندان   و ثناي  مدح   مردم   حسد، چون   -  ششم
تا مقام  مشغول   آنان  ذكر عيوب   به از قلوب   شود  را  احترام  عزت   و رفع   ساقط   مردم  آنها    و 

 نمايد.   ايشان 
  امثال  به شانو خوشحالي مزاح  نمايد كه  كساني مراعات  و مزاح، كه و َهْزل  َلِعبْ  - هفتم 

 يابد.   آنها منزلتي تا در دل  است   امور اين 
  او براي   به   ديگران   اعتنا نمودن تحقير و بي   جهت   و ريشخند كسي، به   استهزاء  -  هشتم  

 امور مايلند.   اين  به كه  مقاصد خود نزد كساني به نيل 

 از خواص  بسياري   كه   است  دشواري   ورطه  ابتالء غير، و اين   سبب   به  اظهار اندوه  -  نهم
  اين  بر او كند. گرچه   اظهار حزن   را برده  بلّيه   بصاح  نام  كه   كردند، بدينسان   سقوط   آن   به

فرد مبتال را    او را بفريبد تا نام  است، اما شيطان   ثواب   موجب  نبوده  مذموم   و غمخواري   ترحم
 شود، در حالي  گناه  منجر به   كه  است   طاعتي  گردد. اين   آزرده   آن   به  سازد و او از وقوف   فاش

 نمايد.   او اظهار غم  ذكر نام بدون  توانست مي  كه
از منكر در    نهي  طريق   به  خشم   از منكر، چه   نهي  از باب   نه   بر معصيت   غضب   -  دهم 

دهد   نسبت  معاصيش  ببرد و به وي نام در مجالس  كه آن  نه است، ولي بسيار ممدوح  محلش 
  بسياري   آن   ابهام  شود و از جهت   گناه  منجر به   كه   است  نيز طاعتي  نمايد. اين   و بر او غضب 

 افتند.   ورطه  در اين  از خواص 
معلوم راه   هاي انگيزه  شدن   با  مي   آن   درمان   غيبت،  آشكار  كهنيز  بداند    انسان   گردد 

  كه   ي است. كس  اخروي  و عقوبت  دائمي   عذاب   به   و گرفتاري   اليتناهي  نعيم   فوت   سبب   غيبت 
از    نموده   هوي   و مخالفت   گذراند و زجر نفس مي   سخت   عباداتِ   مشقتِ   عزيز خود را به   اوقات 

الهي ميباز  دنيوي   هايو خواسته   حظوظ امر  تا  انواع   برده  را فرمان   ماند   و عبادت   طاعت   از 
ارتكاب بهره با  گردد،  َمن َثُورا ْ»  اعمالش   غيبت،  مند  حسناتش   «پراكنده   يگردْْ:َْهباء ْ  باطل  و 

 بر باد رود.   و زحمتش  ، مشقت گشته 
  و غبن  بر نابودی آنها، او را حسرت  و عالوه است  كننده غيبت از صعود اعمال  مانع  غيبت 

 شونده! غيبت  عمل  نامة  به عملش  از صحايف  اوست  حسنات انتقال  و آن  است  ديگري

حضرت    سوختن   آتش   كه   است   روايت   )ص(رم اك  رسول  از   خشك   هيمة   در 
 در حسنات.   غيبت كه  االثر نيست سريع  چندان 
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در    بندگان   كه   فرمود: در روز قيامت   كه   )ص(اكرم   رسول   از حضرت   از مشاهير اخبار است 
بنده  حساب   موِقف  نامة   اي باشند،  و  آرند  به دستش   عمل   را  را  از    نگاه  دهند، چون   او  كند 

خود    زيرا از حسنات   نيست   من   صحيفه   نبيند. گويد خداوندا اين   در آن   خود چيزي   حسنات 
 است!   گشته   ضايع  از مردم  كردنغيبت   تو به  رسد حسنات  بينم. خطاب نمي در اين  چيزي

 از حسنات   كند، بسياري   مالحظه  را بدو دهند چون   عملش   را آرند و نامة   ديگري  آنگاه
آنها   كه  بينم مي  طاعاتي  زيرا در اين   نيست   من   عمل   صحيفه   بيند، گويد خداوندا اين   در آن 
به  نياورده  را  خطاب جا  كرده  غيبت   كه  است  جمعي   حسنات   اين   كه   رسد  ام.  از  تو  و  اند 

 است!   يافته  تو انتقال  صحيفه به ايشان  عمل  صحايف 

و    اسباب   انسان   كه  است   آن   تفصيل   به  غيبت   معالجه   اما طريق   -
 كند:   اضداد آن  به  را منظور داشته، عالج  فوق  گانهده هاي انگيزه

 غضب   عمال اگر با اِ   در خود كه   تفكر است   و خشم، به   شفاء غيظ   امر اول، يعني   درمان 
معصيت  او،  براي  كرده  الهي   بر  به  تسكين   و  خود  نمايم،    جرئت  الهي   حرمت  هتك   خاطر 

از    گشتن   خود و ايمن   غضب   عمالاِ   ترك   است   ٰ اولي  كند، پس   غضب   بر من   تعاليحق   شكبي
 الهي.   غضب 

نشود مگر    داخل   از آن   كه  است  را دري   دوزخ   تحقيق   به  كه   آمده  )ص(نبوي  در حديث 
نيز آمده:   سماوي   كتب   است. در بعضي   خواسته   الهي   معصيت   خود به   شفاء غيظ   كه   كسي

خود و ترا در    غضب   ترا در حين   خود، تا ياد كنم   غضب   مرا در وقت   پسر آدم، ياد كن   اي   كه
 كنم.  مي  را هالك  آنان  كه  قرار ندهم  كساني جمله 

يعني  درمان  دوم،  به   موافقت   امر  كه   آن   اخوان،    بر غضب   مخلوق   او رضاي   چون   كند 
حق   الهي  نمايد،  او غضب   تعالياختيار  پس   بر  نفس   كند.  بر  به  نموده  رحم   خويش   بايد    و 

 خدا گرفتار نسازد.   عذاب  ننمايد و خود را به  الهي  غير و توقير او، تحقير حق  رضاي  جهت
به   كه   است  آن   ظن، به سوء  امر سوم، يعني   درمان  از ديگري،  انتظار  ِد  مجر   ضرر مورد 

گرفتار ساختن،    الهي   عذاب   فاني، خود را به  ضرر دنياي   توّهم   به   است. پس   و احتمال   گمان 
لكن   خرديكم  نهايت عدم  الهي  محّرمات   مراعات   به  است  كه   به   اشتغال   و  بسا  در    غيبت، 

 ماند.   از ضرر او محفوظ الهي حمايت
نشود   مني مؤ   غيبت   متعّرضِ   كه   است  آن   ري، به ديگ  به  جنايت  امر چهارم، نسبتِ   عالج 

به  غضب   تا  از  فرار  معرض   احتمالي  اميد  در  چه   الهي   غضب  مخلوق،  گيرد.    نهايت  قرار 
احتمالي  است   خرديبي از ضرر  مبادرت   احتراز  از سرزنش   دائمي   هالكت  به   و  و  يقيني،   و 

 گشتن.  رفتار  گ خالق  مالمت  و به  فرار كردن  مخلوق 
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است، زيرا    خرديكم  است، نهايت  معصيت   غير با ارتكاب   موافقت   جلب  تمهيد عذر كه 
او را  او ننمايند و پيروي   خرد موافقت   بسوزاند، اهل   خود را در آتش   ناداني  از غايت   اگر كسي

 عذر خود ندانند.   وسيله

بن  و تزكيه   قصد مباهات   امر پنجم، يعني   درمان  و    عيب   كه،  در اين   تفكر است  ه فس، 
اثبات  به   ديگران   سرزنش  بزرگي  فضل   منظور  مستلزم  و  مقام  فضل   ساختن   باطل  خود،    و 
عالوه  تعالينزد حق  به  خويش  آن   است!  مخلوق   فضيلت   تحصيل   چنان   كه،  بر  در    نزد  نيز 
 شود.  ردم اعتقاد م سلب  سبب  و بسا كه  است  احتمال  معرض 

 ضرر چه   از نيمه   محسود و برگشتن   از غيبت   حسد، پرهيز است   امر ششم، يعني   درمان 
  به   اكتفاست  محسود، گويا عدم   غيبت   حاسد را در دنيا. پس   است   و عذابي  حسد، خود رنج 

افزودن   دنيوي   عذاب  آن   است  اخروي   عذاب   و  با  سب  بدگويي  گاهي   كه   بدان.    ب حاسد، 
مخفي،   هاي نشر فضيلت  از وسايل   اند يكي گفته   كه   محسود گردد، چنان   فضل   ظاهرتر شدن 

 است.   حاسدان  بدگويي
يعني   درمان  به استهزاء  امر هفتم،  اين   است   تأمل   ،  امروز كسي   كه   در    را در پيش   اگر 

محشر،   در َعَرصات   شخص   آن   دارد كه  مل تح  چند نفر معدود استهزاء نمايد، آيا روز قيامت 
  مرتكب  انسان   دارد كه   ارزشي   بود، باز چهنمي  امر هم   كند؟ اگر اين   استهزاء  مردم  او را پيش 

 و مقربين  حق   قرب   از مقام   او رسوا نموده  خدا و اولياء  خود را در پيش   با آن   شود كه   گناهي
 او دور گرداند؟!   درگاه

  آن، مانند درماني   طالبان  در قلوب   مقبوليت   براي  زلْ و َه  َلِعب  امر هشتم، يعني   درمان 
مخلوق، خود   در قلوب   منزلت   و طلب  الهي  قبول   ذكر شد، زيرا ردّ   ياران،   در موافقتِ   كه   است

 دهد.   نتيجه  مطلوب  عكس  در دنيا و عقبي كه  است  آن  مستلزم 
  به باب در اين  شيطان  ولي است  مستحسن  اگرچه  و ترّحم، اغتمام  امر نهم، يعني درمان 

به   انسان  را  او  َبَرد و  به   دارد كه وا   كالمي   حسد  نه   معصيت  منجر  لذا    باطل   تنها سبب   شود 
كه   شدن  او،  انتقال  اجر  اين   ديگري  به   حسناتش   واسطة  در  ا  صورت   گردد،  سزاوار  خود  و 
پس   ترّحم انسان   است.  رحم   به  بايد  به   نموده   خود  كه   ترّحم   ديگران   به  طريقي  و    نمايد 

 نگردد.   معصيت  به منتهي 
يعني   درمان  دهم،  به   غضب   امر  معصيت،  است   بر  اين   تفكر  در    اين   گرچه  كه   در  امر 

شود و   گناه  غيبت، منجر به   به  ارتكاب   اما به  است   و سزاوار ثواب   خود بسيار ممدوح   محل 
خود را    و غضب،   از ترّحم   در هريك   كه   بر اوست   است. پس   ترحم  مانند درمان   هم   آن   درمان 

 سازد.   و خالص پاك  از معصيت 
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و    الهي   اهداف   كه   است   دائر بر جواز غيبت، موضعي  عذرهاي   مجملِ   -  
رو در چند موضع،    نيابد. از اين   غير، تحقق   و نقص   ذكر غيبت   بدون   و دنيوي   ديني  مصالح 
 است: استثنا شده   از تحريم  غيبت 

 حق   و وصول   ظلم   خود او رفع   كند و براي   ستم   انسان   به  اگر كسي   تظّلم، يعني  -  اول 
نباشد    خويش  مي   بدين   االّ ميّسر  والي طريق،  نزد  در  هركه   تواند  رفع   قدرت   و    ظلم   آن   بر 
بيان   داشته  اين   )ص(اكرم   رسول   كند. حضرت   آن   باشد،  اداء    فرموده  باب  در  با وجود قدرت، 

  حالل   امروز و فردا انداختن، باعث   به  كاذب   هايا وعده را ب  حق   و صاحب  نكردن   مردم  حق 
 اوست.   و جواز مجازات  حرمت  هتك  شدن 

افشاء    به  هرگاه   صالح، چه   طريق   به   فاسق   و بازگرداندن   تغيير فسق   به   استعانت  -  دوم
بر   منكرات  اميد  فسوق،  آن   فسق   اهل   گردانيدن و  به   غيبت   باشد،  است    كه   شرطي  جايز 

خود    باطلة  امور و اغراض   اجراي  به   آن   ضمن   كهاين    باشد نه   منكر و معصيت   مقصود دفع 
 شود.   مضاعف  كننده غيبت  وزر و وبال االّ پردازد و  
 با من   و مانند آن   برادر يا پدر يا شوهرم گويد    مفتي   به   كسي  كه   ، چنان استفتاء  -  سوم

نمي   شرعي  طريق  به راه رفتار  اين   خالصي   كند،  البته   حال  از  آن   چيست؟   طريق   به  اداء 
كند؟    معاشرت   با او چنين   شوهرش   كه   زني   در حق   گويي   گويد چه  مثالا   است      ٰيكنايه، اول

از شوهر خود شكايت   )ص(م اكر   رسول  خدمت   زني   آمده   در حديث    او مردي   كرد كه   آمد و 
  توانم او مي   اطالع رساند، آيا بينمي  خود را روزي   مرا و فرزندان   قدر كفايت  و به  است   بخيل 

آن   از مالش   چيزي آنچه   حضرت   بردارم؟  بردار  فرزندان   فرمود:  و  بهمي   ترا كفايت  ترا    كند 
شوهر خود   و ظلم   از بخل   حضرت  آن   تجاوز منماي. او به   رف از مقدار متعا   عرف، يعني   طريق

 شوهر خود.  به  حرمتي بي او استفتاء بود نه نفرمود، زيرا غرض   بزرگوار منع  كرد و آن  شكايت
تعديل   جرح   -  چهارم راوي   و  و  هرگاه  شاهد  حفظ   حديث،  و   مسلمين   اموال   مقصود 

را    آنچه   است   باب   و حسد. از اين   و كينه   بغض   باشد نه   كذب   خلةاز مدا   مطّهره ِ سّنت   حمايِت
  اند تا روايتنموده   بعضي ِ و ايراِد عيب   كرده  تدوين   حديث   ُروات   در باب   رجال   از كتب   علماء

 باشد.  محفوظ   از كذب  مطّهره، او مردود و شريعت 
وقوع   سلمانان م  ذير تح   -  پنجم  و خط  از  نصيحتدر ضرر  و    كسي  كه  مشاور، چنان   ر 

  از اين  باشد كه  آن   نمايد و ترسِ   و معاشرت   ترّدد و با او مصاحبت   از ُفّساق   نزد يكي  ندانسته 
به  اين  ضرري   وي   امر  در  است   صورت   رسد،  مانع   فسق   كردن   آگاه  به   كه   جايز    اين  او، 

 ردد.  گ مصاحبت 
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  مورد نظر اهليت   كند و شخص   مشورت   و مانند آن   و معامالت   ازدواج   در باب   اگر كسي 
  است     ٰياول  گردد. ليكن   اقدام   پرهيز او از آن   باعث   ذكر آنچه   باشد، جايز است   را نداشته   آن 

بر حذر   نمايد. هرگاهن عيوب  به و تصريح  بهتر است  كني معامله  اين  اگر ترك  گويد كه  چنين 
ممكن  مسلمانان   داشتن  شّر،  است   تصريح   به   االّ نباشد    از  جايز  چنان   عيوب،  آن،    كه  ذكر 
او را بشناسند؟ فاجر را    مردم  ترسيد از ذكر فاجر كهفرمايد: آيا ميمي   )ص(اكرم   رسول  حضرت 

 از او حذر كنند.  ياد كنيد تا مردم در اوست  آنچه  به
غيبت    -  ششم اسباب   يكي  به   علني   مبادرت   جهت   به  شدن سزاوار  غيبت   از  و    جواز 

  بدون   كه  دهند. همچو فاسقي  نسبت  اهان گن  يا مطلق   خاص  گناه  او را به   كه   از اين   باكيبي
 فسق  همان   او به   غيبت   جايز است   صورت   و فجور تظاهر نمايد، در اين   فسق   به   پروا از مردم، 

از طاعات   غيبت   از بزرگان   ديگر. بعضي  و ظلم   فسق   به  نه  متظاهر است   كه   و ظلمي را   او 
 حياء از روي   پردة   فرمود: هر كه   )ص(اكرم   رسول   حضرت   كه   خبر مشهوري  اند بنا به دانسته 

  از او فاش  هرچه   باب  در اين   نباشد، يعني  پردازد، او را غيبتي   فسق   خود اندازد و آشكارا به 
 نيست.   در غيبت  كنند، داخل 

  باطله   مذاهب   پيشوايان   و ذكر معايب  آنان   ضاّله   ت و مقاال   و آراء فاسده  بدعت    اهل ّ رد
 نورزند.   انحراف  مستقيم  از صراط  متنّفر شده  و مذهبشان  از ايشان  جايز است، تا مردم

  كه   طريقي  او گردد، به   لقب  و نقصي   و عيب   بد، معروف   وصفي  به  كسي  هرگاه   -  هفتم 
در   ولي لقب  ذكر او بدان  مقدور نباشد، جايز است صفت  ر آن غي به مخاطب  او براي شناسايي

 است.  اجتناب     ٰيامكان، اول صورت 
و    شود، بر كار زشت   حدود و تعزيرات   اثبات   ايشان   شهادت  به  كه   جمعي   هرگاه  -  هشتم 

گنهكار    آن   مجاز است، خواه   شهادت   طريق   به   شرع  نزد حّكام   شوند، ذكر آن   آگاه  فاحشي
  نزد حاكم   لعان،   موجباتِ   به   زوجه  شوهر را انتساب   است   روا   حاضر باشد يا غايب، همچنين 

 شرع. 
دو    از آن  عاصي، يكي   كنند و در غيبتِ   مشاهده   گناهي   دو نفر از شخصي  هرگاه  -  نهم

اين كند،    گناه  ذكر آن   در حضور ديگري  آنان   يادآوري، گناهي  از  بر هر دو   بر  زيرا  نيست. 
  زيرا چه   است   اجتناب      ٰي اول  ظهور نرسد، ليكن  به  ايشان   زايد بر اطالع   و امري   بوده  معلوم 

 گردد.  عاصي آبروييبي سبب  گناه باشد و ذكر آن  كرده فراموش  از ايشان  بسا يكي 

شود.    و متأسف   كند و نادم  توبه   غيبت   از گناه  كه   است   فوري  واجب   كننده،بر هر غيبت 
آبرو   حفظ   مال، چه   از غصب   است  اشدّ   معني،   و اين   است   مردمان   آبروي  زيرا غيبت، ريختن 
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نشود،    وبال  دفع   مجرِد توبه   به   بوده،   الناس حق   از اعظمِ   غيبت،   مال. پس   از حفظ   است   اهمّ 
 خاطر او را عفو نمايد.   رضاي به شوندهتا غيبت  نيست  حلّيت جز درخواست اي لذا چاره

او استغفار    براي  كه   آن   آمده: اّول  دو حديث   )ص(اكرم   رسول  از حضرت   غيبت   در كفارة 
 خواهي، پيش   حّليت   اي او كرده  غيبت   كه   از كسي   او طلبي. دوم  آمرزش   تعاليو از حق   كني

نه   دينار در آن   نه   رسد كه   روزي   كه   از آن  به   كننده غيبت   حسنات   درهم، آنگاه  باشد و    را 
 او بيفزايند.   را بر سّيئات  شوندهغيبت  نباشد، سّيئات  را حسناتي  دهند و اگر او شوندهغيبت 

حدي  اين   بين   جمع  اول نموده  چنين  ث دو  غيبت   ه ك  آن   اند:   كس   آن   به   كننده غيبِت 
و   او رسيده  به   غيبت   كه،   آن   مانند مّيت. دوم  باشد يا ناممكن   ممكن   آن   رسيدن   نرسد، چه 

 است.   خاطر او الزم و رضاي  حّليت  ، طلبصورت  گشته، در اين  آزرده 
آيه و عفو كند. د   عذر نموده  قبولِ   ، كه شوندهبر هر غيبت   است   سّنت   شريفه   ر تفسير 

وَُْْْخذِْ» ِفْْْا ُمر ْْْوَْْْال َعف  ِرض َْاْْْوَْْْبِال ُعر  پسنديده فرمان ده    ت پيشه كن و به كارگذش:ْْال جاِهلينََْْْعنِْْْع 

برتاب  رخ  نادانان  از  جناب   )ص(اكرم   رسول   حضرت   كه  آمده   «و  اين   جبرئيل   از  عفو   پرسيد 
 آن   به  كرده، و بپيوندي   بر تو ظلم   را كه   كسي   عفو كني   امر فرموده  تعالي حق   چيست؟ گفت 

است. اخبار و نموده    محروم   خويش   ترا از بخشش   كه  كس   آن   به  از تو بريده، و عطا كني   كه
باب   احاديث در  اين   حقوق  كنندگان حالل   ثواب   بسيار  در    وافيِ   شريفة  آيه   باب   وارد شده، 
َلحََْْْعفاْوََْْْفَمن ْ»  هدايت  ُرهَُْْْاص  كند پاداش او بر   ي پس هر كه درگذرد و نيكوكار:ْْالل هَِْْْعَليَْْْفَاج 

 است.  را كافي  خرد و بصيرت  صاحبان  «خداست ة عهد
  آن   نمايد، نه   را رعايت   و تأسف  و اظهار حزن   تذّلل   طريق   در اعتذار، آدمي   كه  است   الزم 

  نفاق  غيبت، فاحشه   فاحشة   به   كه  باشد، تا آن   باطني  ندامت   بدون   مقصود او اظهار ورع   كه
پس   ضميمه   هم  بقيه   نگردد.  در  خصال   به   زمان   بايد  و    شوندهغيبت   حميده  ذكر  بپردازد 

 گيرد.    در پيش  و محبت  دوستي  طريق

  اسم  رف ـرا در ع د آن ـرچنـچيز است، ه ه ـس ت ـآن، در حقيق و ملحقات  ت ـغيب توابع 
 است:   خاصي

يا    زبان   به   او گفته، چه   را دربارة  آن   كه   كسي   به   غير است   قول   نقل   و آن،   
و    غيبت   بين   جمع   آن   خاطر شود، فاعل   كراهت   باعث  نقل   آن   كتابت. هرگاه  يا به  اشارت   به

 است.  كرده  نميمه 
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سخن   نميمه   دربارة تبارك   چينيو  تعالي   خداوند  از ْ»   فرمايد:مي   و  بَِنميم َْْْهم  ْ اء  :َْْمش 
برا و  بر   يخبرچين  ي عيبجوست  آن   «دارد ميگام  از  بعد  دَُْْْعت ل ْ»   فرمايد: مي  و  :َْْزنيم ْْْذلَِكَْْْبع 

آن   از  و گذشته  آيه   «است   ريشهبیگستاخ  نيز  ُهَمَزة َْْْوي ل ْ»  شريفه  و  ْ هر    یوا  :لَُمَزة ْْْلُِكلِّ بر 

 دارد.   نّمام  وبال بر ِعَظم داللت  « عيبجوي یبدگو
سخن مي   )ص(اكرم  رسول   حضرت  مي  بهشت   به  چين فرمايد:  نيز  و  فرمايد:  نرود. 

  ايشان  مجالست   به  ترند و مردمُخلق   خوش   هستند كه   كساني  تعاليشما نزد حق   تريندوست
تردد كنند و    چيني و سخن   نميمه   به   شما نزد خدا آنانند كه   ترينو مايلند؛ و دشمن   راغب 

 باشند.   عيبان بي جويِيعيب   اندازند و در مقام  قت مفار من مؤ  برادران  بين 
  تو چنين   دربارة   فالني  كند كه  آيد و گزارش   نّمامي   نزد كسي  اند: هرگاهفرموده   بزرگان

 است:   امر الزم  شش  مراعات كس  گفت، بر آن  و چنان 
نّمام  تصديق   كه   آن   -  اول  زيرا  نداند،  راستگو  را  او  و  نكند   و شهادتش   است   فاسق  او 
 مردود. 

 نمايد.   كند و نصيحت  و نهي منع   او را از آن  كه آن  - دوم
را دشمن   كه  آن   -  سوم نّمام  او  زيرا  با   دشمني   است  و واجب   خداست  دشمن   گيرد، 
 خدا.   دشمنان 

به   او، گمان   مجرد قول  به   كه   آن   -  چهارم بلك  من برادر مؤ   بد  تا    ه نبرد  بايد صبر كند 
 شود.  روشن  حال  حقيقِت

 كند.   مبادرت  و تجسس  تفحص  به  ندارد كه   را بر آن  او انسان  قول  - پنجم 
نشود.    نميمه   ارتكاب   به  كرد، خود نيز راضي  منع   او را از نميمه   وقتي   كه   آن   -  ششم

انسان   آورده   از او سخن   كه  را نزد كسي  نّمام  سخن   يعني   اعراض   مقوله  از اين   نگويد. بايد 
 بپرهيزد.   آراسته، از رذايل  اخالق  مكارم  خود را به  جايز نداند، و نفس  نّمام  افشاء سّر نموده

  حضرت   كرد. آن  سخن   نقل   از كسي   )ع(علي  حضرت   در خدمت   مردي   كه   در اخبار آمده
 باشد ترا مجازات   و اگر دروغ   دارم  باشد ترا دشمن   كنم، اگر راست   معني   اين   فرمود تحقيق 

اگر خواهي ناديده  كنم   ِاقاله   كنم، و    ِاقاله  )ع(يا علي   است؛ گفت   مبذول   هم   آن   كه   انگارم   و 
اقاله   قسم  اين   مرتكب   كه   از كسي   و عفو است  و عقوبت   عداوت   مقام، فسخ  در اين   فرماي. 

 شده.   معصيت 
از چيزي   رفت   حكيمي   زيارت   به   مردي   اند كه آورده   را  او  از مالقات،  بعد   كسي   كه   و 
  -خيانت: اول  با سه   اي آمده   من   رت زيا  به   تحقيق   فرمود به  بود خبر داد. حكيم   او گفته   دربارة
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كردي.   مرا مشّوش   فارغ   دل   كه  آن   -  ساختي. دوم  دشمن   من  را بر دل   من برادر مؤ   كه  آن 
 ساختي.  آلوده  تهمت  خود را به  امين  نفس  كه  آن  - سوم

 آنچه  ر كدام ه و به  دو دشمن  بين  در آمد و شد است كه  كسي ، يعني
 است غيبت  وجهي به ِقسم،  خاطر او جويد. اين  كند و رضاي گزارش اوست طبع  موافق  را كه 
 است.   ثالثه  اقسام  و بدترين ديگر نميمه  وجه  و به

خواهيد    خدا را كسي   بندگان   بدترين   فرمايد: در روز قيامت مي  )ص(اكرم  رسول   حضرت 
به   نزد جماعتي   كه   يافت به   گروه  گروهي، و نزد آن   سخنان   آيد  جماعت.   اين   سخنان   رود 

  از دو طرف   هريك  آن   صادر شود، از شنيدن   نزاع   از طرفين   يكي   موافقت   به   كه   كالم   ، اين چه
با   مصاحبش   كه   نيست   راضي   و رفيق،   مصاحب  هيچ   گردد، و چون   و ناراحت   داشته   كراهت 
  فردي  او سپرد، لذا چنين   رضاي  رود و راه   و محبت   صداقت   طريق   طور مخفي،   او به   دشمن 

 گردد.  او محسوب  در شمار دشمنان 
  حضرت   كه   چنان   است،   عذاب   است وعدة   زبانو دو    رويدو    در سخن،   كه   كسي   براي

قيامت مي   )ص(اكرم   رسول  روز  در  حق   خاليق   ترين دشمن   فرمايد:  دروغگويان نزد  و    تعالي، 
 با ايشان   خود بدارند و چون   را در سينه   من مؤ   برادران   و دشمني   عداوت   كه   متكبرانند و آنان 

 پيمايند.   و تواضع  خلقيخوش طريقه كنند، ظاهرًا  مالقات 
زبان   دو روي  كه   كسي  است  اي بنده  فرمايد: بد مي  )ع(باقر   امام   حضرت  باشد، در    و دو 

 برادر نعمتي آن  او پردازد و اگر به  غيبت  كند و در غياب، به  روييگشاده من حضور با برادر مؤ 
 و خوار گرداند.   مبتال شود، او را شرمنده  باليي به رسد، حسد برد و چون 

 است:   بر چند وجه  ر انسان ب و دو روي،  زباندو   معنِي صدقِ  كه  بايد دانست 
 كند.   نقل ديگري  را به  نزاع  از طرفين  هريك   كه كالم  آن  - اول 
 بدين   بنمايد كه   دو نفر است، و چنان   ميان   از دشمني   كه نيكو شمارد آنچه  آن   -  دوم

 نكند.   نقل  كالمي  طرف،  هرچند از هيچ  ، نيكو است بودن  حال
 و مساعدت.   نصرت  را به  از طرفين  كند هريك  وعده  كه  آن  - سوم

در اوست، و    و دشمني  از گناه  را بر آنچه   از طرفين   كند هريك   تحسين   كه   آن   -  چهارم
كند تا   و سرزنش  گردد عيب غايب نمايد و چون  در حضور تحسين  كه، اين  احوال  ترين زشت
 سازد.  را نيز ضميمه  نفاق احشه، معصيت ف بدين 

ثنا   است  سزاوار است، سكوت   متخاصمين   بين   آنچه  يا  آن   گفتن   و   در دشمني   كه   بر 
در حضوِر    كه   ثناء همچنان   باشد. اما اين مطهَّر مي   شرعِ   او مطابق  دشمني   است، يعني   محقّ 

 ظهور رسد.   به نيز  با دشمنش  شود در رويارويي واقع  محّق، 
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 نيست  اللسانينذي  وارد شود، داخلِ  و قصد اصالح  نيكويي  به  نزاع طرفين  بين  اگر كسي
 از طاعات   صورت   در اين   باشد كه   مطلوب   و دشمني   عداوت   آن   رفع   شرعا   كه   اين   شرط  به

حتي  ميانه،  است.  در  كه   دروغي  اگر  گويد  جايز   دشمني   تش آ  نشاندن فرو  سبب   نيز  شود، 
 او را دروغگو نشمرند.   شرعا  )ص(نبي  قول  مقتضاي  و به  است

  در حضور مدح   كه   دين   و دشمنان  با امراء و حّكام   آيا برخورد دوگانه  گويد كه   اگر كسي 
غا   و تحسين  و  استمرار ظلم   قلبي  عميق   و خشم   غيظ   واسطه   به  بانهيشوند   و جورشان   از 

 است؟   نفاق و فاحشه  در نهي  گردند، داخل  مذمت 
 ايمن  ايشان   نياز و از تجاوز و ستم امور بي   اين   از ورود به   كه: اگر كسي  است   آن   پاسخ

باشد،    از قدر ضرورت   زياده   مال   و يا كسب   و مقام   جاه   برخورد دوگانه، حب   آن   و سبب   است
 نيست.   و وبال  از اثم  خارج  دهبو نفاق از روي  مجالست اين 

 آب   كه   روياند همچنان را مي  ، در دل نفاقجاه  فرمايد: حب مي   )ص(اكرم   رسول   حضرت 
آن   سبزي نيز  و  دو گرگ بزرگوار مي  را.   داخل  گوسفندي  گله   به  كه  گرسنه   فرمايد: خطر 

 مرد مسلمان.    دين  به نسبت  و مقام  مال  از خطر و ضرر حب  شوند، كمتر است 
 بر آسيب  قوي   احتمال   از آن،   و در امتناع   بوده  ضرورتي   به  و حّكام  با امراء  اگر همكاري 

به  اين   و ضرر  در  باشد،  نهي  صورت   او  است. حضرت   نيست   مورد  جايز  از شر،  پرهيز   زيرا 
  او را اكرام  پرهيز از شّرش   جهت  به  كه  است  كسي  مردمان   فرمايد: بدترينمي  )ص(پيامبر خدا 

 كنند.   و تواضع 
  غيبت   وجهي  به  و هم،   است  بزرگ  و مهلكات   خاصه   ماتاز محّر  هم  كه  

ا كند؛ از  از او پيد   شديدي   و ناراحتي  گردد، كراهت   مطلع   غير اگر بر آن   است، زيرا آن   دل 
 و حسد نمايد.   غيبت  ميان  حسود جمع  رو شخص اين 

اين   اگر كسي آن   واقف   معاني   بر  و  ديگر    رذايل   خاطر سپارد، درمان   هب  را كامالا   شود 
 نطق  به  از حيوانات   انسان   فرق   كند، داند كه   انديشه   اگر در كذب   گردد. مثالا   او آسان   براي

  نيست ليكن   واقف   آن   به   كه   بر امري  غير است   نمودن   از اظهار آن، آگاه  و غرض   است   عقلي
اند  اين   منافي  كذب  اگر  است.  گزافه   يشه مقصود  در  كه كند  داند   مقامي  تخّيل،   آن   گويي، 
در    است، و ريا، كذب   فقر و احتياج   بخل،   سبب   در او وجود ندارد، و نيز دريابد كه   كه   است
آنها   شود، رفع   آنها واقف   را بشناسد و بر اسباب   رذايل   حقيقت  چون   است. پس   و عمل   قول 

 گردد.    بر او آسان 
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از فكر و خيال  آدمي  دل  افكار    خطور و مرور خياالت   محل   بلكه   نيست  خالي  هرگز  و 
 الهيه  از لطايف   است  ايلطيفه   آدمي  نشود. دل   آن   ملتفت   انسان  گاهي   است، اگرچه   گوناگون

  است  اي مانند نشانه   انسان  افكار است. دل   و جوالن   و تاز خياالت تاخت    ميدان   پيوسته   كه
اطراف   كه به  از  تيرها  جوانب،  حوضي   آن   و  نهرهاي  آب   كه  است  افكنند؛  آن  از  بر   بسيار 

وارد شوند؛ و   مختلف   و از آنها اشخاص   شمار داشته بي  درهاي   كه  است   اي شود؛ خانه  جاري
 بگذرد.   آن  از مقابل حّد، يب هايو صورت  شده  نصب در مكاني  كه  است  اي ينه يآ

  از افكار و خواطر در دل  فرموده: دو نوع )ص(اكرم رسول  حقيقت، حضرت  اين  به  در اشاره 
امور خير و قصد آنها    بر عزم  مشتمل   است  افكاري   و آن   َمَلك   از جانب  وارد شوند، يكي   آدمي 

امور    بر عزم   مشتمل   است   خياالتي   و آن   شيطان   از جانب  واقعيه. ديگري  امور حقة   تصديق و  
 امور حقه.   و تكذيب  فاسده

 دارد، دو قسمند:   او را مشغول  دل  كه  گذرد و افكاري  خاطر انسان  به آنچه 
 آن.   آوردن  جا بر به است  محرك  فكر آدمي  كه  فعلي - اول 
و مجرد فكر و    خيال   محض   آن، بلكه   بر انجام   نيست   محرك   فكر انسان   كه   فعلي   -  دوم

 انجام  سبب   آيد و بسا كه   حاصل  يا كدورتي   صفايي  آدمي   از آنها در دل   تصور است، اگر چه 
يا شر گردد.    فعلي  يكي   نيز دو قسم   اين خير   خياالت   سودمند، ديگري   افكار حسنه   است. 

 امور محال.   مانند تمناي  و كاذبه  فاسده
 است:   دو گونه  قلبيه  و خياالت  خواطر نفسانيه  كليه 
 گويند.   را الهام آن  خير كه  بر عمل  افكار محركه  - اول 
 نامند.   را وسوسه  آن  شر كه  بر عمل  محركه  خياالت  - دوم

شيطان   وسواس   يعني  دوم  قسم  قسم   اثر  و  فيض   اول   است،  ابتداي ملك  از  در  امر،    . 
قابليت   انسان  به   اين   را  اثر  بر ديگري   يك   و هيچ   است   طور تساوي   دو  نيست،    ترجيحي   را 

 تقواو  ورع  يا مالزمت  و هوس  هوي واسطة متابعتِ ه  ـب بر ديگري و غلبة آن  ظهور يكي  بلكه 
 است. 

با   هيابد ك  فرصتي   و غضبي، شيطان   يشهو  قوة  مقتضاي   به  انسان  ميل   هنگام   هب  پس 
است.   در دل   فاسده  و خياالت   آثار ايشان، ظهور وسواس  شود و از انواع   لشگر خود وارد قلب 

را    دل   شود، لشكر فرشتگان   و تقوي  ورع   به  نفس   و ميل   ر خدا كردهذك  به   توجه   اما اگر دل 
 پديدار گردد.   در دل  حسنه  ايشان، افكار و نيات  گيرند و از فيوضات فرا 
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 دل   شد در خانة  غالب  در آمد و شد و گير و دارند، اگر شيطان   دو لشكر، پيوسته،   اين 
خود   را وطن   گردد دل   با جنود ماليك   دارد. اگر غلبه باز  مستقيم   را از طريق   او  شده   ساكن
 شود مگر گاهي  يكديگر بسته   آمد و شد به  راه   هنگام  نهند؛ در آن   اقامت   در آنجا رحل   نموده

 از آنجا بگذرد.   تعجيل  در نهايت كه
  شده   غالب  و ديوان   ، امداد نمايند شياطين و غضب   و شهوت   فاسد و باطل   اگر خياالت 

شوند،    غالب   گردد. اگر ماليك   شيطاني  خانه  دل،   از زواياي   سازند و هر زاويه  آشيانه  در دل 
  هاي تر دل بيش  رسد. ليكن   دل   به  تازه  نوري  از ايشان   نمايند و هر لحظه   اجالل   نزول  در دل 

شياطين   مردم مالك   گرفته فرا   را  نوع شده   و  هر  و  اين   كه   تصرفي  اند  از  قادرند،  رو  خواهند 
 افكنند.   و هالكت   وسواس  اودية  را به  آن  صاحب

آتش   شيطان   چون به  از  كه   است،  جاي   هرجا  زود  به   افتد  و  گشايد،  را    اندك   خود 
 اندك   كهد اين  مجّر  خود را به   كند و جاي  توالد و تناسل   سرعت  ابد در نهايتي  كه   ايمايه 

ديگر پيدا شود. اگر   هايآتش   آن   و جوانب  نمايد و در اطراف   وسيع   يافت   دل   در خانة  راهي
  دينچن   گناهي   او رسد و از خيال   خيال   ها به و راه   دهد، ُشعب   فاسدي   خيال   را به   دل   آدمي 
به   گناهان   خيال هرگز  و  شود  متولد  اخالق   منتهي  جايي  ديگر  چه،    ِ ُحكم  حسنه،   نگردد. 
 از يكي  بيش   هر چيزي   را. وسط   و جوانب    اطراف ِ ُحكم   رذيله   را دارند و صفات   و ميان   وسط

 نهايتند.   و بي ّ حدو جوانب، بي اطراف  ولي نيست
و حصر،    از حدّ   راهه، و بي  است   يكي   هر منزل   به   قصود، و راهم  به  است   راهي   هر ُخلق 
است،    يكي   ، َملك  سوي  و دِر به   بيرون،  از حساب   ، معبر شيطان  سوي  به  درهاي   متجاوز. پس 

  اين   د نيز به مجي   تر است. در قرآن بيشتر و آسان   آن   باشد، غلبة   بيش   آن   راه   كه   و لشكري 
كه  شده   تصريح   مطلب  ِصرْهذَْْانَّْْْوَْ» فرمايد:  مي  آنجا  َتقيما ْْْاطيْاْ ُبلَْالْْوََْْْفاتَّبُِعوهُُْْْمس  الس  ْتََتَّبُِعواْ
ديگر    یيها كنيد و از راه  یپس از آن پيرو  ، و اين است راه راست من:َْْسبيلِهَِْْْْعن ْْ ْبُِكمَْْْفَتَفرََّقْ

 . « مكنيد یسازد پيرومیپراكنده   یكه شما را از راه و
خطي   اصحاب   براي   )ص(اكرم   رسول   حضرت   روزي  اين   ، كشيده  خود   راه   فرمودند 

آن  از  بعد  چپ   خداست.  راست   از  كشيده   خطوط   و  اين   ،بسيار   هاييراه   خطوط   فرمودند 
 راه   خواند. با وجود اينها شناختن خود مي   را به   آدمي   نشسته   ، شيطانيهر راه   به   هستند كه 

  مسدود است   است  فرشتگان   راه   كه   است، و دري   حاذق   راهنماي   به   و محتاج   مشكل   راست، 
تَِكْ»   گفت  شيطان   اطمينان   اين  مفتوح، به   شيطان   و درهاي َيَنَُّهمَْْْفبِِعزَّ ِو َمعينَْْ ْاَلُغ  ِْعباَدكَْْْال ْاَِْْْْاج 
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َلصينَِْْْمن ُهمُْ همگ  :ال ُمخ  كه  سوگند  تو  عزت  به  جدًا  یپس  م  را  در  به  راه  آن    برمی از  مگر 
 را بگشايد.  بسته  باز را ببندد و دِر پنهان  درهاي كه  است  . بر انسان«تو را  خالص شده بندگان 

  نمايد و لشكر خود را لباس   را مشتبه و باطل  حق   كرده  تلبيس   ملعون،  اين  بسا باشد كه 
آدمي   ملك  تا  به   پوشاند  وساوس  مهلكه   را  عاقبت   عظيم   شيطاني  افكند. ضرر    موخي   آن   و 

را    دل   باطل،  به  است. ميل   بسيار سخت   حق   سوي  به  ميل   ليكن  آسان  باطل،  به  است. ميل 
ظلمت   تيرگي  سبب نفس   و  باعث   و  كدورت   افسردگي  را  كردن   و  پيدا   راست  راه   گردد. 

 است.  و روشن  واضح  كس  بر همه  كه  باطل هايراه  خالف  به است  مشكل 
پيدا   آدمي   ال خي  اغلب،  حيله   هايراه   كردن  در  و  شيطنت   مكر  خدعه   و  كيفيت   و   و 

  و دفع   با دشمنان   منازعه   خود مشغول   در دل   است. هميشه   لذات   به   و نيل   شهوات   به   وصول
كه   آنان بسا  عداوت   مخالفت  فرضِ   است.  مشغول   خويش   دل   كرده  دوستان   و  و   تنبيه   را 

و    را سياه  دل   كه   خياالتي   نمايد به   خود را صرف   كند. روز و شب   ايشان   جوابگويي  و  مجازات 
 نمايد.   و دنيا را تباه دين

  دل،  و كدورت  ظلمت  يا غير آن، در پيدايش  امور مباح  دربارة ، چه فاسده خياالت  جميع 
 در امور مباح   نيستند: بر تخيل   بر آنها، يكسان   عذاب   و وقوع   معصيت  مشتركند اما در صدقِ 
اگر   و خطور در دل   و در امور غير مشروع، مجّرد تخيل   نيست   گناهي  و تفكر در آنها مطلقا 

هم بي باز  باشد،  مجازاتي   عقاب   اختيار  تكليف،  نيست   و  بيرون   به   زيرا  تعلق   امِر  اختيار،    از 
  مصمم   آن   سازد و بر انجام  تخيل   را مشغول   خود  قصد و اختيار، دل   نگيرد. اما اگر از روي 

  شخص،  ميّسر بود نكردم، چنين   كه   موقع   را در فالن   گناه  چرا فالن   خورد كه   باشد، يا تأسف 
  روي   مانعي  شده  فعلي   انجام  به   مصمم   اگر كسي  است   است؛ همچنين   و سزاوار عذاب   عاصي

  نداشته  كند، گناهي   خدا ترك   از انجام، از خوف   قبل   ولي نمايد    اگر عزم   دهد و نكند، ليكن 
 نويسند.   بر او حسنه  بلكه 

  را به   و شهويه   و غضبيه   واهمه   كند و قوةمي   گردش   انسان  در بدن   مانند خون   شيطان 
از وسوسهمي   در حركت  وسوسه  عاليق  ريشه   كه   نمانند مگر كساني  محفوظ   شيطان   آورد. 
ساير   و هموم   است، خياالت   يكي   كه   مستقيم   غير از فكر راه   و به  كنده   دل   را از زمين   دنيويه

خدا    خالص  بندگان   از جمله   رند؛ آنانخدا سپا   كنند و خود را به   خود بيرون   را از دل   طرق
َلصينَِْْْمن ُهمُِْْْعباَدكَْْْال ْاِْ»  را استثنا كرده   ايشان   شيطان   هستند كه  خالص  مگر آن بندگان  :ْْال ُمخ 

 . «تو را  شده
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بدن،   مانند خون   شيطان  فرا   آن   و همة   است   و سّيال   جاري  در  در    گرفته را  هوا  مانند 
سازد.   را با چيز ديگر پر   نمايد نتواند مگر آن   را از هوا خالي   خواهد ظرفي   قدح. اگر كسي 

  از امور ديني  ياد خدا و فكر امري  به  را مشغول   اگر آن   كه  است  نيز چنين   دل  ظرف  پس 
  راه  دل  به شيطان  َدم،  ماَند، در آن  از خدا غافل  كه  هر لحظه   ااّلشود و  بسته  شيطان  كند، راه 

شَُْْْمن ْْْوَْ»  خود فرموده   كريم  در كتاب   خداوند متعال   كه   كند، چنان   يابد و وسوسه رَِْْْعن َْْْيع  ِْذك 
منِْ ْْْالرَّح  خدا:ْْقَرين َْْْلهَُْْْفُهوََْْْشي طانا َْْْلهُْْْنَُقيِّض  ياد  از  كس  هر  او    یو  بر  بگرداند  دل  رحمان 

 . «باشد  يو همنشينگماريم تا  ي م یشيطان
 امر است:   سه  به شيطان  وساوس قطعي عالج 

  رذيله   ملكات   و اصول   ذميمه   صفات   رئوس   كه   در دل   شيطان  عظيم   هاي راه ّ سد   -  اول 
و مانند    دنّيه  دنياي   و محبت   و حسد، كبر و عداوت، بيم  و غضب، حرص  است، مانند شهوت 

ند،  ك   وسوسه  را باز بيند، وارد شده   آن   چون   كه   شيطان   براي  است   از اينها دري   آن. هريك 
 پنهاني.  هاي عبور از راه شكل  به گاهيها وارد نتواند شد مگر گاه راه  بعد از سدّ  ولي

  و صفات   فاضله   است، از اخالق   فوق   اضداد صفات   كه   با صفاتي  دِر َمَلك   گشودن   -  دوم
 و عبادت.   بر تقوي و مواظبت   و طاعت  ورع  و همرهي  شريفه

مّنان   به   اشتغال   -  سوم خداوند  دل   ذكر  زبان،   در  سدّ   و  از  .  شيطان  عظيم   ابواب   بعد 
 پنهاني   هاياز راه   گاهيگاه   گردد، ولي  تمام  دل   او از مملكت   و تصرف  سلطه   گرچه   بدينسان 

از    و در بعضي   كرده  خود پيدا   براي  راهي   تدريج،   نشود، به   ياد خدا دفع   به   گذر كند و چون 
 گزيند.   و مسكن  مأوي  دل  زواياي 

 ابواب  سدّ   بدون   دارد، ليكن   شيطان   وسواس   تأثير بسيار در دفع   گرچه  ذكر خدا در دل 
نشود، زيرا    از ذكر مترّتب   اي فايده  از خود، چندان   دنّيه   دنياي  و عالقة   ذميمه   صفات   او و دفع 

 بسيار، آب   از نهرهاي  كه   گردد. مانند حوضي  داخل   از آن   شود زياده  فع ياد خدا د  به  هرچه 
  نكند منع    راه ّ تا سد   ريزد، كه   را بيرون  آن   كوچكي   خواهد با ظرف  وارد شود و كسي   گنديده

و   شده   از نهرها داخل   برابر آن  ريزد چندين   بيرون   كه  از آب   نتواند كرد. چه، هر ظرفي   آب 
 مملّو كند.   متعفن  را از آب  حوض

 با انوار ورع  و دل   و هوس، پاك   هوي   از شوائب   نفس   ظاهر گردد كه   ذكر هنگامي   فايدة
  است  است، ذكر قلبي   و خواطر نفساني  شيطاني  وساوس   دافع   كه   شود. ذكري   تابناك   و تقوي 

 آن   شود، فايدة   جمع   با ذكر زباني  ياد خدا. اگر ذكر قلبي   به   است  دل   ساختنمشغول    آن   كه
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 نيست، ولي   از ثواب   خالي  تنهايي  به  گرچه  ثرتر است. ذكر زبانيمؤ  شيطان   بيشتر و در دفع 
 او نتواند.   اوسوس و دفع  با شيطان  مقابله

مشكل   صعب  گرچه   شيطان   ابواب   سّد ولي  و  كليد    بس   است   اي مرتبه  است،  عظيم، 
مفتاح   سعادات  اين   است. چه،   مرادات   ابواب   و  محل صورت، دل در  نزول  ،  و  جند    ذكر خدا 
او    به    ياد خدا ُانس ِ از دوام   شود. آنگاه   بر او گشوده   فيض   از عالم   معارف   گردد، و ابواب   ماليك 

گردد و    از او زايل   و اوهام   شكوك   سبب، ظلمات   آيد و بدين   او حاصل   لقاي  و از ُانس، شوق 
رِْْْالْاَْ»:  فرموده  خداوند متعال   كه  رسد. چنان   اطمينان   مقام   به  نفس  َمئِن ْْْالل هِْْْبِِذك  :ْْال ُقُلوُبْْْتَط 

خدا   ياد  با  كه  باش  م  ها دلآگاه  دل   سبب   به  «يابدي آرامش  خدا  به ياد   اطمينان  مرتبه   ها 
 رسد.  

 و تحلية   رذيله   از صفات   نفس   بر تخليه   است   موقوف   شيطان   وساوس  از چنگ   خالصي 
 را صفا و بهجتي  و تحليه، نفس   بر ذكر خدا. زيرا بعد از تخليه   و مواظبت   حسنه   با صفات  آن 

ماند و بر ساير قوا    ديگر مصون   قواي  يابد و از كشاكش   و قّوتي  تسلط   ، عاقله  آيد و قوة   حاصل
امر و   آنها را بدون   كه  كند، چنان   را ضبط   و متخّيله   واهمه   قوة  گردد و عنان  و غالب  ستولي م

به   تصرفي   ، عاقله  قوة   نهي و  وادي   نباشد  آن   كه   هر  از  بعد  رفت.  نتوانند    اين   كه   خواهند 
 حاصل  عاقله   و انقياِد قوة  اطاعت  را ملكه   دو قوه  رسيد، اين   ملكه   مرتبه   به   مكرر شد و  حاالت 

هرزه از  و  اضطراب   گرديآيد  به   و  و  ايستند  محموده   باز  خواطر  از  پسنديده   غير  دل  و   از 
  و شياطين   شكر فرشتگان ل  بين   مقام، نزاع   شود. در اين   عاقله   منقاد قوة  خطور نكند و نفس، 

 در آنجا قرار گيرند و نفس،   ، بالمنازع و لشكر فرشتگان   شده  شيطان    ابواب ّ سد  برطرف، بلكه 
 استقرار يابد.  اطمينان  در كمال 

است   آدمي   اندرون   آري،  ُپر  او  ضمير  مجموعه   و  مملّو  فكري،   از  محتويات   است  و   از 
اثر مرور زمان   كه  و صَور نفساني  ذهني  باطن   زندگي   و دوران   در  اين مي   او جمع   در    شود. 

  او را بر انجام  شده   آدمي  و تهييج   خود، منشأ تحريك   و انباشته، در موقع   متراكم   محتويات 
ضمير    دو قسمت   به  ير آدمي ضم  رو از نظر روانشناسي سازد. از اين كار روا يا ناروا مأمور مي 

و   دو ضمير را در نظر داشته   اين  هميشه   شود. اسالم مي   تقسيم   و ضمير ناخودآگاه  خودآگاه
 است.  كرده  خود را در آنها پياده تربيتي  اساس

بشناس  سالك،  اي   پس  را  به   خود  با خداي   و  آي،  به   تعهد كن   خويش   خود    نداي   و 
 و صفات  و از قيد و بند غرايز نفساني  خدا بشتاب   سوي  ده. به  مثبت   پاسخ  اخالقيت   وجدان 

كن.    پرواز    ايمان   و پر بگشا و در آسمان   پيوند، بال  پاك   مردان   خود را آزاد ساز و به   رذيله 
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  و اساس پايه كه  آن  جهت  گويند به شود، اصولمي  از مبدأ تا مقصد عارض  را كه  احواالتي
اين   امورند و سالك   اين   سلوك  مقصود نخواهد    و كعبه   قلب   منزل   نكند، به   را طي   مراحل   تا 

 و يقين.   امور عبارتند از: ارادت، شوق، محبت، معرفت  رسيد. آن 
 درجات   كه   و هر كسي   آنهاست  قلبي   اختالفات   حسب   به   حق   راه   سالكين   درجات   اختالف 

مقامات   قلبي  باشد،  باالتر  عالي   او  مرتبة او  بود.  خواهد  اخراج   اول   تر  خانة  بيگانه  ارادت،   از 
محبوب   دوست اخراج   حقيقي   و  اين   بيگانه  است.  از    نيست   ممكن   خانه  از  انقياد  با  مگر 
 گردد. مي  تخليه  از بيگانه سالك دل  مقام در اين  كه  شرعيه  ات دستور

 چيز است:   سازد، سه دور مي  تعاليرا از حق  بندگان  اند: آنچه فرموده  بزرگان
 در ارادت.   صدق  قّلت   - 1
 طريقت.  به  جهل  - 2
 .  بوالهوس گفتار علماي  - 3

 باشد و پنهان، اختالف   نامعلوم   و راه   باشد و محجوب   در پرده  مطلوب   چون  كه   بايد بدانيم 
 آشكار نشود، مريد متحير گردد.   هويدا نگردد و اگر حق  و واقعيت  وجود آيد، حق  به

 است:   و ضروري  الزم  خصيصه  مريد را هفت  كه  بايد بدانيم 
 دت. در ارا و راستي  صدق  - اول 
 كردار.  زشت از همنشينان  است  جستن   دوري آن  طاعت، و نشانة به  توسل  - دوم
 نفس.   آفات  دريافت آن، استكشاف و نشانة خويش  نفس  حال  به معرفت  - سوم

 ديگران.  به  نسبت  استاد است او برتر ديدن  و نشانة با استاد الهي مجالست   - چهارم
انجام   را دريافتن   طاعت   و شيريني   حالوت   و بدان   نصوح   توبة   -  پنجم   الهي   اعمال   و در 

 نفس   در آنچه   ورزيو زهد   و هوس   هوي   اسباب   براندازي   آن   پايدار و استوار گشتن، و نشانة
 است.   و راغب  مايل   بدان 

 حالل.   و ارتزاق  كسب  - ششم
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  گونه   اين   رساند، و نشانة  ياري  اعمال   مريد را بر انجام   كه   و صالح  پاك   همنشين   -  هفتم 
 و ستم.   گناه  از انجام نمودن  و نهي  و تقوي  بّر او بر انجام  و ياري  همنشين، معاونت 

 نگيرد.   نگردد و قوام  هفت، راست  اين  جز به  و ارادت  است ارادت  خصيصه، پايه  هفت  اين 
شود. رجاء لقاء ميسر نمي  بدون  لقاء حق   و البته   لقاء حق   سوي  به  است  روح   ، حركت شوق

ارادت، وجود شوق  سالك اشتداد  از  بعد  ترقي  در سلوك   كه   بَود و چندان   ضروري  را   بيشتر 
اشتياق  به   كند،  تا  شد  خواهد  بيشتر  بين   هستي   كه   يحد   او  را  محبوب   خود  و  خود   خود 

 بيند.   حجاب 
 در عين   كه  است   و عشق   و اشتياق  و عالقه   و رغبت   باطني، ميل   بزرگ   هاياز نعمت   آري، 

 است  و عشق، عبارت   است. ميل، رغبت، عالقه، اشتياق   اي را مرتبه   با يكديگر، هر يكي   ارتباط
از اينها نيز در    هريك   فقدان   او مفيد و خير باشد. البته   براي  كه   امري  سوي  به   انسان   از كشش 

 است.   عظمايي  باشد، نعمت  الهي كه صورتي 
نعمت   بسياري   گرچه خواص   ظاهري  هاي از  و  آثار  قابل  و  ولي  آنها  است،   ادراك   شهود 

به   نعم   اين   كماليه  به باطني  هاي نعمت   مشاهدة   خصوص   و  است.  امكان   دل   بصيرت   ،  پذير 
و   باطني  واالي   هاي توانند نعمت مي  ،رسانيده  كمال   را به   دل  بصيرت   آنانند كه   حقيقي  رهروان 
مشاهده   ظاهري آنان   را  كه   طالبيني   نمايند.  رغبت   ميل   داراي   هستند  عالقه   و  اشتياق   و    و 
 رهسپارند.   جانان منزل سر  دل، به  قدوم  به آيند و  حقايق  استقبال  به  دل  قدوم بوده، به  وافري

  طلب   امري   او را در هيچ   شود و غير رضاي  منضم   حق   رضاي  بايد به   سالك   و ميل   ارادت 
و   بايد اراده  سالك   نفس. بلكه   حظّ   به   بنگرد، نه   حق  رضاي   به   و افعال  اقوال   ننمايد و در جميع 

اراده   رضاي را در  تا خواست  محو و متالشي  حق،   ضايو ر  خود  باشد.    او خواست  سازد  خدا 
 نيز اشاره «پروردگارت بازگرد  يخشنود و خداپسند به سوَمرِضيَّة ْْاِضَية ْرَْْربِِّكْْیٰ اِلْاِر ِجعيْ» فرمان 
  خواهي؟ فرمود: آن مي   پرسيدند چه   رضاست. از عارفي  به  مشروط  سير رجوعي   كه   بر آن   است

 مراد خدا باشد.   من،   محو شود تا مراد  الل در ارادة  من  ارادة  كه  خواهم 
عالي، هدفداري و    همت   داشتن   زمة نپذيرد و ال   امكان   علّو همت   بدون   مقام   اين   حصول 
ارادة   برخورداري  حقايق،  عدم   از  شناخت  محيط   وضع   به   قناعت  قوي،    نيروهاي   اجتماعي، 

عناصر سازندة   باطني منطقي   و  تفسير  پديدة   شخصيت،  امكان امكان   دو  و  و  پذير  ناپذير، صبر 
  را در خود خالصه  زندگي زودگذر كه  لذات  ي و ارزياب لذايذ دنيوي  از امواج  شكيبايي، برتر رفتن 

 است.   خويشتن  روزانة  و محاسبة  موازنه  كند، و باالخره مي

 بوده، خطراتي   ها الزم سختي   و تحمل   ، مجاهدت، رياضت راه  در اين   بايد بداند كه   سالك
پيش  در  وسيله  نيز  تنها  همه   كه   اي است.  از  را  او  خطرات   موانع   اين   بتواند  دهد،    و  عبور 
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لذت سختي  را  آسان، درد  را  تلخي   ها  بدين   نموده   را شيرين   و  را    ند، عشق گردا  نايل   مقام   او 
 است. 

نيايد، عشق   به  در سالكي   عالمت   تا آن   كه   است   را عالمتي   عاشق   تحقق   مقام  به  وجود 
 پيروي   باشد. بدون   معشوق   فرمان   و منقاد محض   مطيع   عاشق   كه  است   آن   عشق   نرسد. عالمت 

َتُم ْكُْْْاِن ْْْقُل ْ»نيايد  در   تحقق   مقام  به  معشوق، عشق   از فرمان  بِب ُكمُْْْنيَْفاتَّبُِعوْْْالل هَْْْتُِحب ونَْْْن   : اي الل هُُْْْيح 
  كنيد تا خدا شما را از محبت   پيروي  ورزيد از من مي  خدا عشق   بگو اگر به   آنان  به   من   حبيب 

َعلْْْوَْ»   درآيد كه   ترنم   بتابد و به  دل   در كانون   نور عشق   . آنگاه« خود برخوردار فرمايد ْلِسانيْْْاج 
ِركَْ قرار  بي   را در عشقت   گويا و قلبم   ذكرت   را به   : پروردگارا، زبانمُمَتيَّما ْْْبُِحبَِّكْْْيْقَل بْْوََْْْلِهجا ْْْبِِذك 

 . «فرما 
  رفته   فرو  حيواني   هايدر جاذبه  كه   با رواني  است،   و محبت   عشق   داراي   را كه   رواني   آيا آن 

 كه   انساني  تفسير نمود؟ روح   و مباني  اصول   با يك  توان مي   نهاده،  و محبت   را عشق   و نامش 
نمايد    را طي  آن   خود را دريابد و مراحل   صعود تكاملي   است، بايد طريق   حيات   عالي  حقيقت

 است.   در ارتباط  آن  با  بشري مسائل همه  كه  است انساني  حيات، روح  زيرا محور حقيقي 
  نفس   معرفت   مراتب   كه   را سزاست  او، كسي   درگاه  خدا و محبوبين   از فرمان   پيروي  اين 

ِرَفةِْْْی ْاِلْْْالطَّريقَُْْْكي َفْْْالل هِْْْياْرَُسولََْْْفقالَْْْالل هِْْْرَُسولِْْْْْی َْعلْْْرَُجل َْْْدَخلَْ»رساند    كمال   خود را به  َْْْمع  ال َحقِّ
ِرَفةَُْْفقالَْ سَِْْمع  فردی بر رسول خدا وارد شد و پرسيد که ای فرستاده الهی طريق معرفت به  :ْْالنَّف 

 است   نيست، اين   ممكن   پيروي  نفس،   معرفت   . بدون «است  خدا چيست؟ فرمود: معرفت نفس

ِرَفةُْ» فرمود    متقيان   موالي   حضرت   كه سَِْْْمع  نفس:ْْالَمعارِِفَْْْان َفعُْْْالنَّف  سودمندترين  معرفت   ،

 . « معارف است
بدون   نفس   معرفت  تصفيه   تزكيه   نيز  هيچ امكان   و  زيرا  نيست،  قلمرو    ايمسئله   پذير  در 

آنجا كه  انسان   به  مرتبط   نشود كه   يافت  بينيجهان  باشد، نجات   انسان   پاي  نباشد، و    در كار 
  ها كه و دريافت   ها و معلومات آگاهي  نيست. آن   ممكن   و تصفيه   تزكيه   ها بدون بستاز بن   روح 

استخدام  طبيعي   در  گرفته   خوِد  توانايي قرار  روح،   روح   رهبري   اند،  زيرا  ندارند،    حقيقتي   را 
نيز   و با ابعاد محدود در ساير حيوانات   ساده  در شكل   كه   است  تر از خوِد طبيعي يافته  تكامل 

 وجود دارد.  

مقام  عظمي   نعمت   اين   ل وحص خ ر  ع رفي  و  از  بايد  ياري ا  اما  شد.  خواستار  در    الهي   دا 
 جدي   و تصعيد برآيد و ارادة   دد معرفتصخود در   انسان   كه  است  و تصعيد روح، موقعي   معرفت 
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چون  سبقت  اراده   نمايد.  مسير  ارادة   به   در  گرفت،  قرار  آن   خداوندي   خير  به   نيز  ثمر    را 
 رساند.  مي

 طريقت  و سالكان   مريدان   جميع   به  خطاب   عرفا   حضرات   تمام  كه   كن  توجه   دوست،  اي 
  تا براي  گردي  متصف   الهي   چند صفت   بايد به   در آغاز راه   ر مرد راهيگويند: اگاند و مي گفته 

و    صدق، توكل، صبر، عزيمت، يقين   از جمله   گردي،   آتش   او َانِگشت   و دستگيري   شيخ   وجدان 
و َسَهر است.    مت، جوع موارد، عزلت، َص  در بعضي 

 . 
را در خود    اوصاف   و از خود آغاز نما. در ابتدا اين   در نزن   در و آن   اين   جهتبي   سالك،  اي 
سوز و گداز    كرد و زهر هجر اثر نمود و مراتب   گل   درد فراق   كه   كن. آنگاه  راه  و طيّ   ده  پرورش

بر تو    پردهخود را بي  خواهد آمد و جمال   دارو و درمان   با شيشه   راه   رسيد، طبيب   كمال   به  دل 
و    سالكي  وجود چنين   جمال، به   عاشقين   كشد و تماممي   ناز تو را هم   كه   نماياند، و بدان مي

 شوند. مي  مبتهج  مريدي 
  و استاد   شيخ  است، يافتن   و ضروري  الزم   حق  طريق   بر سالك  كه  قدمي   و نخستين   اولين 

رساند و در توحيد، استوار و پايدار    انجام   را به   گانهُنه  اعمال   استاد بايد آن   دريافتن   و براي   است
پس عمل   گردد.  اعمال  چهار  پنج  گانهُنه   از  و  سازد  مقرر  ظاهر  در  باطن   عمل   را  در  را    آنها 

 استوار گرداند.  
ذار، و سهر  فاعلند و تأثيرگ  و عزلت  است. جوع   و عزلت  ، جوع، سهر، صمت ظاهري  اعمال 

  و اشتغال  با مردم   سخن   موارد، ترك   از صمت، در بعضي   منفعلند و تأثيرپذير. اما مراد   و صمت 
قلبي   به تكّلم   ذكر   تعالي   خداي   كه  نطق   است، مگر آن   لساني  از نطق   جلوگيري  براي  دل   و 

  دنبال  جوع، سهر را به   بيفزاي. البته   بر ذكر قلبي   لساني  با صمت   س گردانيده، پ   و واجب   الزم 
 را.   دارد و عزلت، صمت 

پنج  صدق   عمل   اما  توكل   باطني،  عزيمت   و  و  صبر  يقين   و  اين   و   گانه،ُنه   اعمال   است. 
 ست.  ا اعمال  اين  مجموعة  گيرد و طريقت را در بر مي  خيرات  و همة  خير است  اّمهات 

 گسسته   خويش   او از ارادة   امور براي  با مهيا شدن   كه   است   ، كسي مراد  كه   بدان   سالك   اي 
مجذوب  رسوم   شده   تعاليحق   و  از  نيز  مقامات،   و  رنج   مشقت   بدون   و  تجاوز  مي   و  و  گذرد 

  امور بر او آسان  هايو سختي ها  دشواري  دارد،  كه  و آرامشي   و شيريني  با خوشي  كند، بلكه مي
 گذرد.  گردد و مي مي
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امور،    از آن   كند تا با استفادهرا مهيا مي  اموري   مراد  براي  حق   اقدس   ديگر، ذات   عبارت   به
  اطالق   ي شخص  به  ، اللاهل   برد. مريد نزد محققين   از شدايد لذت   گردد، بلكه   شدايد بر او آسان 

كه مي قدم   سوي  به   فقط   شود  درگاه  برداشته   خدا  برگزيده   و  را  براي   خدا  و    دوستي   و  خدا 
 نمايد.    او تالش  خشنودي 

  آن   و بالغت، ارادت   فصاحت  در مقام  نيست، ولي   تفاوتي  و ارادت   اراده   بين   ظاهرًا   گرچه
 باشد.  رسيده  و تحقق  فعليت مقام  به  كه است  اي اراده 

  با همت   مردان   و اراده   عزم  قطع   را ياراي   آلتي   و كليد آرزوهاست. هيچ  ، رمز نجات اراده 
ارادة مي   )ع(علي  حضرت   الموالي نيست. مولي  از جاي  بلند و محكم   هاي مردان، كوه  فرمايد:   را 

 كند.   را قطع  الهي  مردان   تواند ارادةچيز نمي  هيچ  كند ولي مي
  آموخته   و فداكاري   معنويت   را درس  از آن، انسان   حاصل   و نتايج  رموز اراده   به   آشنا شدن 

 آورد.  بار مي  به نفس  به  و متكي  رز، با وجدان، با ايمان، متوكل او را مبا 
  روحي   ها و به بلندتر از كوه  و همتي  عزم  دهد به مي   تحويل   جامعه   به   ، مردانياراده  مكتب 

  نفوذ به  جهان، ياراي   و ناماليمات   حوادث   سخت  بادهايتند   ها و درياها كهتر از اقيانوسبزرگ 
استقامت   ثبات   اركان  نمي   و  و  ندارد  كاخ آنها  بر  ايستادگي   شهامت  تواند  راه   آنان  و  حق،    در 

 وارد آورد.   تزلزلي
اراده، تالطم   مردان  امواج   با  به پيش   سهمگين   و  را  متانت   بردباري  روح   آمدها    تسكين   و 

 دوستان   پيش   و ناكامي  و از نامرادي   و گرفتاري  نشده، از رنج   دهند. هرگز از روزگار دلتنگ مي
 و آن،   نزد اين   و افغان   و شيون   دوستان   پيش   ناليدن دانند  برند. زيرا مينمي   شكايت   و بيگانگان 

 و نيشخند آتشين   اهتزاز آورد، يا لبخند زهرآگين   را به   دوستان   دردناك   دل   تارهاي  كه  جز آن 
از    واقفند كه  ندارد. آنان   ايوادار كند، نتيجه   شماتت  را به   بنشاند و آنان  دشمنان   و زبان  بر لب
نشود. بايد كار كرد و    حل   مشكلي   اميد و انتظار واهي   به   و نشستن   و زاري   و گريه   ييسرانوحه

سدّ اراده   نيروي   به مشكالت   موانع   ،  شكست   و  عفريت  را  اهمال   عنصري سست   و  پيش   و   را 
 گردد.   حاصل  موفقيت  سر ُبريد تا كمال  اراده  كبوتر زيباي 

اساس   اركان   ه برگيرد ك   خويش   مال از ج  پرده  حقيقت،   زماني با    ان انس  فعاليت   سجايا و 
پي  حقيقت  آستان   مقبول   كه   اي اراده  وگرنه  ريزي است،  مزيتي   زندگي   گردد  فضيلتي   را    و 

 خود را از عقل   است، مقدمات   و كماالت   خيرات   آغاز و بنياد همه   كه   اراده  اين   نباشد. تحرك 
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رشد    طلبان حق   با عظمت   بر وجود آن، كاروان   دليل   گيرد، و بهترين مي   اك پ  و فطرت   سليم 
 است.   بشري تاريخ  يافته 

آن   زمينه   فقدان   جهت  به  نه  اراده،   اين   تحرك   عدم  استعداد  كه   و  انسان،  اثر    در  در 
 است   آنها اين   همة   جامع   و تلقينات، كه   تخّيالت   و اقسام   انواع   از جمله  است،   موانعي   پيدايش 

 بس   است   زيرا هر دو كاري   نيست،  او عملي   و تصعيد براي   معرفت  نمايد كه   گمان   انسان   كه
 دشوار.  

توجه  از  آدمي   قدرت   به   اما  امكانات  زندگي   و  مسير  از سنگالخ   و در حين   در    اي هگذر 
آغاز غير   كه   العبوري صعب  به   برد كه   پي  توان نمود، مي مي   ممكن در    آن   َصرف   جاي   اگر بشر 
لذت   كسب   براي  امكانات   همه  و  مقام   سود  آن   كردن   و مطرح   حريف  و حذف   و  را در    خود، 

 چشمگيري  هايموفقيت   به   بود بلكه   تنها كافي   برد، نهكار مي   آنها به  به  و عمل   حقايق   تحصيل 
  كردن   و دگرگون   و ستمگري   تجويز دروغ   مورد نياز براي   امكانات   كه   يافت. چنان مي   دست   هم 

انواع   واقعيات  انجام  توجيهات   با  قابل   و    براي  كه   امكاناتي  با َصرف   نيست   قياس   امور تصنعي، 
 شود. مي  آنها الزم  به ها و عمل شناخت يا تحصيل  عدالت  اجراي 

  متقابل   دو پديدة   عالي، تفسير منطقي   و همت   اراده   ق تحق  مهم   از شرايط   يكي   بنابراين
نشود و    روشن   بر سالك   ، كامالا دو پديده  اين   حقيقي   ناپذير است. اگر معانيپذير و امكان امكان 

 مقصد و مقصود رسد.   خود نسنجد، نتواند به  و توانايي  اينها را با قدرت 
يا نه.   مقدور است   از آن   مثبت   آيا اخذ نتايج   نمود كه   بايد تفكر   هر امري   به  از اقدام   پيش 

نقطة امكان   است   ممكن   چه، با  را  گاه  اشتباه   آن   مقابل   پذير  توانايي  انسان   كند؛  وجود  و    با 
پندارد    ناتوان   بردارد، خود را بسي   ثريمؤ   هايگام   هدف  به  نيل   تواند در راهمي با آن   كه  قدرتي 
  را شدني  و ناتواني، نشدني   با وجود ضعف   دارد. و گاهباز   عجز او را از فعاليت   احساس   ن و همي 

تفكر در    و ناچيز باشد. عدم   كم   او بسي  امر، توانايي  آن   انجام  در قبال  كه   تصور نمايد، در حالي
رفتن   سبب  باب  اين  فعاليت همت  هدر  و  اين   هايها  در  اوست  ممقا   او خواهد شد.  بر   كه  بر 

 خواهد شد.   مغلوب  بيفزايد وگرنه خويش  توانايي مراتب 

موانع   موانع  ناهنجاري   است،  ذاتيبرون   ديگر،  ناسازگاري  مانند  فقدان   اجتماع   محيط،   و 
ْالل هُُْْْيَكلُِّفْْْالْ»  مقدور است   مختلفي  نيز با وسايل  مشكالت   اين   حل   سازنده، كه   و تربيت   تعليم 
سا ْ َعهاْْال ْاِْْنَف   .   «كند ميتكليف ن  يی اوخداوند هيچ كس را جز به قدر توانا :ُْوس 
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از    زندگي   هدف   دربارة  شناسند، سخنانشاننمي  هستي   براي  مبدأيي   كه  ظاهري   متفكران 
 توصيه   امكان   ورند كه غوطه  در ابهامات   چنان   كند. اينان تجاوز نمي   اساسبي  مفاهيم   عده   يك 

به انسان  را  فضايل   كماالت   گرفتن فرا   ها  هشياران   روحي  و  اما  صاحب  ندارند.  اتصاالا دالن و   ،  
 دهند.  مي  سوق متعالي هدف  سوي ها را به انسان 

 هدف   سوي  به  حركت  را براي  زده، مردم   نهيب   در موارد بسياري   )ع(منين اميرالمؤ  حضرت 
ْنَهاَيَة ْْْاِنَّْ» داد  واال هشدار مي    است، بكوشيد خويشتن   شما نهايتي   : براي نَهاَيتُِكم ْْْی َْفان ََتُهواْاِلَْْلُكم 

 را از رسيدن   همگان   كه   نيست   زماني  نهايت، پايان   . مقصود از اين «خود برسانيد  نهايت  را به 
بلكه  گريزي   بدان  بود،  تالش   نخواهد  جهت   منظور  آن   حيات   واالي   هدف   به   نيل   در    است. 

َلم ْْ َْلمْْاِن ْ»  فرموده   بيان   را چنين   شناسيهدف   كلي   بزرگوار قانون َلم ْتََْْْلم ِْْْجئ َتَْْْاي نَِْْْمن ْْْْتَع  َْاي نَْْْی ْلْاِْْْع 
 .  «رويكجا مي  به دانست  اي، نخواهي از كجا آمده  كه  داني: اگر نمي َهُبْتَذ ْ

كند  مي   داند چه مي   در هر لحظه   كه   برخوردار است   عالي  روشنايي  هدفدار از چنان   انسان 
اما  مي   او را نشان   شايسته   موقعيت  زندگيش   كشتي   نمايقطب   رود، گويي كجا مي   و به دهد. 

 در يك   ور شدن غوطه   نخواهد شد، چرا كه   شناخته   حيات   بعد روحي، حقيقت  فعليت   بدون 
باشد و  مقدور نمي   برايش   پديده   و فهم  بر او شده، درك   پديده   آن   احاطة   مادي، سبب   پديدة 

 نخواهد داد، اين   او نشان   خود را نيز به   حقيقي   قيافه   پديده   آن   است. حتي  كلي   قانون  يك   اين 
َلُمونَْ» شريفه  آيه  معني  است ن ياْْال َحيوةِِْْمنَْْظاِهرا َْْيع   . « داننددنيا را مي  از حيات  نمودي : آنان الد 

 تسليم   كه  مقصود رسد. آيا رواني   بكوشد تا به   جان  صفاي  مراتب   بايد در افزايش   سالك
 دهد، با آن نمي   از خود نشان   ذاتي   و حركت   است   و اجتماعي  محيطي  و عوامل   ارثي  مقتضيات 

  خيرات  مسابقه  ميدان را  و قلمرو حيات  انداخته  فعاليت  خود را به  ذاتي درون  نيروهاي كه  رواني
َهة ْْْلُِكلِّْ» است؟    يكي  قرار داده  َتبُِقواْال َخي رُْْْهوَْْْوِج  است كه    ياه قبل  يهر كس  يو برا:ْْاِتُْمَول يهاَْفاس 

 . «گيريد  ي نيك بر يكديگر پيش ي پس در كارها  ،گردانديم  يسوي خود را به آن رو
 است، با آن   جبري   از خود در حركت  خارج   با عامل   بدن   طبيعي  در گهوارة   كه  آيا جاني 

به   رها شده   از آن   كه   جان از خود   تكاپوي  و  استعداد  ُبعد و  پيگير و مستمر پرداخته، صدها 
 است؟   دهد، يكسان مي  نشان

انديشه  انديشه   در روان   متحرك   آيا  با  يكي   راكد در درون   پويا    اين   است؟ مسلما   جامد 
  ، هر چند هم روان   وگرنه  در خيرات، ارزشمند است   و مسابقه  و تكاپو در مسير كمال  تحرك 
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  كه   است  اي پرنده  و پر زدن  و بال  مانند تحرك   الهي  گيري جهت  و پويا باشد، بدون  متحرك 
  زدن  جا  درجز  كه  در صورتي  ها پيمودهمسافت  كند كه مي  شده، او گمان  زنجير بسته  به  پايش

 است. نداده   انجام  زنجير، كاري هاي حلقه  در پيرامون 
نيروي تأثير خود قرار مي   را تحت   رواني  مختلف  سطوح   غرايز كه   جوشش  و    تعقل   دهد، 

غرايز را    از آن   سود حاصله   كه   طوري   اندازد به را از كار مي   سنجحقيقت   تفكر و ساير نيروهاي 
چنين مي   تلقي  حيات   اصلي   كنندة تفسير  لذت   كند!  و  همواره   سود  خساراتي   توأم   محدود   با 

آنها   هايغرايز و فعاليت   در ارزيابي   انسان   كه  است   از آن   آنها مانع   بودن  چشمگير   است، ولي
  به   شايسته   معرفتي   عنوان   محدود را به   هايشناخت   اگر اين   گيرد. انسان  در پيش   منطقي   راه 

 فريبد.  را مي دهد، جامعه  تحويل  جامعه 
 و برق   زرق   به   و دلخوشي  حيات  عالي   حقيقت   شدن   ها جز گم روزيسيه   همه   اصلي   علت

اين  بشر، عالوه   ظاهري   ايهپيشرفت   همه  دنيا چيز ديگر نيست. اين  از    دردي  تاكنون   كه   بر 
 است.  افزوده   را نيز بر آن  ديگري نكرده، دردهاي  را درمان  جامعه  باطني دردهاي 

  نخواهد شد. اما با شكوفايي   شناخته  انساني  حيات   ُبعد روحي، حقيقت  فعليت   بدون   آري 
نمايد.    و مسير و مقصد را تعيين   تواند مبدأ حركت مي   يابد كه مي   روشنايي   چنان   آن، حيات 

شناختمعرفت   همه   آنگاه و  تاريكي   آميخته   هايها  راه با  از  ارزيابي  ها  با  در    صحيح  حواس، 
 روشنايي  يك   بعد روحي   دهد، چه مي   خود را انجام   كار منطقي   شده  انساني، استخدام   حيات 

 كند.  مي  آنها جلوگيري  اندازد و از فريبكاري مي  انسان  رف و معا  معلومات  بر همه  عام
به   انسان  تصفيه،   تزكيه   واسطه   بايد  آگاهي   و  مادي   ظاهري  هايبر  باطني،  معنوي   و    و 

و    خويش  بيفزايد 
هر    و در توان   نبوده  كار آساني  الهي  قانون   اين   رعايت  البته   

بسيار،    تاريك   و وجود نقاط  آگاهي   نقص   علت   نبايد به   مشكل، سالك  اين  نيست. در قبال   كسي
محدود    روشنايي  بايد از آن   نقيصه   اين   جبران   براي   ورزد، بلكه   امتناع   در مسير حق   از حركت

  مراتب  ها و افزايش تاريكي   را بنمايد و در تقليل   دارد، حداكثر استفاده  سراغ   ويشتن در خ  كه
 بكوشد.   روشنايي

دانست فعاليت  انسان   ارتباط  كه   بايد  حضوري   رواني  هاي با  شبه  است  يا  يا  حضوري.  و 
داد، و نيز بايد    نهايي   خپاس  آن   و چراهاي  چون   همة   به   توان رياضت، نمي   تحمل   بدون   بنابراين
 توانسته   ناتواني  اين   گردد. آيا تاكنون نمي   زندگي   ركود و سكون   موجب   ناتواني  اين   كه   پذيرفت

  كه   بوده  چنان   ناتواني  هرگز. آيا اين   دارد؟ نه باز  حقايق   و تفكر دربارة  ها را از تعقل انسان  است
 هرگز.   گردد؟ نه  مانع  محض عي طبي حيات  را از نفوذ به  انسان 
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و نوميد    نمايد، خسته نفوذ مي   غير قابل   گاهي   كه   حقايق  دربارة  از كاوش   حقيقي   طالبان
فارغ   نشده آنان ننشسته   و  اما    حقايق   مطلوب   از چهرة   پرده  نشدند كه   اگر موفق   اند.  بردارند، 

ديگر از    نيز يكي   خود قرار دهند. اين   مورد شناسايي  ديگر آنها را  هاي اند ابعاد و چهرهتوانسته 
ارادة   انسان   كه  است   الهي   حكمت   هايجلوه با  وادار    هايكاوش   به   يجد   را  مستمر  و  پيگير 

اعماق  شناخت   به   نموده و  مي   حقايق   آن   زوايا  فهم رهسپار  و  شهود  تا  را    برين   سازد  آنها 
است، صعود نمايد.    روح   شناسايي  كه  معرفت   اعالي   نقطه   و فهم، به شهود    برانگيزاند و با آن 

ْْال ِعل مِِْْْْمنَْْ ْماْاُوتيتُمْْْوَْ»  فرمايد: مي   قرآن   كه   است   همان   سازنده  العادهواال و فوق   و آگاهي  علم   اين 
 رعايت  سبب   به  علم   از آن   اندكي   كه   «داده نشده است  يو به شما از دانش جز اندك:ْْقَليال ْْْال ْاِْ

ابواب   قانون به  حكمت   الهي،  الهي  انسان  روي   را  اسرار  با  را  او  مي   گشوده،  آري آشنا   سازد. 
حركتاسالمي  روانشناسي كه   الهي  ،  عالي   وصال   به   نيل   را  مي   تريناست،  بشر  داند.  امتياز 

 پذير است.  امكان  اولياء مكتب  يافتگان و تعليم  سالم هاي امتياز در روان  اين  تحقق 
 خود رحم   يد به يشماست، بيا   آرزو و تمناي   مقصد متعالي   حق! اگر اين  طريق   سالكين   اي 

حق  از  استمداد  با  و  درخواست   كنيد  ذات   توفيق   و  با  را  خود  او،  آشتي   از  منِ   خود    دهيد؛ 
  مرحله   را سه   حضوري   برخوردار شويد. علم   حضوري   از علم   را دريابيد و در حد كمال   حقيقي
 است: 

و    خام  اطالع   يك   حضوري   از علم  مرحله   است، اين   مبهم   آن   ذاتي   معلومات   -  اول   مرحله 
  سودي  علم   اين   اول   در مرحله   ندارد. توقف  تر اطالعي عالي  ز مراحل ا  آن   و صاحب  نارسا است

 اند.  گرديده كامياب  پندارند كه  مرحله  در اين  ندهد، هرچند متوقفين 
در    آدمي   حيات   كنندهاداره   حقيقت  يك   عنوان   به  است   «»  ذات   دريافت   -  دوم  مرحله 

و   حركات   و  در تصادفات   را از نوسانات  روشن، انسان   دريافت   متنوع. اين  و روابط   طبيعت   پهنه 
 دهد.  مي  نجات  پايهبي سكنات 

استقالل،    اين   به   رسيدن   است. بدون   «» در برابر    «»   بروز استقالل   -  سوم  مرحله 
 نخواهد برد.   از پيش  برخوردار باشد، كاري دروني  ها و نيروهاياز فعاليت  انسان  اگرچه

متفكري  نه   بينيجهان   دربارة  استقالل   اين   تحقق   بدون   كه  هر  نمايد،  نظر  خود    اظهار 
دارد.    ديگران   را براي   بيني از جهان   چيزي   تفهيم   توان   و نه  كرده  را درك   واقعيتي   فهمد چه مي

اين  نيز نوعي   احساس  هرگونه  حال، حتي   در   تنها شايسته   كه  است فريبنده    احساس  اختيار 
  امور انسان   استقالل، سرنوشت  اين  جبر است. در فقدان   زنجير عامل   هايحلقه   كردن   صيقلي
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يا    «»  جايگاه   كنندة خبر از خويشتن، تعيين بي   انسان   و براي   است  پايهبي   مايالت ت   در دست 
 است.  اجتماع  او، محيط  و روان  روح 

و    طبيعي   عوامل   نقاش  دست  زير   ايلوحه   انسان   كه   آن   جاي  استقالل، به   اما در بروز اين 
ها و انسان   طبيعت   را روي   الهي   مشيت  نقش   كه  است   زبردستي  ها گردد، خود نقاشانسان   نوع

  تمام   را با ارادت   من   مراحل   هستند كه   الهي   سالكين   بزرگ، آن   هاي نمايد. شخصيت مي   ترسيم
با نيل  كرده  طي از آن قرار گرفته   الهي   عشق   حقيقت، در جاذبة   به   و  آنها    گردانندة  پس   اند، 

 است.   عشق 
تحريك   انگيزه  به  كه   هاييشناخت  آري،  آمده   به  عشق   و  به وجود    هاي استدالل   اند، 

  به   هستي  در جهان   جاريه   قضاياي  ها و روابط ها و كمّيت كيفيت   در محاسبه   معمولي  منطقي
بي  حقارت   ديدة روشنايي   يك   روشني  به  آفتاب   نگرند، همچون مي  نيازيو   عشق   چراغ. چه، 

  او واقعند، روشن در مسير اشعه  را كه آنچه  خود و هم  هم  كه  است آفتاب  اصيل  مانند روشنايي
 كه   و شفاف  نگارين   است  زيبايي، نمودي   نمايد آن را آشكار مي   حقيقي  هاي ييسازد و زيبا مي

 شود. مي  كشيده  كماالت  بر روي
  كماالت   را بر روي   و شفاف   نور نگارين  آن   ازلي   نقاش   كه   و كمال  جمال   درود بر عاشقان 

 آنها را بياراست.    الهي  و با زيورهاي  نموده آنها ترسيم 

از سنخ   نفساني  كيفيات   از جمله   و نخواستن   يا خواستن   و كراهت   اراده    و ادراك   علم   و 
انسان  به   از طريق   چون   است.  يا مظّنه   يقين   چيزي  و منفعت   مصلحت   علم،  اعتقاد   حاصل   و 

و    غير از رغبت  را نخواهد. اراده  و فسادش، آن   زيان   اعتقاد به   را بخواهد و در صورت   كند، آن 
دارو   بودن  نافع  او به  علم  دارو كند، چون  خوردن  ارادة  بتي رغبيمار با بي كه است، چنان  شهوت 

 است.   گرفته  تعلق 

دارد،    و مجازي   هر چيز حقيقت زيرا    است   يا مجازي   انشايي  دة ، اراحقيقي  ارادة   در مقابل 
كند،    غضب   نباشد و تظاهر به   خشمگين   كسي  كه  افتد مانند آن   يكديگر اشتباه  دو به  بسا اين 
 خواهان   وانمايد كه   چنان   نخواهد ولي   را واقعا   نمايد، چيزي   دوستي  باشد و تظاهر به   دشمن 

  واه خواهد خواست، خ  را هم   ديگري  را بخواهد، ترك   دو ضد يكي   بين   انسان   است. وقتي   آن 
 ضد آن.   عين  باشد، خواه آن  مستلزم  خواست  اين 
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را راهي.    معنوي، و هر هدفي   هدفي   حقيقت   و هر نياز را در عالم   است   را نيازهايي  انسان 
متعال  معنوي   انجام   براي   خداوند  اوقاتي   طرق  امور  نياز  بدان   نيل   كه   فرموده  تعيين  و  با  ها 

بي  نه   است   ممكن  عقل   نيازيبا  با  كامل   صحيح   و  كه   توان   هدف   به  و  آن،    رسيد  نمودار 
 است.  و بصيرت  قصد و اراده امور از روي  برگزيدن

عملي آن   محبوب   كه   هر  ضد  يك   اوست  مبغوض   خداست،  هر  محبوب   و  مكروه   از    و 
  و مباح   م، مستحب، مكروهواجب، حرا  پنجگانة   احكام   در فقه   دارند. گرچه  متناهي غير   مراتب 
با   را نتوان   فقه   مسائل   و همه   نيست  ممكن   پنج   تحديد به   حكمت   در علم   شده، ليكن   معين 
 مگر دو چيز را:   ساخت ، منطبق حكمت علم  و كراهت  اراده  مراتب 

يا ترك،   فعل   در مقام از آن،    گريزان   باشد و از جهتي   دوستدار عملي   از جهتي  اگر انسان 
  دارو نمايد و جهت تلخي  تحمل  كند، مانند بيمار كه عمل  مرجَّح  به سنجيده را با هم  دو جهت

 است.   جهات  از ترجيح  پس  آخري عزم  معني   به در حقيقت  و كراهت  شفا را برگزيند. اراده 
صدد  دو در  اين   ترجيح   عدم   مقامدر    و انسان  نيست   يا مفسده   مصلحت   محض   فعلي   هيچ 

 هم   ديگري، آن   به  فعل   انتساب   است. در صورت   عمل، خود مفسده   برنيايد زيرا تكلف   آن   انجام
او    كند. اگر فعل   خويش   مصلحت   او مراعات  است، بسا كه   مفاسد و مصالحي  ما يا او داراي   براي

 دانيم.   را بر او مباح  اندازد، آن  تكلف  ه ما را ب ما باشد و نه مصلحت  مخالف  نه
يا    است   فعل   يا به   تصميم   نشوند، چه  مع جا ج  در يك   و كراهت   ، ارادهتحكم  در علم   پس 

نيست.  و مكروه و مباح  نظير مستحب  دو تصميم  ترك، و اين  به
   

آن   نكتة  داراي   فرامين   كه   ديگر  مفاسدي   نكردني   ترك   است   مصالحي   الهي،    است   يا 
اما گاه اعمال   مصالح   احتراز كردني.  انسان   آور نيست، بسا كه الزام   چندان   و مفاسد   بدان   اگر 

 اعمالي ، چنين نمايد يا ترك  فعل  او را وادار به  ارزشمند نرسد كه  نظرش  به  يابد، چندان  آگاهي
 است.    يا مباح  يا مكروه موارد، مستحب اختالف  حسببر 

انگيزه   اراده  داعي   يا  پس   به   و  مراحل   فعل،  سير  تعقل   از  و  تخيل   تفكر  و    يا  تصور  و 
 روح  فرمان   ه ب  ذهني   صورت   آيد. يعني پديد مي   در انسان   و ذوق   شوق   انبعاث   شرط  تصديق، به 

عالم  در هامون   گرفته   تصور سرچشمه   از  توسن   يافته   قوام   تصديق   و  بر  سوار    و ذوق   شوق   و 
 كند.  مي اندام  وجود عرض  در ميدان  و اراده  تصميم  و در لباس  شده
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و   انسان، احساسات   دماغي  مخازن   هايو شكن   و در پيچ  روح   و نامرئي  تاريك   در زواياي 
  اغلب   است، كه   نهفته   رنگارنگي   و آرزوهاي  از حد بيرون   و توهمات   و تخيالت   گوناگون  تصورات 

 گذرند.  ضمير او مي و درون  سينما از برابر ديدة مانند تصاوير پردة
  از صور ذهنيه   يكي   سينة   به   تكوين  مورد بحث، دست   خوي  فوق، اين   مقدمات   با حصول 

بايد    نمايد كه اخطار مي   وي  و به  اعالم  وجود خارجي  در عالم   توليد آن   را به   روح   م و تصمي   زده
 گر شود. شهود جلوه در ميدان 

كه   اراده   تكوين   مراحل  عالم  را  تخّيل   تعقل   از  يا  تفكر  جانب  سوي   به  و  از  و    تصديق، 
 از ظرف   اراده   گويند. يعني   واعيه   دارد، ارادة  خود جريان   تحقق   و ظرف   عمل   سوي  به   تصديق 

 آيد.  مي  تولد و پيدايش  مقام  به  يا وعاء ذهني
  است   را عللي  اراده   گردد. اجراي آغاز مي   آن   و اجراي   در نفس، تكوين   اراده  بعد از پيدايش 

ّخر در وجود است.  و مؤ   در ذهن   ، مقّدم غايي  و علت   است  غايي  آنها علت   ين تر مهم   كه

   
كنگرة  چون   اراده  نشست  در  طيران   افكار  افق   بخش فرح   و  در  از    زندگي   را  نمود،  آغاز 

را    شخص  بخشد و آواز دلنوازش   معنوي  را لذت   ح رو   اعماق   تواند تارهايمي   خود وقتي   طيران 
ايمان،    گردد و در محور مكتب   فضايل   كرده، طاير آسمان   با خرد هماهنگي   آورد كه   نشاط  به

 گر شود. جلوه پرور انسانيتروح  و در هواي  نموده  ابراز وجود و شخصيت 
  و مظاهر اهريمنان   و ناداني  جهل   عفريت  وس و منح  عبوس   بَود و در صورت   ز اين ج  چون
قدر و   برهان، و ساحت وجدان  تنها در پيشگاه گر شود، نهو حسد جلوه و كبر و نفاق زشتخويي 

 باشد.   و عذاب  و سزاوار نكوهش  و عتاب  سرزنش  مستوجب كامالا  ندارد، بلكه  و اعتباري  قيمت 

  حقيقت   و از جادة  يده يخطا پو  به   ندهد، راه   پاسخ  و الهام  اراده   فرشته   نداي   به   كه   سيك
 دريا كه   در روي   ايپاره   است. او همچو تخته  گشته   و هوس   هوي   و اسير سرپنجة   شده   منحرف

 را ندارد.   با مشكالت  ارزهو مب  مقاومت  شود، تاب مي  پرتاب هر طرف  به  امواج  هوس  به
شود و    مفيد واقع   تواند همواره و نمي   سودمند نيست   در هر مورد و مقام  ابراز اراده  البته 

و    وهم  بر اساس  آن   موجوديت  كه  اي دهد. اراده   نوازش   پرور خويش را با عطر جان   روح   مشام
ي، يجزا  هاي پرونده  ندارد. غالب  و رحماني  اخالقي   برپا شود، هرگز ثمرة  نفس   در هامون   گمان 

  هستند و با ارادة   و ثابت  راسخ   عزم  جنايت، داراي   در ارتكاب   كه  است  بزهكاراني  ارادة  محصول 
 سازند.  مي  آغشته  گناهي بي خون  به خود را تا مرفق  دست  قوي
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  و سعادت   مصلحت   به   كه   افكاري  و افكار عمومي، يعني  اجتماع   بايد با ارادة   شخصي   ارادة 
 اراده   اگر اين   باشد. خصوصا   داشته   يافته، هماهنگي   تراوش   عقل   فرامين   نداي   و به   است   جامعه 

طرف  پرچمداران   جامعه   برگزيدگان  از  مزيت   قاطبه   و  بايد  شود.  ديگران   ايشان   ابراز   به  بر 
 نتواند به   مادي  و اغراض   نفساني  تدبير بوده، عوامل   و حسن   و صداقت  و امانت  اخالقي   فضيلت 

 كند.   رخنه  آنان  فضيلت  و كاخ  حصار ايمان 
  و عشق   عقل  باغبان   دست  به  آن   نهال  نيكو دهد كه   ميوه   وقتي   اراده   طيبة   شجرة  آري 

گردد، و در مهد   آبياري  غيبي  الهامات  و از چشمه  شده  غرس آسماني مكتب  در بوستان  خدايي 
 گردد.    يابد تا پرچمدار فضايل  پرورش  و انصاف  عدالت 

عبارتند    اراده   ضعف   علل   ين تر ثر است؛ مهممؤ   اراده   و قوت   در ضعف  بسياري   و عوامل   علل 
 از:  

  ممارست.  عدم  - اول 
 . طلبيراحت  - دوم
  و مواد مخدره.   و افيون  الكل  استعمال  - سوم

 . سراييو ياوه پرحرفي - چهارم  

 زياد.  و غصة  غم  - پنجم 
 . و جبن  ترس  - ششم
 . همتي دون   - هفتم 

  انديشان.بد تلقينات  و اعتنا به  حسودان  سخنان  به توجه  - هشتم 
   و پيري. كهولت در ايام  خصوص  حياتي، به   نيروي در مصرف  افراط   - نهم

  و ترتيب.  نظم  عدم  - دهم 
 . النفس و افراد ضعيف  با مترّددين  ترديد در امور و مشاوره - يازدهم 

 و تفكر.   تأمل  عدم  - دوازدهم 
   قواعد بهداشتي. رعايت  عدم  - سيزدهم 

  تطّير و موهومات.  به  عقيده  - چهاردهم 
ملتي  افراد  قوي   اراده   نيروي   داراي   اگر  ولي  بسيار  بدون   باشند،  انتظام،    ايت رع  بخواهند 

 نخواهند شد. زيرا كبر و غرور اجازة  با كبر و غرور اجرا نمايند، كامياب   خود را در جامعه   ارادة 
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از خودگذشتگي   فروتني ترتيب   نظم   و اختيار اصول   و  بلكه   و    منافع   اصطكاك   علت   به   ندهد، 
 گردد.   متالشي  زودي به ملت  آن  ،نداده مثبت  نتيجه آنان اراده  عمال شخصي، اِ 

كند.  مي   عقيم   بلكه  را فلج   اراده   خاطر نيز شديدًا   زياد و ناراحتي   و غصه   غم 

   
ما حقيقتي  وارده  بيشتر مصائب  كه  نيست  ترديدي  برخي  بر  و  دارد،    واقعيت   كه  ندارند 

آنگاه  مصيبت  ذهن   مصائب  كه   نيست.  اضطراب   انسان   جهان،  دچار  روشني ساز  را  او  اگر    د، 
 چيزي   آورد، به   روي   خارجي   ظلمات  از ياد ببرد و به   است   جاوداني  شادي  خود را كه   باطني

 بارهاي  در آن   كه   كنيم   را فراهم   اي خجسته   وضع   نخواهد شد. ما بايد آن   نايل   و اندوه  جز غم 
 تر گردد. سبك  جهان  كنندة  و خسته  سنگين 

را از    آن   اكثر مردم   دارد، هرچند متأسفانه  بستگي   ماست  در درون   آنچه   ، بيشتر به سعادت
 عده آيند. آن   كوچك   دل   ديدگان   در قبال   كه   آن   شرط  كوچكند به   جويند. مخاطرات مي   خارج 

مخاطرات  فريب  انسان   كه   از  بسي مي   را  مخاطراتي   دهند،  از  تح   كه  است   بيشتر  او   ميل بر 
را نيز بايد از    بزرگ   خير و نيكي   گيرد، پس مي   ما سرچشمه   از دل   بزرگ   هايشوند. مصيبت مي

 خود به دست آوريم.   درون 
عاقالنه ل آم  آري  پيش   ولي  است  انديشي،  ساختن غير   گرفتن   عزا  از  در    معقول؛  قصرها 

 در خيال.   زندان  از ساختن بهتر است  تصور و انديشه 

 عبارتند از:   كه  اراده  تقويت علل  رعايت  بر مريد است  فوق،  مراتب  به  با توجه
 اراده.  ضعف  احتراز از علل  - اول 
 و آن.   گفتار اين  اعتنا به خود بدون  و عاقالنه  راسخ   در عزم و پايداري  ثبات  - دوم
 خود.   به فتور و سستي ندادن  راه  - سوم

بزرگان  اعراض   دم ع   -  چهارم پذيرش   از  حكيمانه   و  عنايت   آنان  پند  و   انتقادات   به  و 
 جا. به ايرادات 

 بدان.   از اوقات  سهمي  و اختصاص  بزرگان  كالم  و استماع  از مطالعه  غفلت  عدم  - پنجم 
 و آز.   طمع  و ذلت پرهيز از خواري  - ششم
 است.   گرفتاري  دام  كه  تحفي هدايا و  از قبول  اجتناب   - هفتم 

 و ترتيب.   نظم  رعايت  - هشتم 
 و انصاف.   عدالت  رعايت   - نهم
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 و وعده.   قول  يجدّ  مراعات   - دهم 
 جا و تعّلل.  تأخير بي بسيار و نه  تعجيل  در عمل، نه  حد اعتدال  رعايت - يازدهم 

 باشد.   دل  تا گفتار و كردار بيانگر نغمة  نفس  اعتماد به  - دوازدهم 
 و تحّسر از گذشته.   حال تأثر از زمان  در عدم  و جديت  حال شمردن  غنيمت  - سيزدهم 

 هدف.    به و عالقه  عشق   - چهاردهم 
عوامل  عشق   مهم   از  اراده،  عالقه   تشديد  كه  است   هدف   به  و  آنجا  خواب   تا  در  و    مريد 

 نبوده  در حقيقت، عاشق   االراده خود نبيند. افراد ضعيف  و معشوق   هدف   جز صورت   بيداري، به 
  شده، باعث   را نيز مانع   خود، ديگران   كاميابي  بر عدم   عالوه   ورزند. آنان نمي   خود عشق   هدف   به

 گردند. استعدادها مي  تضعيف 
از خود    اياراده   كوچكترين   كه   عظيم ّ شط  بر روي  است   مانند كاغذي  االراده مرد ضعيف 

  كند، سينة   هر سو اراده  به  كه   است  شناگر ماهري  بسان  االراده مرد قويّ   دهد، لكن نمي   نشان
 قرار دارد كه   عظيمي   در برابر درياي  داند كه مي   الهي  سالك   ود. آري،رشكافد و مي را مي   آب 

 طلبد.  ها از او ميها و كوشش تالش 

 

انكار نگريسته، با   ديده  به و تأثير آن  و اخالق  انگيز اراده شگفت قدرت  به  كوركورانه  ايعده 
  ثر نيست. البته بشر مؤ   در اخالق   اراده   اند كه ي، گفته ماد   فالسفه   برخي  از گفتار نارواي   پيروي

  رخت   از جامعه   و اخالقي   معنوي   ارادة   است. اگر دستورات   بينانهو غير واقع   گفتار، ناحق   اين 
پايه   بربندد، و زندگي  استوار گردد، بايد    هاستبدبختي   تمام   مورث   كه   مادّيت   متزلزل   هايبر 

 شود. برچيده  حيات  از صفحه  آدمّيت  و طومار مفهوم  بشرّيت كتاب 
اراده  اند كه گفته   باز هم   با وجود  به   و تصميم، بشر   خصال   و كسب   اخالق   تهذيب   قادر 

  را ياراي   و تصميم   و اراده  است   و غرايز طبيعي  فطري   تمايالت   تابع   نيست، زيرا انسان   پسنديده
 نيست.  دروني ا تمايالت ب مبارزه

گذاشت.    فرقي   دروني   و الهامات   عقلي   و اعالمات   غرايز طبيعي   بايد بين   كه   است  آن   پاسخ
  تواند نهال نمي  اخالقي و دستورات  ندارد، و اراده  مصداق  و ترديد در آن  بردار نيستطفره غريزه

ريشه   آن  و  محو  كانون  نموده  كنرا  برطرف  از  نمي  وجود  بشر  به سازد.  سد   تواند  باب ّ اراده،     
به   گرسنگي و  تمايالت   هايفرمول   كند  يا عواطف   را در خود عقيم   جنسي   اخالقي،  و   سازد، 

اراده   ذات   حب از خود دور نمايد.  را  تأثر  امور فطري نيز مؤ   و اخالق   و  از   و غريزي   يد پرهيز 
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و    نظم   را تحت   دروني  تمايالت   توان مي   اخالقي   و دستورات   معنوي  ارادة وسيله   به  ، ليكن نيست
 آورد. در  ترتيب 

  مزاياي  و   غريزه  ندارد. بشر قادر است   امر كلّيت   غرايز است، اين   تابع   اند اراده گفته   كه   اين 
به   غريزي را  اين   اخالقي   مرز اصول   به   اراده   نيروي  خود    كه   شدني  است   امري   محدود سازد. 
و   يقيني  و در عداد علوم  گذشته   نظري   از مرحلة   معني   اين   شود، و امروزهمي  مالحظه   ِبالعيان
 رود. شمار مي  به  و تربيت تعليم  علوم مهم  و از اصول  محصور شده  تربيتي

حسود حسد را از آباء و اجداد خود    كه  است، چنان   وراثت   تابع  و اخالق   اراده   اند كه گفته 
 است.   گرفتهفرا  آنان  طبيعت و از مكتب  كرده كسب

گفت وراثت   بايد  اخالق   هرچند  روحيات   در  وليبي  و  نيست،  اخالق   اراده   اثر  آن   در   از 
 روحيات   داراي   اند، همه دنيا آمده  به  منطقه   در يك   كه   والديني   فرزندان   كه   ثرتر است. چنان مؤ

و غير    اخالقي   و تعليمات   تلقينات   نيستند، بلكه  يكسان   مزاجي   مّتحد و ساختمان   واحد، اخالق 
 ثر است.  مؤ  آنان و روحيات  در تربيت  اخالقي

ليكن مؤ  در اخالق   مزاجي   ساختمان  ناقصه   علت   ثر است،    تاّمه، و تربيت   نه   است   جزء و 
 بعضي مزاجي  شود ساختمان ثر افتد. اگر فرض مؤ آن  تواند در اصالح مي  اراده  نيروي به  اخالقي

مرتكب   اراده بي  كه   است   طوري   اشخاص  اختيار  زشت   نيك   اعمال   و  كردار  ناشايست   يا    و 
اين،    شد. عالوه  قائل   يا ردائت  فضيلت  توان روا يا ناروا نمي   اعمال  گونه   اين   شوند، براي مي بر 

كسالت   اشخاص   چنين  بلكه   دچار  به   روحي،  كه   جسمي   بيماري   مبتال  معالجه   هستند   بايد 
 شوند. 

كرده   اراده   منكرين  هم ايراد  سفيد   پوستسياه  توان نمي  كه  چنان اند،  شخص  پوسترا    و 
 را تغيير داد.   خود يا ديگري  اخالق  توان نيز نمي  نمود، با اراده  قلب را بزرگ  قلب كوچك

  تشبيه   امور تكليفي   را به   است، هرگز امور تكويني  نادرستي  قياس   اين   كه   است   آن   پاسخ
دارد،    و تكوين   آفرينش   و سازمان   خلقت   دستگاه  به   بستگي   قلب  و كوچكي   نمود. بزرگي  نتوان 
نيست.   بشر خارج   از قدرت   كه   تكليفي  است   امري   ،اراده   نيروي  به   حسنه   اخالق   كسب   ليكن 

انجام  در  است   تكليفيامور    بشر  تكويني   ولي  مختار  حيطة   امور  خارج   از  او  نه   اقتدار    است. 
نه   است  جبر حق   مكتب  بلكه   مذهب   و  انجام   كه   است  آن   حق   اختيار،  در  تكليفي   بشر   امور 

و    اراده  قدرت   نفي  مذكور در زمينه   اختيار است، و انتقادات بي  امور تكويني   مختار و در انجام 
سفسطه   نيروي   تقويت   امكان   م عد مغلطه   تصميم،  منطق   و  از  ساحت   بوده،  دور    به  برهان   و 

 است. 
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و    محض   طبيعي   جبر حيات   را معلول   انساني  هايو بينش   علوم   دامنه   گسترش   كه   كسي
او از   طور قطع  گيرد، به را ناديده  يابيحقيقت  به و عشق  جوييكمال و عوامل  دانسته  آن  ون ئش

 خبر است. آنها بي وجود آورنده  به هايو انگيزه  علوم  سرگذشت
 در عصر حاضر، در افرادي  باالخص و صنايع  و اكتشافات  اختراعات و وسيع  سريع  پيشرفت

را بدان   توجه   همه   كه از حقايق   نموده  ها معطوف خود  اثرات شده   منصرف   و   نهاده   منفي   اند، 
و    نابخشودني  است   محض، تهمتي   طبيعي   و حيات   جبري   عوامل   به   علوم  كردن  است. منحصر 

 آشكار.   است  واقعي خالف 
مكتب  سانيان  علوم   دانشمندان  درون   سازان و  تعليم   پا خاسته  به   بسياري  بينان و  با  و    و 

انسان   تربيت ارشاد  خدماتو  اين داده   انجام  بشريت  عالم   به   شاياني  ها،  را    آنان   خدمات   اند. 
منافع   جبري  عوامل   معلول   توان نمي يا  من   شخصي   و  من بازيو  و  مگر    ها پرستيها  دانست؛ 

  كردن   موضوعي، با ضميمه   به  يا عشق   و خودخواهي   شخصي   منافع   سبب   به  كه   دانشمنداني
اين » آنان   به   مردم   توجه  با جلب   « نيست  جز  فريب  خود،  ديگران   و خويشتن   داده   را  از    و  را 

 د.  انداشته  محروم بزرگان  انديشه عالي و محصوالت  نتايج

  -بشر نبود    حال   شامل   طلبجو و تعالي كمال   دانشمندان   وسيله   به   خداوندي   اگر عنايت
 محض   طبيعي   در حيات   وران غوطه  هايدرندگي   كننده متوقف   در اكثر اوقات   تنها اسمشان   كه

به انسان   اينان   -  است را  باالخص مي   نابودي  ها  با   قدرتمندان   هاي جنگ   به   نظري  كشانيدند. 
كه   ملل  راه   درندگي   ضعيف،  در  را  كشتار  قانونبقاء  تنازع   و  ارزش مي   اساسي  ،   اين   پندارند، 

و   طلبان فرياد اصالح   نهادنضعف   نمايد. اما با رو بهتر مي روشن   بشريت  را بر جامعه   دانشمندان 
اساسي  دين   كه  انساني  بنيادين   علوم   شدن كمرنگ   قدرتمندان   تريناز  كرة  آنهاست،   ناآگاه، 

به   خاكي   عوامل   از چند مغز كه   مخرب   اگر چند موج   نمودند، كه   تبديل   اسلحه   انبارهاي   را 
 نيست.   ز انسان ا  كشد، ديگر اثري گذاشته، سر  را در اختيار آنان ميلياردها نفوس  جبري

ارزش  با  از    انساني  هايارزش   و اصول   انسانيت  ، نجات انساني  علوم  ديگر دانشمندان   كار 
پاي   به  سقوط در حقيقت،   بيگانگان   زير  متفكري  است.  راه   سازيمكتب   به   دست  كه   هر   در 
دفاع انسان  و  حقوق   ها  اجتماعي   فردي  از  فعاليتآ  و  زده،  معلول   نها  و   شخصي  منافع   او 

 است. نبوده   طلبيو مقام  خودخواهي 
واقعيتي   دانشمندان،   اين  كه   هر  منطقة   به   جبري   عامل   را  از  آورد    ها خارج ارزش   وجود 

هر    ها. در واقع، هدف   اختيار انتخاب   و نه   بوده  آزاد در ميان   ارادة  كار نه   دانند، زيرا در آن مي
 هدفي  بتواند   كه   يست مشهود ن  حقيقي  كار، منِ   وجود آورد، در آن   به  جبري   عامل  را كه  كاري
 نمايد.   را انتخاب  آن  به  وصول و وسيله  اختيار برگزيند و راه  را به 
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عالي   بتواند جهاني  برخوردار شود كه   قدرتي  از چنان   فرضا   اگر كسي  در  و    نظم   ترينرا 
از    برداريدر بهره  نه باشد و    قدرت، او را اختياري   آن   آوردن دست  در به    نه   بسازد، ولي   قانون

 است.   بوده كار او، از ديگران  هايارزش  و مبناي  مقدمات  نداده، بلكه  انجام  آن، كار با ارزشي 
 كه   است   همان   مغز بشري   قهخال   اينيروه  راستي   آيا به   كه  است   ديگر اين   مهم   موضوع 

افتاده، منجر به  به   قبلي   محاسبه  و بدون   و گريخته   طور گسيخته   به   هم   آن   و بيگاه  گاه   كار 
آزادي ها مي تمدن   سازندگي آيا  اختيار بشر همين   شود؟  لحظاتي  فقط   كه   قدر است   و  از    در 

محدود    و تحركات   تمّوجات   ، همين بشري   و مرز انديشه   ها بيايد؟ آيا حد انسان   سراغ   عمر به 
 نيست.  «هرگز »و  «نه»جز  ها برابر آن، چيزي و ده  االت سؤ اين  است؟ پاسخ 

  در عرصه   آن   و جوالن   و متكّثر انسان   متنوع   استعدادهاي  از انبوه  قدري   شكوفايي  بنابراين
معلول  يكي   هستي،  است:  ُبعد  به   انسان   كه   جبري  عوامل   دو  جلب  را  ديگريمي   خود    كند، 

 و تعالي.  كمال  به  و عالقه  عشق 

به   عامل  سطوح   سبب   اخير  در  اعماق   نفوذ  آن   طبيعي  حيات   و  بر  آمده،    غالب  محض، 
ديگران مي و  خود  هالكت   تواند  از  چنين   نجات   را  بسي   دهد.  ارزش   افراد  با  و  از  باالتر  تر 

 هستند.    محض  طبيعي  در حيات  وران غوطه

غير   دوستيانسان   الهي،  سالك   مهم   ز وظايف ا  يكي  مرتبه   است  دوستيو  در    اي، مقدم و 
  آن   الهي  وظايف  است. از جمله   ايثار نيز همين  بر خير خويشتن؛ معناي   خير ديگران   داشتن 

براي   آنچه   انسان  كه   است مي  را  براي خود  آنچه   ديگران   پسندد  و  بپسندد  براي   نيز  خود   را 
 داشته، احتياج   مختلفي   جهات   و فرامين  احكام  اين   نپسندد. البته   هم   ديگران   پسندد براي نمي

 تفسير دارد.   به
خود    را فرد براي   هر آنچه   ايثار است، و نه  و شايسته   داشتنيدوست  هر انساني  نه   مسلما 

انسان   طنا و با   انسان  ظاهرًا  كه   رواست. فردي  پسندد بر ديگري  او را دوست   ضد   باشد، نبايد 
دوستي چنين   هم   كامل   انسان   داشت.  براي   با  اين   اوست   نجات  فردي،  از  به   راه   تا  را    او 

 :است  رحمت   همگان   براي  )ص(اكرم  رسول  حضرت »  كه   برساند، چنان   انساني  واالي   هايارزش 

َمة ْ است،   و وظيفه   تكليف   همه   براي   امر در مراتبي  اين   من. گرچه كافر باشند يا مؤ  «لِل عاَلمينََْْْرح 
ديگر   اعم   اخالق   لكن  انسان   خواهياز  دايرة   دوستيو  ديگران   تريوسيع   بوده،  دوستدار    دارد. 
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 و اراده  اختيار عقل   تحت   كه   است  الهي   پيشگاه   مقبول   ايفهو عاط  و عالقه   بايد بداند محبت 
 است.   انسان  مخصوص  و حركتي  اراده باشد، چنين 

كه   ايعده  متحرك   معتقدند  اين   باالراده   حيوان،  آنچه   بزرگي   خطاي  است،  در    است، 
ها و  شوق  سلسله   يك   بر داشتن   عالوه  انسان   اراده، ولي  نه   است  و ميل   وجود دارد، شوق   حيوان 

است.    تمايالت، واجد اراده 
   

ليكن   ِباْلاراده   متحرك   كامل   انسان   البته  انسان   است،  و  ِباْلاراده  متحرك   ها گاهياكثر  اند 
الميل  ِبالّشوق  متحرك   گاهي وليَو  الميل   ِبالّشوق  متحرك   هميشه   حيوان   ،  ميل،    َو  است. 

به ر   موجود زنده   كه   است  كششي انسان مي  اشياء خارجي  سوي  ا    يا حيوان، موقع   كشاند. در 
  آن  سوي او را به  ها پديدار شده و نوشيدني غذا و مأكوالت  به و تشنگي، ميل  گرسنگي احساس 

غريزهمي در  موقع   مخالف   جنس   به  ميل   جنسي،   كشاند.  و  استراحت،    به  ميل   خستگي   دارد 
اوقات  مادري   عاطفه   حتي انسان   دوستيغير   و اكثر  تمايل   دوستيو  فقرا و    دستگيري   به  و  از 

 است.   نيز چنين  نيازمندان 

مفاسد و    نيست. عقل   ء خارجي و اشيا   انسان   بين   اي و رابطه   اراده، وسيله   ولي  
سازد،    مشخص   را كه   كند تا هر امر و جهتي مي   و محاسبه   از اقدام، بررسي  امور را قبل   مصالح 
 را بنمايد.   آن  انجام ارادة انسان 

اوقات   بسياري  اساس   انسان   كه   از  اراده  بر  با   كند، ميل را مي  كاري   به  اقدام   صالحديد عقل، 
نشسته،    مطبوع   با غذاهاي   ايدارد و بر سر سفره  غذايي   رژيم   كه  است. كسي   مخالف   آن   انجام
  و ناهي  هشدار داده را    جسمي   هايخطر نگراني   عقل   ولي  است   اغذيه   آن   خواستار صرف   ميلْ 

دارو    خوردن   به  ميلي   بيماري، آدمي   در موقع   گيرد. همچنين پرهيز مي  به  است، لذا او تصميم 
 اوست.  بهبودي دارو براي  عقل، صرف  حكم  يابد وليمي  در او تقويت هم  ضد ميل  ندارد، بلكه 

  بايد مرزها توسط  كه  است، در حالي  و شوق  ميل   دوستيديگر   اكثر اوقات، علت   
نه   تعيين   عقل  عاطفه  گردد  انسانيت  تواند مالك نمي   عاطفه.  معيار  اين   و  مگر  گيرد    كه   قرار 

  د تنبيه باي  انساني  كه   و لذا در جايي  است   دلسوزي   معموالا   شود. عاطفه  واقع   اختيار عقل   تحت 
 خواستار عفو اوست.   شود، عاطفه  و مجازات 
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مي مجي   قرآن  زن فرمايد:  د  و  مجازات   مرد  را  گروهي   زناكار  و  مؤ   كنيد  بايد    منين از  نيز 

اراده،  و    از عقل   جداي   است. عاطفه  آن   خالف   عاطفه   حكم   غالبا   ، وليباشند   مجازات   شاهد اين 
بي و  آيه   منطق كور  در  قرآن   شريفه  است.  به   ايمان   اهل   كريم  مذكور،    توجه  مهمي   نكته   را 

او از    اقربا و دوستان   به خصوص   فرد جاني، اكثر مردم  مجازات   كه: موقع   معني   دهد بدين مي
اگر بنا باشد    است. چه   ديگري   را حكم   عقل   عفو او را دارند، لكن   تمناي   و عاطفه   دلسوزي   روي

خواهد بود.  و هميشگي  دائمي  جنايت عفو شود، وقوع  احساس، هر جاني تبع  و به  نسنجيده  كه
كه  آنجا  دلسوزي   وضع   بشريت  عامه   مصلحت   براي  الهي   قوانين   لذا  آن   شده،   معقول غير   بر 
بر   و ستمگري  قساوت   او، كه   به  محبت  هن  و خيانتكار در واقع   فرد جاني  به  نسبت   است. عاطفه

كند،  مي  ها را مشاهده ها و جنايت عاطفي، قساوت   حكم   اين   در پس   سليم   است. عقل   ديگران 
نزديك   است  دوربين   عقل   چه عاطفه،  اما  بصير،  بي   است   بين و  عاطفه،  و  در  بصيرت. 

از آثار و   و انسان  نيست   عميق   دوستيديگر  و    الهي  فرمان   بر طبق   عمل   عظيم   نتايج  عاطفي، 
 خبر است.  عقل، بي 

قانون  حكم  عقل   حكمت   مطابق   الهي   و  تازيانه   سليم   و  را  زناكار  بايد  در    است،  و  زنند 
اعدام   مجرم  مواردي  توأم   را  يا  و  امروزه   دست   با شرايطي  كنند  ببرند.  را    بريدن   گروهي   دزد 

شود،   عمل   شرايط   اگر با جمع   كه  دانند، در صورتي مي   انسانيت  و خالف   دزد را قساوت   دست
 گردد. مي  كنريشه   با آن  مرتبط  و جنايات  دزدي 

، در  متقيان  موالي   حضرت   مخصوصا   آسماني  عظام   پيشوايان   حضرات   زندگي   در تاريخچه 
آ  مواردي  در مواردي   ظهور رسيده   به  و رأفت   محبت   كمال  بزرگواران   ن از  خشونت.   كمال   و 

از گل لطيف   از نسيم   گرچه   كامل   انسان   دل   آري،    ضرورت، آن   گاه  به   ولي  تر است نازك   تر و 
 خورد. نمي  تكان  اي او ذره شوند، دل  كشته  جاني اگر هزاران  كه  است چنان 

و   و يا سختي   و رأفت   قرار گيرد تا عطوفت   اختيار عقل   بايد تحت  انسان   عواطف   بنابراين
 گاهتكيه   كه  است   الهي  مقصود از عقل، عقل   مقام  در اين   جا باشد. البته و به  او سنجيده   شدت 

  علت   به  ظاهري   آن. چه، عقل   و قضاوت   ظاهري  عقل   باشد، نه   الهيه   عاليه   و قوانين   اصول   آن 
از درك   هايدريافت   محدوديت    چه   عاجز است  آن   و صدور احكام  از واقعيات   بسياري   حسي، 

 باشد.  را داشته  حقايق  ارائه  توان  كه  اين  رسد به 
او    طوالني  چند از راه   قدمي   كه   است   كوچكي   چراغ   منزلة   به   انساني  حال، عقل   در بدايت 

روشن  نبودِ مي   را  تصور  عاليروشن   چراغي   كند،  و  غايت تر  آن،  از  آن   ناداني  تر   چراغ   است. 
كه بزرگ  فرسنگ   زندگي   راه   تر  عقل مي   ها روشن را  اي   خدايي   پاك   نمايد،    قوة   همان   ن است. 
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  دماغي، حقيقت  ادراكي   و قواي   بدني  حواس   بدون   كه   است   و عشق   و معرفت   سيال   و برق   فعال 
تمامّيت  با  بدون   آن   را  استنتاج   استدالل   به   احتياج  و  در   و  اين مي منطقي،   عشق   همان   يابد. 

مطلق،    جميل   و از پرتو جمال   گرفته جا    در دل   نوريپر   مانند چراغ   كه   است  و خدايي   معنوي
 است.     و فروزان  تابان

 

  مّنان   از خداي   همواره   حق   طريق   است، و سالك   سليم  عقل   الهي   عظماي   نعم   از جمله 
 همين  سليم   عقل   مت برساند. در عظ   كمال   حدّ   او را به   باطني  عقل   سالمت   دارد كه   مسئلت 

خداي مي   )ص(اكرم   رسول   حضرت   كه  بس  تعالي   تبارك   فرمايد:  روي   و   چيزي  زمين   در 
احمر    از كبريت  عقول   چنين   كه   طوري  است، به نكرده   خلق   و باطنيه   سليمه   تر از عقول كمياب 

 است.  فرموده   كرامت  سليم  عقل  آنان خدا به  كه  افرادي  حال  كمتر است. خوشا به  هم 
 باشد. صاحبان  سليم  از عقل  ناشي كه آيد، تفكري وجود مي به الهي  در اثر تفكر  قوي  ارادة 

 اند.  شده  واقع  بزرگان  عاليه تعاليم  تحت  متمادي  ساليان  هستند كه  كساني عقول  اين 
  عقل   تصديق   و غور نمود و در صورت   و خوض   بايد تفكر و تعقل   هر كاري   به  از اقدام   قبل 

انجام  آن   شرايط  ، با مراعات سليم البته   را   تعاليم   تحت   كه  است   سليم  عقل   داراي   كسي  داد. 
 وليّ   است. آري   سليم  او واجد عقل   نمايد كه   تصديق   الهي   هادي  قرار گيرد و آن   استاد واقعي
 داند.  مي  را هم  شناسد و مراتبش را مي  سليم  عقل  حق، صاحب 

 اقدام   نشود و صالحيت   اخذ نتيجه   به  موفق   خويش   و تعقالت   از تفكرات   الهي   اگر سالك
برايش   به اين   معلوم   چندان   كار  در  نتايج  صورت   نگردد،  از  با مشورت،  مورد    بايد  افراد  تفكر 

 شود. البته   متوسل   رحمان   خداي   مثبت، به  نتايج  حصول   عدم   كند و در صورت   اعتماد استفاده 
 نوعي  آنان، خود در حكم   تفكرات   از نتايج   و استفاده  و استمداد از ايشان   محضر بزرگان   درك 

 است.   توسل
ناحيه   چنانچه   حال از  تعقل،  و  تفكر  اثر  هادي  در  يا  فرد    به  اقدام   الهي، صالحيت   خود 

قاطعيت  است  شد، بر سالك  معلوم   امري  با  ارادة  تا  به   آن   قوي   و  بداند كه  انجام  را    رساند و 
از    برخورداري  ها توفيق سال  كه   افرادي  براي   است، مخصوصا   در اينجا معصيت  تأخير يا سستي

 اند.  را داشته  عاليه  تعاليم 
  اوست. زيرا لگام  و تفكر و ارادة  تعقل  به و موجودات  از ساير حيوانات  انسان امتياز و برتري 

 است.   غرايز حيواني دست به  حيوان  اراده 
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به   لگام  انسان   كه  نيست  اين   در عمل   قاطعيت  لبة سپارد    و هوس   هوي  دست  را  در    تا 
بلكه   پرتگاه بررسي  پس   قرار گيرد،  و  تفكر  زيان   و تشخيص   و دقت   از  و  و تصديق   سود    كار 

 دهد.   را انجام  آن  تمام  عقل، بايد با قاطعيت 
كاري   انجام به   قوي  ارادة  مستلزم  هر  و  سختي   مشكالت   تناسب  است،  ارادة   هايو   آن، 

اراده  الزم   تواناتري همه است.  مراتب   يكسان   ها  كدام   قوت   نبوده،  با   رويارويي  اندازة   به  هر 
 مشكالت   كه  است   قوي  كار است. رمز موفقيت، همانا ارادة   همان   انجام   هايو سختي   مشكالت 

 دارد.  برمي  را از ميان 

  و اقدام   عمل   صالحيت   به   يقين  اعلي، حصول   از ناحيه   و استفاضه   تفكر و مشورت   بدون 
انسان   قاطعانه ترديد مي   مقدور نشده،  امراض   ترديدي   گردد. چنين دچار   بالي   بلكه   رواني  از 

انسان ن  ترديد از بين   اين   كه   است. مادام   ايمان  البته   رواني  دچار ناراحتي   رود،   ترديدي   است. 
  و تجسس   تحقيق   را وادار به   انسان  كه   نباشد، اما ترديدي   تحقيق   آن   در پي  كه   است   مذموم 

مستحسن  اولين  بوده  نمايد،  بر سالك  يقين   مرقات   پله   و  طريق   كه   است  است.   شناخت   در 
 نكشد.   و تعّلم  از تحقيق  ده، دستنرسي يقين  تا به  وظايف

اند، در  قرار گرفته   بزرگان  عاليه   تعاليم   تحت   متمادي   ساليان  كه   آنان  افراد، حتي   انحراف 
و    همان   نتيجه  آنان   دليدو ترديد  اگر  مرض   است.  منحرف   يافته   رهايي   دورويي  از    بودند، 

 كند.  وارد مي  انسان  بر حقيقت محكمي  حق، ضربة در مسير  دليو دو گرديدند. شك نمي
 مقام   بكوشد. ساكنين   از آن   ترديد خود و نجات   ، بايد در رفع در مسير حق   الهي  سالك

را دارا هستند.    بزرگان  عاليه   از تعاليم  استفاده   توانايي  تفكر نيستند وگرنه   اهل   ترديد، مسلما 
ناحيه   صادره  دستورات  الهي   همان   آنان   از  تأمل   بايد عالوه  راستين   است، و طالب  اوامر  و    بر 

تمام،    با قاطعيت  نيز تفكر كند و سپس   حقايق   آن  باطني  ظاهري، در معاني  در معاني  تعمق 
و    و هوش  تصور بر نبوغ   مافوق   اي و ضربه  است  كاميابي  بالي   دليدهد. ترديد و دو  كار را انجام 

 زند.  مي  باطني نيروهاي
ِبَرهان،    شك   مرض   مخصوصا   رواني  امراض   ما را از تمام   درگاهت،  مقربين   ، سوگند به الهي 

يقين  ما  عقل   كامل   بر  لطف   كرامت   سليم  و  شامل   نما،  را  گردان   خود  را    حق   اهل   كه  ما 
 بشناسيم.  

 بود و به حق  طريق قهرمان  فرستد كه مصر  به فرمانداري  خواست )ع(منين لمؤاميرا حضرت 
 توصيف   فرماندار را چنين   و اين   مصر نوشت  مردم  به   ايبزرگوار. نامه   معنا مورد اعتماد آن تمام 

 سخت  در روزهاي   كه   است   شما فرستادم، او فرمانداري   سوي   خدا را به  از بندگان   نمود: يكي 
نه نمي   خواب   به از  رود،  كه نمي   دشمن   تنها  آنان   ترسد  آتش   بر  او  سخت   سوزان   از  است.  تر 
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  گردد. اي اثر نمي بي  آن   شود و ضربتكند نمي   تيزيش   كه   الهي   از شمشيرهاي   است   شمشيري 
 ورزد.  نمي  كار سستي زمامدار در انجام مصر اين   مردم

 
خود   ، منيناميرالمؤ  حضرت  

اعالي  قدرت   قاطعيت   مظهر  به   روحي  و  فرمانداران   يكي   به   كه   طوري   بود،  نامه   از   اي در 
 كنم.  نمي آنان  به  شوند، پشت بسيج من  عليه بر  عرب  اگر همه  نويسد كه مي

دستوري  طريق  سالك  اي  ناحيه   كه   حق!  مي   الهي   عقل  از  آن صادر  بايد  با    شود،  را 
  به   كه  بدان   دشوار. ولي   و بس   است  حق   و طريق   عشق   راه  اين   دهي، چه   انجام  تمام  طعيت قا 

هدايت   سليم   عقل   رهبري  رباني  و  ارادة   استاد  با  به   مشكالت   توانيمي  قوي   و    حل   آساني  را 
 نمايي. 

محبوبين مجي  قرآن   كه   بزرگي   مردان  و  به   الهي  د  آنها  مي  نيكي   از  همه ياد   اهل   كنند، 
  به   نيل   داشتند كه   كردند، و يقين مي   اطاعت   و دل   را با جان   حق   ولّي  و دستورات   تفكر بوده 

است.    فرامين   آن   در انجام   جاوداني  سعادت 
«»«»«

»    

  حصول  بدون  اينو  است  از حقايق  عالي، برخورداري و همت  ثر در ارادت مؤ  از عوامل  يكي 
هَُْْْكماُْهوَْ»   اشياء است   حقايق   به  ، علم ميسر نيست. حكمت  حكمت  . «است  سزاوار كه    چنان :َْْحق 

اشياء همه   مراد يا    يا الهوتي، ظاهري   ملكوتي   باشد چه   ناسوتي  است، چه   موجودات   از  باشد 
نيز مراد از    «خدا بر هر چيزی عالم است   قطعا ْْ:َْعليم َْْْشيء ْْْبُِكلِّْْْالل هََْْْانَّْ»  شريفه   باطني. در آيه 

 است.   موجودات  شيء، كل 
  علم   كساني  به   و تعالي  ببريم. خداوند تبارك   اشياء پي  حقايق  به   تا حد امكان   كه   امر است 

  اند. البته و آنها را شناخته   برده  اشياء پي  حقايق  به   بهتر از ديگران   كه  فرموده   كرامت   حكمت 
  فرساست. انتظار موفقيت طاقت    مشقات   و تحمل   و مجاهدات   رياضات حقايق،    شناسايي  الزمة 
نوعي   به  عمل   زحمات   تحمل   بدون  چه  فريبيخود  تكاليف،  چنان  موفقيت   است،    وضعي   با 
 است.   محال 
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  آن   قوانين   بايد طبق   سالك   كه  است   و تكاليفي   وظايف  كنندهمعين   هر حقيقتي   شناخت
او    سود و زيان   به   مراحل   اين   طي  است   ممكن   برسد. ظاهرًا   جاوداني  سعادت   رفتار نمايد تا به 

 و مالي  جاني  جنبة   صرفا   و ضرر احتمالي  سود است   آن   همة   گردد، اما از نظر معنوي  منتهي 
 دارد.  

  به   بشناسد، چه   هست   كه  نان را چ   و واقعيات   حقايق   كه  است  اين   سالك  مهم   از وظايف 
او   نفع  به تعبير و تفسير كند كه  چنان  با خودفريبي  كه اين  زيان، نه  به  شود چه  سود او منتهي

  كه   قرآن   آيات   و بعضي   متقيان   موالي  از كالم   كثيري   عده   امروزه  كه  گردد. نظير آن   منتهي 
به  استقبال  آنهاست  نفع   به  ظاهرًا آن   نموده،  تفسير  و  مجالس   ذكر  محافل   در  خود   و 

 پردازند.  مي
را از   عاليه  تعاليم  انسان  كه  است اي كننده نيازمند راهنما و ارشاد  حقايق،  و شناسايي درك 

آمادة را  خود  و  بياموزد  واقع   راستين   شناخت  او  با  تا  توان نمايد  اوضاع  ييرويارو  بيني،  و    با 
 بيابد.  هست  كه  را آنچنان  واقعيات 

تبهكاران   فاسدين  فريب  و  كور    وجدان   با  گمان   دل   ساختنو  كه مي   خود،   عين   كنند 
  به  متكي  را ندارند، بلكه   حقايق  درك   آمادگي  هستند كه   كساني  غالبا   اند. اينان را يافته   حقيقت

 نيستند.   بزرگان از تعاليم  استفاده به حاضر  پندار خود بوده
  نمايانگر اين   وضوح   گذشته، به   و فرمانروايان  سالطين   و سرگذشت  قرآن   آيات   به  نگاهي

 و اهل   با افراد ذيصالح   مشورت   مقام  خود به   و ادراك   عقل   در اثر اتكاء به   آنان   اكثريت   كه   است
دست  آن  زدهشقاوت  اقدامات   به  برنيامده،  حاليآميز  در  بهمي   كه  اند،  مشورت،  با    توانستند 

 آيند.   نايل جاوداني سعادت  آنها به  به و با عمل  شده ود آگاهخ و تكاليف  وظايف
 هزاران  شدن و كشته   1945 در اوت  و ناكازاكي  هيروشيما  اتمي مثال، با بمباران  عنوان  به
  شده  مواجه   با تنفر شديد جهاني  وحشيانه   مليات ع   اين   معصوم، فرمانده  و كودك   گناهفرد بي 

او    و جهاني  سياسي  و حيثيت   قرار گرفت  و بشرخواهان   دوستانصلح  و سرزنش   مورد مالمت 
 شد!    معرفي شرافت و بي ديوانه  فردي كه  سياستمدار برجسته  يك  عنوان  به شد، و او نه  متزلزل 

خود و   سعادت  بود، و چسان  چگونه بشريت سابقةكشتار بي  او از آن  و ارزيابي تحليل  واقعا 
او به مي   را در آن   ديگران  و    واقعيات   حقيقي  و در شناخت   پرداختنمي   فريبيخود   ديد؟! اگر 
صاحبان   بررسي با  اين مي بر   مشورت   مقام   به  معرفت  امور،  دامنب  ابدي   ننگ   لكة   آمد،  او    ر 

 نشست. نمي
 هر امري   سود و زيان   دربارة   و تفكر و سنجش   واقعيات   ما، شناسايي  پيشوايان   اما شيوة 

اقدام   قبل  بزرگان   آمدن بر   مشورت   در مقام  و سپس   آن   به   از  اهلش   با   است. حضرت بوده    و 
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آن   )ص(اكرم  رسول  عظمت   اشرفيت  با  مقامات   و  هميشه   خاص   و    مشورت   مقام  به  الهيه، 
  بزرگوار در تمام   بست. آن كار مي   به  جنگ   در مقام   امور حتي  را در همة  شيوه  آمد و اين برمي
  اصلي   هدف   نمود، چه مي  رعايت   حد كمال  را به   ، عدالت و منافقين  خود با مشركين   هايجنگ 

 بود.   و فضيلت عدالت  حضرت، بسط  آن 

 نموده را ارزيابي  مقابل  جبهه  قدرت  و كميت  كيفيت  بيني،با واقع  همواره  الهي  محبوب  آن 
الهي   به  اقدام   سپس  اثناي مي   نبرد  قرار    ورد بررسيرا م  دشمن   نيز نيرو و قدرت   آن   كرد. در 

 آورد.  ي من انبر زب سخني  ر و تأمل تفك بدون اهگداد؛ هيچ مي
كشورها بايد از    متصديان   كه  است   بزرگوار، الگويي   آن   هايجنگ   كيفيت   و بررسي  مطالعه 

 شود: مي  اشاره از آن  ايگوشه  به نمونه  عنوان  جا بهدر اين  گيرند، كه  درس  آن 
جنگ  سرب  يكي   بدر  در  ك  دشمن   ازان از  دستگير  تعداد    حضرت   آن   پيش   رده را  آوردند. 

كنند.  چند شتر نحر مي   روزي   قريش   نمود كه   ال بزرگوار از او سؤ  نبود، لذا آن   معلوم   دشمنان 
تا هزار نفر است،   900حدود    فرمود: تعداد دشمن   تا. حضرت   ده  شتر و گاهي  ُنه  گاهي   گفت

 است.   صد نفر كافي شتر براي  زيرا يك 
  ژوئن   در ششم   هـك  ل ـو اسرائي  اعراب   در جنگ   عملكرد مسلمين   نحوة  هـب  بنگريم   حال

  نيروهاي   قبلي   دقيق   ارزيابي  شكست، عدم   شدند. علت   مواجه   بزرگي  با شكست   ، اعراب 1967
جنگي،    فنون   به   آشنايي  جاي   به  سر آنها بود. آنان   پشت   ظاهر و نيروي  قدرت   و كيفيت   دشمن 

آنان   حماسه   خواندن   مشغول  بودند!  با دقت   و سرود  با  نبرد مي   به   بيني ع و واق  اگر  پرداختند، 
كه نمي   مواجه   بزرگي  شكست  چنان  دار  روز، خدشه   آن  مسلمانِ   ميليون   600  حيثيت   شدند 

 گردد. 
  نشده   خود متكي   عقل   باشد، بايد تنها به  كه  و مقامي   در هر پست  هر حال، رهرو الهي   به

از انتقادات   استفاده   عاليه   از عقول  از جانب   استقبال   مغرضانه غير   و  او    دشمن   نمايد ولو  باشد. 
  مراقب كه  است  الهي  راهنماي  ببيند. وظيفه افكار ديگران  ينه يخود را در آ و معايب بايد نقايص

سالك   سالكين   حال بر  و  انتقادات   كه   است   باشد،  جان   بلكه   نشده  ناراحت   الهي   از  دل   با    و 
كه ش  آن   پذيراي  در    فرمايد: من مي   ع()صادق   است. حضرت   تكامل   مقدمة   انتقادي  چنين   ود، 

به   نواقص   كه  دارم   را بيشتر دوست  كسي   برادرانم   ميان  نمايد.   ارائه   من   به   ارمغان   عنوان   مرا 
  ينه يآ   گردد، او بايد خود را بشكند نه نمي   كند كامياب نمي   از انتقاد استقبال  كه   كسي   بنابراين

 را.  
است.   اهداف   تحقق   در جهت   الهي  انعطاف   مراعات   اوقات   حق، اغلب  طريق  دقايق   از جمله 

نهاد.   نيز فرق   و تملق   الهي   انعطاف   است، بايد بين   و حسد فرق   غبطه   بين   طور كه   همان   البته 
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  بند اصول آيد، او پايميدر   و رنگي   هر صورت   به   گوناگون  هايبا ماسك   و چاپلوس   فرد متملق 
آماده    رحماني   هدف   ،نبوده و  براي   است ندارد  لكن   اصول   سود خود همه   تا  پا گذارد.    را زير 
  كمترين   و بدون   داده  نشان   نرسد، نرمش   ضرري   اصول   به  پذير و الهي، تا آنجا كه انعطاف   انسان 
 دهد.  مي  مثبت  پاسخ و انتقادات  االت سؤ به تملقي 

مانند طوفان  حوادث   گاهي و  مي   اشجار حمله   به  سهمگين   هاي روزگار  اشجار سبز  كند. 
 اصل   به   كه  اين   گردند، بدون ميخود بر   جاي  به  شده   خم   و راست   چپ   به  طوفان   در قبال   خّرم

ريشه  ضرري   و  درختان   آنها  اما  شود.  به   وارد  صالبت  انعطاف  جاي  خشك،  خود    نشان   از 
وليمي اين   دهند،  م  صالبت   با  كهبي  قاومت و  سرانجام  خشكي   معلول   جا  اثر    آنهاست،  در 

 واقعي   من فرمايد: مؤمي  )ص(اكرم   رسول  حضرت   جهت  شوند. بدين مي   شديد از جا كنده  طوفان
اما  شديد انعطاف  هايدر برابر طوفان   است. سنبل   حوادث، مانند سنبل   در طوفان  پذير است، 

در    سودي  او و جامعه   براي   مقاومت  اين   نمايد وليمي  ها مقاومت طوفان   در مقابل   ناآگاه  من مؤ
 ندارد.  بر 

به  حق   طريق   سالك آشنا  ترغيب   علوم   تمام  بايد    و   الهي   عظام   پيشوايان   حضرات   باشد. 
ديگر را نيز    تواند علوم مي   است، كه   ظاهري  عقايد و اصول   تنها شامل   علوم، نه   د به مجي   قرآن 

 گيرد.  بر و در   آورده در  و عقايدّيه اصوليه  علوم در رديف 
  زمان   شرايط   به  تر از همه و آگاه  بوده  هدف   سوي  به   سالك  راهنماي   بهترين   واقعي  مربي

است.  
برايموفقيت   اينقشه   طرح   ديگران   سعادت   آميز  و  اخذ    خود  و 

 نيست.   ممكن  زمانه  احوال  به و آگاهي  آشنايي  ها و زحمات، بدون از رنج  مثبت  نتايج
آشنا    زمانه   اوضاع  به  كه   خود آشنا شويد، ملتي   زمان   اوضاع   فرمايد: به مي ع()صادق   حضرت 

هجوم  مورد  نمي   بيگانگان  باشد  كالمقرار  معاني   اين   گيرد.  درياها  سيري  بزرگوار  در    دارد، 
اين مغلوب  ملل   زندگي   تاريخچة  بيانگر  آشنا    عاوضا   به   آنان  كه   است  واقعيت   ،  خود  روزگار 

 بودند.   روزگار خود واقف  بر اوضاع غالب، ملل  نبوده، ولي
 عصر خود بود. وقتي   اوضاع   به   آنان  كامل   آشنايي  علت   به  صدر اسالم   مسلمين   فتوحات 

قسطنطنيه   حمله   غربي  روم  به   اسالم   پرستييكتا   ارتش  و  محاصره  كرد  روميان   را  از    نمود، 
ركود   كردند. متقابالا مي   بحث   خرافي  آنها در مسائل   خبر بودند و دانشمندان روزگار بي   تحوالت 

آنها و    رهبران   غفلت   شرق، در نتيجه   ماندگي   اخير و عقب   در قرون  و جمود و خمود مسلمين 
خوردهاي   داخلي   هايجنگ  و  زد  اينان   الطوايفي ملوك   و  پيدايش   است.  و    عميق   تحوالت   از 
بود.    را تسخير كرده   صنايع   غرب   بيدار شدند كه  خبر بودند و هنگامي بي   باختر   دار مردم ريشه 
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 كه   بيدار نشد تا وقتي  غفلت   ديد، از خواب   از اروپا   پياپي  هايتشكس   كه   با اين   عثماني  دولت
 كرد.   خود مشاهده  را بر فراز آسمان  دشمن  پرواز هواپيماهاي

اهل   آگاهزمان   كه   ملتي   آري  تعاليم   و  از  و  نباشد  نمي   عاليه   تفكر  نگردد،  تواند  برخوردار 
اتكاء بر    جاي  دهد، لذا به   خود را سر و سامان   و اجتماعي   فرهنگي   سياسي،اقتصادي،    اوضاع 

 گردد.   بيگانگان  بايد وابستة  و آزادگي، خود و استقالل 
كه   حقيقي   سالكين  كمال   به   آنانند  شده   موالي   فرمان   تسليم   حد  كه   خود  را  او  امر    و 

با تدبر و   امور و مناظر و حوادث   ظواهر و بواطن  ، بهپذيرفته   استبر تفكر و تدّبر    توصيه   اتصاالا 
اين   آنانند كه   الهي   نگرند. مردان تفكر مي    نامحدود و ثمرات   نتايج  و ظاهري   باطني  منازل   از 

آورند.  ميدر   تجّلي   در وجود خود به   الهي   توفيق   را به   اخذ نموده، مظاهر آن   بسيار عميق   الهيه 
  كنند، و ثمرات مي  منع   احساسات  و از تبعيت   تفكر توصيه   به   اتصاالا  الهي   د و رهبران مجي   قرآن 

تفكر و بدا    اهل   نمايند. خوشا بر حالرا گوشزد مي   احساسات   در قبال  مغلوبيت   تفكر و عواقب 
 احساساتند.   مغلوب   كه آنان  بر حال

 به   الل   كرد يا رسول   و عرض   رفت   )ص(اكرم  رسول   نزد حضرت   شخصي   كه   است   در روايت 
 در پاسخ  شخص   كرد؟ آن   خواهي   كنم، عمل   فرمود اگر ترا نصيحتي   فرما. حضرت   نصيحتي   من 

 )ص(اكرم   رسول   حضرت   شد، آنگاه  و بدل   ردّ   و جواب   ال سؤ  بار اين   كند. سه   عمل   تعهد نمود كه 
انداز،    آن   جوانب   را به   عقل   افكن و نور  تفكر كن   شدي، قبالا   كاري  انجام   به  مصمم   فرمود: وقتي 

 نما.   است، اجتناب  و اگر شر و ضاللت كن  اقدام  است خير و هدايت  آن  اگر عاقبت 
 نگريسته   عبرت   ديدة   را به   جهان  كنند، زيرا آنان مي   امور را مشاهده   متفكر عاقبت   مردان 
مطالعة  گريزان   كه  افرادي   وخيم   عاقبت   به   گذشتگان   حاالت   از  تفكر  مغلوب   بوده  از    و 
پي شده  احساسات توان برده  اند،  احكام  گفت   اند.  سّيد  عظمت   كه   چنان   است   تدّبر،    آن   در 

از عبادت   اند: ساعتي فرموده اين برتر است،    ثقلين   از عبادت   بلكه  هزار سال   تفكر   رو طالباز 
 احساسات.   نه  است منطق  تابع  هميشه  حقيقي

فرهنگ   گرچه معرفي  اسالمي   در  درد  حضرات   شده   فقر،  آن  سخت   ()عمعصومين   و   با 
تدبير   بزرگواران   آن   نگراني  اند، ولي كرده  مبارزه است. حضرت   بيش   مراتب   به   از سوء  فقر   از 
رِِْْْمنَْْْاُمَّتيْْْی َْعلْْماَْاخاُفْ»   فرمايد:مي  )ص(اكرم  رسول    : من التَّدبيرُِْْْسوءِِْْْمن ْْْي ُكمَْعلََْْْاخاُفَْْْولِكن ْْْال َفق 

 . «بر شما از سوء تدبير است من  نگراني  ولكن  ترسمنمي  از فقر بر امتم 

حديثي  در  خدا   به  شخصي   كه   آمده   باز  پيامبر  درخواست   ياب شرف  )ص(حضور  و   شد 
فرمودند    به   كوتاهي   در جمله   نمود. حضرت   نصيحتي  ْْْالْ» او  َضب  هم «نشو  : غضبناك تَغ  او  و   ، 
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 عادت   ديگر بنا به   ايخود با قبيله   قبيله   ميان   نزاعي  با مالحظه   كرد. در برگشت  قناعت   بدان 
قبيله   حمايت  براي  قبلي  به   از  به   آن   نصيحت   ناگهان   مجّهز شد، كه  رزم   لباس   خود    بزرگوار 

و پيشنهاد    از طرفين، با مهر و محبت   ايعده   شدن از كشته   قصد جلوگيري  افتاد. لذا به   يادش
حتي   صلح آنان پيش    غرامت   پرداخت  و  مواجه  رفت.  در  اين   نيز  جنگ   با  از  و    جوانمردي، 

 و تفكر او خاموش   تعقل   با آب   احساسات،   برافروخته   آتش   پوشيدند و بدينسان  چشم   غرامت 
 گرديد.  

جديد است،    هايو سالح   ها قدرت قدرت، ابر   به   عمومي  اذهان   از سوي   زيادي  توجه   امروزه 
ثر مؤ  چندان   و كثرتش   ظاهري   نيروهاي  شود كه مي   معلوم   قرآن   آسماني  در كتاب   اما با سيري 

 گذارد.  نمي باقي تأثير، اثر ابدي  و يا در صورت  نيست
  هيه ال   آثار عظيم   داراي   دهد كه مي   ما نشان   را براي   نيرو و سالحي  و تعالي  خداوند تبارك 

  اين   قرون، براي   در طول   )ع(اطهار   و ائمه   انبياء  حضرات   دريغ بي  و زحمات   است. تالش   و ابدي 
در اتحاد    اسالم   و غلبه   الهي   دين   حقيقي   رونق   سازند كه   متوجه   نكته   اين   را به   مردم   كه  بوده

 باشد.  از تفكر الهي  ناشي كه  است، اتحادي قلوب 
مي   كدامين  الهي نيرو  تفكر  با  تمام   مقابله   تواند  اسلحه   نمايد؟  و  قبال نيروها  در  تفكر    ها 

كار    به   هم   ظاهري   ها و نيروهاي از اسلحه  اي ذّره  حتي  است  است. ممكن  عدم   در حكم   الهي 
الهي   نيايد، ولي ها با انسان  زندگي   از مشكالت   بسياري   يد. آري نما   را حل   مشكالت   آن  تفكر 
تفكر كليد    نيست. حقيقتا   آن   و امثال  و خونريزي  قتل   به  و نيازي   است   شدنيحل   تفكر الهي 

اتصاالا   نجات   باب الهي   ما آن   اكيد بر تفكر و اتحاد است. متأسفانه  توصيه   است.  را كنار    تفكر 
مغلوب  آداب   ت احساسا   گذاشته،  رسوم  و  استگشته   و  امر  اين   احساسات  كه   ايم.  و    آداب   و 

به   رسوم معقوالت   انداخته   كناري   را  در  اين ينما   سير  و  تقويت  يم،  تفكر    الهي   عقل   با  و 
 پذير است.  امكان 

امور    كه   نيست  تفكر اين   معناي   چه  .
اقدامات   چه  گردد، بلكه   رفاه   به  منتهي   گيرد و حتما   انجام  آساني  به تنها    نه  كه   ايالهيه   بسا 

 نيز باشد.   فراواني  و آالم  مصائب تحمل  مستلزم  د، بلكه نباش در ميان  ظاهري از رفاه  اثري 

 به  كرده  را طي   آنها تفكر است، مراحل   از جمله   كه  استاد الهي   برنامه  طبق   حقيقي  طالب
كه مي   يقين  اين   داند  رنج   طريق   در  خطرات با  و  اين   مواجه   عظيمي  ها  اما  شد،  امور    خواهد 

ها و  رنج   ، تحمل سعادت  به   رسيدن   الزمة   او. چه   نفس   و تكميل   تهذيب   براي  است   اي وسيله
اوست.   و بدبختي   انسان   روحيه   تضعيف  عوامل   ترين از بزرگ   يكي   پروردگياست، و ناز   مشقات 
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و    نيابند. عاشقي  راه   دوست  بارگاه  به  گاهتدبيرند و هيچ  و بي  پرور، كاهل و تن   افراد نازپرورده
  بلكه   رنج  هدف، تحمل   به   نيل   بايد در طريق   و مردان   است. زنان   بالكش   مردان   از آنِ   وصال

 اند.  نهاده كار بر محنت  اين بناي  از بال كنند كه  استقبال 
انسان   چه  البته  قبال   بسا  رنج  احساسات   در  ولينيز  بيند،    بخش نتيجه   رنجي   چنان   ها 

سعي  كنندة ضايع    است  ممكن   ،نبوده هر  زيرا  باشد.  نيز  رنجي  او  به   آدمي   و    سعادت   را 
َْْْنََُنَبَِّئُُكم َْْْهل ْْْقُل ْ»   فرمايد:مي  خداوند متعال   كه  رساند، چنان نمي َسرينَْبِاال  الَّذينَْاَْْْخ  ماال ،ْ َْضلَّْْْع 
ِفيْ ُْيُهمَْسع ْ ن ياْْْال َحيوةِْْْْ   زيانكارترين   اعمال   از لحاظ  كساني  چه   كه   : بگو آيا شما را خبر دهيم الد 

و    شب  گرچه   . اينان «استشده    دنيا ضايع   و زندگي   در حيات   ايشان   سعي   كه   افرادند؟ افرادي 
سعي  تالش   روز  لكن كرده  و  احساسات  ناشي  آنان   فعاليت   اند،  تحمل   نه  بوده  از  تنها   عقل؛ 

 است.   و روح  قلب تقويت  سبب از تفكر الهي  گرفته  نشأت  و مشقات  زحمات 
  اوست، ولي   پذيرد هرچند مورد پسند عقل را نمي   ها و مشقات رنج   آدمي   دل   اكثر اوقات 

پذير نيست.  ها امكان گرفتاري   جز در صحنه   وجود انسان   رشد و نمو و بارور شدن 
و در    است  الهي   قانون  اين   

َْلو ْ» اند  فرموده  و بزرگان   طبيعت، تضاد است   از قوانين   نيست. يكي   گريزي  هدف، از آن   به  نيل 
تا تضاد و تصادمادِْال َجوْْْا ِْال َمبدََْعِنْْْْال َفي ضِْْْامَُْدوْْْماَْصحَّْْْالتَّضاد ْالَْْ   نباشد، دوام   از آن   ناشي  هاي : 

 .   «پذير نيستامكان  االطالق علي  فيض 

رسيدن  از خلقت،  اين  خويش   خالق  به  انسان   منظور  و   انسان   آن   نصيب   سعادت   است، 
 گردد.   فاضله  مدينه  رساند تا صاحب تحقق  مقام  به كمال  را در حد  نظم  كه  است الهي 

انسان   مجموعه   كه   است   عللي  البته  به   آنها  از  مي   نظم   منتها درجة   را  آنها    جملة رساند، 
  تمام   رسد كه مي   تحقق   مقام  به   الهي  نظم   لحاظ، وقتي   است. از اين   الهي   يا وحي   عنصر قانوني

 به  با تفكر الهي  دقيقي   ريزيآنها، برنامه  ييشكوفا   گردد و براي  ملحوظ  انسان  هستي   هايجنبه 
 آيد.  عمل  

 الهي   روح   ديگر داراي   است، و از سوي   َهلوع   و طبيعت   يماد  بدن   سو داراي   از يك   ان انس
  هاي بر جنبه   ديگر، او عالوه  عبارت   است. به   ُفجور و تقوي   به   ُملِهمه   و نفس   توحيدي   و فطرت 

 ت.  اس اعتقادي  هايو باالتر از آن، واجد جنبه  اخالقي هايجنبه  غريزي، داراي 
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و يا    اخالقي   هاي كند و جنبه   را رعايت   ظاهري   يا اعمال   غريزي  هاي تنها جنبه   اگر قانوني
 نشود.  الهي ايجاد نظم  قادر به  قانوني انگارد، چنين را ناديده  اعتقادي 

 است  ظاهري   هايجنبه   رعايت  بر اساس  يمعاصر، تا حد   در جهان   جاري  قوانين   متأسفانه 
و بدينسان،    شده  گسيخته   از هم   و اخالقي  اعتقادي   هاي جنبه   و اعتقادي، لذا رشته  اخالقي   نه

ناگسستني  پيوند  طبيعت   طلبحقيقت   فطرت   بين  كه  در  جنبه   تجاوزگر   و    هاياست، 
و    گسسته  از هم   عملي   و نظم   ظاهري  هايجنبه   جه، شيرازة و در نتي  نشده  رعايت   كننده تعديل 
َن عامِْْْاُولئَِكْ»افتد  مي   فرو  حيوانيت   ورطه  به  زندگي  آنان ْْ:ْال غافُِلونَُْْْهمُْْْاُولئَِكْْْوََْْْاَضل ُْْْهم َْْْبل َْْْكاال 

 . «آنها همان غافالنند ترندهمانند چهارپايان بلكه گمراه 
مذكور    هاي جنبه   تمام  است. اگر قانوني  آن   نظم، عنصر فاعلي  اساسي  ديگر از اركان   يكي 
رعايت  ولي   را  فاعلي  نمايد،  عنصر  مديريت   نظم   فاقد  عنصر  يا  اجراي   باشد،    الهي   قانون  در 

 فرد كه   فرد باشد يا چندين   جامعه، يك   ناظم   آن   استوار نگردد. خواه   اصيل   كند، نظم   كوتاهي
وجود  فرقي بر مردم مردم  فرد بر مردم، و حكومت  حكومت  بين  جهت ديگرانند، از اين  منتخب 
 ندارد.  

  ظهور عنصر قانون  براي زمينه  اي در جامعه  كه است شكر و نيز فخر و مباهات  جاي گرچه
ولي   فراهم   الهي  مشاهدة  گردد،  وحي   تجلي   تنها  چنمي   سعادت   موجب   الهي  عنصر   ه گردد. 

 نيز در كيفيت   نظم   ثر است، عنصر فاعلي مؤ   جامعه   گيري در شكل   عنصر قانوني  طور كه   همان 
 تبهكار.   پرهيزكار باشد چه  دارد، چه  ييسزابه  سهم  جامعه  تشّكل 

باشد، در    فكر بشري   عصارة  ايشان   قانون   كه   اي فرمايد جامعه مي   )ع(منين اميرالمؤ   حضرت 
باشد، در    عاص   عمرو بن  ايشان   فرهنگي  ل و ئو مس  زمامدار آنها معاويه  كه   ايجاهليتند. جامعه 

نه  حقيقي   نظم   ضاللتند. آري  باطني،  استاد   بدون   شود و نهميّسر مي   آسماني  وحي  بدون   يا 
 استوار گردد.   اصيل  رسد تا نظم  تحقق  مقام  آن؛ بايد هر دو به  به و عامل  شناسوحي

  مرد الهي   وجود يك   نيست، بلكه   كافي  فرشته   وسيله   به   آسماني  وحي  تنها نزول   بنابراين
مستقيم به    كه بالواسطه   طور  قانوني  آن   حامل   و  غير   عنصر  يا  مع   مستقيم باشد،   الواسطه و 

 نظم   برقرار نگردد، آن   مربوط  علل   تمام  بين   خاص   است. زيرا تا ارتباط  شود، ضروري   آن   مجري 
 يافته   تنظيم   شكل   نوراني، لكن   است  جرمي   گرچه  هر ستاره   كه  نگردد، همچنان   متجلي   الهي 

 است.   خاص  با روابط  آن 

با عنصر   عنصر قانوني تفاوتيفاعلي  را  به   امكان   است: عنصر قانوني  ،  يا   نسخ  سبب   دارد 
از دست   سازندگي   تحريف، صالحيت  را  يا مدت   خود    كه   گردد، چنان  منقضي   تأثيرش   بدهد 
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 به  الهي  نظر خاص  به  آسماني  وحي  شد. گاهي  منقضي   از قرآن   پيش   آسماني  تأثير كتب   مدت 
ندهد،    خود را از دست  سازندگي  تواند صالحيتاز تحريف، مي   و عصمت  از نسخ   صيانت  سبب

 است.  آن  قوانين  به  اطاعت مرهون  ابدي  پذيرد و سعادت هرگز تغيير نمي  د كه مجي   مانند قرآن 
و تصور    پذير است است، لذا نيابت  و دگرگوني  وال ز در معرض   همواره  نظم   اما عنصر فاعلي

نماينده   نيابت آن   و  لكن   بر  تبديل   اليزال   كه  قانوني  رواست،  تصور  آن   است،  بر  تغيير  روا    و 
 نيست. 

  نه   است  افزايش   قابل   خود رسيده، ديگر نه  معّين   نصاب   به  و امامت   نبوت   هر دو جريان
بر   كسي  است   ، محال )ص(مرتبت   ختمي  حضرت   ، با انتصاب انبياء  جليله   كاهش. در سلسله   قابل
  حضرت   ، با انتصاب )ع(اطهار   ائمه   حضرات   جليله   در سلسله   يابد. همچنين   راه   نبوت   شامخ   مقام
 يابد.   راه و امامت واليت  بر مقام  احدي  نيست ، ديگر ممكن االعظمالل  بقية

به   شناخت   كه  چنان  شناخت  است   الوهيت   معرفت   خدا  رسالت،    معرفت   به   نبوت   و 
به   امام   شناخت امامت، آن   امامت  معرفت   نيز  از    تكويني   واليت   شامخ  مقام  است.  استمداد  با 

شامل   )ص(اكرم  رسول   حضرت   كه  است   آسماني  وحي نيز  يعني  را  عالوه  آن   بود.  بر   بزرگوار 
 بود.  امامت  سمت  و رسالت، داراي  نبوت  ن ئوش حفظ 

 كه   بس   بشريت، همين   فرد و جامعة   براي  الهي   نظم   عنصر فاعلي  اين   و عظمت   در اهميت 
َْْْلم ْْْوَْْْماَتَْْْمن ْ»  فرمايد:مي   )ص(اكرم   رسول   حضرت  رِف    كه  : كسي جاِهلِيَّة ْْْميَتَة ْْْماَتْْْنِهَِْزماْْْاِمامََْْْيع 

امام و  به   زمانش   بميرد  نشناسد،  مرگ «است  مرده  جاهليت   مرگ   را    سبب به    كه   كسي  . 
جاهلي   نشناختن  مردار  مسلما   امام،  زندگي  زندگي   باشد،  نيز  مرگ بوده    جاهلي   او  و    است؛ 

است. بوده    عقلي   او نيز زندگي   باشد، زندگي  معقول   امام، ارتحال   به   معرفت   علتبه    كه   كسي
  الهي  نظم   تا آن   هاست سختي  و تحمل   رياضت   و سعادتي، مستلزم   ت حيا   چنين   حصول   البته 

َلهَُْْْقد ْ»   كه   است   صاحبدالن   از آن   پذيرد و اين   تحقق  َسهَُْْْاماَتْْْوََْْْاحياَْعق  به تحقيق، عقلش را  :ْْنَف 

 . «و نفسش را ميرانده استکرده زنده 

 ظاهري   و ترتيب   فرد و جامعه، نظم   موجود در زندگي   معرفت، حداكثر نظم   اين   در فقدان 
 است: يكي   گونهبشر بر دو    و اجتماعي   فردي   در زندگي   و مديريت  ايجاد نظم   است. بنابراين 

آن. ايجاد    و رعايت  يا باطني  حقيقي  ايجاد نظم   و ترتيب، ديگري   نظم   ظاهري  صورت   مراعات 
  رونق   ظواهر آن   باشد و هرچند به ثر نمي و مؤ  مهم   چندان   باطن  وجود نظم   ر بدونظاه  نظم 
 ييها و مديريت   ظاهري   هايبسا نظم   چه   مقصد و مقصود نيست. بلكه   به  شود، رساننده   داده

 است.  باطن نظم  ويراني علت  كه
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  نظم   اهل  بايد خود باطنا   اول   وهلة   ايجاد نمايد، در   و باطني  حقيقي   بخواهد نظم   كه   فردي
 عده  تواند در درون وجود آورد، او نمي  به خود نظم  در نفس  هنوز نتوانسته  كه فردي» باشد. چه

بِطَُْْلي َسْ:ْگردد ايجاد نظم  به موفق  كثيري  بِطُْْالَْْمن ْْال َكثيرِْْالَعَددََْْيض  َسهَُْْيض   . « اِحَدةِْال وْْنَف 
 ه ـ از ناحي  هـك  است   در قلوب، فرماني  معنوي   ها و تحّول در دل  باطن  نظم   منشأ حقيقي 

مي  باطن چهصادر  افرادي   گردد.  فرامين   برخورداري   علت   به  كه   بسيار  و    الهي  مردان   از 
از    حق   و در راه   شده  متحّول   كوتاهي  در خود، در مدت   الهي   و ايجاد نظم   حق   درگاه  محبوبين 

 اند.  رسيده  و معقول  طيبه  حيات  اند و به چيز خود گذشته  همه 
خود    كه  را سزاست   بشري، كسي  جوامع   و مديريت   در قلوب   ايجاد نظم   ليت ئومس  بنابراين

 در هر عصري  الهي   حجت   وجود چنين   ضرورت   باشد. براي   و الهي   باطني  نظم   اعالي   واجد حدّ 
براهين  نسلي،  نقلي  عقلي   و  شواهد  از    و  است،  تعالي  تبارك   خداي   جملهبسيار  قرآن   و    در 

م ْْْوَُْْْمن ِذر ْْْاِنَّماَْان َتْ»  فرمايد: ميد  مجي َْقو  هر    يو برا   ياهپيامبر تو فقط هشداردهند   يا   :هاد ْْْلُِكلِّ

 . «است  يرهبر   يقوم

م ْ»  مقدسه   جمله  َقو  ْ كه   داللت   «هاد ْْْلُِكلِّ قومي  براي   دارد  روي   است  حجتي   هر  هرگز    و 
آمادگينمي  خالي  الهي   از حجت   زمين  با   غيبي   بركات  نزول  نيز سبب  مردم  گردد.  و  است، 

اعراض   اسراف  تداوم   و  سيرت   سنت  اين   آنان،  چناننمي  قطع   الهي   و   فرمايد:مي  كه   شود، 
ِرُبْاَْ» رََْْْعن ُكمَُْْْفَنض  ك  حا ْْْالذِّ َتُم َْْْان َْْْصف  ما ُْْْكن  ِرفينََْْْقو  شود نمي  شما سبب  و اعراض   اسراف  يعني   «ُمس 

 رها كنيم.   حجت ما شما را بي كه
آن  اعلي  همه   كه   است   فراواني  ون ئش  داراي   الهي   محبوب   امام،  هدايت   در حد  بشر   در 

  براي  ربوبي  مقام   به  آن   و اتصال   پذير نيستپذير و نيابتغيبت   ون ئش  از آن   است. بعضي ثر  مؤ
افاضة   نشده   قطع   يابيفيض  ولينمي   زايل   هستي   جهان   به   آن   و  امام،    ون ئش  بعضي   گردد. 
  و قراردادي   ري و در امور اعتبا   تشريعي  اعمال   در زمرة  ون ئش  پذير است؛ آن پذير و نيابت غيبت 
 و تربيت.   تعليم  از جمله  است

ا  يباشد    ابتیين  که  ن ي از ا  ست، اعم ين  خالی  م يخدا و زع   ا از حجتيدن  گاه  چي ه  ن يبنابرا 
  در قلوب، بر دوش  الهی   جاد نظم ي و ا  نفوس  هيو تزک  الهی   تيو ترب  م ي تعل  بار  ه. همواره َعْن  َمُنوب  

 ند. يخدا د حجت ييتأ د بهّيمؤ  که است  الهی  مردان  آن 

مراد  منطق   محکم   حکم   به ارسال  وحی،  انزال   رسل   از  اصل   و  دو  و    م يتعل  ل ياص   کتب، 
ُِْْْفیَْْبَعَثْْْالَّذیُْهوَْ»  است  تيترب ْوَِْْْکتاَبْال ُْْْمُهمَُْعلِّْيُْْْوَِْْْهم ْيَزک ْيُْْْوَْْْاتِهِْيا ْْْْ ِْهمْي ُْلواَْعلَْت ْيََُْْْهم ِْمن ْْْرَُسوال ْْْنَْي يْمِّْاال 
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از خودشان برانگيخت تا آيات او را    ياه سوادان فرستادي اوست آن كس كه در ميان ب:َْْمةَِْحک ْال ْ
 . «بديشان بياموزد  بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت 

 که   را سزاست   تنها کسی   الهی  و علوم   و حکمت   کتاب   م يو تعل  نفوس   ه يات، تزکيآ  تالوت 
 وی   خداوند و مظاهر صفات   د به يامور با   ن يا  ل يتحص   رو برای باشد. از اين  حق   ه ياز ناح  مبعوث 

از ماسوای   جست  ک تمسّ    ت يترب   به  موفق   ظاهر را نرسد که   اهل   د، کهيگرد  منقطع   شاني ا  و 
اول،    در درجة   الهی   و صفات   اءمظاهر اسم  ن يها گردند. ادر دل   باطنی  جاد نظم يو ا  نفوس  الهی 

 هستند. الهی  و عارفان  ياء و اول ياءو اوص  ياء انب حضرات 

  ت يو ترب  م يتعل  بشر را در امر مقدس   و اجتماعی   فردی   تکامل   هرگونه ربنایيد زي مج  قرآن 
 است  عبارت   ه يد. تزکيفرما می   ه يتوص  نفوس   هيتزک  ها را به ت، انسانيو ترب  م ي داند، و در تعلمی

 گردد. فاضله  نه يمد   تا صاحب اعمال  و ذمائم  اخالق از رذائل  ر نفوس ياز تطه 

ترب  م يتعل   سمت سمت يو  ا  الهی   سفرای   ت،   و   فاضله   نه يمد  ل يتشک   برای  شان ياست. 
ارتق  ملکوتی   معارف   فهم   به   نفوس   اعتالی  اند.  گشته   ربوبی، مبعوث   قدس   معارج   به   عقول   اء و 
  آن   خود، طالب   ز ذاتیيغرا  اقتضای   نگردد، به  اره اّم  نفس   و حمالت   من ياگر گرفتار اهر   انسان 
و    نظری  کند. دو قوة   ف صر   تکامل   خود را در راه   زندگی  ون ئو اطوار و ش  احوال   همه   که   است

که   عملی  را  بال  منزلة   به   خود  به   الهی  قرب   به   ران يط   برای   دو  آورد،  در   ت يفعل  مقام  است، 
 آنان پردازد.  انسانی دو قوة  شکوفا نمودن  عنی ي گران ي ارشاد د به  سپس 

تبارک  تعالی  خداوند  قرآن   و  ايمج   در  اصل،    ن ي د  تکم  استکمال   عنی ي دو  ما   ل ي و    ه يرا 
ْال ْوَْ»  نموده   معرفی  ابدی   سعادت  ِْْْاِنَّْْْرَِْعص  عصر :ْْر ُْخس َْْْلفیْْْسانَْن ْاال  به  انسان    واقعا كه    سوگند 

و    انکاریيرا ز  یامور ماد   به  و اشتغال   می ي به  بشر در نفوس   ، و استغراق « دستخوش زيان است
  به   و تواصی  حق   به  تواصی   عنی يخود    انسانی  دو قوة   ن يا  که  است. مگر کسانی  دانسته   خسران 

قی،  يحق  و معلم   الهی، مربی  سالک  اند. آری پرداخته   گران يارشاد د  به  رسانده   کمال   صبر را به 
 کند. می  ياءرا اح  نفوس  که  است ی يح ُم ف يشر  مظهر اسم 

مرتبه  مادی  امکانات   گرچه سبب   ای در  مراتب،  مقدس   تيتقو  از  ترب  م يتعل   امر    و   تيو 
 و سعادت   نجات   اصلی  و علت   قیيحق  گشاینان، مشکل يبتصور ظاهر   خالفبر   ارشاد است، ولی 

ن افزا  ه يتزک  ست. بدون يبشر  امکانات  بودجه   مراتب   ش ي نفس،  د  ح  ها ولو به ت يو فعال  مادی   و 
 د. يگرد نفوس  ياءاح به  موفق  توان نمی  ليوسا  ن يدرد نشده، بد رسد، درمان  کمال 

كشاورزاني   مردان  كه   الهي،  مي دل   هستند  شيار  را  جان ها  شخم كنند،  را  زنند،  مي  ها 
وجود   افشانند، نهال ها مي جان  در مزرعة   و معارف   علوم  دهند و بذرهاي مي  را آمادگي   نفوس
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ُلهاْثابِت ْ» شود    طوبي  شجرة  رسانند كهمي   ي يجا   را به   ان انس ماءُِْْْعهاْفِيَْفر ْْْوََْْْاص  تيْْْالسَّ اُُكَلهاْْْتُؤ 
نِْْْحين ُْْْكلَّْ ش را هر دم به اذن  اه ميو ،ش در آسمان استا هش استوار و شاخا ه كه ريش:َْْربِّهاْْْبِِاذ 

َتُم َْاَفرَْ» فرموده معرفي  د خود را زارع مجي  در قرآن  و تعالي تبارك  . خداي «دهد ي پروردگارش م ْا َي 
ُرثُونَْ رََْْْان َتُم ْءَْْْماْتَح  نَُْْْام ُْْْعونَهُْتَز  آيا شما  ،يداه كنيد مالحظه كردميآيا آنچه را كشت  :ُْْعونَْارِْالز ْْْنَح 

 مزرعه   اند كه فرموده   بزرگان  كه   است  . اين «؟ كنيم ميكنيد يا ماييم كه زراعت  مي آن را زراعت  
 بسپاريد.   ن زارع آ خود را به  جان

  پيموده  و منازل   كرده  ها طي وادي   قرار بگيرد كه   افرادي   تعليمات   بايد تحت   بشري  جوامع 
 آسماني  مقدس   برنامة   به   زدن   وظيفه، چنگ   ين تر اند. امروز مهم سر گذاشته   ها را پشت و گردنه

آن   كه   است كالم   تفسير  در  بايد  حضرات   محبوبين   را  اولياء  اوصياء  الهي،  عارفين   و    الهي   و 
بشر را    و اجتماعي   فردي  توانند زندگي مي   هستند كه   الهي   مردان   نمود. اين   و دريافت   مشاهده

 مقصود رسانند.    منزل سر  را به بخشند و آنان  حقيقي نظم 

عهد    موضوع است،    ودآگاهيخ  و  شناسيبنياد خويشتن   كه   الهي  با عظمت   از حقايق   يكي 
پيمان  خدا  انسان   الهي   و  متعال   با  خداوند  َهد َْاَْْْاَلم ْ»   فرمايد:مي   است.  َبنيْْ ْاَِلي ُكمْْع  ياْ َْان ْْْا َدمَْْْْ

ي طانَْ ُبُدواْالشَّ بَُْْْانِْْْوَُْْْمبين َْْْعُدو َْْْلُكم ْْْاِنَّهُْْْالتَع  َتقيم ْْْاط ْاِْصرْهذُْْْدونيْاع  با    مگر منآدم!    فرزندان   : اي ُمس 
و مرا بپرستيد    آشكار شماست  او دشمن   را نپرستيد كه   شيطان   كه   نبستم   شما عهد و پيمان 

 «راست؟  راه  است  اين  كه
 كه   است   ّ ذر   عالم، در عالم   عهد و پيمان، فراتر از اين  اين   موطن  الهيه،   حقه   معارف   بنا به

 قالب، در صفاي  به   از تعلق   پيش   انسان   باشد. آنجا روح مي   الهي   و اخذ مواثيق   تقّرر عهود   عالم
 گرديد و استعداد خطاب   حجاب بي  فيض   آمد و مستفيض   نايل  حجاب شهود بي  روحانيت، به 

ُتْ» نيستم :ُْْكم ْبَِربَِّْْْاَلس  پروردگار شما  به  گرفته   « ؟آيا  مقام  و  َبل»  استعداد  آري :ْْی ْقالُواْ  « گفتند 
ِْمن ْْْا َدمََْْْبنيِْْمنَْْْرب َكَْْْاَخذَْْْاِذ ْْْوَْ» فرمايد:  د مي مجي   در قرآن   و تعالي   تبارك   خداي   كه   رسيد؛ همان 

يَََّتُهم ْْ ِْهمُظُهورِْ ُذرِّ َهدَْْْوَْْْْ ُتْْ َْان ُفِسِهمْْْی َْعلُْْهم َْاش  َاَلس  َبلْْ ُْكمبَِربِّْْْْ قالُواْ ناْْْی ْْ  را كه   : و ياد آر هنگامي َشِهد 
 كه  ساخت  گواه  را بر خودشان   و ايشان  را برگرفت   آنان   آدم، ذرّيه   فرزندان   از پشت   پروردگارت 

 . « داديم گواهي  نيستم؟ گفتند آري  پروردگار شما  آيا من 
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  امر غافل   يد ما از اين يبگو  تا مبادا روز قيامت»  فرمايد:مي   خداوند متعال  فوق   آيه  در ادامه 
بوديم. آيا ما    از ايشان   پس   اند و ما فرزندانيبوده  مشرك   از اين   ما پيش   يد پدران يبوديم، يا بگو

به  آنچه  را  هالك داده  انجام  انديشان باطل  خاطر  اين    «كني؟مي  اند،  ما  را    آيات  گونهو  خود 
 گردند. باز  ايشان دهيم، باشد كه مي  تفصيل 

ها  انسان   نبود، ارواح   از او پنهان   انسان   حقيقي  منِ   نور و سرور، آنجا كه   عالم   در آن   آري، 
شمع پروانه گرد  همنواي چرخمي  ازلي  زيباي  وار  و  مشتاق   فرشتگان   يدند  و  او.    وصال  بودند 

آنان   ربوبيت  صفت   به  تعاليحق  به   تجلي   بر  اين   بالغة  و مشّيت   حكمت   كرد و  را    وصال  خود 
او در    نهادند كه   و اختيار سر تسليم   ارادت   با كمال   فرمود. آنان  و منازلي  مراحل   طي   به  موكول 

 فعليت  مقام  را به  راز ايشان  همچون  نهفته  باشد تا استعدادهاي ايشان   و مربيّ مراحل، رب  تمام 
 او گردند.   وصال  رساند تا شايستة 

آن  مهربان  در  پروردگار  خلقت،  تقوي »   بدو  و  به  فجور  الهامانسان  روح   را    : فرمود  ها 

وي ْْْهاْوَْفُُجورََْفَال َهَمهاْْ»  حق   فيض   و سريان  از جريان   ناشي  ربوبيت   مقام  از جانب  تعليم   اين  .«هاْتَق 
آنان تا  كه  است،  نمايد  امداد  زندگي   را  راه  در  بتوانند  باطل  حق   خود  از  چه   را  دهند.   تميز 

 تقوي، توحيد است.   او، و برترين به ظلم، شرك  ترينو بزرگ  است  فجور ظلم  بدترين 
 كه   است  آميخته   با پروردگارشان  راستين   ها با عهد و پيمانيانسان  پاك   ت فطر   بنابراين

  :َْعَليهَِْْْصَدقُواْماْعاَهُدواْالل هَْْْرِجال ْ»   مقام  نهند تا به   او را گردن   رسوالن   جز او را نپرستند و فرمان 
 آيند.   نايل  « كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند هستند   ياز ميان مؤمنان مردان

 خاكي  عالم  بدين   قدم   سرانجام  را سير كرده  و انوار، مراحلي   مجردات   ها، آن انسان   ارواح 
  و علوم   سير و سفر، مشاهدات   اين   مراحل   اند. در طي شده  محبوس   و در كالبد جسماني  نهاده
 است.   شده  حاصل آنان براي   و تبّدالتي  بسيار و نيز تغّيرات  حكمتي  و كالم  الهي 

داشته،    االنام لقاء خالق  به   تمام  و اشتياق   و رغبت   الهي، ميل   فطرت   مقتضاي   بنا به  انسان 
ورود و    لحظه   در اولين   نيست  معلوم  كه   طوريدارد، به    وحشت  آن   و اوضاع   دنيوي  از حيات 

  انسان   همان   كم گردد! اما كم مي   گريان   شود كه از دنيا روبرو مي  وحشتناكي  منظرة  تولد با چه 
به   كه   ضعيف  آنچنان   ايپشه   دفع   قادر  نبود،  خود  لذات   مشتاق  از  و  كرشمه   دنيا   آن   هايو 

كه مي راه   شود  حق   مرغوبات  تحصيل   در  باطل  آن،  به نمي  از  و  و  كشيحق   ع انوا  شناسد  ها 
 دهد!  ميدر  ها تن ستمگري 

داند و از  نمي   حقايق  از آن   چيزي  گويي  كند كه مي   زندگي  چنان   عالم   او در اين   گرچه 
عهد و    و تقّرر آن   اخذ تعاليم   عدم   دليل   فراموشي  نمايد، اما اين ياد نمي   شده  طي   سير مراحل 
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ديگر    و بعضي   مطالبي  فراموشي   علل، سبب  برخي  دنيوي   در زندگي  كه   نيست. چنان   پيمان 
 تذكر و تشّرح   سبب  عللي   است   ممكن   شود، همچنين آنها مي   بعدي  ظهور و يادآوري   موجب

 گردد.   ملكوتي  حقايق  آن 

گاه  سالم  روح   صاحبان   براي قوي،   سابقه  بدون   موضوعي   تشريح  سبب   اشارت   يك   و 
و    مقدسه  اماكن   و يا در بيداري، سير به   در خواب   افرادي   چنين   شود. بسا كه مي   آن   فراگيري 

اند.  كرده  ها در آنجا زندگي و سال   را ديده   نقاط  آن   گويا قبالا   كه  طوري   نمايند، به   بعيده   نقاط
  براي   است   ايينه يآ  در حقيقت   كه  -  عالم   تواند از آن از جسم، مي   با انقطاع   انساني  چه، روح 

 نمايد.    و رموز را كسب  اشارات  ايببيند و يا پاره هايينشانه - ارواح 
آن   عدم   بنابراين حجب   حقايق   تذكر  وجود  اثر  در  عوالم،  موانعي   و  كمّيت   و  و   است. 

 ادراك   جهت  الهي   محبوبين   براي   كه  طورينيست، به    يكسان   همگان   براي  حجب   اين   كيفيت 
 وجود ندارد.   مانعي  الهي، هيچگونه  و سير در عوالم  معنوي

و    و اوصياء  انبياء  وفا نمود و حضرات   با بندگان،   ربوبيتش   پيمان   به  و تعالي   تبارك   خداي 
عهد متذكر گردند،    حقايق  آن   فرمود تا او را به   بشر گسيل   را براي  اولياء  حضرات   آنان   در غياب 

تبيين  با  تزكيه   معارف   و  تربيت  نفوس  و  راهانسان   و  براي   تكامل   ها  و    آنان  را  هموار گردانند 
كه   مژده نُْ»   دهند  وَْْْال َحيوةِِْْْفيْْاولِياءُُكم ْْْنَح  نياْ آخرت    يزندگدر  :ْْاال  ِخَرةِِْْْفيْْالد  در  و  دنيا 

ماييم  برخي«دوستانتان  هرچند  قبال   ،  نمي   اين   در  متذكر  آنان،  ُذكُِّرواْْاِذْْوَْ»گردند  تذكر  اْ
ُكُرونَْالْ  . «آيد يادشان نمی ،شوند يادآوری و چون :َْيذ 

آن،   عالوه  امتيازات   بر  و  نيروها  اعطاء  با  مهربان  باقي  براي  ييجا   ي، يواال  پروردگار    عذر 
  است  نظري خاص  فعاليت  آن و منظور از آن، نه   است ها عقل حجت  آن  است. از جمله  نگذاشته 

غرايز   در استخدام   كه   است   فطري  سليم   عقل   مراد آن   دهد، بلكه نمي   انجام   كار با ارزشي   كه
 كه است پاك  شود. امتياز ديگر، وجدان نمي  نناتوا گيرد و از ارشاد و راهنمايي قرار نمي حيواني

تنظيم  انسان   گشتي   در  به    وجود  اقيانوس  آن   انداختن راه  و  باالخرهمي   هستي   در  و   كوشد. 
  بشري   را بر جوامع   نور و ظلمت   وسيله، راه   بدان   و اوصياء  انبياء  حضرات   كه   است  سماوي  كتب
 اند.  داده  نشان

َر ضِِْْْفيْْوَْ»   فرمايد:مي د  مجي   قرآن  روي تَُب ِصُرونَْْْالَْافََْْْان ُفِسُكم ْْْفيْْوَْْْلِل ُموِقنينَْْْا يات ْْْاال  در   :  
است، آيا    شما نيز آياتي  هايبرخوردارند و در نفس   از يقين   كهكساني    براي   است   آياتي   زمين 
   « بينيد؟نمي
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  سماوي  و كتب   و اوصياء  انبياء  آنها حضرات   ترينبا عظمت   را كه   آفاقي   انسان! آيات   اي  
آيات نمي   است آيا  كه   انفسي  بيني؟  عظمت   را  عقل   ترينبا  وجدان   آنها  مشاهده   و    است، 
اگر    كه  باش    و آگاه  شنوي؟! بدان را نمي   و پند و اندرز آنان   و وجدان   عقل   نمايي؟! نداي نمي
 بود. ثر نخواهد  يگر بر تو مؤ د را نشنوي، پندهاي  الهي  آيات  اين  نداي 

الهي   هايمكشوف، سراج   راه   روشن، عالئم   سعادت   راه  اين   منير  با وجود  سير و    فروزان، 
موِْْْفيْْْا َيَة ِْْْمن َْْْكَايِّن ْْْوَْ» ُمعِرضند    اكثر مردم   آسان، لكن   سلوك  َر ضِْْْوَْْْاِتْالسَّ ونَْْْاال  ُْهم ْْْهاْوََْعَلي َْْْيُمر 
رُِضونََْعن هاْمُْ از    كه   گذرند، در حالي بر آنها مي   كه   ها و زمين ها در آسمان بسيار نشانه  : و چه ع 

  « كنند.مي  آنها اعراض 
اين   اعراض، فراموشي  اين   علت   راهي   گيريم، همان   در پيش   خواهيم مي   كه  راهي   است. 

  را تضعيف   قلب  ديدگان   بصيرت   و قدرت   دل   شنوايي   قدرت   ايم. لكن را ديده   يكبار آن   كه   است
  را كه   مراحلي   آن   يم يآميتفكر بر   مقام  به   ايم. لذا هرچه داده   را از دست  آن   كّلي  كرده، يا به

 افتد.  نمي  يادمان  ايم، به سير كرده
 است:   بسياري  هايرا علت  و فراموشي اعراض  اين 

علت   يكي  شوائبعظي  هاياز  تسويالت   است   طبيعت   مه،  تزئينات   اّماره   نفس   مانند   و 
اوهام   فاسده  خياالت   سبب  به   صالحه غير   اعمال  تبارك   و  خداوند  تعالي   كاذبه.  كتب   و    در 

قرآن سماوي در  حضرات مجي   ،  نيز  و  اوصياء  انبياء  د،  اولياء  و  را    حب  خطرات   اتصاالا   و  دنيا 
 اند.  و هشدار داده  گوشزد نموده

علت  از  وساوس   اعراض   بزرگ   هاي ديگر  فراموشي،  پيشوايان   عادت   و    توصيه   دين   است. 
  بايد به اعمال  است. همة  رواني  هاياز بيماري  يكي  عادت  شويد، كه  خارج  از عادت  اند كه نموده
  را هم   صالحه غير   اعمال   و تزئينات   اّماره   نفس  تسويالت   عادت. حتي   از روي   باشد نه  حق   رضاي
 اند.  دانسته  عادت  از وساوس ناشي

  له امث  و فراموشي، نواميس   اعراض   و از موجبات   سير پيشرفت در م   عظيمه   عوايق   از جمله 
  بريممي   خدا پناه   نما. بهعالم   خبران و بي  پيكر و تقليد جاهالن آدمي  غوالن   است، مانند متابعت 

 ند. گردمي  آنان  گمراهي سبب كه  ،ارشاد مردم  موجب نه  افراد كه  چنين  از شرّ 
اجابت  مهّمه   از علل   همچنين  استغواء شياطين  ديگر،  و  َرَضَْاَْْْمن ْْْوَْ»  است   استهواء  َْعن ْْْع 

ريْ ياد من   كه   : كسيَضن كا َْْْمعيَشة َْْْلهُِْْْانَّْفَِْْْذك  اين   اعراض   از  فراموشي   اعراض   نمايد،   موجب   و 
 .  «گردداو مي  آخرت  معيشت  ضيق  سبب دنيا و  معيشت  تنگي 
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  ايشان  و تعالي  تبارك   اند، خداي برگردانده رو  حق   و از راه   كرده  خدا را فراموش   كه   افرادي 
دنيا   در  عقبي  باالخص و  را  رديف   در  چنان  مي  محسوب   كوران   در  ْوَْ»  :فرمايد مي   كهنمايد، 

ُشُرهُْ مَْْْنَح  مَاْْْةِْال ِقيامََْْْيو  محشور  ْْ:ْی ْع  نابينا  را  او  رستاخيز  روز  اين «كنيم ميو  كوري  .  و    كوري، 
  : فرمود  ختم   و رْين. دربارة   است: ختم، طبع   بسياري   را مراتب   و آن   است  قلب   و قساوت   تاريكي 

دل قُُلوبِِهم َْْْعليْْْالل هَُْْْتمَْخَْ» خداوند  ُمهر    هاي :  را  طبع « نمودآنها  فرمود    .  َعَلي هاْْْْالل هَُْْْطَبعََْْْبل ْ» را 
رِْ ْ»   :فرمود  . در مورد رين «كرد  را طبع   قلبشان   خداوند در اثر كفرشان  : بلكهِهم ْبُِكف  ْانَْرَْْبل َْْْکال 
ِسُبونَْْ ْقُُلوبِِهمْْْی َْعل َيك  كانُواْ ماْ ْْْْ َعن ْْ ْاِنَُّهمَْْْکال  َمئِْْْم َْربِّهِْْْْ ُجوُبونَْْْذ َْيو  نه َلَمح  بلكه   چنين   :   آنچه  است، 

  روز، از پروردگارشان  در آن   آنان   پندار كه  است. زهي   بسته   شدند، زنگار بر دلشانمي   مرتكب 
 و خداست.   انسان بين  و تاريكي  حجاب  ترينبزرگ  ؛ و اين « محجوبند سخت

رو رهرو  است. از اين   حق   رضاي  به   تسليم   و عدم   در اثر فراموشي   حجابات   اين   همه   آري 
 و با عشق   در حد كمال   دهد، بلكه در    تن   و تعالي   تبارك   خداي   هايخواسته   تمام  بايد به   الهي 

عالقه  در    استقبال   تاّم  و  تعاليم   معنوي   قواي   تقويت  نتيجه نمايد.  توجهات  اليه ع  و    مردان   و 
  به   و رجوع  سير معنوي   براي  باالتري   پيدا كرده، توان   از قيود كالبد جسماني  الهي، روح، آزادي 

 يابد.  مي  الهي بارگاه
به مي   الهي   سالك تسليم   نفس   تزكيه   و كمال   تقوي   سبب   تواند  و    و رضا، مراتب   و  ديد 

 بود ببيند و آن   ديده  در اّول   را كه   حقايق   آن   رساند، تا آنجا كه   كمال   خود را به   قلب   ادراك 
كه   حّقي  نداهاي  اول   را  كه   شنيده   در  بشنود  عالم   الهي   مردان   بود،  نداي قدس  در  و   حق   ، 
 شنوند.   را مي  دوست حديث 

حقيقي  معرفت   ارادت   منشأ  پيمان   حق   به  سالك،  و  عهد  اين   و  و  اوست،  به   با    مستند 
  و واالترين  ادراكات   ترين ، عاليتعهد الهي  به   و معرفت   نيست. ادراك   آدمي  سودجوي  طبيعت 
 طلب  هواي   به  ارادت   متعهد از عالم   انسان   كه  است  آن، طلب   معاني  و از جمله   هاستمعرفت 

 سود و زيان   انگيزه   را بدون   نور الهي   ، اين و بزرگان  و اولياء   و اوصياء  انبياء   پرواز كند. حضرات 
وفا    عهد الهي   به  بستند و در حد اعلي   عهد و پيمان   خويش   خود يافتند و با خداي  در درون 

 گردند.  الهي  مسابقات   توانستند وارد ميادين حقند كه   دولت ارادتمندان  نمودند. اين 
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انسانمجي  قرآن  بسيار  موارد  در  به د  را  ترغيب   تشويق   الهي   مسابقات   ها    فرمايد: مي   و 
ِفَرة ْْْسابُِقواْاِليْ» . «بر يكديگر سبقت جوييد  از پروردگارتان  ي رسيدن به آمرزش  يبرا :َْْربُِّكم ِْْْمن َْْْمغ 

ميدان   انحصار قدرت   براي   سبقت   نه  است   آمرزش   به   سبقت   اين  در  تنازع  خونريزي  يا  در    و 
تقوي   و شرافت   فضيلت   بساط  برچيدن   براي   سبقت   نه   خداست  به   در گرايش   بقاء. سبقت  و 

 كنند و به   امور خير شركت  در انجام  : آنانند كه سابُِقونََْلهاُْْْْهم ْْْوَْْْاِتْرال َخي ِْْْفيُْْْعونَُْيسارِْْْاُولئَِكْ»

 . « جويند سبقت آن 

خود    تطهير درون   مقّرره، به   ساعت   از رسيدن   پيش   را سزد كه  امر كسي   در اين   موفقيت 
 آدرس   دهد، در نتيجه   نجات   هالكت   را از ورطة   اعمال، خويشتن   از روز مشاهدة   پردازد و قبل 

يافته   حقيقت   نزلگه م جان   را  بدان   و  را  اين   خود  نمايد.  رهسپار  مانند  مي   سالك  ديار  تواند 
ْوَْ»   را دريابد كه  اين   الهيه   كند و معني  و ادراك   را مشاهده   كاينات   آياتي  چهرة   الهي،   محبوبين 

َشيء ْْْفي ْ آيتي اِحد ْوَْْْانَّهُْْْی َْعلْْتَُدل ْْْا َيَة َْْْلهُُْْْكلِّ را  خدا  چيز  هر  در  وحدانيت   دالّ   كه   است  :    بر 
 . «اوست

  آياتي   چهرة  مشاهده   ذهني، توان   در هر شرايط   را نسزد كه   هر كسي   تحليلي   چنين   البته 
قرآن   كاينات لذا  بيابد،  آن مجي  را  براي   د  خردمندان   را  و  َْخل قِْْْفيْْاِنَّْ» نمايد  مي   مطرح   عقال 
موْ َر ضِْْْوَْْْاِتْالسَّ تِالِفْْْوَْْْاال  ْْْالنَّهارِْْْوَْْْاللَّي لِْْْاخ  َل باِبْْْاِلُولِيْْْاَل يات  و    ها آسمان در آفرينش    مسلما :ْْاال 

 .  «است  يايههخردمندان نشان ييكديگر آمدن شب و روز برا يزمين و در پ
از برقرار    است   سازد، عبارت تر ميرا روشن   عيني   جهان   آياتي  چهرة  كه   و تركيبي   نگرش

.  عيني  و جهان   ناب  فهم   ميان   ارتباط  نمودن 

  
 ز تماشاگهج  انسان   دنيا براي  بزرگ  اه، وجود كارگناب  فهم   و تحقق   ند بريتعه  اما بدون 

 است  گرفته، تنها كلماتي فرا   بزرگ  و كارگاه   كتاب   از اين   و هر آنچه   نيست   و مبهمات   مجهوالت 
 انگيز. از چند سطر محدود و ابهام

برين  آگاهي   اين   نتيجه  تعهد  و  برچيده واال  و    دروغ   رنگارنگ   گستردة   بساط  شدن   ، 
 برخورداري   آن، و متقابالا   مختلف   در اشكال   پرستيو دنيا   تكاثرطلبي  بربستنو رخت   گريحيله 

 است.   حقيقي  هايي ياز زيبا 
پاكسازي  تصفيه   براي   الهي   طالب به   درون   و  الهي  خود  از    تعهد  بايد  است.  نيازمند 

واال را   هاي معرفت  به صولو ها، توفيق خود از آلودگي  بگذرد و با تطهير درون  نفساني هايهوي 
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 و وجدان   عا با وجود عقل اد   اين   البته   كه   -را ندارند    دروني   هاي تصفيه  توانايي  كه   بيابد. كساني
امكان  تربيت  تعليم   و  تعاليم  و  كوشش  -  نيست  پذيرفته   عاليه   و  با  كسب   بايد  و    علم  در 
 انكار حقايق، راه   جاي  دهند، و يا به   نجات   هالكت   رطه را از و  عاليه، خويشتن  تعاليم   فراگيري 

را در پيش  َلم ْاِذْ» اند  فرموده   كه   گيرند، چنان   خود  َتِطع ْْْاْ هَُْفدََْْْامرا ْْْتَس  هُْْْوَْْْع  هُْْْی ْاِلْْْجاَوز  َتِطع  تَس  :  ماْ
  تو است   در استطاعت   آنچه   سوي  و به  را رها كن   تو است، آن   از طاقت  خارج   امري   انجام   وقتي

  «نما. حركت

 است:   اصلي  را دو حركت  آن  كشتي  نشينانيم، كه مانند كشتي هستي  ما در اقيانوس 
ارادة   ساحل  سوي  به   است  حركتي  -  اول  اين   كشتيبان   با  و    عمومي   است   حركتي  ازلي. 
  است. نه   شامل   بزرگ   ناچيز تا كيهان   ز ذرة را ا  كاينات  همه   خداوندي   سلطة   تحت   كه   تكويني 
  را به   آن   از حركت   جلوگيري   توان   نيرو و مقاومتي   يابد و نه   راه  كشتي  بر اين   و توقفي  سكون 
 دارد.   نهايي منزلگه  سوي

كشتيبان كشتي  ارادة   به  اختياري  است  حركتي  -  دوم و    طول  به  آگاه  نشينان.  سفر 
قوانين   ي نيازها  نموده   و دستوراتي   سرنشينان،  آن   برداريبهره  كه   صادر   مراتب   به   بستگي  از 
اين   كمال   دارد. طالب  هركس   و تفكر و عمل   تعقل  به   و قوانين   دستورات   بايد  بندد و    را  كار 

 گردد.   سقوط موجب مسامحه  اندك  بداند كه 
  كه   اقيانوس   اين   ساحل   براي  ايكشتي، توشه   تزيينات در و ديوار و    به   مربوط  هايآرمان 

نباشد.    ربوبي   پيشگاه است، 
تجمالت   به   مربوط  هاي ييزيبا    و  ديوار  و   در 

 جذاب   عوامل   كار آيد؟ همة   چه   را نبيند به  آن   از آن، هرگز روي   شدن   از پياده   پس   كه   كشتي
 نيست.   كودكان  بازي اسباب  آنها، جز نمايش  سر گذاشتن از پشت  مذكور پس 

  جمال   محفل  ورود به   يم، تا شايستگي ينما خود وفا    تعهد الهي   به   است  باقي  تا فرصت   پس 
و    از هوي  پيوستند كه   حق   ارادت   خود وفادار شدند و به   عهد و پيمان   به  را بيابيم. كساني  ازلي 

رو  نيست، از اين  تر از آن خطرناك   چيزي   انسان   جويكمال   شخصيت   گذشتند، زيرا براي   هوس 
َوَفْْْاِنَّْ»   فرمايد:مي   )ع(منين اميرالمؤ   حضرت  اِتِّباعَُْْْعَلي ُكم ْْْماَْاخاُفَْْْاخ  ََملُِْْْطولُْْْوَْْْی ْال َهوْْْاِث ناِن:ْ :  اال 

 . « آرزو و طول  نفس  از هواي شما دو چيز است: پيروي  به  من   ترس ترين وحشتناك 
كار    به   لكن   آنها را داراست  كه  با انساني  و وجدان   فاقد عقل   حيوان   بين   است   تفاوتي   چه

 از پيروي  يابد كه   قلمرو انسانيت  و ورود به  عبور از مرز حيوانيت   توانايي  وقتي   بندد؟ انسان نمي
 رساند.   ييشكوفا  كمال را به  خويش  باطني ورزد و نيروهاي اجتناب  نفس  هواي 
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سفرا    و كالم   قرآن   و آيات   كرده  خود تأليف   اصالح   براي  كتاب   بشر هزاران   كه   هاستقرن 
آن   الهي  در  ولي  نگارش   به  را  ايشان   بسياري   آورده،  نتوانسته   از    براي  پاسخي   اندهنوز 

 افزايد؛ يك مي  بشري  جوامع   آالم   بر مراتب   نكرده  را درمان   د. دردي نبياب  خويش   هايتبهكاري 
 افزايد!  ها مي انسان  بر مغز و روان  نكرده، ظلماتي را برطرف تاريكي 

در ستيزند.    حقند و با باطل  حامي   همواره   الهي   متعهدين 
 با فريفتن   بنيادين   نظم   اين   زدن هم  بر   گرچه  

را    باطل   رساند و نه   حق   به  ضرري   امر نه   پذير است، اما اين امكان   ظاهرًا   صور مختلف   خود به
  اميال   جوالنگاه  گاهي   بوده، گرچه  باطل   همواره  و باطل   است  حق   هميشه   سازد. حق   نظم   عامل 

اما چنان و خودخواهي  حق   از آنِ   دولت  باز هم   فرموده  )ع(منين اميرالمؤ  حضرت   كه  ها گردد، 
 است. 

باطل   حق   گروهي مفهوم  و  دو  اصالت   و ساختگي   اعتباري   را  و  به   پندارند  و    خوردن   را 
ش  ورشدن غوطه و    آشاميدن  آنان   هوات در  معني  دهند.  با   ق ح  يا  نمي   طلو  يرا  ا  دانند، 
 كنند.   تفكري  انساني شخصيت  اند دربارةنتوانسته 

كه   گروهي حد   ديگر  اصطالحات   يتا  فلسفي   علمي   از  نسبي گرفته   ايبهره  و    بودن   اند، 
باطل  حق  مصاديق  دليل   و  غافل پنداشته دو    آن   اصالت  عدم   را  اين   اند،  تبّدل   كه  از  و    تغّير 

 و باطل  است   زندگي   بنيادين   حق، نظم   دو كه   اين   نزند. هويت   حق   بر اصالت   مصاديق، آسيبي 
بايد در    حق   طريق   خواهد بود. سالك   مطرح   انسان   براي  همواره   ناپذير بودهآن، خلل   كنندة تباه

  از حق   و طرفداري   و باطل   حق   تشخيص  را براي   دل   ينه يآ  وسيله   اين   بكوشد و به   نفس   تزكيه 
 ظاهري  ينه يو آ  ذهني   ينة يآ  دل، ماوراي   ينه يآ تر سازد. او بايد بداند كه با باطل، شفاف   و مبارزه 

 است. 
پدي   انعكاس  ذهنده صور  در  انعكاس   ها  آص  مانند  در   قطع   محض   به   كه   نيست  ينه ي ور 

انعكاس  بين   ارتباط،  پديده   از  و  صور  ارتباط   حاصله  ذهني   هايرود.  پس   از  قطع   عيني،    از 
ذهن   ارتباط اگرچه  باقي  در  دگرگوني  دروني  تغييرات   گاهي  است.  سببگيريموضع   و    ها 

آنجا كه مي   صور ذهني   تغييرات  تا    صورت   زوال   به   و گاه  يافته   تقليل   نماييدور   تا حد   گردد، 
تر گردد. نيز افزون   آن   و ثبات   موضوع، دوام  بيشتر به   و اهميت   توجه  نسبت  شود، اما به   منتهي 

 دارد.   و قضايا در حافظه، كلّيت  صور و ساير موضوعات  در حفظ  قانون  اين 
و با    غبار معاصياز گرد و    آن   شفافيت  حفظ   در صورت   كه  است   ايينه يرا آ  انسان   آري 

رسد،    آن   و اوج   جذبه   مقام   شود و اگر به  نمايان   در آن   ازلي   جمال  كمال   ، انعكاس تعهد الهي
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ديْ» آيد و نور    رود و جمال   انعكاس  ُفواْبَِعه  ِدُكم ْْْاُوِفَْْْاو  به پيمانم وفا كنيد تا به پيمانتان  ْْ:ْبَِعه 

 گردد.  متجلي  «وفا كنم 

انسان    نبوغ   نبوغ   داراي   اگر  مانند  قضايي،   باشد  صنعتي،  علمي، 
باال    پست  از سوداگري   امتياز را با تعهد برين   نباشد، اين   خويشتن از    و بيگانه  و هنري   سياسي

 اندازد.  كار مي  ها بهانسان  در خير و صالح  ،برده
گرديد،    كسي  امتياز نصيب   اين  وادث حميلياردها    در سلسله   ، وقتي تعهد برين  بر اساس

انگيز  و شگفت  حكيمانه  دستورات   كار برد. بر طبق   ها به انسان   خير و صالح   را در راه   بايد آن 
كسي  كه   امتيازي  داراي   كه  اسالم،  نمي   آن   به  ديگران   شد  او  براي نيازمندند،  امتياز    تواند 

اجرتي   خويش   ي آدم  كه   معني   است؛ بدين   لمال ااو بيت   معيشت   كند، متكفل   دريافت  مزد و 
 دهد.  مي  خدا تحويل  هها بانسان  را از راه  آن  گيرد و محصول از خدا مي امتياز را   اين 

و    الهي   و عمل   از علم   انسان   آن، برخورداري  ل و حاص  است   ر پرتو تعهد الهي د   ياله  حيات 
تر و پيوند  حكيمانه   تر و عمل عميق   علم   هرچه   كه  معني   است. بدين   اعلي  دو در حدّ   پيوند اين 

 تر خواهد بود.  الهي  تر، حياتْ ناگسستني  و عمل  لم ع
رو  پذير نيست. از اين امكان   تعهد الهي  احياء انسانيت، بدون   يعني   الهي   وحي   هدف   تحقق 

و پيوند    و عمل   علم  اصل   و سه  تعهد الهي  به   نسبت  فراواني   آورد خود اهتمامدر ره   انبياء  همه 
 اند.  فرموده آنها، مبذول 
زندگي  حق   طريق   سالك اسوه  بايد در  و  الگو  نمايد كه   اي خود  بر    اختيار  را  عقايد خود 

  رسول  حضرت   سازد. چون   منطبق   او، رفتار خود را بر كردار او   خود را بر خلق   او، اخالق   عقيدة 
خواهد    همگان   است، الگوي   حق   سوي  به  راهيان   سرآمد همه   و عملي  علمي   از لحاظ   )ص(اكرم

 خواهد بود.    جهاني رسالتش  منطقه   او همسان بودندوه  شد و قلمرو ُق
او را الگو و    نمود، سپس   متأّدب   عاليه   كماالت   به   را اول   الهي  محبوب   آن   خداوند متعال 

خود را با   حبيب  اين  و تعالي تبارك  اقتداء او امر كرد. خداي  را به  مردم  ها قرار داده انسان  اسوة
اخالق  :َْْعظيم ُْْْخُلق ْْْی َْلَعلْْاِنََّكْ»فرمود    توصيه   چنين   عاليه  كماالت  تو  برجست و  و  ي ا هعظيم 

 است. زيرا سير طوليشده    او نازل   كماالت   به  مربوط   آيات   از همه   پيش   شريفه  آيه   . اين «داري 
 خلق   آيد، سپس   حاصل  كمال   به  اتصاف   اول   كه  است   اين   آن، مستلزم  صناعي  در نظم   بحث

و    سّنت  است، لذا تمام  عظيم   خلق   بزرگوار داراي   آن   چون   بنابراين رسد.    تحقق   مقام   به   عظيم 
 است.   همگان  او اسوة  زندگي ون ئو ش سيرت 
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پيمان  و  سهل   بستن   عهد  كار  خدا  آساني  با  و    به  كه  نيست  و  عقد  لفظي،  ادای  مجرد 
 از ابتدا تا ختم  بسياري   بنايي، مشكالت   ساختن   براي  عهد و پيمان   كه   يابد. وقتي  تحقق   پيمان 

از    فراواني  هاي الهي، سختي   عهد و پيمان   كاخ   ورود به   براي  كه   است   دارد، مسلم   دنبال   به  آن 
َسْْْاِنَّْ»وجود خواهد آمد    به   اّماره  نفس  از ناحيه   باالخص  مختلف   جوانب وءِْْْاَلَمَّاَرة ْْْالنَّف  ماْْْال ْاِْْْبِالس 
 آنها بازداشتن   از جمله   كه   «كه خدا رحم كند   آن كند مگر  مي امر   ي به بد  قطعا نفس  ْْ:َْرب يَْْْرِحمَْ

 امور.   و واقعيت  حقيقت يتاز رؤ  است انسان 
كه نمي   حقيقي   انسان  دراز   آرزوهاي   گذارد  و  توّرم بي  دور  را    ذهني   خياالت   اساس، 

حق، با    جاذبه  سوي   به  و الهي   معنوي  حركت  او كند. رشد واقعي، يعني   رشد حقيقي   جانشين
تقوي  مكان ا  تقوي سنگالخ   سالك   يابد.  از  لغزش را  پرتگاهها،  و  خارستانها  و    هاي راه  هايها 

  رواني، معلول   ظرفيت   و توسعه   تقوي  او شود. حصول   رستگاري   و موجب   داده  نجات   منحرف
شكيبايي و  به  الهي   صبر  بنا  پس بزرگان  فرمودة   است،  تحقق   :  بهترين   از  در    مركب   ايمان، 

 وظايف  در انجام  مقصود، صبر و شكيبايي   سوي  به  حركت  براي  زندگي  و متالطم   پرموج   درياي
 است.   الهي 

  فروغ نور پر   اوست. در اثر تقوي،   براي  سازنده   و از اصول   انساني  از ابعاد اساسي  تقوي   آري 
  گردد. محبوبيت  تخليه   اساس بي  ها و لذايذ و آمالاو از خواسته   ابد و درون بت  انسان   بر دل  حق 

وجود نيايد. در    به   در دلش   ايخواسته   شده، جز حق   او زدوده   از درون   محض   طبيعي   حيات 
اعتالي   ترقي  كه   است  صفا و اخالص   اين   حصول  رسد و ديگر،    حد كمال   به  انسان   روحي   و 

او غالب  داخلي   دشمنان  آورد. در  را از پاي   حق   حاميان   جان  او دشمن   شوند؛ بلكه   نتوانند بر 
  خداي   شكوفا در پيشگاه   باالتر رفته، با روح   كاينات   هاي قله  از همه   عظمت   با   شخصيت   چنين 
 بايستد.   و تعالي  تبارك 

است. با نظر  سازنده    هايفرهنگ   شتن رواني، دا  ظرفيت   توسعه   اين   به   رسيدن   الزمة   البته 
مادي   همة   به معنوي   ابعاد  مسلما   و  دين   مكتبي  هيچ   بشر،  و  گره  گشايندة  اسالم   مانند  ها 

آنند    در تالش   و دشمنان   نيست. اما بيگانگان   سعادت   او به  و رسانندة   بشري  پيچيده  معماهاي 
از بين   سازندة  هاي فرهنگ   كه را   پايهبشر و بي  سازندة  هاي فرهنگ   كردن   ببرند. دگرگون  ما 

 از عدم   باشد، ناشيمي   و وجداني  عقالني  بر قوانين   مبتني   كه  اخالقي  هايارزش   نمودن   تلقي
حيواني  غرايز  آنان   مهار  منحرفان   نفس   اسيران   است.  طريق   و  كه   از   كلي   به   مستقيمند 
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ويران   شخصيت   ساختمان  را  چه نموده  خود  حيواني  اند،  كوه  بسان  غرايز  ،  آتشفشان  مواد 
 و نابود كند.   را سوزانده اخالقي  هاي بشر و ارزش سازنده  هايفرهنگ 

در    
پليدي   وقاحت   صورت   اين  مرزي   و  و  را حد   و عظمت   و طهارت   شرافت   كه   نباشد، چنان   او 

 ندارد.   نيز حد و مرزي  انسان 
رباني  واسطه   به  انسان   شخصيت  فردي  اوست  تعهد  هر  حال   و   داراي   قلبي   اعتدال   در 

  شده   ساخته   دروني  استعدادها و نيروهاي  از مصالح   انسان   شخصيت   است. ساختمان   شخصيتي 
مانند مواد    و غرايز دروني  زده  سر   اصلي  از فطرت   كه  است   الهي  و معمار آن، عقل   و مهندس 

روزنه كوشند  مي   آتشفشان   كوه  گداخته  واجب   يافته   اي تا  لذا  ِبَرهانند،  را   وظيفه  ترينخود 
 است.   تعهد رباني حق، نگهداري  طريق  سالكين 

كار برد، اما با    به   شخصيت   ساختمان   و تنظيم   خود را در تحكيم   فعاليت   تمام   اگر كسي 
نينديشيده،    از انسان   نيمي   ةتنها دربار  را مهار ننمايد، نه   غرايز دروني  اين   و الهي   فكر صحيح 

است.  داده    خود را از دست  معارف   همه   بلكه 
 

قله   و مجلل   هرچند محكم   ساختمان  در    هميشه   شان آتشف  كوه  هايها و دامنه باشد، در 
هر نحو    به  شخصيت   ساختمان   سازندگي  است. براي  شدن و خاكستر    ويراني، سوختن   معرض 

آن  بايد  كرده  شخصيت   كننده تهديد   عوامل   ممكن،  مهار  بهره  ،را   هدف   به   صحيح   برداري با 
چنين   حيات   اعالي  در  نه  صورت   رسيد.  محكوم تنه  غرايز  بلكه   نابودي  به  ا   بناي زير   نيستند 

انسان  و كدامين   مكتب   انسانند. كدام   شخصيت   ساختمان   بودن تواند حياتي  مي   شناس متفكر 
 آنها را انكار كند؟  

  زنند كه فرياد مي  اوليه   صدا با فطرت و هم   آهنگ ، هم و اولياء  و اوصياء   انبياء  حضرات   همه 
هدف  هيچ   موجوديت  مافوق   چيزي  انسان   اعالي   بايد  باشد.  هيچ   او  و  آن   محبوبي  نيرو    جز 

را    انسان  دادة   از دست   موجوديت  را ندارد كه  آن   و شايستگي   محض، قدرت   و نيروي  محبوب 
راه  جبران   در  به   كرده  وصال،  را  بنابراين   باالتري  امتيازات   دريافت   او  سازد.  را    آنچه  مفتخر 
 از دست  تنها چيزي   نه  سازد، در حقيقت   خدا مستهلك   رحمت   شعاع   به   وصول   در راه  انسان 

 است.   يافته  توفيق  امتيازات  اخذ تمام به نداده، بلكه 
محبوب    اين   را بپيمايند كه   نمايند و مراحلي  ي بشر را ط  اول  معلم   بايد راه  الهي   سالكين 

پيمود. معلمي  ترديد و سستي  كه  خدا  نتوانست  فرداهاي   به  دوختن و چشم    هرگز  بر   ناپيدا 
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  هاي بر اراده   ترديد و سستي   سازد. چه   منحرف  يابد و يا او را از مسير حق   راه  و تصميمش   اراده 
چيز   بيدار و از همه  هميشه   و آن  الهي محبوب  آن  يابد. مگر تصميم  راه  ضعيف  و يا ارواح  ناتوان

 همكند و فردا بر   امروز اراده  بود كه  اساس و افكار بي  زودگذر و خياالت   هاي انگيزه  آگاه، معلول 
 چنان   را داشت. آري   الهي   وحي  گيرندگي  شايستگي  بود كه   و نوراني  پاك   قلبي   زند؟! او دارندة 

  تعهد رباني   برتر رود تا بتواند نگهدارندة  و انوار آن   كاينات   از همه   خواهد كه مي   واال، قلبي   مقام
 باشد. 

از همه   كمالي  برخورداري  منوط   ما  در صفات   به  ابعاد حياتي،  و    الهي   محبوب   آن   سير 
به   اتصاف  امكان   خود  آن   برگزيدة  آن   صفات با    قدر  آن   محبوب   خداست.   امانت   حامل   خدا، 

بدون  تعليم   هوي   دخالت  كمترين   رسالت،  هوس،  تربيت  و  به   و  را  آيات   كمال   خود   رسانيد. 
انجام  توصيه   كه   قرآني بر  نخست   اكيد  نموده،  خير  را    الهي  محبوب   آن   مقدس   قلب  امور 

 كرد. مي  تحريك 
اله از جمل  سازنده  اصل   ينر برت  كه   ي تعهد  خدا    برگزيده  آن   صفات   ترينشاخص  ة است، 

 فراوان   امكانات   عرضه   در مقام  پرستبت  قريش   در پاسخ   بود كه  تعهد رباني  اين   سبب  بود. به
به   به   دنيوي سوگند  فرمود:  تمام   حضورش،  اگر  من   امكانات  خدا  اختيار  در  را  ريد  بگذا   دنيا 

 برندارم.   هرگز از تعهد خود دست
  و راه   مقصود رهسپار ساخت  را به  انوار خدا و كماالت   الهي، جويندگان   فروزان   مشعل   آن 
 حقيقي  سعادت   كرد كه  ثابت  جهانيان   هموار نمود. او بر همة   جانان   منزلگه   به   حركت  را براي 

 نيابد.   تحقق  تعهد رباني وفا به  بدون  هم  خداست، و آن   به  آن  و اتصال  دل  در آرامش 
از هر چيز    خود بيش   هاينفس   در آخرين   حتي   )ع(علي  و حضرت   )ص(اكرم   رسول   حضرت 

به   مردم رباني  نگهداري   را  پيامبر    چنين   المواليمولي  اند. حضرت فرموده   توصيه   تعهد  فرمود: 
در    الهي  ايوديعه   خود را كه   سرآورد و جان   به  من   سينه   خود را در روي   هاينفس   خدا آخرين 

  هاينفس   در آخرين   الهي   محبوب   نمود. آن   تسليم   آفرين جان   به  من   هايدست   دنيا بود، روي
  و آخرين   آوردم   او ايمان   به  كه   هستم   كسي   اولين   فرمود. من مي  تعهد را توصيه   خود نگهداري 

 از تعليم   آني  آغاز و انجام   در اين   . من نمودم  را مشاهده  طاير قدسي   پرواز آن   كه   هستم   كسي
بعد   پيامبر گرامي عهد بود. اما اي  و وفا به تعهد رباني او حفظ  توصيه ام، باالترين او دور نيفتاده 

 را شكستند.   عهد و پيمان  از تو آن 
  هزاران   ل و حّلا   كامل   انسان   نمود روحي   ترينروشنگر عالي   كه  عظمت   با   اصل   يك   آري، 

ابهام   مشكل  راه   و  اين   كماالت   كوي  رهروان   در سر  اند:  فرموده   بزرگواران   آن   كه   است  است، 
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غايتي  اسالم  به   را  را  بكوشيد خود  كه   غايت   آن   است،  بدانيد  و  در گرو   آن   حصول   برسانيد، 
 است.   تعهد رباني حفظ 

تعهد    به  كه   تعهد شماست. هركسي  روشما در گ  فرمود: شخصيت   ين چن  )ص(دا پيغمبر خ
اعتنا باشند، در  بي  تعهد رباني  اين  به   كه   است. آنان   خود خائن  بر شخصيت   است  خود خائن

دَِْاوُفواْْ»  نفرموده  و تعالي   خواهند شد. مگر خداوند تبارك   متالشي   از هم   مدتي  اندك  ْاِنَّْْْبِال َعه 
دَْ ُؤوال ْْْكانَْْْال َعه  پيمان خود:َْْمس  پرسش خواهد شد   به  پيمان  از  كه  زيرا  كنيد  َاي َهاْْ»و    «وفا  ياْ
بِال ُعُقودِْْْالَّذينَْ ُفواْ َاو  . مگر در  «خود وفا كنيد   ييد به قراردادها اه كه ايمان آورد  يكسان  ي ا:ْْا َمنُواْ

ديْ»  د نفرموده مجي   قرآن  بَِعه  فُواْ ِدُكم ْْْاُوِفَْْْاو  تا به بسته   با من   كه  عهدي   به   :ْبَِعه   ايد وفا كنيد 

 .  «وفا كنم امبا شما بسته  كه  عهدي 
رباني  نگهداري   البته  جامعه   تعهد  مادام   صحيح   تربيت  و   تعليم   مستلزم  در    كه   است. 

پاك   گردانندگان  عناصر  شايسته   امور،  متن   و  در  تربيت   تعليم   حوزة   را  همه   و  ندهند،    قرار 
بر    تريپيچيده  بگذرد، دردهاي  بشري  از تاريخ   كه   ماَند و هر روزي   نتيجه و بي  ها عقيم كوشش 

افزوده  روي به   دردها  بايد  حركت  حركت  الهي   جاذبة  سوي  گردد.   معلمين   سوي  به   كرد؛ 
انسان   جاذبه  سوي  به   شايسته، حركت    پيشوايي  مقام   به   حقيقتا   كه   يافته   رشد   هايخداست. 

 هايند.  انسان  پر تالش   كاروان  اند، پيشروان آمده  نايل
اي مي   شكنان عهد   به   خطاب   متقيان   موالي   حضرت  هدف منافقين  فرمايد:    من   اعالي   ! 

بي  روشن  حركت  است   ابهامو  آن،  هدف   الهي  جاذبة  سوي  به  و  اما  كدام   اعالي   است،    شما 
من  منظور  اين   دادن شركت    است؟  در  اين   تكاملي  حركت  شما  از  همة است،  در   ون ئش  رو 

دو   شما ديگر و اين و هدف  ديگر است من  هدف  دانم، لكن مي  ولئو مس خود را نگهبان  زندگي 
مي   هدف  يكديگر جدا  از  را  ما  واقعيمتضاد،  اتحاد  زيرا  تعهد    در سايه  قلوب   و وحدت   سازد. 
تحقق   است  رباني مستلزم  آن   و  هدف   نيز  در  كه   حيات   واالي   اتحاد  آنجا  ر  د  اتحادي   است؛ 
 برقرار نگردد.   ها وحدتي انسان  نيست، بين  هدف 

خود.    و شما راه   خود روم   راه  كنم، من مي   حركت  الهي   جاذبة  سوي   به   ! من منافقين  اي 
  در راه   دهد، و عالماتي مي   را نشان   راه   غايت  وضوح   با كمال  كه   شده   نصب   من   در راه   عالماتي

نصب  لغزش  كه   شده   شما  هوي   هاي نشانگر  اما  نمي   نفساني  هايشماست،  عواقبشما    گذارد 
 را ببينيد.   آن  وخيم 

نمايند، زيرا الزمة  مي   را در ظواهر مشاهده  خبران، حسن دنيا و بي  ، محبين منافقين   آري 
به   بواطن، بصيرت   ديدن  او  هشيارتر و سياسي   از من   معاويه  خدا كه   است. سوگند  تر نيست، 
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اگر حيله   كند. به مي   گريحيله  بودم.   من   مردم  تريننبود، سياسي   منفور و مبغوض   گريخدا 
شما    كلمات   خود را از نردبان  شما باطل، من   و راه   است  حق   من   ، راهملحدين  منافقين، اي   اي 
  انسان   كه   است  نردباني  ترينخطرناك   زيرا اين   شده، باال نبرم  و ما ساخته   از من   آن   هايپله   كه

 كند.  مي ساقط  انساني حيات  را از متن 

ف  اساسبي  هاي علت   كه  كساني  اي  از    داده، عهد و پيمان   ريب شما را  خود را شكستيد. 
بود.    تعهد رباني  شما نگهداري   مهم   و تكاليف   وظايف

به    و   در خواب   را حتي   سعادت   افرادي  خدا چنين   سوگند 
  دنيا و رياستند. آيا آنان   و منحرفين، محب   نافقين اكثر م  كه   نيست  نبينند. ترديدي   يا هم رؤ

  خدادادي   هاي نعمت   هاي خود را بر ويرانه   زندگاني  كه   نيرومنداني   فرمان  كنند تصديق تصور مي 
 واسطه  عهد خود وفا كنند و به  به شكنان است؟! اگر عهد  الهي  اند، تصديقياستوار كرده ناتوانان

  عالم   به   آزاد گشته   و ماديات   از ماّده  ثمر رسانند، هر آينه   را به   دروني   ودايع   تعهد رباني  حفظ 
 خواهند پيوست.  اعلي 

 موفق   و روحي   قلبي   اعتالي   به   شده   قدم خود ثابت  در عهد و پيمان   كه   درود بر سالكيني 
 امور طبيعي  به مربوط هاي و اراده  نظري عقل  هايقالب كه نيست  اعتال فضيلتي  گشتند. چنين 

 بتواند آنها را محدود سازد.  
 باد كه   بشارت   آنان اند، بر  رسانيده  كمال   را به   خود و وفا بدان   تعهد الهي   مراتب   كه   كساني

هم   محب   هم  و  آنان   محبوب   خدايند  كه   مرداني   خدا.  را    بودن   محب   طعم   هم   هستند 
 را.   بودن محبوب  مزة اند و هم چشيده 

تعهد   با حفظ  انسان الهي  اوست، و جذبة  جذبة  مراتب  نسبت  به  هر كسي محبوبيت  مراتب 
َمتي»  از سفرة  از ايشان   است، بعضي  را مراتبي   الهي   رسد. محبوبين   كمال   به  الهي  نِع  ُكُرواْ ْ:ْاُذ 

ُكُرونيْ»  از مائدة  برخوردارند و برخي  «نعمتم را ياد كنيد  ُكم َْْْفاذ  ُكر  پس مرا ياد كنيد تا شما  :َْْاذ 

ِْمن ْْْاُجهُِْمزْْوَْ»  ممزوج   از شراب   سرمستند و برخي  تسنيم   از شراب   از ايشان   ؛ بعضي «را ياد كنم 
نيم ْ نا ْْْتَس  َرُبَْْْعي  ُبونَْبَِهاَْْْْيش  كه مقربان   يا ه همان چشم،  از چشمه تسنيم است  ایآميزهو  :ْْال ُمَقرَّ

 . « خدا از آن نوشند
كه   الهي   مردان   اين  محيط توانسته   هستند  به   اسالم  تاريك   اند  مشعشع   را  و    علم   انوار 

 سازند.   جاري  طالبين  هايسينه  و معرفت، به  علم  چشمه  گردانند و هزاران  مبّدل  معرفت 
اما تحقق   اين   حقيقت   وصاليد، راه  طالب  كه   حق   طريق   راهروان   اي  و    ت محب  اين   است. 

  زندگي در تاريخ    و شدايد است. سيري  و مشقات   و مجاهدات   رياضات   تحمل   سنخيت، مستلزم 
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اوصياء  انبياء   حضرات  اولياء  و  اين و  نمايانگر  اين   كه   آنان   كه   است  ،  از   نايل   طريق   رسيدند، 
از هر چيز   حق   اهل  باطن  و شدايد، در ذائقه   ها و مشقات رنج  اين  تحمل   بدانيد كه   گشتند. ولي 

 تر است.  شيرين

ي،  ماه  شكم   ها را بر ما بچشان. اگر چه و رنج   و مجاهدات   رياضات   آن   شيريني  طعم   الهي، 
 خليل   ، خلوتگاهنمرودي  آتش   او بود. ميان   خلوتگاه  باطن  را بال بود، اما از روي   يونس   حضرت 

 اوست.   متعهد، سينة  سالك است، خلوتگاه موّحد و متعّهد را خلوتي  من بود. هر مؤ  خدا 
  خود چنين   ي، شايد، كه يآ  موّحد و متعّهد! اگر امروز بنازي، زيبد. اگر در طرب   من مؤ   اي 

ماست.   اقبال   مرغ   من، آشيان مؤ   ايمان   ماست. بر درخت   اسرار ِالهّيت   محل   من مؤ  سينه   :فرمود
سينة  چشمه   سالك   مرغزار  جالل   فيض   متعهد،  اين   نظر  اين   خلوتگاه   است   ماست.   مبارك، 

 آفت.  بي زالل  چشمة  است
درختي  سالك  اي  سينة   كه  متعهد!  نشانيم   در  ثابِت ْ»  تو  ُلهاْ ِفيَفر ْْْوََْْْاص  ماءُِْْْعهاْ ْْ:ْالسَّ

 آن، مرغ   ديو نبَود و بر درخت   مأواي   سينه   . اين «آسمان استش در  اه ش استوار و شاخاه ريش
تو سازيم، جز   سينه   از ساحت  كه  اي متعهد، چشمه   سالك  نسازد. اي   آشيان   شيطان   وسوسه

 نجوشد.   حيات  آب 
  ت گوهر معرف  يم. آن يما   آن   ايم، مربيشما كاشته   در دل   كه  درختي  الهي! آن   مردان   اي 

نهاده  دل   در صدف   كه به   و سنخيت   محبت   يم. بكوشيد مراتب يما   آن   ايم، حارس تو  را   خود 
تا در صف   كمال  آ  وارثين  رسانيد  ِفيَْْْلَقد ْْْوَْ» يد  يما  ناْ ُبورَِْْْكَتَب  دِِْْْمن ْْْالزَّ رَِْْْبع  ك  َر َضَْْْانَّْْْالذِّ َيرِثُهاْْْاال 
الُِحونَْْيَِْعبادِْ نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به   و در حقيقت در زبور پس از تورات:ْالص 

 .   «دارث خواهند بر 

نتايج  الهي  مهم   از  ضرورت تعهد  بقاي   هدف   كه  است  انسان   الهي   رسالت  تحقق   ،    آن، 
 است  حيات   آب   چون   الهي   بشر رسالت  باشد. برايمي   كمال   رو به  در مسير تحوالت   انسانيت

انسان، جز   براي   كه   بشري  مكاتب   پيروان   گردد. اما براي مي   هالكت  سبب   بر آن   اعتناييبي  كه
  مهم   اين   ندارند، نه   سراغ   تيره  خاك   جز همين   و آغاز و انجامي   خود طبيعي   و تكاپوي   ويتتق

نه   است   هضم   قابل مردان   بزرگان   شناخت  و  رسالت  الهي   و  جرس  براي   الهي  ميّسر.    بشر، 
راه   كه   است   آهنگي خوش آنها    اولين   گوش در    خاكي  كرة   در همين  انساني  كاروان   افتادن   با 
 گرايد.  مي  خاموشي به  آن  يينها  و با توقف  انداز شده طنين 
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 هر مسئله   خود براي   انتخاب   نمودن   و منطقي   دروني  اضطرابات   كاهش   براي  لوحانساده
نمايند.  مي   آن  پذيرش   به  را توصيه   ديگران   نموده  آماده  هاييمورد، پاسخ  اين   و از جمله   حياتي

موضوعي   الهي   رسالت  آنان كه مي  ياييرؤ   را  تحّمل   تخديري   نقش  دانند   جدي   حركات  در 
 خود شده، قدرت و بي   مست   لحظاتي  خيالي   شراب   ها دارد، تا با اين آور انسان و شكنجه   خشن 

 بزرگي   تخديري   خود عامل   تلقي،   چنين   غافلند كه   انديشاندهسا   را بيابند. اين   راه  و تداوم   طي
 دارد.   همراه  ها را به انسان  مرگ  كه  است

عالقه   عشق  به  گروهي   و  نه   ديگر  و  ارزيابي  ادراك   طبيعت،  موجب   علمي   و  آن،   از 
 در ميان   چند روزي   ينان است. اشده    تاريك   ديدگاه   از همان   هر سؤال   اصلي   عوامل   جستجوي 

عوامل   هاي حلقه ارادي   جبري  زنجير  بهخود  و  اين و  جست    ساخته،  پرداخته،    تكامل   خيز 
 نوازند. ضمنا   تاريخ   خود، ساز فلسفه   سرگرمي  نامند و براي   تفسير را تاريخ   قابلو غير   هدف بي

فداكاري   تاريخ  عظمت   با   ايفرياده  به   پاسخگويي  براي نداي   بشري   عالم  پاكان  و  وجدان،    و 
قبيل   موضوعاتي حق   انسان   برخورداري   لزوم  از  اين   حيات  از  اما  كنند.  خود  شعار   گونه  را 

 متفكران.    و نه است  لوحانساده بخش ها تنها تسلي  جواب 
آيد  وجود مي   ها به انسان   در پيشبرد مختصات   فعاليت   هزاران   صدها بلكه   بشري   در جوامع 

هستند    ماهري   سوداگران   در واقع   زنند. اما آنان مي  از رسالت   دم  اشاره   يا به  صراحتا   همه   كه
 انسانيتي.   و نه است  مطرح  رسالتي  نه را در زندگي  فريبند، آنان را مي رسالت، مردم  با نقاب  كه

سطح  روغين د  رسالت  عيان مد  حباب   رودخانه  در  مانند  كه   هاييتاريخ،    به   هستند 
حقيقت   هاي صخره اگرچهمي   فرو  برخورده  پايدار  رسالت   نشينند.  دو  هر  و   راستين   تاريخ، 

 قدري   به  الهي   راستين   رسالت  به  نياز انسان   كند، لكن مي  حفظ   آينده  نمايش   را براي   دروغين 
اساسي  اي ريشه  صورت   كه   است   و  به   به   دسترسي  عدم   در    دروغين   هايرسالت  سراغ   آن، 

 را ندارد.   حيواني  مافوق   زندگي توجيه  مطلق، توان  به  گرايش  بدون  انسان  خواهد رفت. چه 
كشاكش نابساماني  همه   اين  و  نه   هايها  است   هايدانستني   نتيجه   ويرانگر،  نه   بشر    و 
بلكه   هايناداني  محصول  رسالتانسان   بخش نجات   رسالت  به  اعتناييبي  سبب   به  او،   هاست. 

  هاي سود و زيان در    شدن را از خالصه    انسانيت   و توانسته   بروز نموده  در تاريخ   ات كّر  به   الهي 
حيواني  گرچه  غرايز  رسالت  اقليتي   ِبَرهاند.  از  ولي شده  الهي  هاي متأثر   يافتگان ره   همين   اند، 

تاريخ  بنياد  كرده   انسانيت  قليل،  استوار  حتي را  تكيه اكثريت  اند.  با  اين   ها  زير  اقليت   بر  يا  ها 
  براي   آنان   كه   نمايند، و از هوايي مي  زندگي   ت االسؤ  پاسخگويي   به   نيازيبي   احساس   آنانسايه  

 كنند.  مي  اند، تنفس وجود آورده به  بشري معرفت  عالم
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  به   قريب   نيست، زيرا اكثريت  حق   پذيرش   آمادة   شرايط   در همه   آدمي   سودجوي   طبيعت 
آنچه انسان   اتفاق  در  قالب   ها  حتي   گيريهستند  حاصله از    اوقات   اغلب  شده،  آن   ركود    در 

 عبارتند از:   عبور كنند كه  دشواري  بايد از مراحل  رسالت اجراي  براي  خبرند. بنابراينبي
 قالب.   از آن  آمدن  بيرون  بر ضرورت  آگاهي  - اول 
 .  الهي رسالت پذيرش  براي  آمادگي - دوم
 .  الهي رسالت  اجراي  - سوم

  ِ انسان   دربارة  است. چه،   خويشتن   به  انسان   ساختنرسالت، آشنا    مواد اين   تريناز اساسي
خويش،   بيگانه نهمي   صورت   تعليمي   هيچ   نه  از  و   هايمكتب   ترينعالي  حتي   تالش   گيرد، 
 با خود سراغ  نسان ا آشنايي  مانند عظمت  بشر، عظمتي  عايمدّ پر  شود. آيا تاريخ ثر مي مؤ انساني

آشنايي عهدة   انسان   راستين   دارد؟  از  تنها  خود،  آنان   ساخته   الهي   محبوبين   با  زيرا    است، 
 و به   انساني  شرايط   همه   به   و الهي، كه   انساني  عالي   اوصاف   تمام   به   هستند متصف   برگزيدگاني

 دارند.   كامل  ي او آشناي طبيعي  و ماوراء  طبيعي  دو چهرة به  خصوص 
است.    غرايز حيواني  تعديل   به  انساني، منوط  آل ايده   نور من   با خود و تجلي   آشنايي   تحقق 
است. اگر    انساني  آلايده   زنجير بر منِ   بارترينخود طبيعي، سنگين   قيد و شرطبي  چه، رهايي 

  را بر خود طبيعي  كند، آن مي   ساساح  دور خود، اختياري   زنجير به  اين   در پيچاندن   كه  آدمي 
 خواهد زد.   انساني آلايده  بر من  طور جبري  نزند، به - حيواني  يا غرايز خام  -

دارد.    اتمي   انفجارهاي   به  شباهت  كه  است   رواني  ها و انفجارهاي ، ضربهدروني  هاي جهش 
 ها را به انسان   توانند سرنوشتمي   حتي   بار آورده   به   يا منفي  اثر مثبت  انفجارها در انسان،   اين 

و   حياتي  مثبت   نتايج  منجر به   يافته و رشد  پاك   انفجارها در دل   اين   سازند. وقوع   دگرگون  كلي
 بر نخواهد داشت.  در   كلي  جز نابودي اي ده، نتيجه آلو از روان  و بروز آن  شده  تاريخ  پيشرفت

  ها از قاموس و محو ارزش   تفسير صحيح   از قابليت   تاريخ   ديگر در دور كردن   اساسي  عامل 
مجهول.    شود و آينده   تلقي   معدوم  گذشته   است، كه   و آينده   گذشته   به   اعتناييبشري، بي

که پيشرفت علوم   كند   گمان   متفكري  كه  باطل  خيال   زهي  
تالش حرفه و  ناخودآگاه  تکنيک  و  بی ای  می های  اجتماعی  آرمان  محاسبه  به  را  انسان  تواند 

 اعاليش موفق سازد.
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. 
و خودکشی است که آمار آن در کشورهای    انتحار  ، های معنویاز جمله آثار سوء بحران 

کسب    های معنوی، بيش از ساير ملل است. مقابله با آثار سوء بحران   پيشرفته صنعتی و مرفه، 
 و اين خارج از توان علوم و صنايع بشری است. طلبد، آمادگی و رياضت و مجاهدت می

ايع دانسته و به علوم و  ها را در علوم و صنافرادی که ترقی و اداره مطلوب زندگی انسان 
دانند که مردم را  خبرند و نمیاز قدرت و ابعاد مثبت و منفی علم بی  اعتنايند، معارف حقه بی

شهامت و عزت نفس خود را از  افکنند. اينان در مقابل صاحبان علم ظاهری، به چه ضاللتی می 
داده گشته  ،دست  تسليم  در  آماده  صنعت  و  علم  که  اين  از  غافل  برای  اند،  ابزاری  آنان  کف 

 طلبی است.سودجويی و سلطه 
  باشد؟ در حالی که علم و عالم، می   بارهمين علوم و صنايع اسارت   آيا معنای حقيقی علم، 

عالم  اين  است.  حقيقت  و  واقعيت  می نماينده  دم  حقيقت  و  حق  از  که  آنگاه    زنند، نمايان 
از شنيدن ک  از کجا آمده  غرورشان مانع  از اين که انسان  الم مردان الهی شده و مجال سؤال 

کند؟  دهند. پس اين چه علمی است که از مرز حدس و گمان تجاوز نمی است را نمی 

 
اوست،  واهی  اّدعاهای  و  غرور  تأييد  با  فقط  او  دانشمندی  چهره  که  کسب    فردی  با  و 

قطعا او در انحراف مردم    زند، می   تراشیاطالعات محدود از قلمرو شناسايی خود دست به مطلق 
هايی که قوانين و اصول سازنده را تنها در منطقه  گریها و مربیتاثير عميقی دارد. آيا مديريت 

 گردند؟ اساس نمی مرتکب ادعاهای بی نمايند، های خود، تفسير و توجيه میخواهم می
  اين   برد. هدفگيریخود میخبر را با  های بیانسان   جريان جويبار حيات و عوامل جبری،

زندگي   كه   نيست  غرايز حيواني   هدفگيري  به  شباهتبي  گروه نه مي   اعتاليي   نه  در  و    فهمند 
 جويند.   امور خير نيز شركت  در انجام گاهي  حيوانی  اهداف  به رسيدن  براي  سقوطي، اگرچه

طريق   الهي   مردان  نفس  مجاهدت   در  كسب  با  تسليم   آمادگي  و   چنين   معنوي، 
اين   ،نشده   دانشمنداني اسير  را  عارفان   صنعتي  علوم  خود  را سير   معقوله   مراحل   حق   نكنند. 

اسارت  از  محسوسات   نموده،  آنان   در  دورند،  به   بدون   به  پا    حيات   گوناگون  هاي عرصه   تفكر 
 هاي را جذبه   آنان   نسپارند، چرا كه   نفساني  هايخواسته   دستاختيار خود را به    نگذارند و زمام 

 است. كرده   احاطه الهي 
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  هرچه   بينند، به شناسند، جز او نمي نمي  ي و هدف  او، راهي   ريق جز خدا و ط  الهي،   مردان 
ئا ْْْا َي ُتْماْرَْ»   فرمايد: مي  )ع(علي   حضرت   كه   بينند، چنان خدا را مي   آن   از ديدن   نگرند قبل مي َْشي 
َلهُْْْالل هَْْْا َي ُتْرَْْْوَْْْال ْاِْ َدهُْْْوََْْْمَعهُْْْوََْْْقب  من هيچ چيزی را نديدم جز اين که قبل از آن و همراه آن و  :َْْبع 

َْْمن ُصوص َْْْفِانَّهَُْْْعلِيا َْْْمُلومَْْْالْ»   فرمايد:مي  )ص(اكرم  رسول   رو حضرت . از اين« بعد از آن خدا را ديدم
 . « در خداست و فاني او منصوص  حق،  به  كه نيست  را مالمتي  : علي الل هِِْْفي

  اسالم   است. لذا پيامبر گرامي   معقول   از حيات   برخورداري   و آگاهي،   فهم   اين   الزمة   البته 
رَْاِذْْْی َْعلْْياْ»  فرمايد: مي ُبونَْْْالن اَسْْْا َي َتْاْ ْْْاعِْبَِان وْْخالِِقِهم ْْْی ْاِلَْْيََتَقرَّ تََقرَّب  ْ لِْاِعْْوبَِان ْْْاَِلي هَِْْْان َتْْْال بِرِّ ْال َعق 

ُهم ْ بِق    و انجام   در تكثر عبادت   پروردگارشان   به   تقرب   براي   مردم   ديدي   كه   هنگامي   : يا علي، تَس 
تا بر همه   رنج   معقوالت   برند، تو در ادراك مي   ظاهر رنج   امور خير، به    . آن «گيري  سبقت   ببر 

ميان  در  معقول   خلق   بزرگوار  ميان   مانند  آري   ات محسوس  در  يك بود.  ورود    به  عالي  هدف   ، 
را شكوفا و بارور    آن   كه   درخت   ريشه  به   است  زاللي   نفوذ آب   انساني، همچون   موقعيت   حوزة

 گرداند.  
برد، مي  را در خود فرو   صاحبش   و تا حدي   شده  در مسير خود متوقف   گاهي   ،الهي  رسالت

انتظار ظهور راه   خستگي  اخذ نيرو يا رفع   براي  را همانند توقفي  بايد آن  ولي تر و مستقيم   و 
تلقيروشن  نه   تر    كاخ   بنيان   امروز كه   سر راهي   هايبسا سنگ   كننده، چه ساقط    توقف   نمود 

 شوند.   فردايي
و    ، تعليم مانند وراثت  جبري  عوامل   زنجير   هايحلقه   از ميان   فرد و جامعه   مسير زندگي 

  در سرنوشت   عوامل   از اين  نادرست  گذرد. تلقي مي   اجتماعي   و محيط   جغرافيايي   تربيت، محيط 
 نگذارد، مانند اين   باقي  و وسيله   هدف  اختيار و انتخاب   براي   هم   ضعيفي  روزنه   ها، بسا كه انسان 
 ها تعيين و هدف   ها آمادهگيتي، وسيله   عرصة   به   و جامعه   انسان  نهادن   قدم   از  پيش   كه   تلقي
  معني  به   است، كه   مشاهده   قابل   تنها ضد واقعيت   نه   كلّيت   اين   به   مسئله   باشد! پذيرش   شده

 هدف  درك   است. مسلما   طبيعي   تاريخ  به  انساني  تاريخ   گردانيدن  و مبّدل   حيات   نابودي  امضاي 
 هدف   در نظر گرفتن   نيز بدون   و آن   است   و تفسير خود حيات   شناخت  به   حيات، منوط   اعالي 
 پذير نيست. امكان  انساني اعالي 

شرايط   بنابراين ارزيابيالهي  رسالت  تحقق   مهم   از  خويشتن   بينانهواقع   ،  مبارزه   از  با   و 
منحوس   ب كاذ  هايمن  تكراري   و  نه   و  حيات  مبارزه  است،  انساني  با    ارزش   به  كه  ديگران. 

پاي  واقف   خويش   حيات  حيات و  با  هرگز  است،  چه، نمي  مبارزه   ديگران   بند  با   مبارزه  كند. 



187                                                                                                                          ارادت و طلب     
 

 عيان و مد   تبهكاران   از آثار شوم  كه گردد. كيستخود آغاز مي   با حيات   از مبارزه   ديگران   حيات 
 نماها را نشناسد؟  انسان  چهرة ترينوقيح  خبر باشد و اين بي دروغين  رسالت

 لحظه   است، لذا از همان شده    گذاري بنيان   حقيقت   و مطابق   صدق   بر مبناي  آدمي   فطرت 
اساس  پردازد، اختالل   مبارزه  به   ديگران   با حيات  انسان   كه به  فطرت   در  آغاز شده، منجر   او 

ال ْْْبِال َمرءِْْْی َْكفْْْوَْْْی ْاف َترَْْْمنِْْْخاَبْْْوَْْْی ْعادََّْْْمنَِْْْهَلَكْ» گردد    وي   هالكت  رَِفْالَْْْانَْْْجه  َرهَُْْْيع    : كسي َقد 
مرد    شد، و در جهالت  بهرهافترا زد بي  كه   رسيد، و آن   هالكت   نمود به   دور از حق   ادعاي  كه

 .  «نداند قدر خويش  كه  بس  همين 
انسان  الهي   اگر  تعهد  به   نور  خود  در  قلب   تحقق   مقام  را  و  جلوه   آورد  را   گاه خود 

 قوانين   در مجراي   موفقيت   اين   او بتابد. حصول  بر دل  شعاعي  ربوبي  سازد، از مقام  آفرين هستي 
اصول   الهي  اين   انساني  و  در  تراكم   تنهايي   كه   است   مقام   است.  و ساير عوارض جمعيت   و    ها 

  كه  مطلقند، چنان   در اقيانوس  هاييحباب   نشستن   و فرو  كشيدن   سر بر   منزلة   به   طبيعي، صرفا 
پيرامون   مردم   كثرت   نه»فرمود:    )ع(علي   حضرت  عّزتم  من   در  نه   بر  و  آنها   پراكندگي   بيفزايد 

تا َْْحو ليْْالن اسَِْْكث َرةَُْْيزيُدنيْالْ:ْپديد آورد در من  ترسي قُُهم ْالْْوَِْْعزَّ َشة َْْعن يْْتََفر   .   « َوح 

موانعي  تحقق   در طريق  ادراك   « حقيقيِ من »  شناسايي  بدون   كه   است  ارادت،  و    مقام  و 
 نبوده، آدمي   ممكن   احديت   آستان  به   آنها و وصول   خلقت، رفع   ممتاز خود در عالم   موقعيت 
 گردد. مي  الهيغير  هايجاذبه  مجذوب 

منابع  بر خودشناسي  توصيه   اسالمي   در  از جمله  اكيد  تبارك   شده،  تعالي   خداوند  در    و 
ُكم ْالَْْْان ُفَسُكم ْْْا َمنُواَْعَلي ُكم ْْْياَْاي َهاْالَّذينَْ»   فرمايد:مي د  مجي  قرآن  َتُم ْاِذََْْْضلَّْْْن ْمََْْْيُضر  َتَدي   اهل   : اي اْاه 
كنيد و بدانيد    خويش   از نفس   و محافظت  مراقبت   كمال   هايتان! يعني بر شما باد نفس   ايمان 

 . « بر شما وارد آورند توانند ضرري نمي  يافتيد، گمراهان  اگر شما هدايت  كه

رِْْْال جاِهلََْْْفِانَّْ» اند  فرموده  بزرگان ِسهَِْْْبَقد  رَِْْْيُكونُْْْنَف  َهلَُْْْغي رِهِْْْبَِقد  بر قدر و    كه   كسي   قطعا :  َاج 

َْمن ْ»  ؛ و باالخره«تر خواهد بودجاهل   ديگران   و ارزش   اندازه   است، به  خود جاهل   نفس  منزلت 
َسهَُْْْعَرَفْ ِْعل ْْْغاَيَةِْْْی ْاِلْْان ََتهيَْْْفَقدِْْْنَف  ِرَفة ْْْوَْْْم ُْكلِّ و    هر علم  نهايت  خود را شناخت، به   كه   : كسيَمع 

 . «گشت نايل  معرفتي
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و    نقش   و باخبر باشد. بداند او در همين   آگاه  خويش   و حقيقت  بايد از اصل   سالك   بنابراين
  كه   است  الوهيت   جامعيت   او مظهر مرتبة   و حقيقت   اصل   است، بلكه نمايد نبوده  مي   كه   صورتي 

 است.   گشته  لباس بدين  تنّزل، ملّبس  در مراتب 
  جسماني   و مرغوبات   و مطلوبات  نفساني  و مشتهيات   طبيعي   شهوات   بايد از منازل   سالك

لباس در از  ظلمتِ   منخلع   مادي  صفات   گذرد.  از  و  كه   تعّين   گردد  و    اصل   حجاب   خودي، 
پردة  شده   است، صافي   حقيقت منّيت   و  روي   پندار    حقيقي  براندازد. چه، سعادت   حقيقت  از 

قوي   روح   كه  است   سيك  نصيب  به  گشته   او  اعتدال   و  چون   حّد  و  در    رسد  تابان،  خورشيد 
مملكت   نورافشاني  دلش   آسمان  به   بدن   تاريك   كند و  اضائه   ييروشنا   را   دهد، و ظلمت   خود 
لُْفَْْْذلَِكْ»بخشد    تازه  را رونقي   ناطقه  را نابود سازد و نفس   ناداني تيهِْْْالل هِْْْض  اين فضل  :َْْيشاءَْْمن ُْْْيؤ 

 . «دهد يم  خواستار باشد،هر كه به خداست آن را 
 قواي   او را محتواي   است، يعني   عالم  قواي   محتواي   انسان   كه   است  آن   آدمي   تلّون   سبب

 اند.  در نهاد او نهاده  اي اند و از هر چيز سررشته آفريده عالم
 جسمانيه   قواي   روح، فرماندة   كه  اين   عوض   است و به   غريب  عالم   در ابتدا در اين   آدمي 

در كار    اي، لحظه غضب  اسير پلنگ   گردد. روح، ساعتي مي  جسمانيه   قواي   مباشد، اسير و خاد
آنگاه  حرص   سگ   زير دست  ، زماني شهوت  خوك  اما  اين   روح   كه   است.  در محضر    جهان   در 

اوليه ظهور مي   تدريجا   آن   ديد، خاصيت   حقايق   تعليم   واقعي   استادان  از عهود  ياد    اش نمايد و 
 قواي   فرماندهي   در حقيقت   داند كه كرده، مي   را بررسي  جسمانيه   قواي   تمّلك   كند و داعية مي

 بايد با او باشد.   جسمانيه 
 قدسيه، و تشويق   در هيئت   تأمل   باشد ومي  اعلي   است، ذكر عالم  روح   ُمعين   كه   چيزي

 و نفسند.   اسير هوي  كه  از بازماندگاني و اجتناب  الهيه  صفات  به  و تحليه  تقوي  به نفس 
است.    اعلي  نيز مدد از عالم   روحانيه  قوة   است، به   مددهايي   از خارجْ   جسمانيه   قواي   اگر به 

به   معطوف  الهي   عنايت   عنان   چون عالم  تخليص   وب ث  شود  آن   رجس   از  تطهير  ادناي   و   از 
آن  به   ظاهر شده  روح   موقع   جنس،  تحت   جسمانيه   قواي   كلي  و  هر    تصرف   را  كار  و  درآورد 

 خود تجاوز نتواند.   از مقام ايذّره  بنمايد كه  خود معين  را در موقع  كدام 
 بر آن، خالفت   شود و عالوه  داده  صغير   عالم   خالفت   روح   شد، به  حاصل  مقام   اين   كه  آنگاه

را هست. خالفت   كبير   عالم او  و كبير در آن   در عالم   نيز  به   قيام   روح   كه   است  صغير   نمايد 
آ  و رسم   اعلي  عالم   ماليم   كه  هيئتي  تحقق   اصلي   مملكت   ين يو    به   تلزممقام، مس  اين   است. 
  كه   الهي  محاسبه   قابل  قانون  آن   است. مسلما   در حد كمال   باطني  نيروهاي  آوردن در   فعليت 
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  را نسبت  خود حقيقي   عالي  مديريت  است، امكان وجود آورده   به را در انسان   امتيازات   همه   اين 
 و سرازير  امتيازات  از اين  فرار انسان  موجب گوناگوني عوامل  در نظر داشته، ولي امتيازات  آن  به

 است.  گرديده   بيگانگياز خود پيدايش  و در نتيجه  درون  به  الت و تخّي مات توهّ  كردن

 درد كشنده   اين   تخديري   گوناگون  درصددند تا با عوامل   گرايانپستي  
ناديده  در صورتي  را  به   عوامل   كه  گيرند،  بين   سرعت  مذكور  ولي   از  آن   رود  از    كه  آثار سوء 

 ماَند.   است، باقي  خودبيگانگي
از خودبيگانگيمجي  قرآن   بيان   دنياست، چنين   و عذاب   اضطراب   را كه   آن   و معلوالت   د 

ُيريدُْ»   فرمايد:مي َبُهمْْالل هُْْْاِنَّماْ ِفيْ ْلُِيَعذِّ بِهاْ ن ْْْال َحيوةِْْْْ وَْالد  مي َان ُفُسُهم َْْْهقَْتَز ْْْياْ خدا  بدين :    خواهد 

 . «دشو ربوده  ايشان  هاي كند و نفس   را در دنيا عذاب  ايشان  وسيله
ها  ها و اراده آرزوها و خواسته   امواجش   كه  است   آن، مانند دريايي  روزه   چند   دنيا و زندگي

  و زندگي   شده   برسد يا نرسد، نيروها صرف  نتيجه   به  چه  امواج   ايجاد اين  هاست. برايو اشتياق 
اين مي   مستهلك  اگر  به   امواج   گردد.  مع  مادي  زندگي   حال   مفيد    براي  ايشود، مقدمه   نوي و 

را    و مغزي  رواني   گردد، نيروهاي  پايهبي  و توهمات   تخيالت   معلول  كه   و در صورتي   است   عمل 
 شود.  الهي  رهسپار پيشگاه خالي دست  آدمي كرده مختل 

  راهي شما جز گم  هاي ها و تجسيم تلقين   يد و بدانيد كه يآدر  به  غفلت   از خواب   مردم  اي 
  خود را بفريبد جان   كه   ندهيد. كسي   را فريب   و خويشتن   نساخته  ندارد. خود را گمراه   سودي

فرا    چراغي   فقط   راستين   را پيدا كند. رهبران   تواند جانش جز او نمي  و كسي   كرده  خود را گم 
 است.   خود انسان  ظيفه و تجسس، و و نگريستن  رفتن  راه گيرند، لكن مي  جان كردگانگم  راه 

  زندگي  ون ئو ش امور مادي  چرا در همة  كه اي انديشيده  حقيقت در اين  انسان! آيا هيچ  اي 
براي   ايپرداخته   افراطي  گاهي   بلكه   الزم   هايموشكافي   به   دنيوي   زندگي   حركت   كمترين   و 
  كه  نيستي؟! در حالي  قايل   حقي  خويشتن  جان  براي  اي، ولي شده  قايل   و اهميتي   ، حق دنيوي
انسان   بوده  الهي غير   حركتي  دنيوي، مسلما   زندگي   تحصيل   براي   كوشش   تمام   َصرف به   و   را 

 رساند. مقصد نمي 

خود را    تواند شخصيت بيشتر شود، بهتر مي   در مسير تكامل   رشد انسان   مراتب   هر اندازه 
موجوديت  نموده  طبيعي   از  حيواني   تجريد  مرز  انساني  به   از  به   قلمرو  را  خود  و  كند   عبور 

 و تفسير نمايد.   مطرح  خويشتن  براي تفصيل 
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 . 
  كننده دنيا و مفتون   جذاب   عوامل   ترينقوي   بود كه   يحدّ   به  الهي   تجريد محبوبين   قدرت 

نتوانستشخصيت  بل  ايشان   ها  سازد،  متأثر  نزديك   كه را  ايشان،    شخصيت   منطقه   به   شدن   با 
 داد. مي  ادامه  خويش  راه  به  نفوذ بدان  توان  بدون  شده  دگرگون

 برخوردار گردد، شايستگي   بيشتري  انساني  و امتيازات   تخصصات   از مراتب   هر اندازه   آدمي 
از اين گر مي   مبّدل   روح   ضرورت   بايستگي   او به   خود طبيعي   آرايش   را كه   امتيازاتي  رو آن دد. 

به   قبل  ورود  آرايش   عالم   از  مباهات   خودآرايي   كرده  تلقي   رشد،  و  فخر  آن   و  از    نتيجه   را 
 توانايي  نمايد. بدون نمي  ها فخر و مباهات بدان   كرده  تلقي  روح   بايسته  ضرورت   گرفت، اينك مي

به شخصيت  منطقه   اين   ورود  م  از  هيچ و  تكامل،  آدمي  يك   سير  كردار  و  گفتار  حدّ   از    از 
 باالتر نخواهد رفت.   گريمعامله 

 نهال   ثمر رساندن   وفا كنيم، در رشد و به   عهد خويش   به  يم يحق، بيا   طريق   سالكان  اي 
   جان ِ طيّبه، كام   شجرة  آن   و از ثمرات   بكوشيم   ما كاشته   دل   در بوستان  ازلي   باغبان  كه   عشق 

كردند.    چنين   عارفان   كه   سازيم  را شيرين   خود و ديگران 
  

 ور بودند و به غوطه  و در بحر نفسانيت  پرورانده   دور و دراز را در دل   آرزوهاي   كه   اما آنان 
بر مراتب   شراب  ناگهان  افزودند، چه مي خود    مستي   دنيا  بر   مرگ   چنگال   اجل   گرگ   شدند؟! 
درگاهت،    محبوبين  جان  داد. خدايا، ترا به   خاتمه   ايشان   زدةعمر غفلت  ُبرد و به  فرو  آنان   حلقوم

 نما.   حفظ  فرما و از سوء عاقبت  را نصيب  خير عاقبت 
و از    نفروشيم   فاني  دنياي   اين   را به   ابدي   يم، سعادت يخود آ  به   عطا فرما كه   توفيق   الهي، 

 همه  اين   كه   دريابيم   غفلت   از خواب   نورزيم؛ با بيداري   ابر ابهام، غفلت   مستور در پشت   آيندة 
 اي.  فرموده عنايت  جان  يينفس، صفا و روشنا  كمال  ها را تو براي نعمت 

كه   توفيق   الهي،  فرما  فضاي   ننشينيم  احالم   هايبال   روي   بر   عطا  در  پرواز    تخيالت   و 
 يم.  يننما 

ِمنُونَْْلِلَّذينَْْقُل ْْوَْ» منتظر  امام  اي  َمُلواَْعلْاِْْالُيؤ  ََتِظُرونَْْوَْْاِن اْعاِمُلونََْْمكانَتُِكم ْْی ْع  و   :ان ََتِظُرواْاِن اُْمن 
كسان ن  يبه  ايمان  بگو  مي كه  داريد  آورند  توان  در  هم آنچه  ما  كه  كنيد  خواهيم    عمل  عمل 

ما    دنيا را از دل  حب   كه   از خدا بخواه   ، يا مولي «از منتظرانيم  ما هم و منتظر باشيد كه   كرد
 نباشيم.   مقام  و تشنه  فرمايد تا هرگز محب  كنريشه 
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  نپذيرفتند، در هواي  ايشان   نشنيدند، روش  دنيا دادند، پند عارفان   به  دنيا دل   الهي، اهل 
 ايشان   مقام   كه   نگذشت  ا ديري فريبكار شدند. ام  دنياي   اين   تسليم   ، و پر گشوده  دنيا بال   عشقِ 

روزگار   در برابر حوادث  نبرد و قصرها و امكاناتشان از پيش  كاري ايشان  هايشد، حيله  سرنگون
آنان  نماند.  به   شراب   مست   پايدار  و  شدند  اگرچه   اسالم   حقيقت  دنيا    چنين   نرسيدند، 

المُْاَْ»  كه   از اين   اند! غافل فته قرار گر   اسالم   صفوف  اول   در صف   پنداشتند كه مي س  ِ ليُم،ُْْْْهوَْْْال  التَّس 
ليمُْْْوَْ ديُق،ْوَُْْْهوَْْْال َيقينُْْْال َيقيُن،ْوَُْْْهوَْْْالتَّس  ديقُْْْالتَّص  ق رُْْهوَْْْالتَّص  ِ ق رْْْاُر،ْوَْاال  ِ َداءُُْْْهوَْْْارُْاال  ُهوَْْْوَْْْاال  َداءُْ ْْاال 

الِحُْْْال َعَملُْ تصديق، و تصديق  به  يقين  و    ، واقعي انسان را به تسليم، و تسليم به يقيناسالم  :الص 
 . « دهدسوق ميصالح به عمل  ادای حق   ، و به اقرار، و اقرار به ادای حق

ايفا    تو خواهي   كه   چنان   خود را آن   و وظايف   بينديشيم   خويش   آيندة   به  ده  ، توفيق الهي 
 كنيم.  

كه   الهي،  شّر  رواني  هايبيماري   به   مگذار  از  را  ما  گرديم،  چه   مبتال  بيااليد    دل   هر  را 
 دار.   محفوظ 

 فرما.   دارد حفظ باز كمال  به  را از رسيدن  جان ما را از شر آنچه  الهي، 
و    نصوح   كن، ما را بيامرز و با توبة   ما نظري   هاي بر ما بگستران، بر دل   رحمت   سايه  الهي، 
 انداز.   راه متعهد به 

جمال   به  الهي،  دل   انوار  كمالت،  همة   هاي و  بر  و  فرما  منّور  را  و    آرامش   ما   ما  خاطر 
 نما.   كرامت  قلب  اطمينان 

دالن،  بيدار   خواسته   باالترين   عاشقان، اي   ي ينها   مطلوب   ، اي عارفان  آمال   منتهاي   اي   الهي، 
و    ايمتو ايستاده   رحمت   باب   در پيشگاه  فريادكنندگان، اكنون   فريادرس  فقيران، اي   گنجينة   اي 

و    ايم، قافلهزده   تو چنگ   محكم   رشته  و به   ايم قرار داده  رحمتت  نسيم   ر معرض را د   خويشتن 
 ايم.  فرود آورده رحمتت  بارگاه حريم خود را به  دردها و نيازهاي  راحلة 

 انداز.   راه  به المرام ما را مقضي  همه  درگاهت،  مقربين  ترا به  الهي، 

 

موطن   كسال از  عالم   شده   خارج   باطل  محبت   بايد  چه،   حق   محبت   وارد    محبت   گردد. 
بر   گذارد نور حق است، نمي   دل   ينهيغبار آ  كه   باطل  سازگار نيست. حّب  حق   با محبت   باطل

محبت   آن  ديدگان   كه  است   ايپرده  باطل  بتابد.  مي   عقل   جلو  دنيا را  لذا  از    دوستان گيرد. 
َلُمونَْ» است، محرومند    آخرت   دنيا كه   باطن   مشاهدة ن ياْوَْْْال َحيوةِِْْْمنَْْْظاِهرا َْْْيع  ْْاال  ِخَرةَِْْْعنُِْْْهم ْْْالد 
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از آخرت غافلند   شناسند و حال آنمي را    يدنيا ظاهر   ي از زندگ:ْْافُِلونَْغُْْهم ْ  ، حب . آري «كه 
 محبّ   دنياست. نبايد كسي  هر فساد، حب  و ريشة  هر فتنه   است؛ مايه   گناهان   همه   دنيا رأس 

 خود گيرد.   و معشوق  وفا را محبوب يار بي  و زودگذر شود، و اين  فاني دنياي اين 
پلي بساطي  گذشتني   است  دنيا  مرتع در  است  و  سرممدّ   الفگاه  نوشتني،    ايه عيان، 

بر    كه  دنياست   مهر. اين بي   ايوفا، دايه بي   خسيسان، دوستي   ناكسان، قبلة  دولتان، معشوقه بي
خود را كشتم،    عاشق   هزاران   گويد: من   نگريسته   بيرون   به  شك   و از شبكه   نشسته   بلندي   طارم
 نگرديد.   آلوده كسي خون  به  دستم  لكن 

شدند، و    را فروختند و هالك   خويشتن   ي دنيا دو گروهند: گروه  دم ر م  كه   سالك! بدان   اي 
 ظاهري مقام دنيا، به  متاع  را به  خويشتن سالك، را خريدند و آزاد گشتند. اي  خويشتن  گروهي

دنيا برخوردار    هاياز نعمت   چند روزي   در حد كمال   كه   شدند آنان   مفروش، بنگر چه   و موقت 
 بودند؟!  

اي مي  )ع(علي   منان اميرمؤ   حضرت  كه  مردم   فرمايد:  به   منگريد  دنيا  مي  ابر  به كجا    بارد، 
و    مال  يد و به ينجو  دنيا راه  نكنيد، از پرچم  دنيا را اجابت   مسپاريد، خوانندة   دنيا گوش  گويندة 

 هرگاه  را ماند كه   سركشي  است. دنيا اسب   تاراج   دنيا در معرض   نشويد. اموال   مفتون   آن   منال 
 و تاراج!   تباهي  خواهد باز ايستد؛ سراي  از او حركت  بش صاح

كن سالك   اي   پس  جهد  اين   ،  از  آن   گذري  سالمت   به   بلوا   پل   تا  خويش   و  داُرالقرار   را 
دنيا نباشد    محب   كه   راست   كسي   ، غالبا و شيطان  نفس   نبندي. حمالت   در وي   و دل   نسازي
 شير گرسنه  اند. بايد هشيار بود كه گشته   دنيا چيره  بر محبين   پنجه  قوي   دو دشمن   اين   وگرنه

 كاينات   اشرف   كه   است   كند. اين   در انسان   و شيطان   اّماره   نفس   نكند كه   آن   گوسفندان   در گله 
مي   چنين  َفوَْْْاِتَُّقوا» دهد  هشدار  ن ياْ سيْْْالَّذيْالد  اَلََْْْفِانَّْْْبَِيِدهِْْْنَف  ن ياْ َحرَُْْْالد  :  ماُروَتْْْوَْْْهاُروَتِْْْمن ْْْس 

  اوست، دنيا هر آينه   در يد قدرت   جانم  كه   خدايي   به  نشويد، قسم   آن   بپرهيزيد از دنيا و فريفته 
  «ساحرتر است! و ماروت  از هاروت 

الَّذينَْ»   فرمايد:مي د  مجي   در قرآن   خداوند متعال  َاي َهاْ َلُكم ْْْياْ ماْ قيلَْاِذْْا َمنُواْ ْن ِفُرواْفيْاَْْلُكمُْْْاْ
تُم ْث ْاِْْْالل هَِْْْسبيلِْ َر ضِْْْاَِليْْْاقَل  شود   گفته   وقتي   كه   شده   ايد، شما را چه آورده   ايمان   كه   كساني  : اي اال 

  « شويد؟!و گرانبار مي ثقيل  زمين  سوي رويد، به  خدا بيرون  در راه 

ثقالت   سنگيني   اين  مربوط   به   مربوط  و  آيا  جاذبه   جرم  به   چيست؟  البته   و    هر   است؟ 
مجذوبي  جاذبي مجذوبي  را  هر  جاذبي  و  بدون   را  نه   اين  است.  نه   است   جاذبي  سنخيت،    و 

 معنوي. بنابراين   باشد يا عوالم   اشياء مادي  به   مربوط  و مجذوبيت   جاذبيت   اين   مجذوبي، خواه 
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هر    نه  نگردد. همچنين   زمين   نيز مجذوب   ننمايد و هر چيزي   هر شيء را جذب   زمين   جاذبة
 .  الهوت عالم  مجذوب   هر روحي گردد و نه  ملكوت  عالم  مجذوب  دلي

را در خود    است، بايد شرايط   و الوهيت   ملكوتي، الهوتي   آرزومند سير در عوالم  كه   طالبي
  و مجذوب   وجود نيامده   در او به   سنخيت  آن   كه  شود. مادام   الوهّيت  عالم   مجذوب كند تا    جمع 
 زند!   دم چه  الهوتي  است، از عالم ناسوت عالم

ن ياِْمنَْْْوةِْبِال َحيَْْارَضيتُم ْ»   فرمايد:مي   خداوند متعال   كه  است   مقام   در اين    : آيا راضي اال  ِخَرةِْْْالد 

نعم   ُشديد و زندگي  دنيوي  حيات   به بر نعم   آن   و  و    شيفتگان   لكن   « داديد؟  ترجيح   آخرت   را 

ن ياْْْْال َحيوةَِْْْفماَْمتاعُْ»  :است  اندك   آخرت، بسي   دنيا در نزد نعم   متاع   دنيا بدانند كه   فريفتگان  الد 
 . « قَليل ْْال ْاِْْاال  ِخَرةِِْْفي

 :ننمودي   را مشاهده   زيرا تو حقيقت »   دنيا شدي؟  و عاشق   چرا محب   دانيانسان! مي   اي 

پس ».  « ا ي َتْرَْالْ عالم  پرده  اگر  مي   طبيعت   ماوراء   و  رَْاِذْ:  ديديرا  دنيا   چنين   « ا ي َتْاْ گرفتار 

  :َْكبيرا ُْْْمل كا ْْْوَْْْنَعيما ْْْا ي َتْرَْْْمَّْثَْ» شد.  ثر ميدر تو مؤ   بزرگان   و كالم   الهيه  و آيات   و مواعظ   شدي نمي
ترا    باطني  دنيا ديدگان   حب   ، لكن « ديديرا مي   عظيمي   و سلطنت   الهي   هاي نعمت آنجا    آنگاه

 است!  كور نموده  
دادند و او را   هم  به دست اّماره  و نفس  شيطان  چسان  كه  بدبخت در كار قارون  كنيم  تأمل 

 را در زمين   اش او و خانه  )ع(موسي  حضرت   دعاي  به   و تعالي  تبارك   كردند. خداي   خارج   از دين 
ناْبِهِْ»:ْبردفرو َر َضْْارِهِْبِدْوََْْفَخَسف   . « اال 

  كنند، سعادت مي   استقبال   آن   و مقام  خاطر جاه  از خدا و آخرت، دنيا را به   ، معرضين آري 
در طلب  را  دانسته   خود  پناهگاه  آن   دنيا  مي   را  بهخود  مي   طالبان  سوي  يابند،  اما  دنيا  روند. 

 ملجأ نجات.   نه  است هالكت  ورطة  آنان  خدا، گريزگاه سوگند به 
دشمن  اين دوست  دنيا  از  است.  بزرگان نما  گريزگاهفرموده   رو  دام   اند:  است   آن،  و    خطر 

اين   را تسليم   انسان   پناهگاهش  از    آن   سراغ   به  حق   رضاي   به  كسي  كه   بال كند، مگر  تا  رود 
 كند.   بشريت  و جامعه  الهي  دين  به دنيوي، بتواند خدمتي  امكانات طريق

 سودي   « مني»از    هرگز كسي  شو كه   بيرون   «من»   غرور منگر و از راه   م چش  ، به سالك  اي 
آنچه  ابليس   نبرد.  مني   بر سر  از  يكي   آمد  بزرگان  آمد.  ابليس از  به   ،  و  او    مصلحتي   را ديد  از 

پاسخ  پندي   تقاضاي اينداد:    چنين   نمود.    سالكين   روش  است   ؛ 
  حضرت   و مقربين   مقعد صدق   آخرت، ساكنين   طريقت. فردا در سراي   راه   و جوانمردان   حقيقت
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كساني كه   جبروت،  برتري  هستند  دنيا  خويشتن   در  و  همه   نجستند  از  كمتر    را  و  كهتر 
 دانستند.  

دو    شود. قرابت   اينها از تو بريده   همه   كه   اش مغرور مب  و نسب  و مقام  مال   ، به سالك   اي 
نگردد.    هرگز قطع   دومي  شود لكن   بريده  . اّولي دين  و قرابت  نسب   است: قرابت  قسم 

فرمايد: آيا شما را  مي   )ص(اكرم   رسول  رو حضرت از اين   
دهم  درمانتان  چيست   دردتان   كه   خبر  گناهان » است؟    كدام   و  شما  دواي   است   درد  شما    و 

نُوُبْْاَئُكمُْدْاِنَّْ:ْْاستغفار  فارُْْاَئُكمَُْدوْْوَْْالذ  تِغ  س  ِ  . « اال 
  روحي هايبيماري   از اين   الهي،  هاينسخه   به   و مراجعه   را با استمداد از حق   بايد خويشتن 

  قرآن   آسماني  مقدس   روحي، همانا كتاب   هايبيماري   براي   نسخه   ين تر داد. مهم   نجات   و رواني 
ِدهِْْْی َْعلْْال ُفرقانَْْْنَزَّلَْْْالَّذيْْْتَباَركَْ»   است كه بر    يكسبزرگ و خجسته است  :ْنَذيرا ْْْلِل عاَلمينَْْْلَِيُكونََْْْعب 

  ، قرآن«باشد   ياه جهانيان هشداردهند  ي بنده خود جداسازنده حق از باطل را نازل فرمود تا برا
 نمايد.  مي  را مشخص  آن  و داروهاي  ترساند و امراض مي رواني  هايرا از بيماري  مردم

  و قيود دنياست، بدون   شهوات   و اسير حب  شده   كشيده   نفساني  زنجيرهاي   به  كه  انساني
مقصد و    تواند به قيود آزاد سازد، نمي  همه   بگيرد و او را از اين   از دستش   كه   وجود رهبر الهي 

نمايندة   اين   مقصود رسد. ولي  تعالي  تبارك   خداي  وقتي   كه   نيست   آن   امر   نعمت   باالترين   و 
است. ّ مبر  وليت ئاو از مس  معنا تمام  عطا نمود ديگر به او   است، به   الهي  راهنماي  نصب   خود را كه 

برخوردار    تواند از وجود رهبر الهي نكند، نمي   آنها عمل   اگر به   دارد كه  و تكاليفي   وظايف  بلي
 گردد. 

 مانع   بدون   نمود، آنگاه  عمل   خويش   معّينه   و وظايف  تكاليف   به   معنا تمام   به  سالك   وقتي
مرد الهي،    آن   فرمان   به   و طاعت   دستورات   انقياد به   در نتيجه   فردي  رود، زيرا چنين مي  پيش 

 نمايد.  سير مي سرعت به  مانع  و بدون  دنيا گذشته حب ديگر از جاذبه 
يعني   حب   از جاذبة  رهايي   البته  آرزوهاي   دنيا  از جو  قيود    كثرت   علت  به  نفساني  عبور 

 اين   وسيله  بتواند به   كه   است  الزم   الهي  نيست. نيروي   و آساني  مادي، كار سهل   عالم در    انسان 
 مادي  را از عالم   انسان   نور الهي   كند. اين  را پاره  دنيا و نفس   حب  نيرو يا نور الهي، زنجيرهاي 

نور بايد در    آن   حصول   آورد. اما براي مي  طيران   كرده، به  پرتاب  اعلي  ملكوت   عالم   فضاي  اوج   به
و   اطاعت  امور و بدون   اين   مراعات   شد. بدون   ملّبس   تقوي  الهيه   لباس   كوشيد و به   نفس  تزكيه 

 پذير نيست. امكان  موفقيت   مولي، اين  فرمان  به  انقياد و تسليم 
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  گمشدگان   خود را راهنماي   د، سخنفرستا   خود را فرو  مقدس   كتاب   را كه   خداي   سپاس
پردة  حيرت   وادي چهرة   نمود،  از  برداشت   مجاز  نعمت   اسرار  براي   آزادي   و  كرامت  را   احرار 

َلمُْْْالَّذيَْْْْان َزَلهُْْ ْقُلْ  : ، آن را نازل فرمودداندرا مي   و زمين   آسمان   هايپنهاني  كه   خدايي » فرمود؛   َْْيع 
رَّْ موِْْفيْالسِّ َر ضِْْوَْْاِتْالسَّ  . « اال 

  و سقم   بر صحت  بكوشند، تا همگان   حقايق   در نشر اين   كه  است   حق   طريق  بر سالكين 
كنند. خوشا   را حاصل  مندي بهره  كمال   شفابخش   نسخه   يابند و از اين   خود، آگاهي   و روان   روح 

و   داد و ُدَرر علم توفيق  طيّبه  كلمات  و بسط ايقنشر حق را به  آنان تعالي حق كه كساني حال به
گشتند. ايشانند    صدق   سخن   و قائل  صواب   قول   نثار فرمود، تا ناقل   را بر آنان   دانش   گوهرهاي

 رسيده   عبوديت   مراتب   ترين عالي  به  از اغيار سترده   باري، دل ْ بر پشت  غباري، نه   بر دْل  نه   كه
 دارند.   بزرگي مقام  هي ال در پيشگاه

 ديدة  او را توتياي  قدم   خاك   الهي  كرد، طالبين   تو حركت  سوي  به  هر كس   كه   جاللي  اي 
  خود را بر فتراك   دل   تو آمد، دردمندان،   بارگاه  به  هركس   كه  عزيزي  نمودند. اي   خويش  باطني

 او بستند.   حقيقت
 را كه   بازي  سازيم   طعمه   بيفروزد. جان  تو آتشي   بر سر كوي  كه  مشتاقيم   آن   ، غالم الهي 
فضاي  دل   طلب  در  كند.  پرواز  كنيم   تو  كه   محبي   نثار  كوي  را  سر  آوازي   بر  غاليه  تو    دهد. 

تو    از درد نايافت  كه  بر چشمي   آوريم  گيرد. رشگ   تو رنگي   عشق  از شراب   را كه   عارضي   گرديم
 ما گردد.    نصيب  خورشيد ازلي  جمال  مشاهده  كه  حّبذا روزي  ريزد. اشگي 

و    خطرات   را از همه   تابد و آنان مي   تقوي   سر اهل   بر باالي   فروزاني  همانند كوكب  تقوي
و سرانجامعبور مي   موانع  تقويمي   دوست  لقاي  به   دهد    شخصيت   مشخصه   ينتر مهم   رساند. 

َرَمُكم ْْْاِنَّْ»  شريفه آيه   است. بر طبق   انسان   لهي ا در حقيقت ارجمندترين شما  :ُْْكم َْات قي ْْْالل هِِْْْعن دََْْْاك 

اوست.   تقواي   مراتب   به  الهي   در پيشگاه  هر كسي   ، محبوبيت«نزد خدا پرهيزگارترين شماست
از    انسان   فاصله   ميزان   تر و بهگرامي   الهي   باالتر، در پيشگاه  هر فردي   تقواي   مراتب  از تقوي، 
 دور است.   به  خويش  خداي 

يكي صادر مي  دو حكم   فوق   شريفه  آيه  كه   تحصيل   ضرورت   فرمايد:  و    بيت محبو  تقوي، 
بايد در    هر فردي  محبوبيت   كه  آن   است. ديگري  آن   بر اساس  احديت  و ُبعد ما در درگاه  قرب 

از   كه تر و آنانما گرامي  تر، در پيش او عالي تقواي  مراتب  او باشد؛ هركه  تقواي  مراتب  نزد ما به
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ارشاد و    اخير، وظيفه   گروه  به   نسبتدر نزد ما كمتر.    و منزلتشان   اند، قرب گرفته   فاصله   تقوي
 از آنان.   تأثير، اجتناب  عدم   و در صورت  است  حجت  اتمام 

َتَن ُظر ْْْوَْْْا َمنُواْاتَُّقواْالل هَْْْياَْاي َهاْالَّذينَْ»  فرمايد:مي   و تعالي  خداوند تبارك  س ْْْل  ْْْنَف  َمت  ْْوَْْْلَِغد ْْْماَْقدَّ
َمُلونََْْْخبير ْْْالل هَْْْاِنَّْْْاتَُّقواْالل هَْ بنگرد    بورزيد و هر كس   ايد، تقوي آورده   ايمان   كه  كساني  : اي بِماْتَع 

 كنيد آگاهمي   همانا خداوند بدانچه   فرستاده، و از خدا پروا كنيد كه   پيش   چه  فردايش   براي  كه
 . «است

 اجتناب   كه  عام   تقواي   به  است  مربوط  ذكر شده: اولي   تقوي  فوق، دو مرتبه   شريفه   در آيه 
  خاص   باشد. تقواي   حق   دون   از هر چه  است   انقطاع   كه  خاص   تقواي  است. دّومي   از محرمات 

 تقوي   معدن   يشان ها دل  باشد كهمي  كامل   الهي، عارفان   عاشقان  است، از آن   تقوي   حقيقت   كه
َْشيء ْ»   است ِدن ْْْلُِكلِّ ِدنُْْْوََْْْمع  وَْْْمع  برای هر چيزی معدنی است، و معدن تقوا  :ْْال عارِفينَْْْقُُلوُبْْْی ْالتَّق 

عد او  ُب  سبب   را از آنچه   خود را بشناسد و آن   نفس   كه   است   كسي  عارف ».  «است های عارفان دل 

َسهَُْْعَرَفَْْمن َْْال عارُِفْ:ْگرداند  و منزه  خداست، پاك از  ْماُْيََبعِّدَُْْههاَْعن ْنَزَّْْوَْْنَف   .  «هاُْكلِّ

از  را    «َطُهورا ْْْابا َْشرَْْرب ُهم َْْْسقاُهم ْْْوَْ»   ناب   مي   صهبا، آن   بادة  هستند كه  كساني  الهي  عارفان 
پروردگارشان   آن گشته   و سرمست   نوشيده دست   پاك  هم   كه  است   طهور، شرابي   شراب   اند. 

ُرُكم ْ»  ع()صادق   امام   فرموده  و به  كننده پاك   و هم   است ْماِْسوَْْْعن ُْْْيَطهِّ   را از ماسواي  سالك  « ی ُْكلِّ
و   الهي  و نظر كامل   توجه   بدون   انقطاع  كمال   اين   كند تا جز خدا نبيند. حصول مي  پاك   حق 
ممكن پرده  رفع  انسان  ها  پرده  نيست.  يكي   ييها را  است  است:  َرهُْْْالل هَُْْْشَرحََْْْاَفَمن ْ»  : صدر  َْصد 

المِْ س  ِ اسالم گشاده و در نتيجه    يش را براا ه كه خدا سين  ي پس آيا كس:َْْربِّهِِْْْمن ْْْنُور َْْْعليَْْْفُهوَْْْلاِل 
ْاَِلي ُكمَُْْْحبََّبْْْالل هَْْْلِكنَّْْْوَْ»   :است  قلب  دوم  . پردة«باشدي از جانب پروردگارش م  يبرخوردار از نور

ْ يَََّنهُْْْوَْْْيمانَْاال  گردانيد و آن را در    ي داشتن  شما دوست  يبراليكن خدا ايمان را  :ْْقُُلوبُِكم ْْْفيَْْز
 كه   «او شده است  شيفته  سخت  َشَغَفهاُْحب ا َْْْقد ْ»   :است  شغاف   سوم  . پردة«شما بياراست   يها دل 

 مجازي   عشق   را جايگاه   است، نبايد آن   عشق   رحل   او محطّ   دل   كه  است. انساني  شيفتگي   مقام
 پردةسرا  كه   «آنچه را دل ديد انكار نكرد:ْْی ْا ْماْرَْْْادُْال ُفؤْْْماَْكَذَبْ»  :اد استديگر فؤ  گرداند. پردة

 است.   شهادت 
تعالي  تبارك   خداي  از خواهش   با تقوي  نظر بر صدر سالك   و  را  او    نفساني   هاي نمايد و 

  اندازد. چون   ورع   ها را از او بزدايد و در راه آاليش   او كند و تمام  قلب   به  نظري   ِبَرهاند. سپس 
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به از آب   وي  شغاف  نظر  را  او  عالم   بح  و گل  نمايد،  در  و  ِبَرهاند  آنگاه  فناء   دنيا    كه   اندازد. 
 گردد.  او جاري  از سينه و حكمت  معرفت  هاي نمايد، چشمه اد وي فؤ به  نظري

 برد. اگر انسان   انسانيت  علياي  بر ذروة  حيوانيت   را از حضيض   انسان   كه  است   تقوي  آري 
  كند، حب  مجاز اعراض   از عالم   شده  حقيقت   عالم  مجذوب   رساند، قهرًا   كمال   را به   تقوي  مراتب 

 منصب   گيرد و به او را فرا  حق، روح  محبت   اشتعال   رسد كه   مقامي  به   در او شديدتر گشته   الهي 
 اعراض   حق   نهد. از اغيار و ماسواي  گام  «به خدا دارند شديدترين محبت را  ْْ:ْلِل هُِْْْحب ا َْْْاَشد ْ»   الهيه 

 را از خدا داند.   و ذلت  و عزت  آنان، سعادت  و اعتنا به  توجه  در عين  كه  معني  نمايد، بدين 
چيز در    قرار گيرد، سه   مخَلصين   رسد و در رديف   انقطاع   مقام  بدين   تقوي   صاحب  چون

نيست   سه جستن   چيز  يافته   گردد:  شناختن  در  شود،  محبّ   محو  شناخته،  محبوب.    در  در 
  باشد: اّول  در امان  خطر مهم  را شعار و دثار خود سازد، از سه تقوي كه اند كسي فرموده  بزرگان

َعل ْْالل هََْْيَتَّقَِْْمن ْْوَْ» قيامت شدايد اهوال  - . سّوم موت  سكرات  - . دّومدنيا  شبهات  - َرجا َْْلهَُْْيج  ْوََْْمخ 
ُزق هُْ َتِسُبْالَْْْحي ُثِْْْمن َْْْير  ُبهَُْْْفُهوَْْْالل هَِْْْعَليَْْْيََتَوكَّل َْْْمن ْْْوََْْْيح  او    يبرا   و هر كس از خدا پروا كند ْْ:َْحس 

رساند و هر كس  مي  ي كند به او روزمي كه حسابش را ن   ي و از جاي دهدي قرار م  يشدنراه بيرون 
 . «بس است  ي و يبر خدا اعتماد كند او برا

دارند    خدا توكل   به   امور خويش   در همة   است، لذا آنان   تقوي، توّكل   اهل   از عالئم   عالمتي 
ْْْالل هَْْْاِنَّْ» راستی خداوندْْ:ْال ُمَتَوكِّلينَُْْْيِحب  را دوست  توكل   به  به«دارد ميكنندگان    حال   . خوشا 

 شمار آمدند.   به متوكلين   در رديف  كه كساني
ِجب رِئيلَْْ َْعنْْْالنَّبِي َْْْسا لَْ» الت َوك لُْْْْ ؟ْْْْوََْْْعزَّْْْالل هَِْْْعَليَْْْماْ َال ِعلمَُْجلَّ ُلوقَْْْبَِانََّْْْفقاَل:ْ ر ْالْْْال َمخ  ْوََْْْيض 

وَْالْ طيْالَْْْيَن َفُع،ْ وَْالْْْوَُْْْيع  َنُع،ْ مالَُْيم  تِع  َفِاذِْْمنَْْْال َيا سِْْْاِس  كانَْال َخلِق،ْ َملْْ َْلمَْْْكذلَِكْْْال َعب دُْْْاْ َيع  اِلَحد ْْ ْْ ْْ
ِفَْْْلم ْْْوََْْْْير جُْْ َْلمْْْالل ِه،ْوَْْْيِْسوَْ َمع َْْْلم ْْْالل ِه،ْوَْْْيِْسوََْْْيخ   : حضرت التََّوك لُْْْاُْهوَْالل ِه،َْفهذْْْيِْسوََْْْاَحد ْْْفيَْْيط 

پيك   )ص(پيامبر  علم   توكل   معناي  وحي  از  گفت:  پرسيد،  را  خدا    مخلوق  كه   اين   به   است  بر 
از خلق.    است   دارد، و يأس   دريغ   عطا كند و نه  نتواند چيزي نفعي،    رساند و نه   نتواند ضرري 

اميدوار باشد و    نه   حق   ماسواي   نكند و به  جز خدا عمل   احدي   شد براي   چنين   بنده   كه   وقتي
 .  «توكل است  نكند، اين  جز خدا طمع  احدي  بترسد، و به  نه

مستلزم  مقام  اين   حصول  مج  رياضت   ملكوتي،  است   مافوق   اهدت و  نصيب   تصور  هر    و 
عمالا   الهي   نگردد. سالك  كسي به   خويش   توكل  بايد  نشان   را  كه   خدا  بداند  و   در طي  دهد، 
و شدايد را    مصائب  هايتلخي   كه   است  دچار خواهد شد. تقوي   شدايد و مصائبي  به   حق   طريق
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كام  شيرين   در  تقوي مي   او  دل  الكان س  كه   است   گرداند.  نوازش   خستگان و  بر  مي  را  دهد، 
 آموزد. مي  عشق  درس  آنان  گذارد و بهمي  مرهم  آنان جراحات 

 به  گرفتاري   اند، در مقام شده  ملّبس   تقوي  و با لباس  كرده  را پيشه   تقوي   كه  الهي   مردان 
خدا    و آسايش، از خوف   فراخي   و آسايشند و در مقام  ي فراخ  در كمال   خدا گويي   بال، با اميد به 

آنان   گويي باليند.  اعمال   گرفتار  آن   قليل   از  كثير  از  و  ناراحتند  به  خود  خود   نفس  ناراضي. 
  از متاع آنها نه  چشم  گردند. روشنيگويد، خرسند نمي  را مدح  ايشان  زنند و اگر يكي مي  تهمت 

مقام   دنيا و جاه پرهيزكاري   زوال   رنگ   كه   است   از چيزي  آن، كه   و  فاني   آنان  ندارد.  امور   از 
 عمل.   را به  بياميزند و قول  علم  را به  و شدايد صبورند، بردباري  است. در مصائب

بِر ْْْوَْ» گردد    بر تو روشن   طلب  صابر شو تا راه   سالك،  اي  ُجر ْْْوَْْْماَْيُقولُونََْْْعليْْْاص  را ُْْْهم ْاه  َْهج 
. صبر در  «خوش فاصله بگير   يگزيدن  ي گويند شكيبا باش و از آنان با دوري و بر آنچه م:َْْجميال ْ
  پاي   خويش   صبر كند و از رقم   در نعمت  كه   است   آن   نيست، مرِد مردانه   مهم   چندان   محنت 
ْاِنَّْ» كفور و كنودند    در نعمت  ننهد، اكثر مردم   بيرون ن سانََْْْکال  ِ غْْْاال  نْْا هُْرََْْْان ْْْْْی َْلَيط  َتغ   حقا:ْْی ْاس 

 . « نياز پنداردي همين كه خود را بند  كمي  يكه انسان سركش

محمد  نعمت )ص(يا  در  ناماليمات   مباش   غافل   ،  در  باش  و  بِر ْ»   صابر  پس  َجميال َْْْصب را َْْْفاص 

  صبر به   سبب   به   اقتداء كني، ايشان   گذشته   انبياء   در صبر به   كه   تراست  «نيكو   يصبر كن صبر 

ر ْ» داد    رهايي   االحزان را از بيت   يعقوب   و مقصود رسيدند. صبر بود كه   مراد    ي صبر ْْ:َْجميل َْْْفَصب 

ناهُْ»  ريخت   ايوب   شفا بر مذاق   شربت  . صبر بود كه«نيكو  . «شكيبا يافتيم ما او را  ْْ:صابِرا ْْْاِن اَْوَجد 

ابِرينَِْْْمنَْْْالل هُْْْشاءَْْْاِن َْْْسَتِجُدنيْ» رسانيد   اسماعيل   گوش   ندای فدا به   صبر بود كه  به خواست   :ْالص 

  به   رساند كه  مأوي   جنت  را از بلوا به   انسان  كه   . صبر است«يافت  يمرا از شكيبايان خواه  خدا

رِْْْوَْ» خوانند  او فرا   گوش ابِرينََْْْبشِّ نويسند    . امروز او را منشور محبت «و مژده ده شكيبايان را :ْْالص 

ْْْالل هُْْْوَْ» ابِرينَُْْْيِحب  دارد :ْْالص  دوست  را  شكيبايان  خداوند  اين   «و  فردا  َْْسالم ْ»دهند    خلعت   و 
تُم َْْْعَلي ُكم ْ َصَبر  مَْْْبِماْ َبيَْْْفنِع  كرديد:ْْارِْْ ْالدُْْْعق  صبر  آنچه  پاداش  به  شما  بر  چه    ي راست  ، درود 

 .  «ي نيكوست فرجام آن سرا 
تقوي،    اهل   بردار كه   از خلق   بدو سپار، دل   مباش، دل   خود متكي  اعمال   به   سالك،   اي 

ُكرِْوَْ»و انقطاعند    تبّتل   اهل  مَْْْاذ  تيال ْْْاَِلي هِْْْتَََبَتَّل ْْْوََْْْربَِّكْْْاس  و نام پروردگار خود را ياد كن و تنها  :ْْتََب 

بپرداز او  اي« به  منقطع سالك   .  منقط   ،  كه  ع شو،  زيرا  مقامات   انقطاع   شدني،    سالك  عاليه   از 
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 همه   با آن   نيايد و دوزخ   ايشان   خيال  اشجار و انهار در جمال   همه   با آن   است. جّنت   حق   طريق
انكال   اغالل  احتراق   و  خاري   ايشان   هاي سينه  از  بيشه   بلرزد.  به   از  غرور  و    ايشان   دامن   كبر 

 نرسد. 
 در دنيا به   ، هركه نفس  آتش   نام  به   است   را آتشي   در دنيا هر نْفسي  كه   بدان   سالك،   اي 

 نفس   آتش   و مجاهدت،   رياضت  آب   به  رسد و هر كه   عقوبت  آتش   باشد، به  سوخته  نفس  آتش 
 بنشاند.   عقوبت آتش  بنشاند، در عقبي 

به   سالك   اي  آتش   مجاهدت   امروز  رياضت،  عقبي   بنشان   نفس   و  در    آب   به   بتواني  تا 
تقوي   رحمت  نور  آتش   و  معرفت،  بنشاني.    عقوبت   و  را 

 دل  تو و رقيب   شاهد سّر  و تعالي  تبارك   خداي  
 تو باشد.  حال  شامل  حق  نظر جمال  هر آني   كه باش  چنان  داند. باريبيند و ميتوست، مي 

اولين   آنكه   اي  بيدار باش  با هزار مركب  اي مانده  فرو  طلب  راه   قدمِ   در   بادية  در ميان   و 
 دريا فرو  به   غواصان   همه   روي، با آن مي   بيراهه   و چراغ   زار شمع اي، با هشده   منقطع   تكليف 

 اي!  داده  اي، خود را نيز از دست به دست نياورده  چيزي  كه  بر آن  و عالوه  رفته 
  به  و جان   و دل   غرور خريده   سرور، شراب   شراب   جاي   به   و زود برگشته، اي  دير آمده  اي 
َتَحب واْال َحيوةَْْْبَِانَُّهمُْْْذلَِكْ»  باد داده نياَْعَليْْْاس   يدنيا را بر آخرت برتر   ي زيرا آنان زندگ:ْْاال  ِخَرةِْْْالد 

ِنه   قدمي   «دادند  بازيابي. شراب   تا حقيقت  فراتر  ريزد.   دل   در جام  ازل   ساقي  كه  است   آن  را 

َْسقاُهمْْوَْ»  رحمان   روان، فردا از كف لطف   امروز از منبع   فردا.  و ديگري  امروز است   شراب، يكي
 . «نوشاندمي پاك به آنان  ياهو پروردگارشان بادْ:َْطُهورا ْْابا َْْشرْْ َْرب ُهم

  او جز شواهد صنايع   گاهنظاره  كه  نگر. كسي  صانع  منگر، به   شواهد صنايع   به  سالك،  اي 
َعَلي هاَْْْْمن ُْْْكل ْ»   فناست  در معرض   شواهد صنايع   نيست. آن   راهي  جوانمردان   نيست، او را در راه 

قْْْوَْْْفان ْ هُْْْی َْيَب  رْْْوَُْْْذوال َجاللَِْْْربَِّكَْْْوج  ك  ِ باشكوه    وجهو    شونده استهر چه بر زمين است فاني  :امِْاال 
 . « خواهد ماند يو ارجمند پروردگارت باق

  تباه   ْغَبر درَنوردند. عقد پروين اَ   بساط  گشايند و اين   اخضر فرو  قّبة   تا اين   سالك،   اي   باش
مَْ»خدا نقد شود    وعدة   زنند تا اين   بر سمك   كنند، و سماك   و خورشيد سياه  ماه  كنند، چهره َْيو 

ََبُعَهاُْْةْْاِجفَْالر ْتَر ُجُفْْ خبر    و اين   «دگر افتد   ياه آن لرز  يو از پ آن روز كه لرزنده بلرزد :ْْاِدَفةُْالر ْتََت 

ْ»گردد  عيان  َمئِذ ْْقُُلوب   . «سخت هراسانند ييها دل در آن روز  :ْاِجَفة ْوَْْيو 
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آن   سالك  اي  آر  ياد  نعمت   ودايع   به  كه   هاييو  تعالي   تبارك   خداي   را  تو    و  اختيار  در 
  كه   را و بدان   محاسبه   ياد آر مقام   است. به   گذاشته 

هر حال    در    افتي.  هالكت   به  وگرنه  باشي  خويشتن   مراقب   بايد 
 باش، پاسبان   خويش   دل   مراقب   

 غافل   كنند. از دشمن   تو را ويران   دل   غفلتي   اندك   در كمينند و به   دشمنان   شو كه   دل   حرم
فراموش   مباش  را  خدا  َكالَّذينَْالْْْوَْ»   مكن  و  الل هَْْْتَُكونُواْ كسان:َْْانُفَسُهم ُْْْهم َْفان سي ْْْنَُسواْ چون   يو 

خودفراموش دچار  را  آنان  نيز  او  و  كردند  فراموش  را  خدا  كه  همه «كرد   يمباشيد  و    طاعات   . 
 خود ّ و سر   ، در تطهير ذات بار آيد. با مراقبت   گرانقدر به   نيروي  اين   كه   است  اين   براي  عبادات 
 شد.   نخواهي  خدا خالي  به نسبت  و ريب  از شك  وگرنه بكوش 

را بايد اختيار    راه   كدام   كه   بدان   سعادتي   رضا و موعد لقاء، اگر طالب  در مقام   سالك،  اي 
مي  اگر  ُكحل   خواهي كني.  َمئِذ ُْْْوُجوه ْ»  لطف   امروز  روز    :ناِضَرة َْْْيو  آن  و    ييها صورت در  شاداب 

از قيد و بند    و پاي   كش   عقل   هرا بر ديد  اسالم   براق   تو كشند، َگرد ُسم   بر ديدة  « مسرور است
نما    مزين   تقوي   را بر تو آشكار سازند، خود را با زينت   حقايق   كه  خواهي مكش. اگر مي در   اسالم 

ر َْْْلُهم ْفَْ»  قرار دهند كه   كساني  تا ترا در رديف  نُون َْْْغي رَُْْْاج   ثوابیو    منت ي ب  يكه آنان را پاداشْْ:َْمم 

بر   آيد و دست  بيرون   متواري، تا كي   عنايت   در پردة   سعادت   فرشته   . آري «خواهد بودت  ينها بی
 نهد.   كه  دوش

 به   دنيا بودن، قدم   و متاع   و مقام  جاه  و طالب  و كاهلي   و رفاه، با سستي  ييآسا اما با تن 
آماده  نتوان   الهي   عالم  اين  را  خود  بايد  مصائبشد  تحمل   گذاشت.  و  دستورات   ايد   مردان   و 

حضرات  اوصياء   انبياء  الهي،  زخم ينما   و  از  بايد  دوستان   رهبران   كه  ننالي  دوست  ي.    الهي، 
آنگاه   حقيقي مبادا  آنان   حق   كه  انسانند.  از  گويند  كه   رنجيده  را  گردي،    بزرگان   خاطر 
 بيم . با اند: فرموده

و   و با علوم  نمود، بايد با تقوي  نتوان   و گل، سرافرازي   آب   به  كرد و با عشق   نتوان   جان، غواصي 
 خود را منّور كرد.   دل  با عمل، كانون  توأم  حقه  معارف 

اي مي   )ع(علي  متقيان   موالي   حضرت  ياري   تقوي   تحصيل   براي  مردم،   فرمايد:  خدا   از 
تقوي يجو امروز  راه   پناهگاه   يد.  فردا  آن ابدي  سعادت   سوي  به   است  مستقيمي   شماست،   .  

مي  اي بزرگوار  تقوي  تقوي   سوي   به  مردم،   فرمايد:  مالزم   بشتابيد،  دهيد.    خويش   دل   را  قرار 
از آنان يجو  پيشي  مرگ   به  كنيد، با تقوي   درمان   را با تقوي  دل   هايبيماري  را    تقوي  كه   يد، 

بگيرند.    كنند فردا از شما عبرت مي  پيروي  از تقوي   كه   بگيريد. مبادا كساني  كردند، عبرت   تباه
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 گزيدند. آنان   دوري   از تقوي   كه   افرادي  دربارة  تفكر و عبرت   به   است  نيز اشاره   بسياري   در آيات 
شد؟    چگونه  ايشان   نمودند، عاقبت   را ضايع   مردم   حقوق  و باطل،  حق   و با تلبيس   كرده  ظلم   كه

َتُم ْْْوَْ» َفَتََبيَّنَْْ َْظَلُمواَْان ُفَسُهمْْْالَّذينََْْْمساِكنِْْْفيَْْْسَكن  ناَْلُكمُْْْوََْْْفَعل ناْبِِهم َْْْْكي َفْْ َْلُكمْْْ ثالََْْْضَرب  َم  و در    :ْاال 
شما آشكار گرديد كه با آنان    يكه بر خود ستم روا داشتند سكونت گزيديد و برا  يكسان  يسرا

 . « شما زديم يها براثل چگونه معامله كرديم و َم
تابان   عقول   كنيد و با تقوي  پيشه   تقوي  مردم   اي  به   اسالم   يد. دين ينما   خود را   قلب   را 

  ويراني   اساسش   نه  كه   است   ديني  ، اسالم دثار خود. چه   خود بچسبانيد و شعار خود سازيد نه 
نه نه  كن ريشه   درختش   يابد،  نه  فرسوده  آن   قوانين   شود،  و  شود،   خاموش  چراغهايش   گردد 

 نگردد.   خاموش  آن  هاي نپذيرد و قنديل  هرگز ويراني  كه  است بنياني
 هالكت   را از ورطه   خويشتن   حذر كنيد، با تفكر الهي   بترسيد از ترديد و از آن   مردم،  اي 

 و تصميمي   برد و از خود اراده سر مي   و ترديد به   شك   در عالم   كه  و ترديد ِبَرهانيد. كسي  شك
دهد.  مي  حركت  سويي  او را به   ظهدريا هر لح  سهمگين   امواج   را ماند كه   سنگيندارد، تخته  

و    شك   معلول   آنان   شكنِيعهد    شكنند، اينو عهد خدا را مي   عهد خود وفا نكرده  به   كه   افرادي 
 و ترديد است.  شك  از بيماري  رهايي تقوي، مستلزم  كمال  به  است. نيل  ايمان  ترديد و نقص 

 اگر نهال   هستند كه   افرادي   َبركنيد. آري،   را از دل   زشتي   بورزيد و نهال   تقوي  مردم   اي 
شود   نفر بركنده   هزاران   از دل   نهال  آن   شود كهمي   كنند، سبب   كنخود ريشه   را از دل   زشتي 

ُصْ» رَّْْْدِْاُح  رِِْْْمن ْْْالشَّ رِكَِْْْمن ْْْبَِقل ِعهَِْْْغي ِركََْْْصد  را از دل    خود، شّر  دلاز    با ريشه کن کردن شّر:َْْصد 

 .  «ديگران برکن
 و روسياهيم   خالي  تو رساند، نداريم. دست   ما را به   كه   تقوايي  آن   كه   و معترفيم   الهي! مقرّ 

ُْْعونيْاُد ْ»  اينااميد نيستيم، زيرا تو خود فرموده  ولي َتِجب  شما   كنم  : بخوانيد مرا تا اجابتَلُكم َْْاس 

خود را در    نواخت   نوازد و معانيخود را مي  دگان بن   و تعالي  تبارك   خداي   شريفه  آيه   . در اين « را
 آورد.  مي در  تجّلي به تائبين 
َلة ْبِالُْْْْعونيْْ ْاُد  :مهلت   شما را بدون   كنم  تا اجابت  غفلت  بخوانيد مرا بدون » َْْْغف  َتِجب  َْلُكم َْْْاس 

َلة ْ ْياَْمن ْ»   كثير دهم   و پاداش   پذيرم  قليل   ده، عمل ـ از بن  ه ـ ك  خدايم  آن   . مرا بخوانيد، من « بِالُْمه 
ِطيْ عمل « بِال َقليلِْْْال َكثيرَُْْْيع  شمارم   بنده   قليل   .  كثير  پاداش   را  خ  و  هزاران ـكثير  قليل.  را   ود 
 بخرم.  كوهي  به  دهـ را از بن نشمارم، اما كاهي ايو ذّره نثار كنم  ده ـر بنـب نعمت 
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ُْْْعونيْاُد ْ» َتِجب  دِر    به  كه   شكسته دل   عاصيان   اي   «شما را   كنم   تا اجابت بخوانيد مرا:َْْلُكم َْْْاس 
اي آمده  من   رحمت  به   واماندگان   ايد،  اي فرو   گل   پا  اي   برده.  هر    دوستان   دردمندان،  يكدله، 

يد، گرد يآ  من   سوي   تير بال، مرا بخوانيد، به   عطا يا خسته   باشيد، غرقه   كه   يد در هر حالييكجا 
 پرواز كنيد.   دِر من 

ُْْْعونيْاُد ْ»   من   بندگان   اي  َتِجب   بخوانيد مرا به   «شما را   كنم   تا اجابتبخوانيد مراْْ:َْلُكم َْْْاس 
شما را    گويم   ال، پاسخ دعا و سؤ   فاقت. بخوانيد مرا به  كشف   شما را به   گويم   قدر طاقت، پاسخ 

و تفضل. بخوانيد مرا    ِاكرام   شما را به   گويم   اعتذار و توسل، پاسخ   عطا و نوال. بخوانيد مرا به   به
 ّبد. ؤ م مثوبات  شما را به  گويم  موقت، پاسخ طاعات  به

و    عشق   از لذت   ما ياد كرديد لكن   آواز تقديس، پاكي  به  سال  هزاران   ، اگرچه اعلي  مل   اي 
اي   آگاهي  من   وصال اي   نداريد.  اي   تائبين،  ما    رحمت   باب   پيش   كه   شرمندگان   روسياهان، 

را    باال و كّروبيان   عالم   فرشتگان   سالة  هزاران   عبادات   بينوا، اگرچه   برهنة   گدايان   ايد. اي ايستاده
 و فرشتگان   كّروبيان  عبادت   هزاران   را به   سوز عشق   داريد. اين   سوز عشق   اي ذره   نداريد، لكن 

 نوميد نشويد. كاران، توبه تائب، اي  عاصيان  ندهيم. اي 
اين   اي  چون   براي  كاينات   همه   انسان!  فردا  نباشي  توست.  در   بساط  اين   تو  َنوردند.  را 
است،    چينند. امروز روز حجاب را بر   آن   رفت   دوست   اند، چون گسترده  دوست   براي  كه  بساطي

  طلوع   خورشيد معارف   كار نيايد. فردا چون   به  ناگزيريد. فردا روز شهود است، واسطه   از واسطه 
اقامة   چه  به  صورت   نمايد، آفتاب    عيان   نباشد، چون   عيان   كه  است  در جايي  برهان   كار آيد؟ 

روز شهود است، او   آشاميد، فردا چون خوريد و مي مي  كار آيد! امروز با واسطه  چه  به آمد برهان 
َرُبواَْهنيئ اُْْكُلواْوَْ» خود گويد   . «ياشاميد گوارا: بخوريد و باش 

ثِّرُْ»   افضال، اي  منبع   اقبال، اي   مركز دايرة  اي   «چيده برخيز پيای جامه بر خود  :ْياَْاي َهاْال ُمدَّ
 انداخته، اگر ترا قرب   دل   بر راه  انسانيت  گليم   بر سر كشيده، اي   چادر بشريت  جمال، اي   مطلع 

 را از خود بازكن، گليم   نيز برخيز. چادر بشريت   برخاستن  از خود برخيز و از اين   ما آرزوست، 
پرواز    طلب  هواي   به  ارادت   شود و از عالم   صحرايي   دل   بگذار تا مرغ   بردار،  دل   از راه   انسانيت

 خود رسد.   قرب  آشيان  نمايد و به 
  او زوال   جالل   ها در قبال جالل   قدرها در برابر قدر او َغدر بين، و همه   ، همه )ص(يا محمد
 نيست.   را جالل او كس  و با جالل  نيست  را كمال  او كس  دان. با كمال 
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ر ْْْثِياَبَكْْْوَْ» دار،    خود را از اغيار خالي   دل   )ص(يا محمد   «و لباس خويشتن را پاك كن:َْْفَطهِّ
  خدا خالص را براي  آسوده، خويشتن  و از تعلق  عاريت، از خود بيگانه يكتا شو، با خلق با دوست

اِْْْوَْ»  گردان  اُِمُرواْ الل هَْْْال ْماْ ُبُدواْ لِصينَْْْلَِيع  ينََْْْلهُُْْْمخ  اين:ْْالد  بودند جز  نيافته  فرمان  را    و  كه خدا 

را    انسان   و تعالي   تبارك   . خداي «ند ايده او خالص گردان  ي كه دين خود را برا  يبپرستند در حال
اين  به   آيه   در  امر    چون   عبادت   به   نسبت   اخالص   فرمايد. روشمي   و اخالص   عبادت   شريفه، 

 نيست.  را بهايي الص اخبي ندارد بها ندارد، عبادت  رنگ  كه  بر گوهر، گوهري است  رنگ  روش 
  بسوزاند و دست   است  حق   دون   هرچه   بيفروزند كه   من مؤ   در دل   كه   است  آتشي   اخالص 

 و منقاد وي   مطيع   نفس   كه   است   مقام  استوار كنند. در اين   اخالص   رشته   او را از محارم، به 
نهد،    نمايد و كبر از سر فرو  كن شهآيد، حسد را ري  غالب  كند، بر بخل   را وداع   طمع   شود، عالم

 يابد.   بردارد و تقّرب  دل  از راه  تفرقت پوشد، اسباب  تواضع  لباس
  آسان از آن  را گويي، عبارت  حق  به  بنده چيست؟ فرمود: اگر قرب  پرسيدند قرب  از عارفي 

و راز و    صحبت   پنهان، و استغراق   با خدا از خلقْ   است   و آن، خلوت   روان   بدان   و اشارت   است
  راه  را بدان  و اشارت  را گويي، عبارت  بنده  به حق  نهان. اگر قرب  از خوْد با اوست نياز و مناجات 

اين   نيست َْْْفِان ي»خود گويد    كه  جز  از همه   من :ْْقَريب  قبال «ترمنزديك  بر شما   نزديكي   ، در 

نُْْْوَْ»  ترمنزديك   بر شما از آن   بسيار دور است، من  آن   از سياهي  چشم   سپيدي   من، نزديكي  ْنَح 
 . «ش نزديكتريمدلو ما به او از رگ :ْل َوريدِْاَْحب لِِْْمن ْْاَِلي هَِْْاق َرُبْ

 و محاسبة  نّيت و كامل دقيق  قرب، سرآغاز امور، بررسي  مقام به و رسيدن  تقوي در طريق 
  : كنند  شما را محاسبه   كه   از اين   كنيد قبل   خود را محاسبه »  كه  است. امر است   اعمال   دائمي 

َقب لَْ   كه از اين    كنيد، قبل   آماده  مرگ   خود را براي   رفته   مرگ   استقبال   به   « تُحاَسُبواَْْان ْْْحاِسُبواْ
 شما آيد.  استقبال  به  مرگ 

اساس  انسان   اعمال   محاسبه  صفات   نيات   بر  و  زمينة   اوست،  افعال   نيات  پيدايش   نيز    و 
از اين  اولين است.  از    بداند مراد  كه  اين و    اوست   و صفات  نّيت  به   مربوط  انسان   حسابرسي  رو 

وظايف   زندگي  و  تكاليف   چيست،  كدام   و  زندگي  است   او  چرا  مرگ   و  بر  دهد.  مي  ترجيح   را 
را مشخص   و معنوي  حقيقي  بايد هدف   انسان  تكاليف   خود  آرزوها و آمال   و وظايف  سازد،   و 

 معاني  كه   است   مقام   است. در اين   زنده   ميدي آرزو و ا   چه   به   بداند كه  ،نموده  را معين   خويش 
َتْْْالَّذينَْاَطِْصر»   حقيقي ِهم َْْْان َعم  ُضوِبَْْغي رَِْْْعَلي  ِهم ْْْال َمغ  الينَْْاَلْْْوََْْْعَلي  راه آنها كه بر آنان نعمت  :ْْالض 

 گردد.مي  معلوم برايش  « دادي نه آنها كه بر ايشان غضب كردي و نه گمراهان
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او در عالم   حق   به  و وصال   طريق   مراحل   مراد زندگي، طي  اگر دريابد كه  ْاطَِْصر»  است، 
َتْْْالَّذينَْ ِهم َْْْان َعم  دادي   :َعَلي  نعمت  آنان  بر  كه  آنها  مي   به  «راه  زندگيسر  مقصود  اگر  را    برد. 

رديف  در  الينَْ»  نداند،  مي به    « گمراهان:ْْالض  كه شمار  پندارد  اگر  و  زندگي   هدف   آيد،   طي  از 

جرگه   تقوايي   غير   مراحل  در  ُضوِبْ»  است،  ِهم ْْْالَمغ  كردي :َْْعَلي  غضب  ايشان   محسوب   «بر 
 گردد. مي

به كرامت   به  يٰ عظم  نعمت   اين   كه   كسي  حال  خوشا  را    حقيقي  هدف   كه   شده  او  خود 
 خاطر در خط   نموده، با اطمينان   مشخص  راه  را در اين   خويش   و تكاليف  است، وظايف   دريافته 

  براي   را نه   زندگي   كه   است   او آن   و نشانه  است. عالمت   قرار گرفته   و حق   و تقوي   الهيه   عقل 
  اخالق   مكارم   در دعاي   )ع(سجاد  حضرت   كه   خواهد؛ چنان خدا مي   به  رسيدن   براي   كه  زندگي 
 كه  شود و آنگاه  تو صرف   و اطاعت   در عبادت   عمرم  كه  ده   توفيق   مرا آن   كند: الهي، مي  عرض

مرتع  تو مس   شيطان   بخواهد  از  به  كه   كنممي   ئلت گردد،  َبري  سوي   مرا  آن   قبل   خود   كه   از 
 گيرد.  تو مرا فرا  و غضب  خشم 

نسبت  موضع   كه   انساني را  هنوز هدف   نساخته   خدا مشخص   به   خود  را    حقيقي   و  خود 
  هايبيماري تواند با  مي   نمايد، چگونه   تنظيم   آن   به  نيل   براي   صحيحي  تا برنامه  نداده   تشخيص 

 هدف، تنظيم   در تشخيص   تالش   امر مرهون   در اين   يابد؟ موفقيت   و تقرب   كرده  مبارزه   رواني
و پرهيز از تكبر و ساير   كردن   امور مشورت   برآمدن، در انجام   و عمل   علم   مقام  الهيه، به   برنامه
 است.   اخالقي رذايل 

 را به   كس   فرمايد سه مي  متقيان   موالي   رو حضرت باشد، از اين   بايد با اهلش   رت مشو  البته 
حريص  راه  مشورت   محفل  و  ترسو  بخيل،  بخيل   مده:  زيرا  احسان   را،  از  از    منصرف   ترا  و 

روحيه   تهيدستي  ترسو  بترساند،  فقر  تضعيف   ات و  كارها  در  حريص   را  و  با    حرص  نمايد،  را 
نظرت   ستمگري  مي   زينت   در  نيز  و  بخل   فرمايد حرص دهد.  ترس  و  يك   و   است  صفتي  هر 

 از فقدان   ناشي  خدا كه   به  سوءظن  از آنها باشد، لكن   فاقد يكي   فردي   است  ممكن   كه  جداگانه 
 است.  و حريص  ، بخيل ترسو فردي چنين  بوده رذيله  صفات  اين است، جامع  ايمان  و يا ضعف 

 است، چگونه   و خودخواهي   طلبيبرتري  از زندگي  دارد و مرادش   الهيغير   اهداف   كه   كسي
خودخواه مي متكبر،  فردي   تواند  اما  نباشد؟  حسود  زندگي   مقصودش   كه   و    رضاي  جلب   از 

او راهي  صينقا   خداست، اين  در    كه  افرادي   بنابراين   دنياست.  از حب  نيست، او وارسته   را در 
  دقيق   از بررسي   برند، آنان مي   نيستند و از تكبر و حسد خود رنج  موفق   رذيله   با صفات   مبارزه

 خود غافلند.   نيت
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بررسي  اخالص   الزمة  نّيت،  روحيات   دهندةتشكيل   فرهنگي   عوامل   دقيق   در  و  و    افكار 
زندگي   آدمي   هاي نگرش است.    در 

   
  آن   و حقانيت  بر اصالت   اي، دليليا جامعه ي  در قوم   فرهنگ   يك   حكامو است  ّرد رسوخ مج

وقتي  زيرا  اعماق   فرهنگي   نيست.  رواني  بر  براي   مردم   ابعاد  كند،   عينكي   شكل   به  آنان   نفوذ 
 گذشته   هاياز فرهنگ   بسياري  و تحليل   نگرند. بررسيمي  و جهان   انسان  به  با آن   آيد كه مي در

 به  در مسير تكامل   بزرگي  موانع   كه  است   اساسبي  و موضوعات   لبنمايانگر وجود مطا   و كنوني
 آورد. وجود مي 

به   آن   ظاهر مثبت   به   رابطة   از جمله   بسيار است   فرهنگي   رسوب   اين   عوامل    جهت   امور 
ديگر، اما با   برخي  و استمرار مطلوبيت   از زمان، يا دوام   از آنها در مقاطعي   بعضي   بودنضروري  
 انگاشتن   ناديده  سبب   قومي   كنند و يا تعصب   را اثبات   آن   بودناند خطا  زمان، نتوانسته   گذشت

را   اند خويشتننيز نتوانسته   بند شهوات   از اسيران  سياري است. بگرديده   خطاها و اشتباهات   آن 
 آزاد كنند.   خردان بي آن  از زنجيرهاي 
خود را    بر جامعة   حاكم  است، بايد فرهنگ   مسير تكامل   ورود به  آماده   كه   كسي  بنابراين
وجود   به   مسير حق در    را كنار بگذارد تا موانعي  آن   دليل بي  قرار دهد و رسوبات   مورد تحليل 

 بزرگ   در مغزهاي   از بيگانگان، حتي   تقليد، باالخص   واسطة   به   فرهنگ   اين   نياورد. اما متأسفانه 
بردارد    از گريبانشان  دست   و آساني  زودي   اين   رود به نمي   احتمال   كه   نفوذ كرده  و مقتدر چنان 

آنان  به   و  تعقل   دست   را  و  قرن   تفكر  پيها  بسپارد.  ميقرن   در  مقامات ها  هنوز  و    آيند 
در مسير    سّد پوالديني   تقليد، چه   چنين   اند كه فكر نيفتاده  اين   به  اجتماع، غالبا   هايمديريت 

 آورد.  وجود مي به تكامل 

و پند و    خويشتن   روزانه   محاسبه  تفكر و تعقل،  به   دين   د و بزرگانمجي  قرآن   توصيه   اتصاالا 
نتايج   گرفتن عبرت   البته   گذشتگان   حركات   از  در    كه  است   كساني  نصيب   توفيق   اين   است. 
تزكيه   اخالق   تهذيب  َْْْلم َْْْمن ْ» كوشند  مي   نفس   و  ب  َسهُُْْْيَهذِّ ََتِفع َْْْلم ْْْنَف  لَِْْْيَن  :  بِال َعق 

»
مهم   يكي  نگريآينده  تكاملي   عوامل   ين تر از  چنين   رشد  زيرا   مستلزم   حسابگري   است، 

بدون   باطني  نيروهاي   فعليت  آدمي   اين   است.  لحظاتي   فعليت،  كه مي   زندگي   در   عوامل   كند 
  لحظه   او به  كشيدن   ديگر براي  ناآگاه  و عوامل   ر انداخته حاض  حال  به  او را از گذشته   ناآگاهي

 اندركار است.  بعد دست 
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متعال  بسياري   خداوند  آيات   در  عقب مجي   قرآن   از  حركت  نگريد،  توبيخ   به   و  را    قهقرا 
ِمهِْْْفيْْْاَقَبْرْْْوَْ»   فرمايد:مي  متقي   انسان   دربارة   )ع(منين اميرالمؤ  است. حضرت فرموده   ْْوََْْْغَدهَُْْْيو 

 آينده   پيش، به   به  و در حركت   بوده  فردايش   كند مراقب مي  زندگي  كه   : در روزي َاماَمهُْْْقُُدما ْْْنََظرَْ
 . «نگردمي

گذشته   گسيختن  آينده   از  بسيج   حيات   وحدت   شدن متالشي    موجب  و  قوا    همه   است. 
شده،    در مسير حق   بزرگي  خل   پيدايش   حاضر نيز سبب   از لحظه   دو و گسيختن   آن   به   نسبت

است.   از ذهن   هاييمانند خطور سايه   و آينده   گذشته   به   نسبت  انسان  حالت، شناخت  در اين 
حقيقت   توجهيبي  ن اي در  گسيختگي،  معلول  است   بريدن   و  در    علل   كه   امروزي   هاي از  آنها 

 يابد. مي  تحقق  آنها در آينده  معلوالت  كه  كنوني از علل  است  يافته، و گذشتن  تحقق  گذشته 
اهميت   اصل  با  تعلق   بسيار  سقوط  پاداش   ديگر،  و  اعتالء  و  كيفر  بر   انسان   شخصيت   و 

نوع   كه   اوست  نّيت   مبناي  رواني   مغزي   هايفعاليت   از  نّيت   و  آمادگي  تصميم   يعني   است.   و 
  انسان  محرك   كه   هدف   است: يكي  دو موضوع   به  مربوط  آن   هدف، و ارزش  به   نيل   براي  اقدام 

اقدام   اتخاذ تصميم   به است. اگر    و رواني   مغزي   زيربناي  به  مربوط  كه   انگيزه  است، ديگري  و 
از اين   صرف   است،   ذاتي   ارزش   داراي   باشد، نّيت   و خيرخواهي   طلبي انسان، كمال   انگيزه  نظر 

و   و اقدام، شرطلبي  اگر تصميم   برسد يا نرسد. ولي  آن   و به  باشد يا ناشايسته   شايسته  هدف   كه
 هم   خيري   هدف   به   اقدام   ولو اين   است   زشت   نيو روا  مغزي   زيربناي  باشد، چون   دروني  پليدي 
 است.  ارزش شود، باز بي منتهي 

َماْاِنَّْ» اند  فرموده  الهي   داند: پيشوايان مي   دروني   انگيزة  به   را مربوط  مكافات   نيز اصل   اسالم 
َْ مالُْاال  وحَِْْْعَملِْلِل َْْْالنَِّيةُْ».  « است  نيات   به   وابسته   اعمال   ارزش   : محققا بِالنِّياِتْْْع   : رابطة لِل َجَسدَِْْْكالر 

عمل   نيت رابطة   با  است  روح   مانند  جسد  ِفيْْوَْ».  « با  ُدورِْْْبِماْ آنچهال ِعبادِْْْتُجازُْْْالص  با  و  در    : 

 تواند اصالح نمي  بدن   فاسد را زيبايي  ؛ زيرا روح «شوندمي   داده  مكافات   است  بندگان   هايسينه 
 رود.  مي  از بين  روح  زيبايي واسطة جسد به  زشتي  كند، ولي

از    شكست   و احساس  و نوميدي   يأس   شدن   كن نّيت، ريشه   بر مبناي   مكافات   مهم   از نتايج 
كه   هدف   به  نيل   عدم  معمولي  است،  افسرده   افراد  تباه  را  اين مي   و  و   بزرگ   اشتباه  سازد. 
  محسوس   و تجسم   اهداف   فيزيكي   را در تحقق   سعادت   آنان  كه   است   از آن   ناپذير، ناشين جبرا

 نيل   و عدم   العادهفوق   زحمات   پندارند، و لذا با وجود تحمل مي   ها در برابر ديدگانشان خواسته 
 نمايند.  مي  محكوم  شكست را به  هدف، خويشتن  به
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قرآن   آنچه  به مجي  را  است   انساني  هايارزش   عنوان   د  بسيار  كرده،  عمل   ياد  جمله:    از 
مَْ»  سليم   و قلب  در خيرات   صالح، مسابقه  : روز  َسليم ْْْبَِقل ب ْْْالل هََْْْاتَيَْْمن ْْْال ْاَِْْْبَنُونَْْْالْْْوَْْْمال َْْْيَن َفعُْالَْْْيو 

 سليم   با قلب  كه  فرزندان، مگر كسي   دهد و نه   را سودي   انسان   مال   نه  كه   است  ، روزي قيامت
 . « آيد الهي  پيشگاه  به

  دروني   انگيزة  را بر مبناي   مكافات   اصل   اسالم   كه   است  اين   و نقلي  عقلي  ادّلة   همه   نتيجه 
 را مراتبي   الهي   انگيزة   .دانسته،  

افرادي  انگيزه  است،  كه   بيشتري  برخورداري   الهي   از  مراتب   دارند  فرهنگ   وااليي  از    الهي  از 
اين بهره در  باشند.  سرمشق   مند  تعاليم   طريق،  الهي،  تبعيت   بزرگان  عاليه   رهرو  فرامين   و   از 

 است.    ايشان 

 است. سالك   كمال   سوي   به   و حركت   همانا تجددطلبي، نوخواهي   انسان   فطريات   از جمله 
  از لحاظ  و هم   قلب   و نورانيت  از نظر ايمان   نمايد، هم   پيشرفت  در هر آني  نفس   بايد تا آخرين

البته   و معارف   علوم اين   است   الزم   اي الهي، سرمايه   گوهرهاي   اين   ري خريدا  براي  حّقه.    و در 
  در كاهش   هر آني  پايدار نبوده،   سرمايه  اين   سالك، عمر اوست. لكن   سرمايه   ترينميان، بزرگ 

 قرار نگيرد.  جايش  به بسا معادلي  و چه  است

هرچيزيفرموده   بزرگان دست   كه  اند:  امكان   از  آن   حصول  رود،  عمر    هست   مجّدد  جز 
دارد،    ها در پيحسرت   الهيه   عظيم   سرمايه   اين   نباشد. اتالف   را بازگشتي  هرگز آن   كه   گذشته 

اين   است   مغبونيت  هم   آن   معادل   كسب   حتي قبال   آدمي  كه  مگر  موفق   در   اكتساب   به  آن، 
 سوي   به   حركت  يابد. آري،   فزوني  و نورانيتش   معنويت   و روز مدام   گردد و شب   گوهر باالتري 
و    حركت    االّ بدارد و    و مقدس   را پاك   فطرياتش   انسان   كه   بر آن   مشروط   است   كمال، فطري 

 است.   نزولي تمايلش 
تبّدل   تكاملي   حركت  ضرورت   نظران كوته  برخي و  تغيير  در  بدان   جسته   ظاهري  را    و 
نيست.   و تكامل   پيشرفت   هر تغيير و تجدد و نوخواهي، وسيله   كه   نمايند، در حالي افتخار مي 

 باشد وگرنه  با معنويات   توأم   شود كه مي   محسوب   تكامل   وقتي   ظاهري  ون ئدر ش  تغيير و تبّدل 
 است.   تنّزل  در معني

طبق   حق   طريق   سالك اگر   ارشادات   الهي  احكام   بر  و  اوامر  الهي   و  كند،    حركت  استاد 
مانع   وقفه   بدون   مسلما  مراتبمي   پيش   و  بر  روز  هر  و  طلب  ارادت   رود  عشق   و  افزوده   و    او 
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توقف مي حال   شود.  حتي   در  وضعي،  دليل   تساوي  و  روز،  لذا    العادهوق ف  مغبونيت   دو  است، 
به فرموده  بزرگان بدا  باشد. اي   امروزش   كه   كسي   حال   اند:  برابر  او   موقع   در آن   كاشبا ديروز 
يك   انسان  نورانيت   توقف   حال   در  و  ثابت  مرتبه   آن   نمايد  او  لكن   در  افزايش   ثبات   بماند،   يا 

 است.   طلب تداوم  آن، مستلزم نورانيت 
علل   معنوي   وقفه ولي   بسياري   را  همه مهم   است،  از  يك   توقف  تر  كاهش   حال   در    يا 

 به   تصور وصول  خود به   و معلومات   عقل   اتكاء به   گيرد: يكي مي   سرچشمه  نورانيت، از دو جهت 
نتيجه  در  و  كسب   بازماندن   مقصود  منبع   فيض   از  ديگري   از  اثر    لهي ا  منبع   ترك   ديگر.  در 

 تر از اّولي.  نازل  منبعي  به  و تمايل  و نفس، و يا توجه شيطان  وساوس
اثر وسوسه انسان نفس   و اغواي  شيطان   در    فرع   سوي   به  نموده   اعراض   از اصل   ، بسا كه 

بلكه   حركت از حق   در مراحل   كند،  به   اعراض   بدتر،  اين   اقبال   باطل   و    بب س  تخيالت   نمايد، 
 دارد، پس   العادهفوق   از مغبونيتي   دو روز حكايت  تساوي   وقتي   گردد. بنابراينمي   و تنزل   وقفه

 خواهد بود!   چگونه تر و بدتر از آن نازل  مراتب 
امور، و    مغز و باطن  ظواهر و مالحظه   اكتفا به   عدم   به  است   منوط   و تنّزل   از وقفه   مصونيت 

منابع،    پذير نيست. آن امكان   و معنوي  باطني  اصيل   هاي از سرچشمه   اخذ علم   بدون   مهم   اين 
بار سنگين   اند و در غيبت السالم عليهم   و اوصياء   انبياء  حضرات    حضرات   بر دوش  امانت   آنان، 

  است، لكن   ابناء بشر صادق   همة   به  نسبت  و معني   در اصل   امانت  آن   پذيرش   است. گرچه   اولياء
 ندارد.  و فعليت  نبوده  جمع  در همه  امانتداري  آن  شرايط  عمالا 

امر   انجام جملة   كه   است   شرايطي   حصول   مستلزم   الهي   هر  آشنايي  از  وقوف   آنها،    به   و 
و    اصول  اتصال   آنها بدون   به   آشنايي  ِصرف   امر است. البته   آن   و جزئيات   و كليات   و فروع   اصول 
 باشد.  تواند مثمر ثمر يكديگر، نمي  به  فروع

  ارتباط   امور آشنا و به  و فروع   اصول  به   كه  است  مقامي واال   شخصيت  الهي، آن   اصيل   منبع 
 او همان   است؛ مسلما   و معرفتي   علم  با چنين   آميخته   حركاتش  و تمام  بوده  واقف   آنها با هم 

 است.   را پذيرفته  الهي  امانت بار سنگين  كه  است  فرد واجد شرايطي
را    الهي  اصيل   هادي  آن   حق   توفيق   به   الهي  از درگاه  بايد با استمداد بصيرت   حقيقي   طالب

 ، مدام شده  مصون   معنوي   نمايد، تا از وقفة   فيض   و كسب   از او تبعيت   كمال   بشناسد و در حدّ 
  است   استفاضه، خدمتگزاري   اين   باشد. نتيجة   ترقي   در حال 

   
جمله  علل   از  بازماندن   معنوي  وقفة   ساير  موفقيت   و  وصال   از  به   به   و  اكتفا   حقيقت، 

 ِ و مقاومت  راه، صبر و تحّمل   امر است. در اين   تعقيب   و عدم   مقدماتي، خستگي  هاي موفقيت 
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نمايد از    توجه   راه  اين   و دقايق   ظرايف  بايد به   است. سالك   بسيار الزم   وصلهناپذير و حخستگي 
 كه:   اين  جمله 

 وصال.  براي است  صبر علتي  - اول 
 ايجاد موانع   براي   است  در آن، علتي  و تصرف   اهمال   كه   است  عرفان، طريقتي   عالم   -  دوم

 در وصال.  
 مقصد.   راه  ساختن دور   براي  است  عرفان، عاملي  در عالم  تغافلي اندك  - سوم

 .  در روح معني  اثرات  كاهش  راي ب است  معرفت، تغيير نيت، سببي  در عالم  - چهارم
 يقين.   جز در مقام  و تكذيب  تصديق  جايز نبودن  - پنجم 
 آثار معنوي.   يترؤ جز از طريق  در تصديق  يقين  حصول  ميّسر نبودن   - ششم
از طريق   در تكذيب   يقين   ادراك   نگشتن   معلوم   -  هفتم    عقل   در صحيفه   آثارش، كه   جز 

 نباشد.   از آن  اثري 

 

 آدمي   حيات   تجزيه.   قابل غير   اند و برخيتجزيه   قابل   و باطني، بعضي   اشياء ظاهري   در بين 
متنوع   كه  نشدنيتجزيه   است  حقيقتي  واحدهاي   ابعاد  مانند  يك   متشكل   آن،    مجموعه   در 
و    جدا نيست  اصل   از اين نيز    تعقل   و حياتي  مهم   ثرند. نيرويدر يكديگر مؤ  و مرتبط   پيوسته

بدون  ابعاد دروني  هماهنگي  لذا  ناقص   با  تعقل   پاسخگوي  بوده  انسان،  از  انتظار    مقاصد مورد 
 ديگر است.  با نيروهاي آن  هماهنگي   به منوط   عقل،  از زبان  حقيقي پاسخ نخواهد بود. استماع 

  منطقي   نتايج  بينانه، منتج واقع   هايانديشه   نيز بدون   آدمي   حيات   اصيل   نيروي  اراده، اين 
 و سراشيبي، كه   در پرتگاه  است   ايكننده هدايت   بدون   ماشين   حركت  بسان   نخواهد بود، بلكه 

 دهد. مي  سقوط نابودي هولناك  هاي دره را به  آدمي  موجوديت
 ظهور صفات   است، تا آنجا كه   ي و ساير نيروها ضرور  و اراده   تعقل   بين   هماهنگي   بنابراين،

 آنها.   ارتباط عدم  رذيله، معلول  و صفات  نيروها است  اين  و هماهنگي  ارتباط سبب  به  حميده
آگاه  سالك كه   بايد  زمان،   باشد  مرور  با  را  خود  هريك   نكرده   قطعه   قطعه  عمر  به   و    را 

رساند. او    اعلي   حدّ   خود را به   بصيرت   خدا، مراتب   با استمداد از  نسپارد، بلكه   از زمان   اي برهه
 گاه ديگر وجوديش، هيچ  با نيروهاِي و هماهنگي  ارتباط بدون  عهد كند كه الهي  بايد در پيشگاه

 است.   محال   آن  يا تجّلي  معني  صورت، حصول  در آن  ننمايد، چرا كه  و تعقلي  اراده 
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  ايسازد و هر قيافه نمي   و خودپرستي  سازي، خودبيني ، ظاهر با رياكاري  هرگز معني   آري، 
به   اشكال   اين   كه به   را  گيرد،  آگاهي   مقاومت   زودي   خود  برابر  در  را  واقع خود  و    هاي بينيها 

ياءِْْْثَو ُبْ»آشكار خواهد گشت.    پرده  پشت  و واقعيات   داده   از دست   مردم َتهَُْْْيِشف ْْْالرِّ اْتَح  اْْاِذْْوََْْْعم 
لباسي  لباس   :عار َْْْفِانََّكْْْبِهِْْْتَل َبسُْ نشان   كه   شفاف  است   ريا،  را  آن مي   زير خود  تو  اگر  را    دهد، 

 ديگران  كه  از آن   بيش   خود ببرند، آنان   آبروي  رياكاران   . سرانجام«و عرياني  برهنه   قطعا   پوشي
 اند.  زده  روحي تدريجي خودكشي يك  به ، دستداده  را بفريبند، خود را فريب 

  دانند، غافل مي   مطلق   دنيا را مطلوب   برخي  كه  نيروهاست  اين   و هماهنگي   ارتباط  از عدم 
اين  همچ  كه   از  آن   ديگر چيزي   ،شده  برچيده   سرعت  به  كه   است  اي گسترده  و سايه دنيا    از 

در مسير    آن   دادن قرار    دنيوي، كه   زندگي   به   اعتناييبي   معناي   به  نه   اين   مشهود نباشد. البته 
 است.   آن  محصول ابديت  كه  است  از اصالتي  و برخورداري  اخروي زندگي 

  در اين   
و وجدان،    سليم  عقل   شنواي   با گوش  شنوي، وليرا مي   طبيعت   هاينت  آهنگ   كه  است   مقام

و   و شهرت   مقام  به  شهوات، و عشق   در اشباع   باريو  بند  بي  وسيله   به  كه   مادي   گوش   با اين   نه
 است. داده   خود را از دست و شنوايي خودپرستي، حساسيت

به هماهنگي   ارتباط  كه   مرداني  حال  خوشا  حيات ابع  و  اعلي   اد  حد  در  آنان   آنها   است، 
اعلي  طبيعت   هاي نت  اين   مسلما  نتيجةمي   را در حد  استقامت   انجذاب   اين   شنوند.   خالصانه، 

اين  در  هوي  كه   است  مقام  است.  انسان   ديگر  معبود  هوس،  مبدلتاريكي   نبوده   و    به   ها 
 كه   است  مقام   نشود. در اين   و باطني  ظاهري  دشمنان   او مغلوب   ديتها گشته، موجوييروشنا 

الهي  متجلي   اسرار  او  چنان   در  حديث   كه   گردد،  خالصُْاَْ»  آمده   قدسي  در  ِ رِْْمن ِْْْسر ْْْال  ْاريَْاس 
َتو دَْ تُهُْاِس  َبَب ُتَْْْمن ْْْقَل َبْْْع    به   ايبنده   را در قلب   از اسرار من، آن   است   يسّر  اخالص :  ِعباديِْْْمن َْْْاح 

 در دل   خدايند و نور الهي   سّر  اخالص، داراي   صاحبان   . آري، «دارم  دوستش   كه  نهم مي   وديعت
روح،    واالي   فعاليت   آن، معلول   و متداول   ساده  فراتر از معناي  اخالص   است. چنين   متجلي   آنان

اميال   درگذشتن   سبب  به اين   نفساني  از  ابعاد    كه  است  كساني  از آن   اخالص   است.  نيروها و 
ارتباط  آنها هميشه   حياتي  اصيل  آن   حقيقي   و هماهنگند؛ اخالص   هم   با   در  و    تعليم  اهل   از 
 است.   تربيت

اولياء  كه  آن،   عاليه   معني  به  اخالص  است.    رباني  عنايت   است، مستلزم   متجلي   الهي   در 
الل هَْْْوَْ» داد    هم   فرمود، تعليمش   عنايت  را اخالص   هركه  و تعالي   خداوند تبارك  ُْْيَعلُِّمُكمُْْْوَْْْاتَُّقواْ
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م:ْْالل هُْ آموزش  به شما  بدين گونه  پروا كنيد، و خدا  از خدا  بنابراين«دهد ي و    يگانه  اخالص،   . 
 در درون   ناب   هايمعرفت   آنها، انبوه   شدن   با پاك   كه   است   دروني  سارهايچشمه   اليروبي  عامل 
آن مي   متجلي   انسان  اخالص،  طبيعت   انسان   كه  است   قدسي   روح   گردد.  قهر  از  و    را  فراز  و 
 رهاند. ناگوار مي  و حوادث  عمتنو  دنيا و رويدادهاي  هاي نشيب

اجتناب فرموده   چنين   بزرگان و  بترسيد  كسانيور  اند:  از  روحاني  كه   زيد  با    ايشان   ابعاد 
و   مغزي  هاي انرژي   تمام  هستند كه   مردماني  از ايشان   ندارد. قسمي   و ارتباط  يكديگر هماهنگي 

 برند. چنين   سودي   خود از آن   كه  آن   اندازند، بدون كار مي   به   سود ديگران   خود را در راه   رواني
نيست.    و اخالص   تفكر الهي   معلول   فعاليت 

خود را متعهد    بشري  در برابر جوامع   كه   اما انساني  .
 و بهايي  آن، انتظار عوض   در تبادل   ننموده   دريغ   و فداكاري   خدمت   گونهداند، از هيچ مي  الهي 

  دارد، زيرا ن

انديشه   اخالص  از آميختن   را قابل   رسد، واقعيات   كمال  اگر به  در    به   حق  شهود سازد و 
از    اثري  كه  نابينايان  رساند. متأسفانه  كمال   را به   انسان   بصيرت   كرده، مراتب   جلوگيري  باطل

را    بينايان   بينايي   آنان   كنند، حتي   را معالجه   خواهند بينايان در آنها مشهود نيست، مي   بصيرت 
 كنند!  مي  تعيين  دارو و درمان  ايشان  براي كرده تلقي  بيماري 
شود،   شما را عنايت   اخالص   اين   كه   بكوشيد و بدانيد زماني  در اخالص   الهي،  سالكين   اي 
 ندهند. بايد در حدّ   هركسي   را به   و منصب  مقام  اين   قرار خواهيد گرفت، البته   امتحان   در مقام 

 خدا بسپاريد.   خود را به  هم  مقام  كنيد و در آن  آماده امتحان  خود را براي  اعلي 
َتَحنا ْْْهاَدة ْشَْ»كند  مي   عرض   چنين   خويش   خداي   به   الموالي مولي   حضرت  الُصهاُْْْمم  با اِخ   :

 ولي   است  اخالصي   چنين   الهي، طالب  . سالك« دهممي  خدا شهادت   به  شده   امتحان   اخالصي 
 چنان   اگر طالب   بنده،   رسد كه: اي   دل   گوش  ندا به   تفكر اين   درخواست، با كمي  اين   در قبال 

 ي.  آ بيرون  محدود طبيعت اخالصي، از حوض 
انسان  حوض   اگر  طبيعت   از  بهدر   به   محدود  پا  و  روحاني   اليتناهي   اقيانوس  آيد،    ُبعد 

بدان،   گذارد، دريابد كه  به   نگردد، كه   حوض  آن   خشكيدن   تنها سبب   نه  ورود  را    اقيانوس   او 
ما از آن خدا هستيم  :ْْاِجُعونَْرْْْاَِلي هِْاِن اْْْْوَْْْاِن اْلِل هِْ»و در مسير    داده  پيوستگي  ُبعد روحاني  اليتناهي 

باز م  ي و به سو  آيه   بر طبق   نيست، چه   انحراف   قابل   انساني  دهد. چنين   حركت  «گرديمي او 
 بدهند.   مغزي  كنند و شستشوي توانند مغلوب را نمي  ، مخَلصين قرآن صريح
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ْا َدمََْْْعلَّمَْْْوَْ»   كريمه   مفاد آية   به  دروني   سارهايعهد خود وفا كند، چشمه   اگر به   حق   طالب
ماءَْ َس  همه  :ُْْكلَّهاْْْاال  خدا  آموخت اسماء  و  آدم  به  اليروبي  علم   منابع   كه   «را    شده   خداست، 

ُعرُْالْْْوَِْْْمن َكْْْاُئَكَْدوْ»خواهد فرمود    او روشن   را به   زندگي   درد و درمان   و تعالي  خداوند تبارك  ْتَش 
دواي تََب ُصرُْالْْْوَِْْْمن َكَْْْكْائُْدْْْوَْ توست  :  از  تو  توست نمي  ولي  درد  از  تو  درد  و   ولي  فهمي، 

 .   «بينينمي

در   كه است. چنان   و محبت  و اشتياق ارادت  الهيه  محرك  عوامل  ينتر مهم  از جمله  عدالت 
و    مبدأ شروع  مهم   نكته   است، ولي  متمركز در عدالت   حميده   صفات   گذشت، تمام  قبلي   فصول 
 است.   كاربرد آن  روش 

به   الهي   انسان  ديگران   ارتباط  چگونگي   بايد  با  ب  خود  مباني  ميزان   ررسيو   دقت   آن   و 
را    اجتماعي  زندگي  تشكل   ِصرف  ها چيست؟ مسلما با انسان   در ارتباط  الهي   ميزان   نمايد. اصوالا 

  بهزيستي   قوا و استعدادها براي   و هماهنگي  مزاحمت   بر عدم   آن   نيست، زيرا مبناي  توانايي  اين 
 حقوق، تاكنون   و فلسفه   اجتماعي  علوم  متفكران   اعتراف   است. به  شده  نهاده  مادي   در زندگي

 بردارد.   تكامل  در راه گامي نتوانسته  تشكل  اين 

ها را ندارد،  انسان   و معنوي   روحي  تربيت  اجتماعي، توان   سازماندهي  از اين   برآمده   قوانين 
از درون   طغيانگري  حس   مثالا   كه   طوري   به تا نيازي بزدا  آنان   را    و عامل   تهديد كيفري   به  يد 

  و خلوص   و صميميت   صدق   كه   نيست  تربيتي   قدرت   را آن  معمولي  قوانين   نباشد. چنين   جبري
 شكوفا نمايد.  آنها  را در ذات  انساني

مبننمي  انساني  ابط در رو  ي اله  ميزان   پس  بر  تمايالت خواسته   اي تواند  و  رار  ق  حيواني   ها 
همه بگي اينها  زيرا  ميزان   انسان   الهي   حيات   كننده مختل   رد،  سنخ  ايمقوله   الهي   است.    از 

چه نمي   طبيعت   عالم   هايپديده  جانپديده  اين   باشد،  از  را  عالم انسان   هاي ها  از  و    تكامل   ها 
 نيست.   خبري

فرزند    به   منين اميرالمؤ   حضرت   كه   چنان  «»

َعلْْْياُْبََنيَّْ»   فرمايد:مي   خويش  َسَكْْ ْاج  َنَكْْْانا ْميزْْْْنَف  َْْْغي ِركََْْْبي نَْْْوَْْْفيماَْبي  بِب  ْْْلَِغي ِركََْْْفا ح  ِسَكْْْماْتُِحب  ْلَِنف 
َرهَُْْْلهَُْْْره ْاك ْوَْ را    قرار ده. آنچه   خود را ميزان   ها، نفس با انسان   در ارتباط  فرزند من،   اي   :َْلهاْْْماْتَك 
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دوست  ديگران   به  داري   دوست  خويشتن   براي آنچه   نيز  و  كه   بدار  نپسندي   را  خود    به  بر 
 . ها با انسان  در ارتباط  تكامل  عوامل  رينتدرخشنده  است  . اين «مدار  روا  ديگران 

َسهَُْْْال َزمَْ»   فرمايد:مي  )ع(منان مؤامير    حضرت   عدالت   اجراي   براي لَْْْنَف  لِهَِْْْاوَّلَُْْْفكانَْْْال َعد  َيَْْْعد  ْنَف 
ِسهَِْْعن ْْی ْال َهوْ  هوي  نفي عدالتش،  مرتبة   نموده، اولين  عدالت  اجراي  به  خود را ملزم كه  : كسي نَف 

 خود پردازد وگرنه   دربارة  عدالت   اجراي  به  از خويشتن   . بايد ابتدا با مراقبت «خود است  از نفس 
تعليم   عدل   اجراي   توفيق  تربيت   نيابد.  قيام   و  ناحيه   اصالح   به  و  از   شرايط   واجدين   امور، 

تواند  فرد يا شيء فاقد حقيقت، نمي »  معنا نباشد كه   را انكار اين   متفكر و مكتبي   سزاست. هيچ 

يءِْْفاِقدُْْ:باشد حقيقت  آن  ُمعطي طيْالْْالشَّ  . « ُيع 
مهم بنابراين ضروري  ترين ،  جامعه   براي  واقعيات   ترينو  و  مديريت  فرد  جوامع،    هاي و 

خود است.    حقيقت

   

زعامت،   رياست   هواي   وقتي زمامداران   و  تحكيم   غالب  جوامعي   بر  و   قدرت   اريكة   است، 
تهيه  در  را  هوس   هوي   ارضاي  وسايل   خود  آنان مي  ديگران   و  و    توان   چگونه   جويند،  ارشاد 

 را دارند؟!   سايرين هدايت 
 تمام   رسد كه   جايي   كند، اگر به نمي  خود عمل   دربارة   و عادالنه   معرفت   با سابقة   كه   فردي

اولياء  و اوصياء   انبياء   حضرات  او بگذارند،    در دسترس   را هم   ارشادي  و آثار و كتب   و حكما   و 
يا  اعمي خورشيد تا يك  يك  جاي خورشيد به  هزاران  طلوع  نخواهد داد! همچون  برايش  سودي
 و پاست!  فاقد دست  كه  كسي  براي محكم  عصاي  هزاران   نمودن  ببيند، يا تهّيه  خفاش

َلُمواَْانَّهُْاِْ»گيرد    بهره  شده   گذاشته  وديعه   در نهاد او به   كه   ايالهيه   بايد از نيروهاي   سالك ْع 
ِسهِْْْی َْعلُْْيَعن َْْْلم َْْْمن ْ وَْْْلهَُْْْيُكونََْْْحتيْْْنَف  زرَِْغي ِْْْمن َْْْلهَُْْْيُكن َْْْلم ْْْاِجر ْزْْْوَْْْاِعظ ِْمن هاْ :  اِعظ ْوْْْالْْْوَْْْاِجر ْهاْ

كسي  خود    كه   بدانيد  خويشتن   اهميتبر  از  و  درون   برداري بهره   ندهد  از  و   برايش   ننمايد، 
انحرافات   ايكننده و جلوگيري   دهنده پند  اين   از  در  نه   صورت   نباشد،  را  نه   واعظي   او  و    باشد 

 . «ها از زشتي  اي بازدارنده 
  : اندفرموده  دين   گان بزر  خود باشد، كه   مراقب   از همه   بيش   كه   است  الهي   بر سالك  پس، 

رَُْْْفَاَخذَْ» ِسهِِْْْمن ْْْء ْام  ِسهِْْْنَف    برداري بهره  خويشتن   از خود براي   كه  است   كسي   يافتهرشد   : انسانلَِنف 

و    معنيبي   اندازشان اساس، چشم بي  حركاتشان   اند، تمام نرسيده   مرتبه   اين   به  كه   . كساني« كند
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عوامل   تحت   اعمالشان  شبه   جبري  تأثير  هالكتشان   است   آن   يا  اين   و  از  حضرات حتمي.   رو 
رَُْْْهَلَكْ»  : فرمايندمي   ()عمعصومين  رِفَْْْلم ْْْءُْام  َسهَُْْْيع  يا   «نَف  ْْ َْلم»  و  رِف  َيع  َرهُْْْْ يا    كه   : كسي َقد  را،  خود 

منزلت  و  نشناخت  خويش   قدر  متقابالا « رسد  هالكت   به   را  و  َسهَُْْْعرََفَْْْمن ْ»   :اندفرموده   ،  َْْفَقدِْْْنَف 
ِرَفة ْْغاَيَةِْْی ْاِلْْی ْان ََته َْمع   . «رسيد  و معرفتي  هر علم  نهايت را شناخت، به خود  كه  : كسيِعل م ْْوَُْْكلِّ

در    شود، عدالت   مشاهده   عدالت  اجراي   صورت   بايد به   در وجود سالك  معرفت   اين   تجلي 
و باطني.   امور معنوي   به   نسبت  و هم   و مادي  امور ظاهري   به  نسبت  خود و ديگران، هم   حق 

افرادي  ظاهري  كه  بسا  امور  لكن مي  ل عد   در  معنوي   ورزند،  امور  باطني  در  ستم  و  خود   بر 
چنين مي فردي  خويشتن   ستمديدة   افرادي   كنند،  تا  نسبت  عالوه   هستند.  خويشتن،   به   بر 

 شمار نيايد.   به عادالن  اجرا نكند، هنوز در سلك  و باطنا  را ظاهرًا  عدالت  هم  ديگران 
و    است   مبارزه  در مقام   و باطني  ظاهري  با دشمنان   يشه هم   حقيقي   و عادل   مجاهد الهي 

ديگران   به   نسبت و  متعال مي   عدل  خود  خداوند  آيات   ورزد.  و    الهي  مردان   اين   فراواني   در 
عالي  رسيده آزادي    به   قهرمانان  در  تعظيم   ترين را  آنان   حد  نموده،  تمجيد  زنده   و    هاي را 
َْفُاولئَِكْ»  : فرمايدمي   است، از جمله شمار آورده   به   و صديقين   انبياء ضرات ح  و در رديف   جاويدان 

ديقينَْْْوَْْْالنَّبي نَِْْْْمنَْْ َْعَلي ِهمْْْالل هَُْْْان َعمَْْْالَّذينََْْْمعَْ َهدْْْوَْْْالصِّ الِحينَْْْوَْْْاءِْالش    ، تعهد برين  عاشقان   : اين الص 
صّد  پاكاني  همراه  و  انبياء  شهداء   يقين از  صالحين   و  كه   و  تبارك   هستند  تعالي  خداوند   و 
 . «استرسانيده   اتمام  به  آنان  خود را در حق  هاينعمت 

اين   عالوه  الهي  مردان  خود و غير،    در حق   ورزي عدالت  را نيز در جهت   مردم مراتب،    بر 
  از طبيعت   معنوي   حيات   استخراج   براي  در زندگي   يجدّ   تكاپوي  اند. آنان نموده   ارشاد و هدايت 

  و ضروري   واجب   يحدّ   را به   و احياء عدالت   ضد بشريت   نماهاي از انسان   حيات   حق   و گرفتن 
 زندگي.   ادامة  هوا براي  تنفس  اند كه ه دانست

خويشتن   كه   فردي توقع   عدل   بر  عدالت   برخورداريش   نورزد،  خيالي   از    بيش   ديگران، 
  نيست. چه،

يا     فرد 
اين   كه   اي جامعه  از  را  همة  بيرون   مجاري   خود  و    دستخوش   وي   حياتي  ون ئش  كشد 

دست    گوناگون  هايوابستگي  از  با  او  ستمديدة   حق   دادن گردد،  و    است  خويشتن   اختياري، 
نارواست  دربارة  ديگران   ورزي عدالت  توقع  اين   او  شكست   شكست  و  شمار  بي  هاي بنيادين، 

 دارد.   را در پي  ديگري
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و    با طبيعت   آدميان   بين   رابط   كه   نيست   فيزيكي   پديده  يك   ، حق قرآن  مفاد آيات   بنا به 
بلكه   نوعانهم  برهه   تكاملي  عامل   باشد،  ز   هاييدر  و    سليم  عقول   وسيله   به   كه   هاستمان از 

اولياء  انبياء  ها و حضرات وجدان  شود، و  آشكار و گوشزد مي  مسير تكامل   و ديگر پيشتازان   و 
 است.  خود انسان  ذاتي  فعاليت  به  مربوط تماما  از آن  برخورداري 
  در يك   زالل   طبيعي، مانند آب   هايو خواسته   تمايالت   انبوه  در ميان   همواره   الهي   مردان 

درخشند،  مي   بشري  كاروان   بر سر راه   فروزان   هايمشعل   بسان  اند. آنان و پرصخره  خشك   كوه
خدا،    مشيت   به  وابستگي   علت   آنها برآيند، اما به  کردندرصدد خاموش    باطل  هرچند هواداران 

 نيستند.   آن  بردناز بين   قادر به 
راهنما   بدون  و  هاديان   الهي   وحي  ي يارشاد  نحوة  غالبا حق،    طريق   و  و    بشر  قوا  كاربرد 

باطني  ظاهري   امتيازات  نمي   الهي  و  دريابد؛ چه را  و كوشش    امتيازات   اين  تواند  تفكر  اثر  در 
كاربرد و   نحوة  الهي   باشد. اما وحي  اعطاء الهي   آن، نتيجة   بدون   باشد و چه  شده  او حاصل   براي

و حق،    درستي  را به   آن   و معنوي   مادي  و سود و زيان   و منفي   مثبت  و مراتب   استفاده  كيفيت 
 باشد و چه   ظاهري     چه   است،  ييامتيازات، نيرو و توانا   اين   نمايد از جمله مي   و توجيه   مشخص 
 باطني. 

به  آهنمجي  قرآن   آيات   بنا  سخت   د،  و  غيبي   سرد  اعجاز  دست   با    داوود   حضرت   در 
قابل  نرم  السالم عليه  تبارك   انعطاف  و  خداوند  تعالي  بود.  چنين   اين   حكمت   و  را    بيان   امر 
َلهَُْاْْْوَْ»  فرمايد: مي َمل َْْْانِْْْال َحديدَْْْلَّناْ ْْْاع  ر ْْْوَْْْسابِغات  دِِْْْفيَْْْقدِّ ر  صالِحا ْْْوَْْْالسَّ َمُلواْ تَع ْْْاِن يْْْاع  َْمُلونَْبِماْ
و رسا با   وسيع   هايزره   از آن   كه  داديم   و فرمان   گردانيديم   او نرم  را در دست  : ما آهن َبصير ْ
روزنه  شده هندسي    هاي حلقه مناسب  اندازه هم   هاي و  همه   و  و  كارهاي   بساز،   شايسته   شما 
 . « يميكنيد بينا مي  آنچه  ما به  بدهيد كه  انجام

َمُلواْصالِحا ْْْوَْ»   فرمايد: مي   در آخر آيه   كه   اين    انجام   بايد كارهايي   آهن   وسيله   به   يعني   «اع 

َْشديد َْْبا س ْْْفيهَِْْْان َزل َناْال َحديدَْْْوَْ»  فرمايد: مي. و نيز گردد   واقع   بشريت  عالم   مورد استفاده بدهيد كه 
  ها برايها و نعمت و منفعت   است   سخت   آسيبي   در آن   كه   فرستاديم  را فرو  : آهن لِلن اسَِْْْمنافِعُْْْوَْ

و    الهي  با آنها خدمات   بسازد كه   ها و وسايلي، سالح آهن  وسيله   تواند به مي   انسان   . يعني«مردم
كه   انجام  بشريت  عالم  به   شايسته دني  رويـاخ  منافع   دهد  آن انسان   ويـو  در  ن  ها    ه ـباشد، 
خود قرار    را زير ستم   كند و مظلومان   دنيا را تخريب  كه   و كشنده   تخريبي   هايو سالح   وسايل
 دهد.  
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نحوةمجي   قرآن   بنابراين و كيفيت   د  نيروي  استفاده   كاربرد  توانايي   سياسي  از  و    مادي   و 
 است. آشكار نموده   سنگين  سانحه را در اين  مشي و خط  نموده تبيين  همه   را براي  معنوي

خدمت   عموما   بشري  علم   امروزه  دنيوي  سودهاي  در  هم   زودگذر  ساختن   است،    در 
به   به  آن   در عرضة  كند و هم مي   تالش   كشنده   و  تخريبي   هاي اسلحه  با   خصوص   متقاضيان؛ 

 گردد. مي  و پر رونق  گرم جنگ، بازار اسلحه  آتش  ور شدن و شعله دو گروه بين  آغاز نبردي 
توانند  مي و باطل، چيست؟ آيا    دو گروه، ولو غير مسلمان   جنگ   در مقابل   مسلمين   وظيفه

شود   فروخته   دفاعي  اسلحه   هر دو گروه،  به  كه   است  اين   اسالم   بفروشند؟ حكم   آنها اسلحه   به
پرسيد:    ع()صادق   از حضرت   شخصي   كه   است  در روايت   كه  و كشنده. چنان   تخريبي   اسلحه   نه

مفّسر و    بفروشيم؟ آن   آنها اسلحه   به  توانيم آغاز شود، آيا ما مي   نبردي  باطل  دو گروه  اگر ميان 
و    تخريبي  اسلحه   نه   دفاعي  بفروش، اسلحه   اسلحه   هر دو گروه  فرمود: به   قرآن   واالمقام   مبّين 

 كشنده.  

  ديگري را بر    معّيني، يكي  و تودة  يا حزب   از نژاد خاص   يا طرفداري  با تبعيض   اگر كسي 
نموده  و در حقيقت، استكبار را تقويت نموده سرپيچي الهي  و از فرمان  كرده دهد، ستم  ترجيح

انسان  آزاده   عادل   است.  جان  پاسداري   براي  است   موظف  و  مال   از  جلوگيري  مردم  و  از    و 
  آنان   و مال   جان  حافظ   كه   يحد   بفروشد، به  دفاعي  اسلحه   هر دو گروه  كشي، بهو آدم   تخريب

 شود. 
فرماني   )ع(علي   منين اميرالمؤ  حضرت  آن   اشتر مالك    به  كه  در  در  فرموده،    نامه  صادر 

اي مي   مقدس  درندة   فرمايد:  مانند  زيرا   حكومت   مردم  به  آشامخون   مالك!  يا   ايشان   مكن. 
تو    نوعبا تو برابر و هم  مسلمانند كه تو هستند، يا غير    ديني  با تو برابر و برادران   مسلمانند كه 

 رفتار كني.   عدالت  به  بايد با ايشان هستند، در هر حال 
را    از آن   استفاده  و نحوة  دانسته   را در مدار عدالت   سياسي  كاربرد نيروي  بزرگوار نحوة   آن 

رفتار    عدالت   نيز بايد به   و باطل   مسلمان با افراد غير   است. حتيمحصور كرده    در قلمرو عدالت 
البته  تعليم   كه   است  قهرماناني  از آنِ   اعلي   در مرتبة   عدالت   اين   شود.  تربيت   از    الهي   عاليه   و 

 اند.  برخوردار گرديده
و    تعليم   در زندگي، مستلزم   آن   و اجراي   حق   گرفتن   به  قرآني  اكيد آيات   توصيه   بنابراين

 حق   دادن   تبلور   را بگيرد و او را به   انسان   خود آيد و دست  كه   نيست  است. حق، چيزي   تربيت
براي   در جامعه  تعليم   تحقق   وادار نمايد.  اجتناب   حق،  تربيت،  تعّدي، گذشتن  از ستم   و  از    و 

 دارد.  ضرورت  با خودخواهي  و مبارزه  و هوس  هوي  هاي طوفان
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و ديگران   نگذارد حق   كه   است  كسي   عادل   به   با ستمكاران   گردد، و همواره  ضايع  خود 
وصول   مبارزه اما  همه   حق   پردازد.  نوسان   شرايط   در  بايد    حياتي  هايو  نيست،  ميسر 
و شرايطي   صورت   هايينوسان اين   فراهم   گيرد  از  بزرگانرشود.  گرفتن فرموده  و  در  حق،    اند: 

 كنيد.   قيام آن  گرفتن  به شود، سپس  جمع  آن  نباشيد، بگذاريد شرايط  شتابزده
به  ورود  الهي   كه  است  حق   واالي   حوزة  در    گردد. الزمة مي  متجلي   سالك  در درون   نور 

حق   دفاع  اجراي  از  و  غير  و  آمعدالت  خود  براي   سازياده ،  حضرت   مبارزه  خود  لذا   است، 
َركُْالْْوَْ»  فرمايد:مي  منين اميرالمؤ   . «نشود و جهد دريافت  جز با جدّ  : حق بِال ِجدِّْْال ْاِْْال َحق ُْْيد 

َبعََْْْلوِْْْوَْ»  است   آن   و نظم   هستي  با جهان   حق   پيوستگي   اعالي  مرتبة   مبّين   بسياري   آيات  ْاتََّ
واءََْاْْْال َحق ْ موَْْْلَفَسَدِتُْْْهم ْه  َر ضُْْْوَْْْاُتْالسَّ حق فيِهنََّْْْمن ْْْوَْْْاال  اگر  پيروي:  كند،    آنان  هاي هوي   ، 

  كه  است الهي  نيروي حق، آن  . بنابراين «فاسد شود در آنهاست  آنچهو  ها و زمين آسمان  هرآينه 
كاران،   باطلِ و سرانجام   نيست   راهي  را بر آن   استوار است، و باطل   آن   روي  هستي   بنياد جهان 

 است.   و نابودي تباهي 

خود    ها و تمايالت سته از خوا  را امواجي و واقعيات   حقايق   كه ستمكاراني   عملي   پاسخ  آري، 
قوانين مي جبر  فشار  همه   كه   است  پندارند،  احاطه   ايشان  طرف  از  آنان كرده    را  با   است. 

اتكاء به   از هواهاي   سرخوشي   به   قوانين   با آن   مواجهه   در مقام   خويش   كاذب   قدرت   خود و با 
ولي  مبارزه برگ   سرانجام   پردازند،  بادهاي دهديخزان   هايهمانند  برابر  در  و    مغلوب   طوفاني  ، 
 گردند.   تسليم 

ناتواني حفظ انسان   اما  در  نيرومندان   حيات   حقوق  ها  برابر  جريان   در  ستمگران،    بس   و 
است.    مواجه  آن   مختلف   با اشكال   بيش   و  تاريخ، كم   در گذرگاه  ايهر جامعه   كه  است  دردناكي

ناشي درو    درد  در درون   مشيت  گاههجلو  كه   آدميان   هايجان   كردناز   مردان   پاك   خداست، 
آنان مي  زبانه  الهي  از جان آن   عالج   براي   كشد.    هستي  فروزاني،   مانند شمع   گذشته   خويش   ، 

 دهند كه:  هشدار مي و مدام  نموده ها را روشن و مسير انسان  خود را ذوب 
اي   طريق   رهروان   اي  معلمان   جامعه   ربيانم  حق،  اي   و  حقيقي! خداوند    مبارزين   الهي، 

و   گرفته را فرا   همه   زشت   اعمال   كه از آن   نفرموده، پيش   تعيين   مااليطاق  تكليف   و تعالي  تبارك 
از البالي وقاحت به   شود و همه   باز  زندگي  سطوح   ها  به   روز سياه  را  آ  بنشاند،  و در    يم يخود 

آن   بكوشيم. پيش   حيات   اوراق   پاكسازي نيروها خالي  كه  از  و  استعدادها  از  ما  و   وجود  شود 
بيدار    غفلت   شود، از خواب   مستهلك   و هوس   در بازار هوي  سكه   به   سكه   زندگي،   هايسرمايه
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  ودي س  و ندامت   است   اعمال، روز وحشتناكي  روز تجسم   كه   يميرا نيز بيدار نما   و ديگران   شويم
 ندهد.  

،  بيداري   فرشته   و دست   نرفته   فرو  غفلت   خواب   به  كه   است   در انتظار كسي   سعادت   بدانيم 
مي   اش گهواره  شقاوترا  و  كمين   ابدي   جنباند،  خواب   كه   است  فردي  در  غفلت،    عميق   در 
 جويد.  خود را مي  زندگي  هايآرمان 

تواند  ، مگر مي آمده تكاپو در   به  كمال   در جاذبة  الهي   برين  از عشق   با برخورداري   كه   كسي
  شريفه   آية   نظر به  بردارد؟! او مدام   دست  اعمال   رسوبات   بيارامد و از پاكسازي  خبري در بي  كه

َئُلونََكْ» رِْْ ِْمنْْْالر وحُْْْقُلِْْْالر وحَِْْْعنَِْْْيس  پروردگار    امر پرسند بگو روح از  ميدرباره روح از تو  :ْْيَْرب َْْْْام 

 جمال   جاذبة   ورود به   بردارد تا شايسته   توشه  روحي و كمال   و جمال   داشته، از جالل   «من است
 گردد.   الهي  و جالل  و كمال 

را    مخلوقات   عالم، اشرف  موجودات   ترينيجد   كه   و هوس   هوي   است  خطرناك   چه   پس،  
مغز،  بي  و آمال   اساسبي  زوهايآر  كه   از آن   كشد. پيش مي   تباهي  خلقت، به   جدي   در كارگاه

  فرستد، بايد با اميدهاي   ديار نيستي   نوردد و به  ما را در هم   معنايپر   مغز و حيات پر   زندگي 
كه   حركت   الهي   محرك  توشة   كرد  و  زاد  تكامل   سالك   محصولش،  اين   در مسير   است   است. 

 ها، پندارند كه ها و ناگواري سختي   آزمايشگاه  ورود به   بدون   ، اما تبهكاران سعادت  حصول   شرط
به  گمان   به  نابينايان  اين   اند، حتي رسيده   هدف   به ْْْوَْ» پردازند  نيز مي  ارشاد ديگران   خود  ْرُبَّ

ْْْی ْبِالت قْْْالن اَسَْْْيا ُمرَُْْْشِقي ْ   را به   مردم   كه  بسا فرد شقاوتمندي   : چه ليل ْعَُْْْهوَْْْوَْْْالن اَسْْْيِْوْاُْيدَْْطبيب 
 .  « خود بيمار است كه را مداوا نمايد، در حالي مردم  را ماَند كه  امر كند، او طبيبي تقوي

  به   را در نهاد انسان   مطلوب   سويبه    و گرايش   و انقطاع   ذاتي  استعداد غناي   متعال   خداي 
دارد،    ناپذير با تكامل آشتي   در مسير حق، تضادي   غير حق   به  رو اتكاياست. از اين   نهاده  وديعه 

 است.   انجان محفل  به  وصول  توانايي براي الزم  فاقد شرايط  صورت  زيرا در اين 
نياْوَْْْاِنَّماْرَُجلَْْْوَْ» نياَْعليِْْْفيْْلُُْيَعوِّْالْْْهاَْمن ْاِحدُْوْْالد  مرد دنيا و    كه   نيست   : جز اين َرُجل ْْْالد 

 . « نكند تكيه  مردي  هيچ  در دنيا به  كه  است  آن، كسي  يگانة

ْالَّذينَْْْوَْ»  الهي   وعدة   بنا به  د، وليرسنمي  مطلق   نيازي بي  خدا به  با اتكاء به   انسان   گرچه
ِدَيَنَُّهم ْ خود را بر آنان    يها ه ند به يقين رااه كه در راه ما كوشيد  يو كسان:ُْْسُبَلناْْْجاَهُدواْفيناَْلَنه 
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 بال  كه  است  خداوندي   از اراده   خدا شعاعي  گردد. اتكاء به مي  نايل   خويش   هدف   به  «نماييم مي
 است  كسي  از آن   معنوي   مقام   اين  روياند. اما تحقق مي   را در انسان   عشق   در فضاي   و پر طيران 

 رسد.   نفس  و كرامت  حرمت  به  كه
لكن   شرم  از ديگران   كه   كسي نمايد  براي   نداشته   ييخود حيا   از نفس   و حياء  او   باشد، 

بزرگان   قائل   ارزشي  خويشتن  ََدِبْْْغاَيَةُْ» اند  فرموده   نيست.  يَِْْْانْْْاال  َتح  ن سانَُْْْيَْيس  ِ ِسهِِْْْمن ْْْاال  :  نَف 

برخوردار گردند    توفيق   از اين   كساني  «خود حياء كند  از نفس   آدمي   كه   است  آن   ادب   نهايت
براي   نايل  نفس   عظمت   ادراك   به   كه احترام   چنين   آيند.  بديهي  نفس   به   افرادي،    تريناز 

البته ضرورت   احترام   مبادا اين   كه  است   ضروري  باريك   نكته   اين   به   را التفات   سالك  ها است. 
و    دنيوي  حيات   آنها تباهي   و از جمله   بسيار است   آن   منفي   نتايج  باشد، كه   خودخواهي  معلول 
 است.   اخروي

احترام   نفس   به  كه   است  قطعي   كسي   براي  تكامل  و عظمت،    احترام   گزارد. چنين   خود 
  رساند، مبهمات  كمال  امر را به  اين كه است. كسي  خداوندي  و از مشيت بوده معنوي  مقام يك 

معلوم  بسياري   الت و مجهو او  اگرچه  و مكشوف   بر   لحظات   به  نسبت  و تخمين   حدس   گردد. 
  در اين   انسان  علم   پذير است، ولي امكان   گذشته   به   و مقايسه   با تشابه  آن   و كيفيات   رواني  آينده 
براي  كامل   زمينه  مگر  به   تزكيه  مراتب   كه   كساني  نخواهد شد،  را  اعلي  خود  اند،  رسانده  حد 
 دانند.  نمي  ديگران  را كه  دانند آنچه خدا مي  خواست  به ايشان 

قبال  انسان   روحي   نوسانات  در  رواني،  معرض   همواره   و  اين   خوردن   فريب   در  و   است، 
 است:   رفع  قابل اساسي با دو عامل  اختياري  ضعف 

آنها از    و تفكيك   حقايق  و تشخيص   شناخت  براي  و تفكر و تعقل   الهي  عقل   تقويت  -  اول 
آدمي   در دل   آرامشي  تجّلي   موجب   موفقيت   چنين  و خياالت. حصول   اوهام  از  مي  شده،  داند 
انجام  عمد و آگاهي   روي اين نكرده    كوتاهي  وظايف  در  از    ناشي  ضعف   صورت، هم   است. در 

 گردد. مي  از تقصير برطرف  ناشي اضطراب  ابد و هم يمي  تقليل   تا حدود زيادي  آينده  به جهل 
شگفت   آن   آفريننده   دست   به  حيات   رشته   كه   اين   به   توجه   -  دوم آثار  اين است.    انگيز 

 شود. مي  بخش و حيات  سازنده قدرت  به ويرانگر مبّدل  ضعف  بالفاصله كه  است  يحدّ  به  توجه
مراتب   الهي   سالك به   باطني  قدرت   بايد  را  ضعف   كمال   خود  ناتواني  رسانده،  بر    و  را 

 عزت   بكوشد. بايد اعتقاد نمايد كه   نفس   و كرامت   عزت   تحصيل   ندهد و در جهت   راه   خويشتن 
ذلت  ديگري   عزت   كه   از خداست. كسي   و  دِر  از  بلكه   را  نشود  عزيز  مراتب   بجويد،   ش ذلت   بر 
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گردد.    افزوده
 . 

الهي   احكام  آورد و طبق   ايمان   اگر كسي  اوامر   و منصب   مقام  تعالي  رفتار كند، خداي   و 
گردد، او را    گردان از خدا رو   گرفته   را در پيش   باطل   راه  كه   يفرمايد؛ و كس  را بر او كرامت   عزت 
َْشيء َْْْعليْْاِنََّكْْْال َخي رُْْْبَِيِدكَْْْتَشاءَُْْْمنْْْتُِذل ْْْوَْْْْتَشاءُْْ َْمنْْْتُِعز ْ»نمايد    ذليل    ي هر كه را خواه   :َْقدير ُْْْكلِّ

ها به دست توست و تو بر هر چيز  همه خوبي  ، يخوار گردان  يو هر كه را خواه   يعزت بخش
پس «يتواناي اين   عزت   حصول   الزمة   .  اعطاء  راه   مقام  و  اتخاذ  عزت   باطني،  آن   خداست.   از 

مؤ   خداست  از  غير  عارف   من و  درگاه  كسي  و  در  عّزت   را  ُةْْْلِل هِْْْوَْ»  نيست  او  ْوَْْْلَِرُسولِهِْْْوَْْْال ِعزَّ
 كه   ظاهري  هاي. بسا عزت« عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است:ِْْمنينَْلِل ُمؤ

مذلت   خواري   باطنا  بسا ذلت  و  و  پيشگاه   باطنا   كه   ظاهري  هاي است،  و    عزت   سبب  الهي   در 
نخواهد    ّزتگردد، هرگز ع  جاوداني  و عذاب   ذلت  موجب   آنچه   است. مسلما   جاوداني  ارجمندي 

 بود. 
ها در خود  آثار و نشانه  آن   با جستجوي  هر كسي   كه   است  را عاليمي   حق   درگاه  عزيزان 

  كسي   من است. مؤ   نفس   و غناي   عاليم، عزت   آن   پردازد. از جمله   خويشتن   ارزيابي  تواند به مي
نيست،    دنيوي   و منال   مال   داشتن   اند: غنا به فرموده   باشد، بزرگان   نفس   عزت   داراي   كه   است
لحاظ  كه   است   كسي  غني   بلكه  مردان   غني  نفس   از  رفع ِ گاه  به  الهي   باشد.  يا      و  خود  نياز 

كه   عمل   چنان   ديگري عزت   كنند  لطمه   نفس   بر  غير،  يا  حضرت   اي خود  نيايد.    رسول   وارد 
ال َحو»   فرمايد:مي   )ص(اكرم ُلُبواْ ةِْْْائِجَْاُط  َن ُفسِْْْبِِعزَّ عزت اال  با  يعني« كنيد  حاجت  طلب  نفس   :  در    . 

 وارد نيايد.  شما خطري نفس  و عزت  بر شرافت  نهيد كه  در ميان  نياز خود را با ديگري  صورتي 

  باشند و لذا اگر كسي   نياز ديگران   رفع   آمادة  نشاط  با كمال   آنانند كه   حق   درگاه  عزيزان 
 يقين   كه   رواست   كسي   ار نياز به اظه  نكنند. البته   يگانگي   را اظهار ننمايد، با او احساس  نيازش 

از    بار بهتر است  با عزت، هزاران   فرمايد: مرگ مي  )ع(حسين   او باشد. حضرت   نفس   غنا و عزت   به
 با ذلت.  زندگي 

تو را    توست، ولو ظاهربينان   از آن   و عزت   پيروزي  كه   حق! ترديد مكن   طريق   سالك  اي 
 من كجا، مؤ  فرمايد: ما كجا و ذلت مي  السالم عليه   حسين   امام   حضرت   كه   پندارند، چنان   مغلوب 

پسندد و نيز فرمود  را بر ما نمي  آن  )س(زهرا  حضرت  پاك  و دامان  كجا! خدا و رسول  كجا و ذلت
قرْْاُقِر ْال» ِ ليلِْْْارِْبِاال  فرار    مانند بردگان  و نه   كنماقرار مي   مانند ذليالن   : نه ال َعبيدِْْْارِْبِال َفرْْفِر ْاُْالْْْوَْْْالذَّ

 . « نمايممي
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مؤ   آري،  حقانيت  من اقرار  باطل  حقي  بر  يا  شهامت  توأم   باطلي  بودن   و  چه   با  از    است، 
 ايمان   در مراتب   از نقص   ناشي  فضايل   اين   است. فقدان   و شجاعت  من، رشادت مؤ   الهيه   صفات 

نيز   و  قُْ»فرمايد:مي است،  د  ُبْاْْوَِْْْعز َْْْالصِّ ز ْْْل ِكذ  راستيَعج  دروغ،    است   عزت   :  ذلتو  و  . «عجز 
و    و تهمت  دروغ   نفس، مرتكب   و عزت   شهامت   و صاحب  است  من مؤ  و عالمت   پيشه   راستي، 

َْال غيَبَةُْ»  فرمايد: مي   متقيان   موالي   است. حضرت   و حقيران   دونان  گردد، اينها از عاليم افترا نمي 
دُْ غيبت،  ال عاِجزُِْْْجه  است  انسان   فعاليت  نهايت :  پس «عاجز  غير   تالش   آخرين   .  و    من مؤ مرد 

خود   در مرام   و موفقيت   سعادت   است؛ او اينها را وسيله  فاسق، غيبت، تهمت، افترا و بدگويي
 پندارد.  

ُُمورَِْْْخيرُْ»   چه  ،رو هستندنفس، ميانه   عزت   صاحبان َسُطهاْْْاال  ترين  کارها معتدل بهترين  :َْْاو 

  تندخو باش   اياندازه   به   ، نه رو باشميانه   فرمايد: در هر كاري مي  ع()صادق   . حضرت «آنها است
ترا تحقير    مردم   و عاجز كه   ضعيف   اياندازه   به   كنند، و نه   تو وحشت  به  از نزديكي   مردم   كه

 نمايند.  
  تواضع   اين   كه   خصوص   است، به   و سخاوت   حق، تواضع   درگاه  ديگر عزيزان   هاياز نشانه  

اغنياء  حضرت   به   نسبت   از  باشد.  َسنَْ»  فرموده   )ع(علي   فقرا  َاح  َْْْاُضعُْتَوْْْماْ ُفَقراال  لِل  نِياِءْ   چه   :ْاءْغ 

و   حق   رضاي   به  اغنياء   به   فقراست  اعتنايي برتر بي  ؛ از آن « فقرا  به  نسبت   اغنياء   تواضع   زيباست
به   جهت   به عزت   اعتماد  و  آن   خدا  سخاوت   نفس.  نشانه   بزرگوار  از  شمارد،  مي   من مؤ   هايرا 

 است.   مقبول   متقي ز انسان ا  عمل  الهي در پيشگاه باشد، چه  حق  رضاي  به كه  سخاوتي

جملة   بخيل  هدف   كردگان گم خود    از  دنياست  اصيل   است،  آن  او  جز    مطلوبي  كمال   و 
تثبيت  دنيا  در  او  تحكيم   ندارد.  واقعي  « من» شده،    و  امكانات   خويش   و خود  با    دنيوي   را جز 

 شناسد.  نمي
بخيل مي   السالم عليه   علي   حضرت  اوقات   فرمايد:  اكثر  لكن   ثروت   در پي  در    و غنا است، 

پي  هرچه  مراتب   نيازهاي  رفع   در  بر  بكوشد،  مانند  مي   افزوده  فقرش   خود  دنيا  در  او  شود. 
او در دنيا    .قرار گيرد  ال و سؤ  حساب   در معرض   توانگران   بسان  كند و در آخرت   زندگي  فقيران 

 است.   خوار و مفلوك  و عقبي 
كرامت  عزت   حصول   بنابراين مستلزم   و  انقالب   تحول   يك   نفس،  در    دروني  عميق   و 

  هاي گرايش   است، لكن   الهي، معنوي   مردان   هايها و گرايش هاست. كشش ها و خواسته كشش 
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مسلما   مادي   الهي غير   هايانسان  نوع   اين   است؛  هم   سنخيتي   گرايش   دو  و    هـ نداشت  با 
 ناسازگارند. 

  راه   كسي   
  نفس   عليه كند، بر   مبارزه  با خويشتن   اول   در مرتبة   شود كه  نايل   ابدي   سعادت   خدا رود و به 

را    مافات   و جبران   عبادت   پردازد، سختي  و باطني  ظاهري   مبارزه به   با آن   نموده   خود قيام   اّماره 
است.  او چشانده    را به   معصيت   لذت   كه  بچشاند، همچنان   بر بدنش 

 . 
را    نفس   اول   است. در مرحلة   اّماره  نفس  عليه بر   عارف  سالك  و نهضت  انقالب   آري  خود 

  نمايد، در راه   قيام   عدالت   به  آمده بر   توبه  مقام   دهد، به قرار مي   و اصالح   مورد محاكمه، مجازات 
ايثار و فداكاري   بشريت، آمادة  عالم   سعادت  براي   گذشته   مادي  خدا از منافع  شود؛   جانبازي، 

 كند.  مي  حركت و نفساني مادي  منافع  عليه بر  شجاعانه الهي  سالك  كه  است  ايثار حالتي  چه،
 و فريفته   پرداخته، شيفته   مبارزه  خود به  با نفس   انسان   كه  است   ها آن شجاعت   برترين 

  امور باطل  نباشد، در رديف   با معنويات   توأم   كه   دنيوي   امكانات   نباشد، بداند آن   دنيوي   مقامات 
َبدُْ»   فرمايد:مي   قرآن  كه   است، چنان   ماندني  و حق   رفتني   از بين   اطلو ب  است الزَّ َْهُبَْفَيذ َْْْفَامَّاْ
ُكُثْْْالن اَسَْْْام اْماَْيَن َفعُْْْوَُْْْجفاء ْ َر ضِِْْْفيَْْْفَيم  آنچه به    يرود ولمي بيرون افتاده از ميان    ، اما كفْْ:ْاال 

 . «ماندي م يزمين باقرساند در  مي مردم سود  

اگر طالب  طريق  سالكين   اي    ديو شهوت   و پاي  هستيد، بگذاريد دست   نفس   عزت  حق! 
به  عقل   شما  سراج   بسته  الهي   زنجير  بگذاريد  فروغ   شود.  از  شما   كرده  استضائه   ابديت   اميد 
پيروز    منحوس   و نياز آيد و بر اميال راز    مقام   شما به  هاي كند. بگذاريد جان   نورافشاني  همواره 

تعلقات  بر  و  بازار    برافشاند، كه   دامن   هست   از هرچه   نبندد و جز دوست  دل   يمادّ   گردد  در 
از    دل  شيفتگي   نپذيرند، كه   دل جز شيفته  ، جانان  نخرند. در محفل   و عفت   جز عشق   حقيقت
 است.   الهي  خاص  عنايت

كه حق   طريق   سالكين   اي  بدانيد  عشق   ،  محبت   اگر  نكند،    نورافشاني  حق   توفيق   به  و 
 افتند.    بلغزند و فرو راهگذران 

در    رواز نكنيد، پ  تخيالت   ننشينيد و در اوج   احالم   هايبال   حق! بر روي  طريق   سالكين   اي 
 رسيد.  جانان منزل سر  بكوشيد تا به  اخالق  و تهذيب  نفس  تزكيه 
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برافراشتند    فروزان   هاي مشعل  الهي  يم. محبوبين يخود آ  يد به يحق! بيا   طريق   سالكين   اي  
راه بيراهه   تا  از  مراحل   را  طي   حق   طريق   بشناسيم،  به   يم ينما   را  رسيم.    تا  مقصود  و  مقصد 

 و بر مراتب  آرزوها بكاهيم   يد از مراتب يكمتر، بيا   و استقامت   اما مجاهدات   آرزوها بسيار است 
 يم.  يبيفزا و استقامت  مجاهدت 

خود    و پر روح  بال  و تعهد الهي   توبه  به   كه  ده  توفيق   درگاهت  محبوبين   جان  ترا به   الهي، 
 پرواز آوريم.    به  دوست را در فضاي  سته نشو قفس  بسته پا  مرغ  يم. اين يرا بيارا

اين   اصول   ترين از سازنده  يكي  َلعُْْْالرِّجالِِْْْهَممُْ»   است  رهنمود حكيمانه  انساني،  :  ال ِجبالَْْْتَق 

برميكوه  مردان   هاي همت  از جا  را  همت « كندها  انسان حق   توفيق   به   عالي  .  به   ،    سرمنزل   را 
 رساند.  مقصود و مقصد مي 

ارادة  توأم   همت   ساير شرايط   است. جمع   انسان   الهي  ارادة   معلول   عالي  همت  ضعيف،    با 
هستي مثمر   اگر  نيست.  هستي   نشاني  كاينات  ثمر  همه   خداوندي   از  و  معارف   علوم  دارد   و 
 است.  خداوندي  از ارادة اينيز جلوه انسان  الهي  است، ارادة  خداوندي از علم  اي ونهنم بشري

ءُْ»   :پرواز كند  عاليه  مقامات   تواند به مي  الهي   همت   واسطه   به  انسان  تِهَِْْْيطيرَُْْْال َمر  َْكالطَّيرِْْْبِِهمَّ
  « نمايدچنان که پرنده با دوبالش پرواز می کند، هم انسان به همت خود پرواز می :ْْبَِجناَحي هَِْْْيطيرُْ

مي  نيز  به و  تقرب   به   مادي   امكانات  واسطة   تواند  به   خدا  و    طبيعي  تمتع   كه   شرطي  جويد، 
ْاِن يْ»يابد    رهايي  شرك   وار از آفت قرار نگيرد، تا ابراهيم   نفس  هواي   و در تصرف  نداشته   بهيمي 

رُِكونَْْْء ْيَْبر تُش  اْ برابيزارم  من  ْْ:ِْمم  آنچه  شريك    ي از  دل   «يد دهي مقرار  خدا  بندد    به   و  خدا 

ُتْ» ه  ِهَيَْْْوجَّ موَْْْفَطرَْْْلِلَّذيَْْْوج  َر َضْْْوَْْْاِتْالسَّ سو  ي رو:ْْاال  به  را  كه    يكس  يخود  گردانيدم 

و    تبارك   رساند، خداي   كمال   را به   خويش   . و اگر همت «است   و زمين را پديد آورده  ها آسمان 

نَْفاَْْئاِل ْعاَْْوَجَدكَْْوَْ» الهي  از غناي است عبارت  فرمايد كه  عنايت مقام ترين او را عالي تعالي و  :ْْی ْغ 

تنگدست  را  و   تو  گردانيد بي  يافت  حضرت «نياز  آن   السالم عليه   سليمان   .  وجود  و    مملكت  با 
  و ناني   بافتمي   زنبيل   خويش   مبارك   دست  بود، به  نرسانده  كمال   خود را به   تا همت   حشمت 

 كرد.  مي  حاصل  تكلف  به
  را به   امكانات   خداست، چرا آن   به  تقرب   موجب   مادي   امكانات  كه   پرسد اكنون   اگر كسي 

  باالترين   و تعالي  تبارك   خداي   كه  اين   نفرمود؟ پاسخ  عنايت   آلهو  عليه    الل  ود صلي خ  حبيب 
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لُْْْكانَْْْوَْ»خود نهاد    را در اختيار محبوب   امكانات  و فضل خدا بر تو همواره  َعظيما َْْْعَلي َكْْْالل هَِْْْفض 

بود آن «بزرگ  تخّلق   عظيم   فضل   كدام   ،  تو  :َْْعظيم ُْْْخُلق ْْْی َْلَعلْْاِنََّكْْْوَْ»خدا    اخالق   به  بود؟  و 

 . «ي دارياه اخالق عظيم و برجست 

كند    شكار   « خود را به من بنما :َْْارِنيْ» را با تير و كمان   وصال  مرغ   خواست   موسي  حضرت 
ِاكرام   با صد هزاران    اعلي ّ را در حد   وصال   آن   نتوانست، لكن   )ص(خدا   حبيب   شست   به   ِاعزاز و 

ْ»  از خدا خواست   ت مّن  با هزاران   سليمان   نهادند. حضرت  َْْْربِّ به    يلك پروردگارا ُم  :ُمل كا ْْْليَْْْهب 

  آفت  به  كه   نگذشت   چندي   نيازمند او نهادند، ولي  دست  به   مملكت  ناقه   زمام  « دار  ي من ارزان

َبَب ُتْْاِن يْ» َْْاح   مبتال گرديد.   «اسبان را ترجيح دادم   يمن دوست  به راستی که:ْال َخي رُِْْحبَّ
دو جهان   المنتهيسدرةدر    كه   )ص(اكرم  رسول   حضرت  عرضه   بود،  او  بر  به   را  او    كردند، 

ِْمن ْْْی ْا ْرََْْْلَقد ْ»كردند    او را عنايت  مقصود دو جهان   در آنها ننگريست، الجرم  همت   چشم  گوشة
 . « از آيات بزرگ پروردگار خود را بديدبرخی كه  يبه راست:ْال ُكب ريَْْربِّهِْْا ياِتْ

  خواستار همت   كه   دارد. كسي   بر   در   ايمفيد و سازنده   العادهفوق   نتايج  و الهي   عالي  همت 
 اين   بدون   آورد. زيرا نه در   تحقق   مقام  را در خود به   و بردباري  يي شكيبا   بلند است، بايد كمال 

َْال ِحل مُْ»  است   بخش ثمر   همتي، صبر و شكيباييبلند   بدون   رسيد و نه   عالي  همت   به   توان دو مي 
َناُةْْْوَْ ُعُلو ْيَُْْْا مانِْتَوْْْاال  ةِْْْن تُِجُهماْ شكيباييال ِهمَّ بردباري  :  قرين   و  همت دو  علّو  نتيجه   ند،  را    آنها 

 . « دهدمي
و امور غير    و از موضوعات   است  امور الهي   به  عارف   سالك  و اشتياق   تمايل، ارادت   اصوالا 

  مضّر، كه   نه   و حياتي  رواني  هايپديده  اين   حق   رهرو طريق   است. براي   متنّفر و گريزان   الهي 
بايد مهار    است. آنچه   حيات   ادامة   عوامل   ترين و بنيادي  ذات   صيانت  وسايل   تريناز اساسي  يكي 

اين   كه   است  الهي   قانون  عليه   و طغيان   شود، جريان انسان  دست  به  عظمي   نعم   مبادا    خود 
بكوشد    و اشتياق   ارادت   الهي   در تقويت  كه  است   واقعي   گردد. لذا بر جوينده   نقمت  به   مبّدل 

 قرار گيرد.   و نابودي شدن  متالشي خود او در معرض  گرنهو

را   عالي  تواند همت مي دارد و حتي   انسان  و اشتياق   بر اراده   تأثير سوئي  كه   از عواملي  يكي 
يا غير    و حقيقي،  است: الهي   دوگونه  و آالم   است. لذات   او راكد گذارد، لذايذ و آالم   در درون 

و يا  در لذت  و اهتزازي  است. تمّوج  الهي شود غير  انحراف  سبب  كه و َالمي  و مجازي؛ لذت  الهي 
 سازد.  راكد و متوقف  آدمي  در درون  بيش  ورا كم   اراده  و آزادي  تواند آگاهي الهي، مي غير  الم 
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  هاي و آرمان   اصول   تأثير و فعاليت   مانع   كه   است   يحد   به   ديدهدو پ  تأثير اين   شدت   گاهي
الم مي   انساني و  درد  به مي  شود.  مختل   انسان   روان   قدري   تواند  كه س  را  و    تعدي   موجب   ازد 

حقوق  بر  شوق  ديگران   تجاوز  يا  جامعه مي   لذتي   تحصيل   گردد؛  به   اي تواند   هالكت   ورطة   را 
دو    از اين  ناشي  شرمانةبي  ها و تجاوزهاي ها و تعدي از خودباختگي  مشحون   بشري  اندازد. تاريخ 

است.    پديده 
   

همواره  انسان  مراتب   بايد  انبساط  خويش   معنوي   قدرت   بر  در  و  انقباض   بيفزايد  و    و 
حدّ   نوسانات در  را  خود  تفريط   افراط   به   داشته   نگه   تعادل   قلبي،  حضرت   و    ع( )صادق  نگرايد. 

 گرايد. خوشا به   سستي  به   پديد آيد و سپس   و انبساط   نشاط  گاهيگاه   هر كسي  فرموده: براي 
را    فرمايد: هر عبادتينيز مي   )ص(اكرم  رسول   خير شود. حضرت   او رو به   سستي   كه   كسي  حال

شود،   منتهي   من   او بر سنت  عبادت   طنشا   كه   گرايد، كسي  سستي  به  سپس   كه  است  نشاطي
 است.  شده   باشد، گمراه  من  سنت و اگر مخالف يافته  هدايت 

و    در انقباض   عيني   و جهان  و غرايز حيواني  بدن   خود را با طبيعت   ارتباط   حقيقي   اگر منِ 
 مادي   را از عاليق   من   است   توانسته   رساند، روح   انساني  اعالي   حدّ   به   مختلف   و نوسانات   انبساط

از    باض و انق  گشته، سستي   ساقط  بودناز هدف    طبيعي   و انبساط  مقام، نشاط  برهاند. در اين 
خود    وظايف  انجام  به  و نشاط  انبساط  جستجوي   بدون   حقيقي   بردارد، و مِن  دست   حقيقيِ من 

ارتباط   انسان   اجزاء حيات   همانا مديريت  پردازد، كه  با جهان   و   است. در مسير حق   عيني   او 
 منحرف بدان  توجهيبي جهت  به كه  ا سالكيني گردد، بس مبذول  خاصي توجه  نكات  اين  بايد به

 گرديدند.  

از علّو همت   عاملي   هيچ   كه   بايد دانست  امر نيست. تنها علّو    با اين   در مقابله  نيرومندتر 
آرامش مي  همت  ثبات   تواند  تأثيرات   انسان   و  برابر  ب  حفظ   دو پديده  آن   منفي  را در  ا  نمايد و 

 كند.   را تضمين  معرفت  كمال  به  روح، وصول  با راز اصلي  انسان  آشنا ساختن 
بر    هاييپرده  دو پديده   تا مبادا اين   است   بسيار الزم   و لذايذ، دقت   آالم   در حصول   بنابراين

  شدن جز واقع    امر راهي   اين   تحقق   نمايند؛ براي   محروم  را از آن   كشند و آدمي   روح   راز اصلي 
 نيست.    الوهيت  جاذبه در ميدان 

  ر درخشش ـبش در حيات  هـك  ت ـاس ي ـارزشر  ـا و پـار زيبـبسي  ات ـكلم ه ـ لـاز جم حّريت
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ْْرَُجل ُْْْهوَْ»   بيان   كه   برخوردار است   الهي   محتواي   از چنان   مقدس   كلمه   دارد. اين   اي كننده خيره
رِْْمنَْ َح  آزادگان است:ْْارِْاال  از  مردی   كافي   شخصيت   يك   عظمت   توصيف   براي   تنهايي  به   «او 

است.   و شيطاني  نفساني  قيود و زنجيرهاي   از همه   انسان   آزادگي   گوياي  حالت  اين   است. چه، 
ةِْْْنَهاَيَةَُْْْيَةَُْال ُحرِّْ» اند  فرموده   بزرگان نهايتال ُعُبوِديََّ آزادگي،  آري، « است  عبوديت  و كمال   :    چون  . 

 آزاد گردد.  خود و ديگران  رسد، از بندگي مقام اين  به بنده 
ْوَْْْدين َْْْْلُكم ْْ َْيُكنَْْْلم ْْْاِن ْ» فرمود     امّيه ِ آل   بردگان  به   و حقيقت، خطاب   حق   راه   َسرور شهيدان 

َتُم ْ رَفُكوْْْال َمعادَْْْتَخاُفونَْالُْْْكن  در    ترسيد، اقالا نداريد و از معاد نمي   اگر شما دين   ُدن ياُكم ْْْفيْْْارا ْنُواَْاح 
 را زير پا نگذاريد.   انساني قدر اصول  و اين  « مرد باشيدآزاد  دنيايتان

حضرت   آنچه  آن   سيدالشهداء   را  نه   مطالبه   فرومايگان   از  اعالي   نمود،    كه   حّريت   حد 
ُْْحر َْْْانَتْ»  فرمود كه   يزيد رياحي  بن  حّر  را در حق   حّريت  واالي   بود. اما مرتبة   از آن   ايمرحله 

ت َكْ َسمَّ آزاد اُم َكَْْْكماْ تو  اعلي   ، چرا كه «استناميده  ترا    مادرت   كه   همچنان   مردي:   او در حد 
 را از قيود دنيا آزاد نمود.   خويشتن 

ثر او مؤ   و روحي   دهد، در دو ُبعد ماديمي   انجام   مطلوبي  تحصيل   براي  انسان   را كه   اعمالي 
 انساني.  باشد و يا غير   انساني  او موضوعات  مطلوبات  ه ك از اين  است، اعم 

عملي  حّريت  كه   هر  انساني   با  غير  نباشد،  عشق   است   سازگار  عالقه   مانند   به   مفرط   و 
 خود قرار دهد.   جاذبه را تحت  رسد و انسان  مطلق  هدف   مرحلة  به  كه  يحدّ  به مخدوم 
آنچه   بي  جلوه   مطلق   هدف   هر  همه كند،  تفكرات   و عواطف  اميال   ترديد  تجسيم   و  و    و 

فعاليت   ون ئش  و همة   و تصميم   اراده  به   انسان   هايو  نمايد.  مي   خود جذب   سوي  را 
  

شود. اختيار آنها ميدنيا و اسير بي   مقتضيات   ، دستخوش اراده   و سستي  جهل   سبب   به  انسان 
دنيا   هاياز خواستني   بند و زنجيري   به   خود را مانند كودكان   دون، شخصيت  دنياي   مجذوبين 

 كشند.  مي

تحصيل   انسان  در  كه   حّريت  بايد  بداند  و    وگرنه  اوستخود    آن   تداوم   ضامن   بكوشد 
  گيريبرده  ، با اسباب پرستانقدرت   غير انساني  تر از آن، حركات و مزاحم  نيرومند نفس   طبيعت 

  ترين با ارزش   شناسو هدف   آگاه  هايانسان   جهت  زنجير خواهند كشيد. بدين   را به   خود، آدمي 
 مقاومت  ، علت كربال  خونين   در واقعة   اند. بزرگان نموده   صرف   حّريت  حفظ   خود را در راه   تالش 

طاغوت  برابر  طاغوتيان   در  جان   زمان   و  از  مطلوبيت  گذشتگيو  مطروديت  الهي  حّريت  را،    و 
 اند.  متذكر شده  و پستي  ذلت
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حيات  حقيقت،  بي   حّريت  بدون   در  خورشيد  است.همچو   حّريت  مقام   به  كه  كسي  نور 
امكانات  بلند در رشد و    آشنا گردد و با همت   خويش   باطني   و استعدادها و نيروهاي  رسد، با 

ايمان   شكوفايي با  و  بكوشد  اعتقاد محكم   آنها  تسليم   و  بردگي  از  مقابل   و    امتناع   ديگران   در 
مهار    از وانهادن   محروميت، ناشي  رد از ايند  احساس   و فقدان   كمال  به  اشتياق   ورزد. اما عدم 

استعدادهاي   امكانات  يك   ساختن   و سپري  اختيار خود طبيعي   به  خويش   و  در    زندگي  عمر 
نياْاَِْْماْال َحيوُةْْوَْ» است  فريبنده  . « فريبنده نيست  يدنيا جز كاال يو زندگان :ال ُغُرورَِْْمتاعُْْال ْالد 

همت مستلزم    حّريت حصول   است  علّو  شكوفايي   همت،   چنين   و  گرو    گرايي عظمت   در 
تأثيرات   دارد كه   عظمتي   با   چنان   اتكاي   نقطة   نياز به   هم   است، و آن   انسان   نهادين  بتواند بر 
 نيست.  احديت  اقدس  جز ذات  آيد و آن  ها و شدايد غالب سختي 

مقام   ثروت   هيچ  نعمتي   و  اين   و  از  از    خويش   خداي   انسان   كه   ست ني  باالتر  بشناسد،  را 
آزادگان اين  َسرور  َوَجدَْماذ»   فرمايد:مي   رو  َوَجَدكَْْ َْمنَْْْفَقدَْْْالَّذيَْْْماْْْوََْْْفَقَدكََْْْمن ْْْاْ چيز    چه   الهي،   :ْ

 و آزادگي  واقعي   حّريت  است  اين   «ترا يافت؟!   كه  كرد، كسي  گم  كرد و چه  ترا گم   كه  آن   يافت
  جز خدا، در معرض  ي ياتكا   هر نقطة   داند كه جز خدا نيست، او مي  كسي  چنين   حقيقي. اتكاي

 است.   و تزلزل فناء 
دهد  مي   نشان  روشني به    تاريخ  بر صفحات   و يا مروري   خويش   پيرامون   حوادث   به   نگاهي

از نقطة   كه   افرادي   نقطه   از همان   هم   ايشان   اند، سقوطاتكاء كرده   ديگري  نقاط  به  ازلي   غير 
 است.  شده  ناشي

نيز همه   عليبن    حسين   رت و حض  ابيطالب بن  علي    حضرت    به   )ع(معصومين  حضرات   و 
 اند.  و تفسير كرده  را ارائه  و آزادگي خويش، حّريت  و رفتار و سيرة  در كالم  وجهي  ترينعالي

خدا،    راز رسول   همدم   ، اي خدا  خليل   نور ديدة   فرزند ابيطالب، اي   ، اي منيناميرالمؤ   اي 
 منصب   كه   رسيدي   مقام   آن   الهي، به  محبوب   ما، درود بر تو اي   دل   آرام   وجود مقدس، اي   اي 

 داشتند.   بر تو ارزاني خدا  حبيب  وسيله به  پروردگار متعال اذن  را به  مواليي 
كه  حقيقتي   چه   اين   الهي،  محبوب   اي  دست  عاليق   زنجيرهاي   بود  پاي  بر  تو    جان   و 

تو    سراغ  به   نفساني  امواج   و انواع   آن   و مقامات   دنيا، تجمالت   كه  داشتي   حقيقتي  چه نپيچيد؟  
 خود را، ارادة   دل   گردد، منطقه   تو نزديك   روح   منطقه   به  تو نتوانست   حّريت  از هراس   آمد، لكن 

 و خدا بود.   بستي، تو بودي  خود را بر همه 
نشود. تنها    وارد آن   همه ببندد تا كسي  روي   خود را به   رادةا   تواند منطقه مي  انسان   آري، 

 كمال   وسيله   درآورد و به   حركت   را به  خويش   شده، روح   الهي   منطقه  تواند وارد آن خود او مي 
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به   را در دل   و اخالص، حّريت   تقوي اين   تحقق   مقام   خود  مغز    كه   است  حّريتي  همان   آورد. 
 است.   تكاپو انداخته  را به   و اولياء و اوصياء انبياء  و حضرات  داده  را تكان  بزرگان همه 

بزرگ آزاد   اي  آزادي   ايجلوه  كه   مرد  نمايان   خداوندي   از  تو  عنايت  در  با  بيا  او   است، 
را از راز    ها بگشا و همه انسان   و پاي  را از دست   بقاء  تنازع   حاميان   و فريباي   طاليي   زنجيرهاي 

 برخوردار فرما.   است  حّريت كه  روح  اصلي 

بيماری بدن، بيماری  شديدتر از  :ْْال َقلِبَْْْمَرضُْْْال َبَدنَِْْْمَرضِِْْْمن َْْْاَشد ْ»  

است اين « دل  از  خودشناسي.  كامل   رو  تطهير  شرايط   پيمانة  و  از  از    برخورداري  اصلي   دل، 
 است.   و آزادگي  حّريت

  و دافعه   جاذبه  و كيفيت   و دنيا و كميت  انسان  ميان   ، ارتباطو حّريت  خودشناسي  بدون 
 از دست   و اخروي   امور دنيوي   تنظيم   به   خود را نسبت   نشده، توانايي  بر او روشن   دنيوي   عوامل 

را    تواند آن مي  آورد، چگونهدر   تحقق   مقام  را در خود به   الهي   نتواند نظم   كه   خواهد داد. فردي 
 وجود آورد؟!   به ديگران  هايدر دل 
آدمي   مي  حقيقت  اين   اگر  كمال   جمال   كه   پذيرفترا  الهي   حّدبي  و  مرز  انتظار    و  در 

باخت.  زودگذر نمي   هاييينما و زيبا كمال   فريبندة   هاي پديده  اوست، هرگز خود را در راه
اگر    .

را ارضاء نمايد، هرگز   من   طبيعي   تواند تنها سطح دنيا مي   اين   برند كه   پي  معني   اين   به   آنان
 كنند.  نمي دنيا محبوس  حب را در زندان  آن  واالي  سطوح 

آن الهي  نشيمنگاه  دل   كه   ده  توفيق   ،  الهي   ما  باشد.  آن تو  ِعن دَْ» نور    كه   خواهيم   ،  َْانَاْ
 گردد. ما متجلي   در دل «يشانما  های شکستهمن در نزد دل :ْْقُُلوبِِهم ْْال ُمن َكِسَرةِْ

ْوََْْْسمائيْْالْْوََْْْار ضيُْْْعنيَْيسَْالْ»  و  تو باشد  فرمان   انقياد به   در كمال  كه   خواهيم   دلي  الهي، 
َيَسُعنيْ مؤمن :ْْال ُمؤِمنِْْْيَْعب دِْْْقَل ُبْْْاِنَّماْ بنده  قلب  ولی  فرانگيرند  مرا  آسمانم  و  فرا   م زمين    مرا 

متجلي   «گيرد ما  الهي،  در  از مصقل   دل   كه   ده  توفيق   شود.  يابد و    صقالت   «الل هُْْْالَّْاِْْْاِلهَْْْال»   ما 
 ما محو و نابود گردد.    دل  از لوح  زنگار آلودگي 

 و   گراييرا از بيهوده  آدمي  هـك است  و اجتماعي  فردي  وظايف ، احساس حّريت از آثار مهم 
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مي   هدفي بي چنين آزاد  با  حيوانيت مي  انسان   آزادگي   سازد.  مرز  از  قلمرو    گذشته   تواند  وارد 
اين   انسانيت اگر  اجتماعي   در درون   احساس  گردد.  واقع   به  افراد  در  نيايد،    كاري  هيچ   وجود 

از خويشتن   احساس   كردنخنثي    براي   عذري   است. هيچ نشده    انجام   اجتماع   آن   براي   گريز 
 ديگران؟!   خود پذيرد و نه  نه كه  است عذر و پوزشي  چه  نيست، اين 

و   رفتار منطقي   نياورده، تواناييدر   تحقق   مقام   را در خود به   نور حّريت  كه   فرد يا اجتماعي
خويشتن  شدهحساب   هدف   با  لذا  ندارد،  بي  هايگيري را  اعمال او  مبهم   اساس،  همواره   او    و 

 خواهد بود.  جبري  يا شبه جبري  تأثير عوامل  تحت 
عالئم  از  نتايج  ديگر  ادراك حّريت  تحقق   و  مبارزه   الهي   قدرت   تحصيل   ضرورت   ،  با   و 

  دامنگير اكثر مردم  كه  ناتواني  و ادامة   ضعف   ايجاد عوامل   خبر است. چهاز خدا بي   قدرتمندان 
 است.   ال و سؤ  اخذهمورد مؤ شدت  به  الهي  شده، در پيشگاه

با   آن، مبارزه   به   توجهيو بي   بوده  انساني   مهم   از فرايض   ناتواني،  رفع   براي  قدرت   تحصيل 
ادامة   الهي   مشيت  امكان   ضعف  است؛  وجود  نوعي  قدرت   تحصيل   با  است.   خودكشي  نيز 

  نابودي   ، ديدن غارتگر   اقوياي  ها توسطانسان   حيات   عصارة   بردنيغما    به  و مشاهده   پروريتن 
 است.  بردگي به  ايت و رض خويشتن 

تداوم   اصالح   براي انتظار قدرتمندان   حيات   امور و  اين بي  در   است   خبر نشستن، همانند 
  مستلزم   الهي   قدرت   تحصيل   كه  نشيند. اما بايد دانست  درنده  انتظار گرگان   به  گوسفندي   كه
 است  فرداها، ضعفي  به و تكيه  در بند شهوات  و طمع، اسارت  دنياست. حرص  از حب  كندن  دل 

 گشايد. را بر خود مي  نفوذ آن  راه  انسان  كه  اختياري 
است،   خود باقيمانده   قوت   به  تعرض   عدم   هايپيمان   درازي   ساليان  ، ظاهرًاتاريخ  در طول 

مستقيم   ولي جانب   بسياري   هايشكنيعهد   غير  نسبت   از  ديده ض   به  اقويا  شود. مي   عفا 
، يكديگر را  فيزيكي  جنگ   در جبهة   ظاهري  درگيري   بدون   متخاصمين   كه   متنوعي   هايجنگ 

امثال   و فرهنگي   اقتصادي   گوناگون  هاي طلبيرانند، مانند سلطه مي  بيرون   زندگي   از صحنة    و 
 آن.  

 اي است، عملكرد عده   دروني  و شكنجه   رنج  موجب  از همه   بيش   ، آنچه مرد الهي   اما براي 
تعقل   و معرفت   علم  عيمد   خبر ولي از خدا بي به كار    جنگ   هايصحنه   ه ك  و تفكر است  و  و 

و    بر سودجويي  مبتني   هايجنگ   كه  قلمداد نمايند! در حالي   قدرت   را نمايش   اسلحه   انداختن 
خود   آور مستند به شرم   ضعف   قدرت. مگر اين  دليل   نه   است  ضعف  معلول   خودخواهي، مسلما 

 نهد؟!   مواد مخدر رو به  نيامدهبر  هشياري  از عهده  كه  نيست انسان 
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 خود راهي   قدرت   اثبات   براي  پرستقدرت   
  به   كه  است   شناسد. او در تالش نمي  آنان   موجوديت   نابودي  بلكه   ديگران   حق   جز زير پا نهادن 

او    نماييقدرت   فرود آورده، حس  او سر تعظيم قدرت  در قبال   را بيابد كه  كساني   هر نحو ممكن 
او را    گلوي  اظهار قدرت   براي  موردي   از نبودن   كه   و زجري  تأسف  كنند. اما احساس   را اشباع 

بسي مي آن تلخ   فشارد،  زجر  از  چنگال   حيات   كه   است   ناتواني  تر  در  را  به   خود  رو   زوال   او 
 بيند.  مي

نمايند تا    قلبي   مستقيم، با يكديگر اتحاد و اتفاق   بايد با اتخاذ طريق  حق   طريق  سالكين 
رسد.    كمال   به   آنان  الهي   نيروهاي   فعليت   مراتب 

   

هياهوي   مرام  به  نيل   براي  محوران قدرت  با  خود،  مقصود  جلب   و   اي عده   همكاري   زياد 
 بقاء   تنازع   نمايشگاه  ورود به   شده، حق   ظاهري  اخذ مجوز قدرت   به   نمايند تا موفق خبر مي بي

اين  بيابند.  باكي  غافالن   را  نقش ميليون   چندگاهي   هر   كه   نيست  را  نفر  زمين   ها    اين   بر 
شوند و يا   بعدي   كشتارگاه   ورود به بمانند و يا آمادة  باقي  نيز تماشاگراني  گردند! بقيه   نمايشگاه

چنين   پوچ   هايفلسفه   مطالعه   سرگرم دل   گردند!  از  تنها  خود   وران غوطه   هايحركات،  در 
 اند.  كرده خود اعراض  ز رشد روحي ا  كه برخيزد، آنان   محض ِ طبيعي 

  نگردد. چه   رهزنان   هاي فتنه   ، هرگز مفتون الهي  استادان   عاليه   مند از تعاليم اما رهرو بهره 
و    حقيقي  و زيباي  و زشت   و سقم   صحت   تشخيص   توان   كه   است  او به قدري   بصيرت   مراتب 
 داراست.   الهي  را در پيشگاه  عدالت  واالي  محبوبيت  ادراك 

اگر او را در    ثر نيست. حتي مؤ  رهروي   چنين   راستين   و ارادة   دنيا بر عزم  الت و تبدّ   تغّيرات 
 حيات   صورت   تريني يدر ابتدا  مادي  پيشرفته   وسايل  تمام   و با گرفتن   رها كرده   بيكران   بياباني
  ، كهباطني  مانده، هرگز نور قواي   مصون   مغزي   از شستشوي   لهيا  توفيق   به  دهند، چون   قرارش 

 نگردد.  خاموش  است، در درونش  جوييكمال  و حس  و وجدان  عقل 



231                                                                                                                          ارادت و طلب     
 

حق،    صورت   به   نتيجه   و استخراج   باطل   به   حق   آميختن   امر بدون   اين   
 داد.   محض، شستشو نتوان  را با باطل  مغز معتدلي  پذير نيست. زيرا هيچ امكان 

  سبب   كه   است   تبهكاران   بر خباثت و پليدي   بارزي   حقايق، دليل   به   نسبت   القاء شبهه   آري 
اينان مي  كثيري   خود و عده   سقوط ِدرُْ»خبرانند  از خدا بي   گردند.  َيغ  :  ال َمر َجعَُْْْكي َفَْْْعلِمََْْْمن ْْْماْ

  را اين   زمين   جاي  . امروز همه «و تزوير نكند  خود، هرگز حيله   نهايي  بر سرنوشت  واقف   انسان 
 است.   گرفته فرا  منحوس  پديدة 

را    و تربيت   تعليم   حياتي  شوم، نقش   پديدة   ناپذير اين جبران   ها و خسارات آسيب   به  نظري
تعليم مي   روشن  تربيت  نمايد.  چنان انسان   كه   است   حقيقي   رهروان   و  را  حقيقت   ها  آشنا   با 

 عزيز خود.   با جان  سازد كه مي

شوم  گاهي حيرت مهار   قدرتِ   آثار  چه، نشده،  است.  عاشق   انگيز  دلباختة   قدرتمند،   و 
با    تا انكار خدا و مبارزه  كه   نيست. قدرتي   او مطرح   براي   و غير از خود چيزي  است   خويشتن 

روان  و  است  مغز  قادر  روان   پيش   قدرتمند  و  مغز  چه   براي  ديگران   رود،  كه   ارزشي   او    دارد 
 ندارد؟  آنان يا نابودي با كشتن  اي، تفاوتيفرد يا جامعه  روانيو  مغزي  دريابد شستشوي 

جامعه   البته  كه   بيداردالني  اسالمي  در  چنين   هستند  يقين   ناك شبهه   شرايط   در  نور    با 
اولياءْ» روند    پيش  ُتَْْْدليُلُهم ْْْوَْْْال َيقينِْْْفيهاْنُورُُْْْهم َْفِضياؤُْْْالل هَُِْْْْْفَام اْ   در مواقع   الهي   : اولياءی ْال ُهدَْْسم 

 . «است هدايت  طريقه  ايشان  كنند و راهنماي  حركت  نور يقين  به ناك شبهه 
به   الهي   مربيان  و    تعليم   به   متوسل   شده   خويشتن   مراقب   نمايند كه   توصيه   همگان   بايد 

دهد،    جلوه  ، خود را حق گوناگون  هايبا آرايش   است  ممكن   كه   خصم   گردند. در مقابل   تربيت
 را نپذيرند.   را نبازند و ايشان  خويشتن 

بدانند كه   شاد مردم ار  به   مدام  كه   است   الهي   بر سالكين    جوامع   ادارة   تا زمام   پردازند، و 
پديدة   آگاهنا   قدرتمندان   دست   به   بشري براي   ادامه   مغزي   شستشوي   است،  و    مقاومت  دارد. 
 در چنين   كار افتد.   به   و افهام   رسد و عقول  كمال   به   و تربيت   تعليم  با آنان، بايد مراتب   مقابله

از دستبرد  ريشه   آدمي  در درون   معنوي   و حيات   واقعيات   اصول   كه   است  مقام را  او  دار شده، 
 دارد.  مي  محفوظ  عوامل  اين 

امتياز    ترينعالي  
ُتْْْوَْ»  رباني  انسان، عطّية   وسيله   به  كه   است   «از روح خويش در آن دميدم   :ُروحيِْْْمن ْْْفيهِْْْنََفخ 
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  سرمايه   آن   نابود كردن  منزلة به    در امور زندگي  رسد، اما مسامحه   مطلق   كمال   تواند به مي   آن 
 است.   الهي  عظيم 

مغز    ها و انحراف از انسان   الهي   واالي   سرمايه   آن   ربودن   در تالش   ، بيگانگان، محورانقدرت 
مقاصد    به  طريق   از اين   را جنبانده   خبريشان بي  هستند، تا رگ   مكنم  هر وسيله   به  آنان   و روان 

 اند.  پيروز گشته  راه  از اين  هم   عمالا  كه  آيند، چنان  نايل خويش  شوم

  و احساس   هويتيو بي   پستي   به   تا مردمي  
نرسند، شيفته  حقارت    هاي از سرمايه  كه   اي نگردند. جامعه   بيگانه  فرهنگ   و شيداي   در خود 

معنوي   يماد بودهبي   خويش   و  قيمت   خبر  و  قدر  گوهرهاي  هاينعمت  و  نداند،  را   خود 
  قيمت   به  و مّنت   را با التماس   بيگانه  ارزش بي  االي بفروشد و ك  بخس   ثمن   خود را به   بهايگران 
 بخرد.   گزاف

فكر و    در زواياي   بيگانگان   به  نسبت  خودباختگي  هنوز هم   كه  است  فرهنگي   در اثر تهاجم 
تصميم   عمل  جامعه   برخي  و  هم   نهفته   افراد  هنوز  مورد    دنياي  هاي مدل   است.  ِالحاد  و  كفر 

دنيايي قرا  استقبال  گرفته،  به   ادبي  جايزة  كه   ر  مي  ترينادب بي  را  دنياييافراد    كه  دهد، 
 دارد.  مي  محروم مسلماني جرم به  را از حضور در المپياد فيزيك  فعال  آموزان دانش 

  و نقاب   بشر   قوقح  زنيم، و ماسك   معيارها گره  اين   خود را به   سرنوشت  كه   ماست   اشتباه
جز كبر و غرور و    ايشان   المللي بين   آنها را نشناسيم. در نظام   آزادگي  و لعاب   و رنگ   دموكراسي

خودپرستي  قساوت  ديگري  و  مسلمانان   چيز  بر  تشكيل   كه   است  نيست.   الملليبين  نظام   با 
  كهنموده، بدانند    اجتناب   ايشان   و آزادگي  بشر و دموكراسي   تر از حقوقسريع  هرچه   اسالمي

 
اتحاد و    با حفظ د  ـاست. باي  گسيخته  م ـاز ه  ، اتحاد مسلمين فرهنگي  تهاجم   در اثر اين 
 است  مقام  نگرديم. در اين   بيگانگان   فرهنگ   و شيداي   و شيفته   بكوشيم  و تعّلم   اتفاق، در تعليم 

را    ايشان   مكاتب   هاي چهره  بزرگترين   زمان   وجود آمده، در كمترين   به   و عارفاني  دانشمندان   كه
 دهند.  قرار مي  خويش  الشعاع تحت 

و تعداد    داشته   عرضه   بشريت  بر جامعه   ِحْكمي   نكته   علوم، هزاران   در عصر حاضر، قاموس 
را    مردم  از پيش   بيش   بدبختي   امروزه  است، لكن   برابر اعصار گذشته   چندين   و علما   نويسندگان 

 است.   ها فاصله فرسنگ  و عمل  علم  كرده، زيرا ميان  احاطه
آتش  در  دنيا  شده شعله   دينيبي  امروز  اسالم  توان نمي  ور  به   دم  حقيقي   از  و    علت   زد، 

 )ص(اكرم  رسول   حضرت   رسالت  در اكثر ممالك   توان و تربيت، نمي  تعليم   هاي راه   شدن   مسدود 
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المَُْاْ»  معني   است   است؟! آيا اين   سكوت   آيا وظيفه   شرايط   و اجرا نمود. در چنين   را ابالغ  س  ِ ُْْهوَْْْال 
ليمُْ المُْاَْ»و   «اسالم همان تسليم است:ْْالتَّس  س  ِ   ؟!«اسالم همان عمل است :ْْال َعَملُُْْهوَْْال 

، مجاهدات،  رياضات   بايد متحمل   نموده   الهي   و تربيت   تعليم   خود را آماده  كه   كسي  البته 
  هيچ   بداند كه   َخرد و يقين   جان   اينها را به   ها گردد؛ همه ها و تهمت شدايد و مشقات، مالمت 

اين   يك  دامنشكني حق  از  آلوده   الهي   مردان   ها،  پاي  را  و  ارادة   عزم  نسازد   طالبين   الهي  و 
 نكند.   را سست  يقيحق

كه   الهي   سالكين  دريابند  جنبش   تالش   اين   بايد  آمده   به   و  كرانه   وجود  مختلف،    اي از 
قابل   نوبت  به   گرچه مي   خود  وليتقدير  اندك   باشد،  بسيار  قليل   هنوز  اين   و  بايد   است. 

ندازد.  ا  راه   به  عظيمي   بزرگ، تحول   گردد تا با ايجاد موجي  فشرده  هم   تر و بهها وسيع جنبش 
 اند.   در كمينند و از پا ننشسته  و شياطين  آن، دشمنان  در قبال بود كه  بايد بهوش  البته 

 

َمنُثور گرداند و    را َهباءا  زند و عالم   كاينات   در همه   نيازيبي  آتش   و تعالي،  تبارك   خداي 
مَْْْال ُمل ُكْْْلَِمنِْ»دهد    ندا در عالم  دهد    خويش   پاسخ  سپس   «؟ كيست  از آنِ   يامروز فرمانرواي:ْْال َيو 

ارِْْاِحدِْال وْْلِل هِْ»  . «قهار است  ي خداوند يكتا  از آنِ :ْال َقه 
  برچيند، سوداي   هوس   بشكند، بساط  دعوي   قادر مطلق، لوح   معتقد شد اوست   كه   كسي

  جان، داد و ستد كند كه   به  كران بي  در درياي   كه  همت بلند  اصِ ّ آورد. غو  از سر بيرون   انانّيت
شب دست گوهر  به  به  افروز  خرمن در    تن   ِكي  رنگ سياه  َشَبه   آورد،  او   خلق   به  طمع   دهد؟ 

 تبارك   بنشيند. خداي   رحمان   خداي   بار در انتظار الطافبي  اي غبار و سينهبي  بسوزاند و با دلي
تعالي دل   خويش   لطف   به   و  و  بسازد  او  حق   كار  بپروراند.  عهد  مهد  در  را  و    تعالياو  مقصد 

 آورد.  باز معاملت  سر راه  به كند، سپس  را روشن  مقصود همه 
در    نياوردند و خبر نوي   عالم  بدين   آمدند كار نوي   كه   انبياء  حضرات   همه   سالك! اين   اي 

 وديعه   را بر تو به   بودند بجنبانيدند، و آنچه   تو نهاده  در سينة   را كه  آنچه   تو ننهادند، بلكه   سينة 
َتدِْماْْْْوَْ» خواندند    آن   سوي   بودند، ترا به   نهاده  يو اگر خدا ما را رهبر :َْْناْالل هَُْهدي ْْْاَن ْْْالَلو ْْْيَُْكن اْلَِنه 

 خود را آغاز كني.   الهي  و هجرت  تا از خود برخيزي «يافتيم ي کرد ما خود هدايت نممین
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نهي.    گام  شهر وحدت   و به  بپيمايي  حق  توفيق   را به   كثرت   ! بايد عقبات مسافر الهي  اي 
مراحل   منازل   همه   طي كسب  و  معاني،  معارف   همه   و    به  رسيدن   براي  است   هاييوسيله  و 

 گردد.  نصيب  تفكر الهي  سبب و به  حق  توفيق  به  موفقيت  بر كثرت؛ اين  و سلطه  وحدت 
و آنان كه در    :ْالل هَِْْْسبيلِْْْهاَجُرواْفيْْْالَّذينَْْْوَْ» د فرمايد  مجي  در قرآن   ي و تعال  تبارك   خداي 

 را پيموده  كثرت   مراحل   هستند كه   كساني  حقيقي   مهاجرين  . آري«ندا هراه خدا مهاجرت كرد
 الهيند.   و مسافرين حق، مهاجرين  طريق اند؛ سالكين رسيده وحدت  به

  كه  است  ظاهر آن   . هجرت باطن  هجرت   ، ديگريظاهر   هجرت   است: يكي  دو قسم   هجرت 
ظاهر   نمايد. هجرت   را وداع   دنيا و عقبي  كه   است   آن   باطن  كند، هجرت   و شهر را وداع   خانه

 است، در هجرت   و شراب   طعام  ظاهر، زاد انسان   مستدام. در هجرت   باطن  است، هجرت   موقت 
انسان   باطن،  منزل  طنبا   غار است، در هجرت   ظاهر، منزل  االرباب. در هجرت ربّ   لطف  زاد 
  شورانگيز تا سكينه   نفس   از اضطراب   باطن  ، هجرت مدينه  به  ظاهر از مكه   اختيار. هجرت ترك  

 سينه.  

آنچه   كه   است  كسي  فرمايد: مهاجر حقيقي مي   )ص(اكرم  رسول   حضرت    نهي   تعاليحق   از 
صفا و وفا    كند و راه  جفا هجرت   از كوي  كه   است   فرمايد: مهاجر آن بپرهيزد. و نيز مي   فرموده

ُزَقنَُّهمُْ» آورند؟    چه  دهند و ُنْزل   خلعت   چه   مهاجري  گيرد. بر چنين   در پيش    :َحَسنا ْْْقا ْرِز ْْْالل هَُْْْلَير 
معرفت، فردا    فردا. امروز حالوت   امروز، ديگري : يكي « بخشدمي نيكو    ي خداوند به آنان رزق  قطعا 
رسد و مريد    آشيان   به   خلوتي، مرغ   خطَوتي، فردا با دوست   دوست  مشاهدت؛ امروز در راه  لذت 

 .  مراد به
و   طبيعت   جهان  به   جامع آنها تعلق   كه  از موانعي   واال، بايد انسان   مقام   اين   به  نيل   براي

است، آشنا شود و    طبيعت   ماوراء   آنها پيوند با عالم  جامع   كه  گذرد، و با موجباتيدر   است   مادي
اين  اين   به  راه   از  نه   ست ا  افراد خاصي  به  مربوط   نه   كثرت   مقصد رسد.  بر اشياء و    و  منحصر 
معيني.    و مكان   زمان 
  

در امانند    از گزند آن   كه  مگر مخَلصين   هاستانسان   دامنگير همه   دنيا و كثرت   اين   امروزه 
َيَنَُّهم ْاَلُْ» ِو َمعينَْْْغ  َلصينَِْْْمن ُهمُِْْْعباَدكَْْْال ْاَِْْْاج  جدًا   ي همگ  :ال ُمخ  در    را  به  راه  آن    برممي از  مگر 

شده بندگان   را   خالص  محل «تو  دنيا  خداي   است   امتحان   .  تعالي   تبارك   و  از    همگان   و  را 
مي  مادي   هاينعمت  آزمون برخوردار  تا  هم   سازد  هم   طلباندنيا   شوند.  و  كند  امداد   را 
 رسد.   وحدت  كمال  را بپيمايد و به  عقبات  اين كسي را، تا چه  طلبانآخرت 
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عبور از    توانايي   ت، توحيد است. كسي بر كثر   و سلطه   وحدت   به   انسان  رساندن   عامل   يگانه
و عداوت، در    در محبت   خدا  همانند خليل   را دارد كه   غيبت   به  و از شهادت   وحدت   به   كثرت 

كراهت   اراده  جذب و  در  باالخره  و  بهدفع   و  ،  آيين  :ْْهيمَْاِب رَْْْابيُكم ِْْْملَّةَْ»رسد    وحدت   كمال   ، 

 . «چنين بوده است  پدرتان ابراهيم 
در    نه  چيز طبيعي   يك  است. چه،   آن   وجودي  در ضيق   طبيعت  و جهان   سّر كثرت  البته 

نه   ديگري و  دارد  ماوراء   پذيراي   حضور  راز  اما  است.  خود  سعه   طبيعت   غير   آن   وجودي  در 
 از شهود غير خود محروم.  و نه  است محجوب  در حضور ديگري  شيء مجرد نه  يك  است، كه 

از حضرات   وحدت   به  از كثرت   هجرت   يعني  حركت  الهي،   انسان  بايد  اوصياء   انبياء  را    و 
  برده، حضرت   او نام   د از هجرت مجي   در قرآن   تعاليحق   كه   حقيقي  مهاجرين   فراگيرد. از جمله 

ْذْْاِن يْ» فرمود    كه   بنيانگذار توحيد است   اللخليل  دينَِْْْرب يْْْی ْاِلْْاِهب  پروردگارم    يمن به سو:َْسَيه 

 . «رهسپارم زودا كه مرا راه نمايد 
 خليل   رسيد. درود بر تو اي   وحدت   كمال   و به  گذشت  كثرت   خدا از عقبات   محبوب   آن  

 باكي  تو از آن   نمودند، ولي   ترا قدح   ديگران   تو كند اگرچه   مدح   و تعالي  تبارك   خداي   كه   خدا 
  ِقَدم   لطف   قلم   تو به  دربارة  دح م  لوح   رحمان   خداي   كه  اعتنا نكردي. دانستي   و بدان   نداشتي 
ناْاِب رَْلَقد ْْوَْ» نويسد  َدهُْْهيمَْا تَي   . «رشدش را داديم   و در حقيقت پيش از آن به ابراهيم :َقب لُِْْمن ْْرُش 

تعالي  تبارك   خداي  قبل   توحيد خليل   ُصدره   و  از  را  بدايت   دوخته  خود  در  او    بود.  نشو 
 تحفة   او گشادند، نور هدايت   سينه   در صحن   و حكمت   علوم   گرفت، ينابيع   تابيدن   خّلت   آفتاب 

  اعلي  مل   قدسيان   رسانيدند كه   جايي  او بستند، او را به   بر ميان   او گردانيدند، كمر كرامت   دل 
نموده؟    خدا   خليل   به   روي   متواليا   است  عزتي   چه   اين   گرفتند، كه  حيرت   دندان   به   تعجب   َانامل 

 صحرا درآوريم   اگر به   شده  نهان   ابراهيم  دل   در كانون   كه   ، آتشيمل اعلي   قدسيان   ندا آمد اي 
 را بسوزاند.   َكونين  از آن  شرري

آن  د  اما    وي   عصمت   شكند و سپاه   را درهم  ابراهيم   دولت  كه   ايزد خواست  رگاه مهجور 
او را خواهد    و دل   جان   آتش   آن   كه  تا او را بسوزاند، اما ندانست   برافروخت  سازد. آتشي   منهزم 

 نكند.   ويران  خويش  دولت جز قاعدة  كه  سوخت، ندانست 
آسيب  يسرد و ب  ابراهيم  يآتش برا  يگفتيم ا :ْْهيمَْاِب رْْی َْعلَْْسالما ْْْوََْْْبر دا ُْْْكونيْْْقُل ناْياْنارُْْْوَْ»

معني«باش كانون   آيت  اين   حقيقي   ،  در  ندا  در    رسيده   تحقق   مقام  به   خدا   خليل   دل   و  بود. 
وي  سينة  سر  بر  بود،  خدا  مهر  سوز  شراب   او  آتش   ازلي   خمار  عشق   بود،  سينه   درد  او    در 
مهجور او را بر    آن   خدا بود. چون   لطف   او غرق   خدا بود، جان   عشق   او حريق   ور بود، قلب شعله 
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  رسيد، ندا رسيد: اي   آتش   به  نهاد. چون  ت مشاهد   بر منجنيق   خويش   نهاد، او نيز سّر  منجنيق 
اراده  مران، كه   خود بر وي   باش، سلطنت   سرد و خاموش   آتش  خود   ترا بر خليل   ايم كرده  ما 

 گردانيم.   بوستان
تعالي  تبارك   خداي  ازهار و    بزرگوار در ميان   نمود، آن   خود بوستان   را بر خليل   آتش   و 

مهجور بر   آن   از آنِ   كرد. دختريمي  را نظاره   الهي   و آثار قدرت   نشسته   آرامش   انوار در كمال 
 درگاه  به   ديد. دست   هيئت   را بر آن   الهي   محبوب   كند، آن   حاصل   برآمد تا اطالع   كوشك   بام

نيز    ، بر من كردي   و كرم  نظر لطف   خود چنين   خليل! بر خليل   خداي   گفت: اي   خدا برداشته 
 استقبالش   به   رحمت   فرشته   گردان. بالفاصله  كامل   من   خود را دربارة   هاي فرما و نعمت   نظري

  غلطيد و با خود ترّنمي مي  حسرت   او سرزد. او در آتش   جان  از نقطة   درد عشق   شتافت، آتش 
 كرد. مي

دختر    ر بالين گشته، ب  ديوانه   كن، دخترت   تعجيل   را خبر دادند كه   عزت   مهجور درگاه  آن 
  طهارت   خدا  ديدار خليل   به  كه   من  پدر، ديدة   خود از پدر بپوشيد و گفت: اي   آمد. دختر روي 

مهجور با    . آن خدا كيست؟ گفت: ابراهيم  شود. پرسيد: خليل   بار ديگر ملّوث   خواهم نمي   ، يافته
جز    كه  را بسوزانيم، ندانستيم   تا ابراهيم   افروختيم   خود زد و گفت: ما آتش   بر فرق   دو دست 

 سوخت.    خود نخواهيم  و دل  جان
او   سرمدي  ِگرد سعادت  ابدي  محنت  وغاي شد، هرگز غ ازلي عنايت ر حرمب كه  ، كسيآري 

گرديد و پدر را    سعادت   كرد، دختر را سبب پدر همي   كرد كه مي  نظاره   همان   برنگردد. دختر به 
 ابدي.   شقاوت  سبب

اي   اي  اي   سالك،  حقيقي،  الهي  مهاجر  دلِ مسافر  مثال   سوختة   !  بر  خداست،    خليل   تو 
را با    تهسوخ  دل   و آن   افروخته   نفس   كه   است  آتشي   نفس   مهجور، هواي   آن   تو بر مثال   نفس 

ُْكونيْْْياْنارُْ» رسد  انداخته، ندا مي   آتش   و به  نهاده  معاصي   منجنيق   به  بسته   ها و اغالل سلسله
را   ماست، سوخته درد عشق  سوختهدل  ه، بند ، اين «آسيب باشيآتش سرد و ب   يا:َْسالما ْْوََْْبر دا ْ

 بار دگر نسوزند.  
ُكر ْْْوَْ»  فرمايد:مي   )ص(اكرم  رسول   حضرت   به  خطاب   خداوند متعال  ْاِنَّهُْْْهيمَْاِب رْْال ِكتاِبِْْْفيْْاذ 

يقا ْْْكانَْ بسيار راستگو    او پيغمبري   كه   را ياد كن  ابراهيم خود    در كتاب   من،   رسول   : اي نَبِي ا ِْْْصد 
 بزرگوار سيري  آن   حال   تفكر كن، در شرح   مرد الهي   آن   در حاالت   من،   حبيب   اي   . يعني «بود

  بگذرد؛ از هستي   چيزش   خدا از همه   شد تا در راه  رسيد و آماده   انقطاع   مقام   به  چگونه   نما كه 
يگانه  از  و  ني  مورد عالقه   مرتبه   نهايت   كه   فرزند گراميش   خود  تو  بود.  اگر خواهي او    به   كه  ز 
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چيز خود ما از همه    در راه   كه  شوي  و آماده  باشي  انقطاع   در مقام  رسي، بايد هميشه   ابديت 
 بگذري.  
 ما رسيد. اي   دوستي  ها بهمجاهدت   آن   ما بود در نتيجة   دوست  كه  من! ابراهيم   حبيب   اي 
تزكيه   بايد كه باشد،    چنان   ابراهيم   من، وقتي   و معشوق   محبوب  در  تصفيه   تو    و مجاهدت   و 

 باالتر از او باشي.  بسي
به   خطاب   اين  بلكه   )ص(پيامبر خدا   حضرت   تنها  ابدي   عمومي   است  خطابي  نيست،  تا    و 

در    نبود كه  ع()انسان! تنها بر ابراهيم   كنند. اي   اطاعت  آن   گيرند و از احكام   بهره  از آن   همگان 
ها صبر نمايد، تو نيز  و شكنجه   مشقات  تمام  بگذرد و به   خود و فرزند عزيزش   خدا از هستي   راه 

 خود را ايفاء نمايي.  وليت ئمس حقايق،  اين و در قبال  بايد پيرو او باشي
  ين ساير محبوب  سير و سلوك   و مراحل   ديگري، مهاجرت   در آيات   و تعالي   تبارك   خداي 
ُكر ْْْوَْ»   فرمايد:ميشود و  متذكر مي   )ص(اكرم  رسول   حضرت   خود را به  معيلَْْْال ِكتاِبِْْْفيْْاذ  ْاِنَّهُْْْاِس 

دِْال وَْْْصاِدقَْْْكانَْ   كه   را ياد كن  اسماعيل ،  خود قرآن  در كتاب   من،   رسول   : اي نَبِي ا ْْْرَُسوال ْْْكانَْْْوَْْْع 
  نظر كن   من،   گرامي   فرستادة  . اي«پروردگار بود  و نبي  بود و او رسول   عهد او صادق   تحقيق   به

را    آن   و شادماني  امر خدا كرد تا با انبساط   اطاعت را آماده  خويشتن   چگونه   كه   مرد الهي   در آن 
مباهات  و  فخر  كه   پذيرفته،  راه   خواهم مي   نمايد  در  را  قرباني  خود  را    تعاليكنم. حق   خدا  او 

 با خدا استوار و بسيار باوفا بود.  در عهد و پيمانش  فرمايد كه مي  معرفي   عهد صادق  صاحب

نمود    خود را ثابت  كرد و ارادت   خدا آماده  در راه   شدن   قرباني  خود را براي   اسماعيل   آري، 
ا  لذا  ناحيه و  اين   ملّقب   اللذبيح   به  حق   ز  و  همه   الهي   است  حكمي   شد،  چه   بر    معناي   ما. 
 باشيم.   بزرگواران  آن  رهرو راه   كه  است  همين  شيعه  حقيقي
ُكر ْْْوَْ» َيمَْْْال ِكتاِبِْْْفيْْاذ  ْْْااِذَِْْْمر  َمكانا َْاِْْْمن ْْْن ََتََبَذت  لِهاْ ِقيا ْْْه  خود،    در كتاب   من،   رسول   : ايَشر 
از اهلش   عبادت   براي   را ياد نما كه   مريم    المقدس بيت  را در شرق   و مكاني  گرفت  كناره   خدا 

 . «برگزيد
و سير    او تفكر كن   بنما و در حاالت   مريم   زندگي   در تاريخچه   من، سيري   حبيب   اي   يعني 

سلوك  ارادتش   و  به   و  مطالعه   دقت  را  اي   مورد  ده.  به من   حبيب   قرار  بر    انقطاع   ،  و  بنگر  او 
مصائبش   تحمل  و  به   شدايد  كن،  راه   مجاهدت   نظر  در  كه   او  بنگر  همه   رضاي   به   ما  از   ما، 

 پرداخت.  عبادت  كرد و به  گيريكناره  و اقربايش  از قوم  ماسوي حتي 
ما نرسد. تو   به  مجاهدات، كسي  اين  بدون  كردند كه  ما چنين  پيشگاه مقربين  ياد آر كه  به

از    در اثر گذشتن  نور الهي  ما بگمار. آن   و عبادت   ما بر طاعت  فرمان   را به   توّجهت  نيز كمال 
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انقطاع   ناسوت بسيار   و  ما  نزد  ماسوي،  كه   گرامي   از  تو  تكاليف  حبيب   است.  هستي،  و    ما 
نما، ولو   آماده  از ماسوي  شدايد و انقطاع   تحمل   را براي   است، خويشتن   مريم   ماوراي   وظايفت

اقوام   آنان خويشان   از  آري   و  باشند.  ظاهرًا تو  خدا   به   خطاب   اين   ،  ولي   )ص(پيامبر  در    است، 
نور   آن   و مقامات   در زندگي  كه   است  الهي   طريق   بر سالكين  خصوص   و به   بر همگان   حقيقت

 بياموزند.    و فداكاري  و عشق  ارادت  كنند، و درس  خدا تأمل 

  قهرًا   كه   است: موتي   ونهدوگ  است. موت   ارادي   لقاء الهي، موت   به  وصول   از شرايط   شرطي
و    ارادي  موت   است. ديگري   طبيعي   موت   او رويم، آن   سوي   به   سرعت  ما آيد و ما به   سوي   به

ُموتُواْْ»اند  فرموده   كه  است، همان   حيواني  شهوات   و كشتن   نفساني  هايخواهش   آن، شكستن 
 . « مرگ به سراغ شما آيدبميريد پيش از آنکه  :ْتَُموتُواَْان َْْقب لَْ

در طي   كوي  طالب موانع   صراط   يار  تا  پيش   مستقيم،  و طهارت   از  برندارد    باطني   خود 
 نشود.  مشعشع  در وجودش  ازلي نگردد و صبح  متجلي  دلش  در خانة نكند، انوار غيبي  حاصل

اعناقند،    اغالل   كه   دنيويه   يق نگردد، تا از عال   پاك   از كدورت   حجابات  با رفع   ، تا دل آري 
 نيابد.   كوثر لقاء الهي  به  وصول نگردد، امكان  خارج  تقليدّيه  و ظنون اوهام  رها نشود و از اودية 

  كه   است  گوهر خلقت   يگانه  آن   انسان  در جدالند. چه،   هم   دو ضد با   مدام   در وجود انسان 
 پيوسته  هم   در او به   و جان   و معني، و جسم   طبيعت، ماده  و ماوراء   ، طبيعت و الهوت  ناسوت
  نية است. 

از جسما   انسان  با علم   الحدوث نية هرگز  اما  تكاليف   وظايف   به  و عمل   جدا نشود،   الهي   و 
آن مي تعديل   تواند  كسي   را  سعادتمند  روحا   الحدوث نية جسما   كه   نمايد.  در   البقايش نيةاو 

هر دو ُبعد ميسر نيست،    به  توجه  امر بدون   اين   خود گيرد. تحقق   به   الهي   رنگ   گشته   مستهلك 
به   الحدوث نية جسما   به   صرف  توجه را  در صورت   هالكت   ورطة   او  و  آن،    اعتناييبي  اندازد  بر 

 گردد.   عامل  خويش  وظايف نتواند به 
 دو علت:   است، به  يُبعد ماد  به  يژهو و اهميت اكيد اسالم، توجه  توصية 

 در ُبعد مادي   اگر اخاللي   با ُبعد معنوي. چه  آن   تنگاتنگ   و ارتباط  ابعاد مادي   واقعيت   يكي 
بر ُبعد    و اهميت   توجه   كمال   گردد. لذا در مراتبي  مختل   ُبعد روحي  اندازه   همان   پديد آيد، به 

 است.   عظيمه  ت و طاعا  عبادات  مادي، در رديف 
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اين  ميدان الحدوثنية ا جسم  ه ك  ديگر  به  البقاءنيةروحا   ة مسابق  ،  اين   عبارت   است.    ديگر، 
آن، ُبعد    به   توجهي. لذا بيازلي  محبوب   به   و وصال   ُبعد روحي   فعاليت  براي   است   اي زمينه   عالم

را در    فقر معنوي، منطق   باالخص  اند فقر مادي فرموده  بزرگان   كه  كند، چنان   را مختل   روحي
  هرچه   كسي   هر   بازدارد. در حيات   را ناچيز گرداند و سخنور را از سخن   بشكند، برهان   دهان 

افزون   رشد و كمال   ثرتر، مراتب مؤ   ُبعد روحي   برايش  مكتوم   بيشتر و حقايق   تر و بصيرتش او 
 تر. مكشوف 

تا اين   اراده   و فعليت  و تربيت   در رشد و كمال، نيازمند تعليم   ُبعد روحي   به   اراده   است. 
 تولدي   رسد، انسان   فعليت   به  كه   ساعتي   از آن   نگردد ولي  ارادت   به  نيايد، مبّدل در   تحقق   مقام

 نمايد.   خود را شروع  حقيقي زندگي  ديگر يافته 
 علم   را از كسب   آدمي   سازگار نيست، زيرا آنچه   اعتناييو بي  آساييبا تن   موفقيت  اين   البته 
را كنار    پرستيو قدرت   كامگيطلبي، خودپروري، رفاه است. بايد تن   جان   ارد، آفت دباز   و فضايل 

هدف   گذارده آهنگ   زندگي  اعالي   در  در  و  كرد،    اعالي   هدف   نماينده   كه   هستي   كلي  تفكر 
 نمود.   است، شركت انسان 

  اين   شده، ولي  غرس   در نهاد همه   معرفت   باز است، بذرهاي   بر همگان   و سعادت   ترقي   راه 
تحول  در  به   شجرة  به  و رسيدن   رشد و كمال  به   بذرها  نياز  تربيت   تعليم   طيّبه،  پرورش   و   و 

روح، خود   عالي  از محصوالت   هستند كه   الهي   الهي، باغبانان  هايدارند. انسان   الهي  هاي باغبان
 است.   ارادي  موت  در گرو تحقق  توفيق  اين  سازند، حصول مند مي را بهره و ديگران 

هوي   آدمي  كه  قدرتي   آن  . از  هوس   را   و 
 كه   پارسايي  آيد. آن شمار مي   به  شجاعان   در رديف   واجد آن   كه  است   عظمايي   دارد، نعمت باز

انحراف   سالك از  برترينباز  را  آري،   ثروت   دارد،  از    انسان   كه   سپري  ترينمطمئن   است.  را 
 است.   دارد، تقويباز و مخاطرات  حوادث 

رعايت  حق   طريق   سالك با  كه   تسليم   مقام  به  الهي   هايتوصيه   اين   بايد  درآيد  رضا    و 
است.  علم انسان  براي ثروت  و رضا نيست. باالترين مانند تسليم  انسان  براي اند: همدمي فرموده

تعاليم  از  بزرگان   عارفان   بايد  كه بهره  و  شد  تفكر    نه گنجي  ايشان  سينة   مند  خداست،  اسرار 
است،   عشق   ايشان   تعليم   سازد، باالترين مي   را در خود منعكس   حقايق  كه   است  مرآتي   ايشان 
 .  ازلي محبوب  جمال  به  عشق 

كه    يكسان:ْْلِل هُِْْْحب ا ْْْا َمنُواْاََشد ْْْالَّذينَْْْوَْ»  تعبير شده   اشتداد حب   به   د از عشق مجي   در قرآن 

آورد را    ،ندا ه ايمان  محبت  دارند شديدترين  خدا  عارفان«به  عاشقان .  عشق  ،  زيرا  جز    ، حقند 
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و    انبياء   حضرات   دوستي   را نشايد. آري،   كسي است،    حق   به   ايشان  تعلق   كه   و آنان   حق   جمال 
  عاشق   در دل   « را دوست دارند  خدا آنان ُه:ُْيِحب ونَْ»   عشق   است. آتش   حق   ، دوستي و اولياء  اوصياء

 مقام  است. اين   او متجلي   در جان   «دارد مي آنان را دوست خدا هم:ُْيِحب ُهم ْ»و نور    ور استشعله 

به   اعمال   سبب  به   كه   است   كساني  نصيب  َْْعِملََْْْمنْ»   گرديده   عنايت   طيبه   حيات   آنان   الهي، 
ِمن ُْْْهوَْْْوَْْْی ْاُن ثَْْاو َْْْذَكر ِْْْمن ْْْصالِحا ْ يَِينَّهَُْفَلنُُْْْمؤ  كند از ذكور يا اناث،    صالح  عمل   : هر كه َطيَِّبَة َْْْحيوة ْْْح 

به   قطعا  الَّذينَْ».  « بخشيم  اي طيبه   او حيات   ما  َاي َهاْ لِل هِْْْياْ َتجيُبواْ اس  دَْاِذْْلِلرَُّسولِْْْوَْْْا َمنُواْ لِماْْْعاُكم ْاْ
ييُكم ْ اي ُيح  وقتيآورده   ايمان   كهكساني    :  رسول  كه   ايد  و  براي   شما   خدا    قلوبتان   احياي   را 
اجابتمي   دعوت  كمال «يدينما   كنند،  اين   بصيرت   .  افرادي   پذيرش   در  خواستار    كه   است؛ 

 گويند.   لّبيك  آسماني  نداي  اين  ند، بايد به هست  قلبي سالم ديدگان 
بحُْْْاءََْاضَْْقد» َني نِْْْلِذيْْْالص  بهَعي   چشمان   داراي   كه   است  روشن  كسي   براي   صبح   تحقيق   : 

 نمايد.   را مشاهده  آن  سالم چشمان  صاحب ه ـظاهري، ك  است  . صبحي «باشد سالم
 بايد.   قلبي آن، ديدگان مشاهده  ظاهر نبينند، براي  را ديدگان  ازل  صبح  لكن 

سُْ» رِْْْاِذ َْْْليل ْْْی ِْسوْ»  ،« نيست  زندگي  اين  نفس   : اي ال َعي ُشَْْْماْْْياْنَف  تُهاْبِال َفج    شبي   مگر آن   :َجنََّ

منتهي   به   كه اين «شود  فجر  آيا  مي   به  منتهي  كه  متوالي   شبهاي   .  زندگي روز  است؟!    گردد، 

رُْْوَْ» شود    منتهي  و ابدي   فجر دائمي   به   كه   است  آن   حقيقي   زندگي  -جر ادامه میو ف :َْْيُدومُْْْال َفج 

 نباشد.   ديگر شبي آن  در پي كه  فجر ابدّيتي  آن ، «يابد

 بر وجود شراب   است   دليلي   من  قلب  در تشنگي   :َْسل َسبيلُِْْْوُجودِْْْی َْعلَْْدليل ْْْقَل بيِْْظماءِْْْفيْْوَْ»

دليل   و گرسنگي  تشنگي   چيرگي   كمال  كه   . چنان « طهور سلسبيل انسان،  و    بر وجود آب   بر 

ةِْْْفيْ»طهور سلسبيل،    بر وجود شراب   است  نيز دليل   قلبي   غذاست، تشنگي    :ْالر ُحومِْْْال َمو ِتَْْْجرَّ
  و درك   عرفت م  مراتب   به   هركسي  . البته «استشده    نهاده  سوزان   در نزد موت   كه   اي در كوزه 
 كند.  مي  احساس  را در خويشتن تشنگي  خود، آن 
همان سوزان  موت   اين  همان   ارادي   موت   ،  شهوات   نفساني  هايهوس   شكستن   است،    و 
 تشنگي  درنيايد و آن   تحقق   مقام   به  و مستي   عشق   ، آن ارادي  موت   حصول   است. بدون   حيواني

اين  از  بعد  نگردد.  شراب   به   دل  تشنگي   كه  است   ارادي   موت   پديدار  از  و  آيد  طهور    وجود 
  به   و مستي   عشق   خواهد با دو بالمي  حق   طريق  سالك   كه  شود. آنجاست  سرمست   سلسبيل 

 پرواز نمايد.    جانان سوي
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و    از اخذ مسائل   پس  ارادي   است. موت   ارادي   موت   به  خدايي   عشق   طريق  سلوك   مبناي 
با طي   اصليه   معارف  فرعيه،  كه   حاصل   مراحلي   و  قناعت،    شود  توكل،  زهد،  توبه،  از:  عبارتند 
 ذكر، توجه، صبر، مراقبه، رضا. عزلت، 

  اگر قادر شود بر مثل   كه   طوريبه    از معصيت   است   ندامت   توبه است.    توبه
  صورت   آيد از لذت   بيرون   تائب   كه  است   خاص، آن   است. توبة   عام  توبة   ننمايد و اين   آن، ميل 

خلوتگاه در  درآيد  و  توبة   ظاهر  مراجعتالخاصخاص  باطن.  اراده،    عزت   حضرت   به  است   ،  با 
 غير اراده.   به  است  مراجعت اضطراري  موت   كه چنان 

جواهر  از  اَ   سالكا،  اغراض   عراض و  طريق   ِاعراض   باطله  و  از  و   باري   درگاه   به  ياري  نما، 
 آن   گناه  شوي، و بدان   ص شو تا خال  خالص  و عيوب   ذنوب  از جميع   فرما، و مخلصانه  مراجعت 

از    غير محبوب   محبت   كه   است   واجب  الهي. بر طالب   گرداند ترا از نور و قرب   محجوب  كه   است
 محبوب.   عشق  كند به  بيرون دل 

جسماني، و تزّهد    لذات   آيد از حالوت   بيرون   كه   است   زهد است. زهد آن    
نمايد.   اينها بيزاري  از همة  اضطراري  موت  به  كه نفساني، چنان  و استمتاع دنيايي نمايد از متاع 

 كند.  بيرون  را از دل  حق  ماسواي  محبت  كه است  زاهد كسي 

و اعتماد از    وثوق   قطع   كه   است  كسي   تعالي. متوكل   خداي بر    است   توكل  
را كافي   ظاهري   اسباب  او  تنها خدا  ُبهَُْْْفُهوَْْْالل هَِْْْعَليَْْْيََتَوكَّل َْْْمن ْْْوَْ»   است   نمايد چه،  و هر    :َْحس 

 . «بس است  يو يكس بر خدا اعتماد كند او برا 
قانع   قناعت   حيوانيه   و تمتعات   نفسانيه   از شهوات   كه   است   كسي   است. 

ْاِنَّهُْ»نكند   اسراف   و ملبوس   در مأكول   طاعت؛ و بايد كه   جهت   به   قدر كفاف   باشد مگر به   وارسته 
ْالْ ِرفينَُْْيِحب   . «اسرافكاران را دوست ندارد   ا اوينيقْْ:ْال ُمس 

را فوايد    بسيار وارد شده، زيرا آن   اخبار و روايات   عزلت  است. دربارة  عزلت  
  عالئق   انقطاع   به   باطن  صورت   به  خاليق   از مخالطت   است   آمدن   است. عزلت، بيرون   شماريبي

محسوسات،   از تصّرفات   خلوت   به  است   واس ح  گردانيدن   عزلت، معزول   و عوائق. اصل 
   

  دل   از روزن   و گرد و غبار تعلقات   محسوسات   تصرف   نگذارد غبار خاك   كه  است   آن   عزلت
اين   و روح   است   از آن   ذميمه   صفات   و تقويت   اّماره  نفس   تقويت  وارد شود، كه  معامله،    را در 
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  نفاق، روي  ريق از ط  اتفاق   گيرد، به  انستمؤ   خسيس   با نفس  نفيس   روح   است. زيرا چون   زيان 
 نهند.   سافلين  اسفل  به

فرزند با    محبت   نيز به   رود و پدر عقل   مادر نفساني  از پي  ناداني  از غايت  اگر فرزند گرامي 
پدر   باشد و از پي   و رسيده   اگر فرزند، بالغ   نهند. لكن   ديار فناء   به  روي   شود، با هم   مّتفق   ايشان 

  صورت   نمايد، از جهان   موافقت   با ايشان  مرافقت   نيز بر سبيل   رود و مادر نفساني  عقل   قيقيح
 كند.   مراجعت  باطنه معني  عالم  به ظاهره

است پرهيز  چنان   عزلت،  رذايل،  كسي   كه   از  به   مريض  اگر  طبيب   شود،    صادق   دستور 
امساك  طعام  حاذق،  از  شراب   كند  خوردن   نامناسب  و  بهبودي   و  را  او  تا  شود.   حاصل   زايد، 

پرهيز    اند تا در اثر اين فرموده  عزلت  نفوسند، امر به   اطباء   كه   و اولياء  و اوصياء   انبياء   حضرات 
 طالب، شفا يابد.  منزويِ  مهجورِ   خدايي، رنجورِ 

كسي   مالزمت  ذاكر  است.  غير   بيرون  كه   است   ذكر  ذكر  از    به   حق آيد 
ُكر ْْوَْ» فراموشي   . «پروردگارت را ياد كن  ي و چون فراموش كرد :اْنَسيَتْاِذَْْربََّكْْاذ 

الء نافيه،    شربت  به  كريم   و اثبات، و حكيم   از نفي  است  مرّكب  «الل هُْْْالَّْاِْْْاِلهَْْْال»  مقدس   كلمه 
است.   از آن   ذميمه   و صفات   اّماره  نفس   تقويت   گرداند، كه   را زايل   ُمنَهِمره   و اخالط   مواد فاسده 

 به  با توجه بگشايد. شبهت بيفزايد و عقدة  و دل  جان و سالمتي  صحت  به الل هْالَّْاِٰاثبات   به  ليكن 
 خواهد آمد.   بيشتري  تفصيل  مراحل، به   اين ذكر، در انتهاي  خاص جايگاه

 و بيرون   ظاهرًا، باطنا، جوهرًا، َعَرضا،  شوي  حق  متوجه   است، يعني  توجه  
داعيه   آيي هر  به  كه   اي از  باقي  حق غير   ترا  تا  محبوب   خواند،  و    نماند  مقصد  مطلوبي،  و 

 حق.    االّ  و مرغوبي  مقصودي، رغبت 
يعني    است،  حظوظ   آيي  بيرون  صبر  جسماني  نفساني  از  مراد    به   و 

ثبات  و  محبوبات  نمايي  مجاهده،  ثابت  راكب   نفساني  تا  و  نگردد،  و    بر طريق  باشي  تو  اخيار 
 گردي.  روح، مالزم  و تجليه  دل  تصفيه  ، و بهابرار بر سبيل  ورزي  استقامت 

مراقبه   مراقبه    ترّقب   است   مشتق   است.  مراقبه   يعني   از    يعني   انتظار. 
باطنه  ظاهره  حواس   نمودن   آوري جمع  ِاعراض   و  انتظار محبوب،  استغراق   حقاز غير   در  در    و 

 بحر محبت.  
او مدد يابد    از جناب   و ِگلش. روحش   آب   نه  و دلش   او باشد، جان   لقاي  بايد مشتاق   سالك

 او كند.   او به  فراق  از او جويد و شكايت از درگاه  و استغاثه 
 است:   وجه  را سه اند شكايتفرموده  بزرگان
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 كند از ياري.   بيزاري اي اقتض زد غير حبيب، و اين ن از حبيب  شكايت  - اول 
 اند.  ندانسته  ز خوب را ني نزد حبيب، و اين  حبيب  از غير  شكايت  - دوم
 اند.  را پسنديده  اين  خود حبيب، بزرگان  به حبيب  از فراق  شكايت  - سوم

اين  مفّتح   االسباب مسبب   صورت   در  درهاي و  وصال   رحمت  االبواب،  به   و  و  نور    بگشايد 
 و رياضات  مجاهدات  به  محو نمايد كه  چنان  اي لحظه  را به  اّماره  نفس نامتناهي، ظلمات  رحمت 

سيئات   ساله  چند  و  نگردد،  به   نفس   ميّسر  لُُْيَبَْ»سازد    مبدل   روح   حسنات   را  َْسيِّا تِِهم ْْْالل هُْْْدِّ
ْ  . « كندمي ها تبديل هايشان را به نيكي خداوند بدي  :َْحَسنات 

:ْْلِل هُْْحب ا ْْْا َمنُواْاََشد ْْْالَّذينَْ» كند    بيرون  را از دل   سويما   حب  كه   است   كسي  حقيقي   سالك
او را    و جالل   جمال   كسي  . هرگاه«به خدا دارند شديدترين محبت را    ،نداكساني كه ايمان آورده 

 او را.   دارد فعل  دارد، دوست را دوست  كسي  كه دارد او را، و آن  كند، دوست مشاهده
 كه   است   معرفت. رضا آن   ثمرة  و محبت   است   محبت   رضاست، رضا ثمره  

درآيي   نفسِ   از رضاي   آيي  بيرون و  مقام   حق. سالك   رضاي  به  خود    كه  است   رضا كسي  در 
  آن   فرمايد: مي   122  آيه   6  در سورة   و تعالي  تبارك   باشد. خداي   او مرده  در دل   ظلمانّيه   اوصاف

شجره  ظلمانيه  اوصاف   به  كه  دل  انسانيه  در  به  مرده   وجود  ما  الطاف   ربانيه  اوصاف   شود،   و 
 گردانيم.  مي  را زنده  دل  آن  رحمانيه، 

است   مقام باالتر  مقام  رضا  پيش   از  در  و  نسبت   اهل   صبر  به   حقيقت،  مانند    صبر  رضا 
 برد از بال. از اهل   رضا لذت   دارد از بال، ليكن   كراهت   طاعت. زيرا صبر اقتضاي   به   است   معصيت 

 را بر مراد خويش.   محبوب   بال، و ايثار ننمايد مرادمتلّذذ نشود از  كه  سالكي  نيست محبت 
و انكر   محبت،   در طريق   آن   و اوحش   است،   منازل   اند: صبر از اصعب فرموده   حقيقت   اهل 

اما  شمرده   منكرات   از اشدّ   حق   صبر را در طريق   ايشان   كه   است   توحيد. اين   او در طريق  اند. 
طرف  حق   طريق   سالك دو  هر  يكسان   را  براي  مقابل،  توانگري   اهل   است.  درويشي،    رضا،  و 
َْيَرو نَْال»  شريفه   آيه   از معاني  معني  يك   است   است. اين   يكسان   و موت   و مرض، حيات   صحت 

سا ْ َهريرا ْْالْْوَْْفيهاَْشم   . «ي بينند و نه سرماي يدر آنجا نه آفتابْ:َْزم 
  ازلي   از محبوب   هرچه   به   و رضايت  اختيار است   است. رضا ترك   يكي   رضا و حّريت   مقام

اَْعليْْْلَِكي الْ»  است   تسليم   در مقام  حقيقي   رسد، سالك  َرُحواْبِماْا تاُكم ْالْْوَْْْمافاتَُكم ْْْتَا َسو  تا بر   :تَف 

 .  «نكنيد  يشادمان به شما داده است آنچه  شما رفته اندوهگين نشويد و به  آنچه از دست 
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  ، ذكر است. ذكر، ياد نمودن ارادي  موت   به   نيل   مراحل   ينتر از مهم   گذشت، يكي   كه  چنان 
لوةََْْْاقِمِْْْوَْ»  است  نيز همان   الهي   و قوانين   تكاليف   و وضع   انسان  و مقصود از خلقت   خداست  ْْالصَّ
ريْ از    است  و تطهير قلب   شهوات   نيز شكستن   از صوم   . غرض « و به ياد من نماز برپا دار:ْْلِِذك 

 استقرار يابد.  آثار آنها تا ذكر در دل 
ُكُرواْالل هَْْْياَْاي َهاْالَّذينَْ»  شريفه  آيه  را ْْْا َمنُواْاذ  َرة َْْْسبُِّحوهُْْْوََْْْْْكثيرا ِْْْذك  كه    يكسان  ي ا:َْْاصيال ْْْوَُْْْبك 

دارد بر   داللت  «بستاييد  يبسيار و صبح و شام او را به پاك ييد خدا را ياد كنيد ياداه ايمان آورد
  صيغه  محض   به   استاكتفا نفرموده   شريفه   آيه   در اين   و تعالي  ذكر كثير. خداوند تبارك   وجوب

 را به   آن   نموده   موصوف   بلكه   نفرموده  بسنده  هم   مصدر، و بدان   را به  آن   كد ساخته مؤ  امر، بلكه 
 نباشد.   در مندوب  سياق  كثير، و اين 

  و اكل   و بيع   تجارت   از قبيل   را چيزي   ذكر تا انسان   بسياريِ   به   امر فرموده  عال خداوند مت 
ُكُرواْالل هَْْْوَْ» ندارد  خدا باز   و بندگي   از معرفت   و شرب لُِحونََْْْلَعلَُّكم َْْْكثيرا ْْْاذ  و خدا را بسيار ياد ْْ:ْتُف 

بر تذكر شيء و ذكر مستمر آن،    مداومت   كه  نيست   . شكي«كنيد باشد كه شما رستگار گرديد
 شود. او مي  به محبت  باعث

  او را چنان   خداست   نمودن   عبد خدا را، ياد  كردن  ياد  و نتيجه   است   ايرا نتيجه   هر ذكري
ُكُروني»  فرموده   كه ُكم َْْْفاذ  ُكر   شرط  متضمن   شريفه  ه . آي«پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم:َْْاذ 

 است.   تالي اثبات  مقدم، مستلزم ، اثبات استثنايي و در قياس  و جزاست

خدا ْْ:ُْيِحب ونَهُْْْوَُْْْيِحب ُهم ْ»  فرمايد: مي  كه   طوري به    است  و تأخيري  در ذكر و عبادت، تقديم 

خدا از  ْ:ْرَُضواَْعن هُْْْوََْْعن ُهم ْْالل هُْْْرَِضَيْ»و نيز   «را دوست دارند  خدا نيز  آنان  وداردمي آنان را دوست  

ُكُروني»و فاء    «بزرگ   يآنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند اين است رستگار پس  :َْْفاذ 

 مستنيره  بصيرت   رو صاحباندارد. از اين   بر اين   داللت   است   تعقيب  براي  كه   هم   «مرا ياد كنيد 
 اند.  دانسته  و بدنّيه  و نفسيه  و قلبيه  روحيه  اعمال  نور معرفت، ذكر را افضل  به

كه فرموده   چنين   بزرگان هوش   سالك  اند  دم   بايد  يعني   داشته   در  نَفسي   باشد،    كه   هر 
 نيابد.   راه  بر آن  غفلت  و حضور بوده كشد از سر آگاهي 

  است   سير سلوك   باشد و مراد از آن، سرعت  داشته   بايد نظر بر قدم   سالك   كه   ديگر آن 
 و دقت   توجه   با كمال  حق   ، و سير در راه پرستيخود  عقبات   طّيو    هستي  مسافات   قطع   براي

 نلغزد.   راه  از اين  پايش  كه
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از    كه   معني  سفر كند، بدين   بشري   در طبيعت   سالك   است. يعني   ديگر، سفر در وطن   نوع
كند،    انتقال  حميده   ت صفا   به  ذميمه   و از صفات   ملكي   صفات   به  بشري  صفات 

 
و   با حق، و جز جمال   باطن  و به  ظاهر با خلق   به  در انجمن؛ يعني   است   خلوت   ديگري

َْبي ع ْْْالْْْوَْْْتِجاَرة ْْْتُل هيِهم ْالْْجال ْرِْ»  فرموده  و تعالي  تبارك   خداي   كهنكند، اين    مشاهده   حق   جالل 
رَِْْْعن ْ ستد  يمردان:ْْالل هِِْْْذك  و  داد  نه  و  تجارت  نه  مشغول    ي كه  خود  به  خدا  ياد  از  را  آنان 

 است.  مقام اين  به اشاره  «دارد مين
آن   حقيقت الفاظ  كه   است   ذكر  لغات   شوي. سالكا، جهد كن   بيرون   و عبارات   از  از  و    تا 

 از الفاظ  منزه   كه   ذكر حقيقي   به  كه   شوي. مادام   توست، خالص   غبار راه   كه  و عبارات   الفاظ
 اي. از قيد خود نرسته  اي است، نرسيده 

اوراد كه  الهيقرآن  آيات   اذكار و    لسان   يا به  است  ظاهر   لسان   است، يا به   ، دعا و اسماء 
به   باطن يا  وقتي  و  ذكر  دو.  چه   باطني   كه  است   الهي   درگاه   مقبول   هر  ذكر   توأم   باشد،  با 

بدون   ظاهري زيرا اصل  يا  باطني   آن،  اين   ذكر  بر    قائم  اند مقبوليت فرموده  بزرگان  كه   است. 
 به  است. زيرا توجه  ضروري   هم   آن   نيست، بلكه   از ذكر ظاهري   خودداري  معناي  است، به   باطن
نشده،    ذكر باطني   كه   مادام   است. پس   از مقبوليت   اي است، مرتبه   سير قلبي   ميزان   به  كه   حق 

 مثمر ثمر نباشد.   يذكر ظاهر 
مراتبي  را  ذكر  بعضي  هر  است   است،  بعضي  قشر  لساني  و  ذكر  مجّرد  پست لّب.  ترين  ، 

  از اسماء الهي  اسمي   به  است   قلب  توجه   ِصرف  دارد: يكي   نيز مراتبي   است. ذكر قلبي   مراتب 
اين  معناي  به  التفاتي   بدون  لساني  آن،  ذكر  اسمي   است. ديگري  همانند  اسماء    است   ذكر  از 
  با منع   است   كر اعضاء و جوارح ديگر ذ  مقصود از آن، مرتبة   به   و توجه  آن   معناي  با فهم   الهي 

 و مكروهات.   مستحبات  رعايت بلكه  واجبات  به دادن  و توجه و محرمات  آنها از معاصي 

 ريا و عدم   تطّرق   عدم   جهت  ، به از مجرد ذكر لساني  است  ، اشرف ذكر قلبي  مراتب   ادني
و    بوده  او مستغرق   و جالل   جمال   در مشاهدة   كه   است   آن   ذكر قلبي  اعالي   غير. مرتبة   اطالع 

الهي  نور  چيز،  هر  مالحظه   در  وصول   را  از    تمام   انقطاع   به   است   موقوف   مرتبه   اين   به   كند. 
غير گردد،  خود و  از نفس   غافل   رسيده  اللفناء في   مقام   به   او. ذاكر گاهي  به   تامّ   و توجه   ماسوي

 خود مگر مذكور را.    و نيابد در قلب  شده  نيز غافل  از ذكر خويش  كه  ييجا  تا به
 الهام   قلب   به   الهي   از ناحيه   كه   است  يا دعا، وقتي   و ظاهري  ذكر باطني   حد كمال   آري، 

القاء    من   را به   نحو كلمات   آن   الها، به   كردند: بار مي  عرض   ( )عمعصومين   حضرات   كه   شود، چنان 
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به  كه   كن تو  بدون   مقام  با  درآيم.  نياز  و  زبان  چنين   راز  انسانمانده  غافل   دل  توفيقي،   ،  
 دعا برآيد.   مقام تواند به نمي

اما با   او جاري  از زبان   حق، ظاهرًا  طريق   عارف  ذكر و دعاي   حضرات   از ناحيه   طنا است، 
از    اجابت  دعا و هم   هم   باطنا   او لكن   ظاهرًا  گوينده آمين   است؛ حتي   تعاليو يا حق   ()عمعصومين 

استراحت،    يا در حال   يا ايستاده   دهد، نشسته  دست   در هر حالي  كيفيت   است. اين   حق   ناحيه
است،    جمع   شرايط   دعاست. آنجا كه   كيفيت   بوده، عمده   يكسان   عارف   در سفر يا حضر، براي 

 است.   يكي  و وصول  حصول 
 كه   اند و نزد ماست، مذكور است تغيير نداده   يهوديان   كه   يفرمود: در تورات   )ع(باقر   حضرت 

با تو راز    كه   نزديكي   من   من، تو به   خداي   اي   كرد كه   ال از پروردگار خود سؤ  موسي  حضرت 
را    كساني   همنشين   ! من موسي  اي   آمد كه   فرياد كنم؟ وحي   كه   يا دوري   گويم   آهسته خود 

الهي،  عرض   ند. سپس هست  ياد من   به   كه  هستم  روزي   كسي  چه   كرد  باشد،  تو   كه   در ستر 
نيز    در دار دنيا مرا ياد كنند، من  كه  فرمود: كساني  مگر ستر تو؟ خداوند متعال   نيست   ستري

 ياد كنم.   هايمنعمت  همه  را به  ايشان  در دنيا و عقبي 
  نيست. زيرا آن   نبوت   مرتبة   منافي  يا دور؟ اين   نزديكي  گفت: الهي  موسي   حضرت   كه  آن 
كه   كيفيت   حضرت  طلبيده،  را  دعا  و  كنم  ذكر  تو  ذكر  و    كه   همچو كساني  بلند  دورند  تو  از 
 قرب   مالحظه   كه   يابم؛ يا اينبايد در خود نمي مي   از تقرب   آنچه   ُبعد خود كنم، چون   مالحظه 
 است؟   ما نزديك  تو به  نظر رحمت  وريم، ليكن هرچند ما د تو كه و رحمت  فضل  به  تو كنم 

 ها گنجايش ها و زمين فرمايد: آسمان مي   خداوند رحمان   كه  وارد شده   قدسي  در حديث 
ندارند، ولي  آري،   گنجايش   من مؤ   قلب   مرا  دارد.   خداست، ولي  و حرم   من، عرش مؤ  قلب   مرا 

دانست  لحظه   دل   و  نفس   كه   بايد  فراغت   بيكاري   اي را  مدام   و  از    حالي  به   از حالي  نيست،  و 
  از وساوس   امنيت   خواهان   رود. اگر سالك   جايي  به   گردد و از جايي  منتقل   صورتي   به  صورتي 

 نگردد.  است، بايد از ذكر خدا غافل  و شيطان  نفس 
معاصي  قلبي   است   غفلت  مبدأ  توجه   بدون   و ذكر  و  معني   حاصل  تفكر  در  تفكر    نگردد. 

تا    از مبادي  در معقوالت   است   است: تفكر سير انسان  چنين   آن   اند و خالصه بسيار گفته   وجوه
نرسد، از    كمال   به  از نقصان   سير، كسي  بدون   باشد. آري  معني   مقاصد، و نظر را نيز همين   به

    اند كه فرموده  جهت  اين 

قرآن  احاديث  در  ترغيب   تحريض  و  شده  و  تفكر  بر  ْْْذلَِكْْْفيْْْاِنَّْ»   بسيار  َ يات  م ْْْاَل  ْلَِقو 
  بايد از آفاق   . آغاز حركت«ست ا  يايههانديشند نشاني كه م  يمردم  ي در اين برا  قطعا :َْْيََتَفكَُّرونَْ
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انفس  چنان   و  فرمايد    كه   باشد،  ِفيْْ َْسنُريِهمْ»خود  ا ياتِناْ به  َان ُفِسِهم ْْْفيْْْوَْْْاال  فاقِْْْْ  چشم   زودي: 
 و انفس   ما را در مظاهر آفاق   تا آيات  كشيم   خود سرمه   و هدايت   نور توفيق   را به   آنان   بصيرت 
 . « كنند مشاهده
 اسماء و صفات. غير  ّ كل  مظهريت  جامعيت   جهت   را دادند به   انسان   سير و سفر، فقط   اين 

 دادند نه   را عقل   تجاوز نكند. َمَلك   از آن   كه   و معّين   معلوم   است  باشد او را مقامي   هركه   انسان 
نه   را شهوات   و حيوان   شهوت،  ليكن   دادند  اسفل  فرمودند    را هر دو كرامت   انسان   عقل،  از  و 
 كند از او بگذرانند. اگر به  را انتخاب  هركدام  نمودند. اختيار دادند كه  راه  عليّين  تا اعلي سافلين 

حركت   جانب عالي  مبدأ  ماليك كند،  از  چنان   تر  بدين مجي   قرآن   كه  گردد،   اشارت   مقام   د 
َطفْْْالل هَْْْاِنَّْ»  فرموده رْْْا لَْْْوَْْْهيمَْاِب رْْا لَْْْوَْْْنُوحا ْْْوَْْْا َدمَْْْی ْاص  و    به يقين خداوند آدم:ْْال عاَلمينََْْْعَليْْانَِْعم 

ابراهيم   نوح خاندان  برتر   و  مردم جهان  بر  را  عمران  خاندان  است  يو  به «داده  اگر  و   جانب  ؛ 

شهوات   باطله  هايهوي  حيوان   حركت  عاطله  و  از  گردد  زبون  كند  ْْْاُولئَِكْ» تر  ُْهم َْْْبل ْْْن عامََِْْْكاال 
 . «ترندآنان همانند چهارپايان بلكه گمراه ْ:َْاَضل ْ

 از تفكر در اين   است، لذا مراد   و دهشت   حيرت   و موجب   ممنوع  الهي   در ذات تفكر    البته 
نظر   افعال   باطن  صورت   به  است   كردن باب،  عجايب  الهي  بر  بدايع   صنع   و  اين   و  در  او،   امر 

 نمايد.  حقيقت  بيند و درك  الهي و جالل  جمال  ، عارف صورت 
آيات   مراد مواضع   از  مجاري   در  است   كثيره،  الهي   تفكر  آالء  قدرت   در  الهي   و  تفكر   او. 

و در    لذتي  را در هر عضوي   عارف   صورت   است، در اين   از جوارح   حسنه   صدور اعمال   مستلزم 
 كه   تفكر است  به   قلب   فرمايد: حيات مي   السالم عليه   علي   شود. حضرت   حاصل   بهجتي   هر لذتي 

 كند.  مي  را زايل  غفلت

يا   است   سنت   و موافق   يا ناقص،   است  آيا تاّم  خود كه   تفكر كند در حسنات   انسان   ههرگا 
  خود و رفع   حسنات   اصالح   تفكر او را به   آنها، اين   به   يا مشوب   است  از شرك   مخالف، خالص

 عباد، و وعدة   او به  و عنايت   و احسان  الهي  تفكر كند در افعال   دارد. هرگاهمي   وا  و نواقص  خلل 
موْماِْفي»  و تسخير جميع   قليل   فعل   به  جزيل   ثواب  َر ضِْْْماِْفيْْوَْْْاِتْالسَّ َنُهماْْْوَْْْاال  آنچه در  :ْْماَْبي 

است   ها آسمان  دو  آن  ميان  آنچه  و  زمين  در  آنچه  براي«و  به   رغبت   انسان   ،  و    طاعات   وافر 
 آيد.   حاصل  از منهّيات  اجتناب 

 اين   شود و بهمي   صور اشياء متمّثل   در آن   كه   است  اي ينه ي فرمايد: تفكر آ  )ع(علي   حضرت 
حقايق   سبب خسيسه   حسنه   اعمال   صور  مي   و  به را  و  قبايح  حسنات   انجام   بيند  از  پرهيز   و 
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 زشت  نگردد و صور اعمال   بر او عارض   اوست، غفلت   در مقابل   ينهي آ  تا اين   شك پردازد؛ بيمي
 ننشيند.   بر جانش

توجه  عارف   هرگاه و  ذكر  اثر  جمال   به   در  بصيرت،  مشاهده   الهي  نور  نفس   را  و    نمايد، 
، قدرت، نفاذ و حكمت  علم   عظمت، كمال   صورت   دارد، در اين باز  خود را از محظورات   اعضاي 
 او را ببيند.   و احاطه مشيت 

تصفيه   تزكيه  مرتبه   كمال   چون تقوي   و  سالك   و  دل  تحقق   در  اين   يابد،   به   مقام  در 
قرار گيرد.   الوهيت   جاذبة  گردد و در منطقه   نايل   اصلي   و صفاي   صحت  رسيده، به   دل   حقيقت
ْال َقي ومِْْْال وُُجوهَُْْْعنِِتْْْوَْ»  فرمانرواي  سلطان   روح، بلكه   و نه   است دل   فرما نه مقام، كار  در اين  :ْْلِل َحيِّ
و   كرده  اغيار خالي  را از زحمت   دل  بارگاه  « كنندمي پاينده خضوع    ةزند  يخدا  يبرا  ها هو چهر 

دهد    اصلي   تختگاه قرار  َيَسُعنيْْْوََْْْسمائيْْْالْْْوََْْْار ضيَْْْيَسُعنيْال»خود  ِمنِْْْيَْعب دِْْْقَل ُبْْْاِنَّماْ   :ْال ُمؤ 
 . « گنجايش مرا دارد م زمين و آسمانم مرا فرانگيرند، ولی قلب بنده مؤمن

ْْْالل هُْْْوَْ» آيد    غالب  اعضاء و صفات   بر جمله  حق   بعد از اين، فرمان  رِهِْْْی َْعلْْغالِب  و خدا بر  ْْ:َْام 

عا َْْْلهُُْْْكن ُتْ» كند    خود تصرف   طبع   نتواند به   و صفتي  عضوي   و هيچ   « كار خويش چيره است َْسم 
َمعَُْْْفبيَْْْيدي ْْْوَْْْلِسانا ْْْوََْْْبَصرا ْْْوَْ من گوش و چشم و زبان و  :َْْيَب ِطشُْْْبيْْوََْْْيَن ِطقُْْْبيْْوََْْْيَب ُصرُْْْبيْْْوََْْْيس 

گويد و به من ِاعمال قدرت  بيند و به من می می شنود و به من  شوم، پس به من میدست او می 
اين «کندمی ِمنِْْْقَل ُبْ»اند  فرموده   كه  ، و  َبَعينَِْْْبي نَْْْال ُمؤ  مانَِْْْاصاِبعَِْْْمن َْْْاص  َكي َفْْْالرَّح  :َْْيشاءُُْْْيَقلُِّبهاْ

بخواهد دگرگون  ، آن را هر طور که  قلب مؤمن بين دو انگشت از انگشتان خدای رحمان است
 الوهيت.   به نه  شده  رحمانيت  به  بشارت  « نمايدمی

بَود و از    را قابل   رسد، امداد نظر حق   كمال   به   سالك   و تصفيه   و تزكيه   تقوي   مراتب   چون
 ساليان   كه پديد آيد    و صفات   اخالق   تبديل   چنان   زمان   ، در يك و كيمياگري   مدد فيض   اثر اين 
 شد. نمي  حاصل  خشك  و رياضات  مجاهدات  دراز به 

تحقق   تحصيل   براي  البته  جمله   شرايطي  كيمياگري   اين  و  از  داد    سالك  كه   اين   است، 
صورت  به   تجريد  مقام   حب   ترك   بدهد  و  ماسواي  دنيا  مألوفات   حق   و  تفريد    طبع   و  تا 

 كه    توحيد و حقيقتّ سر   باشد، آنگه   حق   ماسواي   كه   و مطلوبي  آيد؛ تفّرد از هر محبوب حاصل
َلم ْ»  همانا سّر نمايد.   روي   است   «جز خدا نيست  ي پس بدان كه هيچ معبود:ْْالل هُْْْالَّْاِْْْاِلهَْْْالَْْانَّهَُْْْفاع 

مقاماتي  را  عياني  است   توحيد  احساني،  ايقاني،  اين   ايماني،  داد  تا  عيني،  به   همه   و    ندهد 
 واهد رسيد.  نخ وحدت  ندهد به  نرسد، و تا داد وحدانيت وحدانيت 
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 معزول   ظاهر از كارفرمايي   آيد، حواسدر   و تفريد باطن   تجريد صورت   مريد از عهده   چون
كدورات  و  دل   محسوسات   شوند  چه   منقطع   از  كدورات   گردد.  تصرف   بيشتر  در    حواس   از 

 است.   محسوسات 
شيطاني  نفساني  كدورات   چون دل   و  انسان   منقطع   از  ذوق   به  شد،  و  پردازد  ذكر   خود 

باطني  يابد. خاصيت   باطني از دل   محسوسات   كدورات   بقاياي  كه   است   آن   ذكر  از  بزداي   را  د. 
 تعالي دل، ذكر خداست؛ حق   و مصقله   است  اي مصقله   هر چيزي   اند: برايفرموده   كه  اينجاست 

ال ُمؤِمنُونَْ»فرمايد   ْوَْْْالل هُْْْاُْذِكرَْاِذْْذينَْالَّْْْاِنََّماْ ند كه چون  هست  يمؤمنان همان كسان:ْْقُُلوُبُهم ِْْْجَلت 

 . «يشان بترسد ها دل خدا ياد شود  
تقوي   انسان   چون تزكيه  در  باطني  و  ذكر  سلطان   مداومت   و  دل   ذكر   نمايد،  شهر   بر 

 ذكر، قائم   صورت، جوهر   كند. در اين   بيرون   از دل   است   بنياد غير حق   گردد و هرچه   مستولي 
رِْْْالْاَْ» پديد آيد    در دل   آرامش   كمال   گردد و در نتيجه   نقوش  همه   مقام َمئِن ْْْالل هِْْْبِِذك  ْ:ْال ُقُلوُبْْْتَط 

 . «يابديآرامش م ها دلآگاه باش كه با ياد خدا  
دل   چون غوغاي  شهر  كدورات   شيطاني  از  بارگاه  منزهو    پاك   نفساني  و   جالل   گشت، 

بلكه   صمديت  شايد،  دل   احدّيت   جمال   آفتاب   مشروقه   را  زيبد.   آراسته   الهي   زيورهاي   به  را 
تُ   اصلي   گردد، معشوق   را كه   و ديرينه  سوخته  عاشق   ظاهر شود و ديدة  و جمال   جالل   ق ُتاز 

 به  االحزان گرداند و بيت   روشن   يوسف  ل جما   است، به  سينه   االحزان بيت  ساكن  يعقوب   چون
 دولت.  به رسد و از شادي  شادي به  نمايد، از غم  او گلشن  كمال 

َطرَُّْْْيجيُبَْْْامَّن ْ»   اضطرار رسد، بر قضية   مقام   به   دل   درد و نالة  چون ِشُفْْْوَْْْعاهُْاْدَْاِذْْال ُمض  َْيك 
وءَْ را برطرف   ي كند و گرفتارمي را بخواند اجابت    ي آن كس كه درمانده را چون و  ست كي:ْْالس 

بنوازد، برخيز    لطف   هزاران   خود را به   براندازد و عاشق   صمديت   از جمال   عزت   تتق   «گرداند يم
كه بيا  جمال پرداخته   خانه  و  تجلي   صمدي   ام.  روح   در  بگشايد،    بال  صفتپروانه  آيد،  پر  و 

صمدي،    بيارايد. نور جمال   شمعي   هايحليه   بربايد و او را به   پروانه  شمع، هستي   اشعه   جذبات 
روح  ْْْقُُلوبِِهمُْْْفيَْْكَتَبْْْاُولئَِكْ» گردد    َروح  كه خدا  :ِْْمن هُْْْبُِروح ُْْْهم َْايَّدَْْْوَْْْيمانَْاال  اينهاست  دل  در 

  شد، اينك باخته   جان ، اگر آن «ييد كرده استأاز جانب خود ت يايمان را نوشته و آنها را با روح
 نشود.  باخته  كه جاني
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 االّ ِبَرهاني، و   طبع   و مألوفات   حق   ماسواي را از رقّ   ، خويشتن طريق   سالك! بايد در اين   اي 
 و شقاوت   با خود و سعادت   نشود. تا انسان   حاصل  «از بندگان ما ِعباِدناِْْْمن ْ»  مقام   ترا اختصاص 

 آني.   دربند آني، بندة اند: آنچهفرموده  بزرگان  كه چنان  خود پيوند دارد، آزاد نيست 

زندگي نه   ايماني  فتوح   كه  است  آن   حقيقي  سالكا!  اي   حيواني  روح   كه  آن   دهد    نهد. 
طهور    آب  به  شود ولي  او را ثابت  مرد برخيزد، جنابت  از باطن   ناپاك   آب   قطره  اگر يك   سالك،

 همه   آب   مرد شود، به   باطن  خودبيني، ساكن  ناپاكي  اي اگر ذره   نمود. ولي  را زايل   آن   توان مي
  كند، بدان   را ُپر   عوالم   همه   روي   و طاعات   از عبادات   نمود. اگر انسان   را زايل   آن   توان نمي   عالم

 و خود را نبيند.   از خود رها شده اي ذره نرسد كه 
ظاهر    و عافيت   نعمت   

  و عافيت   نعمت   بر   كه  تر آن صبر بر بال و شدت، صعب   است  اند: كاِر آسانفرموده   ترا نفريبد كه 
 گردد.  حق  تو از راه انحراف مبادا سبب  كه  صبر كني 

عارفي  راه   از  كدام  پرسيدند  جانب  جانب  از  از  فرمود:  چون  است؟  نيست،  تو    تو  از 
از دِر نفس بي  ست. اي ه   ها راه جانب  از همه   درگذشت  امروز  تا    از دِر دل   آمدي، اكنون   خبر! 

و نظر خود   علم   را بار است. به   سليم   دل   حق، تنها صاحبان   بر بارگاه  كه   رسي   خدا   تا به   درآي 
 پيوندد.   دلش  به نظر خود گويد، نظر حق  ترك  مقام  در اين  هركه  مباش، كه  متكي 

بدان   اي  اتيان   حقايق  مقبولي  كمال   سالك!  جمال   جالل   تجّلي  كمال   از    كه   است   و 
 مقام  رها نكني، اين  و بشري حانيرو  هايرا از حجاب  تا خويشتن  آيد، ولي  ترا حاصل  واسطهبي

 نخواهد بود.   ترا حاصل 
است.   واسطه بي  نمايد كه   چنان  ظاهرًا  اگرچه   است  آيد، با واسطه   حجب   از پشت   هر آنچه 

او را حوالت مي  واسطه شنيد، اگر بيمي   را با واسطه   حق   كالم  موسي   حضرت    تعليم   به  شنيد 
به نمي   ضر خ   حضرت  تا  َتطيعََْْْلن ْْْاِنََّكْ»  مصقلة   كردند  نم  :َصب را َْْْمِعَيْْْتَس  هرگز  تو   ي تواني گفت 

 گردد.   منقطع   از دل كلي  طبيعت، به  كدورات  بقاياي «ي من صبر كن  يهمپا 
رحمت   برخورداران  عوام   سه  الهي   از  خواصقسمند:  خاص،  عوام الخاص،  خواص   .  با    و 

خاص   واسطه  و  چنان بي  الخاص دريابند  شامل   انبياء  حضرات   كه   واسطه،  نيز  حضرت   را   بود. 
نَِيَْْْان يْ»  گفت  ايوب  رَُْْْمسَّ تويْْ:ْاِحمينَْالر َْْْار َحمَُْْْان َتْْْوَْْْالض  و  است  رسيده  آسيب  من   ي به 

ْ»  گفت  موسي  و حضرت  «مهربانترين مهربانان ِفر ليَْْْربِّ ِخل ناْفيْْْاِلَخيْْوَْْْاغ  َمتَِكَْْْوَْاد  َْار َحمَُْْْان َتْْْوََْْْرح 
رحمت :ْْاِحمينَْالر ْ در  را  ما  و  بيامرز  را  برادرم  و  من  مهربانترين    پروردگارا  تو  و  درآور  خود 
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تا    است  بشريت  و محو صفات   ذات  معرفت  كمال   سبب  كه   است   رحمانيت   به  . اشارت «يمهربانان
 شود.  حاصل  الوهيت  اخالق  به  تخّلق 

  علوم  را از نقوش   دل   لوح   كه   نشود مگر اين  حاصل  واسطه و بي  لدّني   علم   سالك! تعّلم   اي 
اين   كني  خالي  و حسي  و سمعي   و عقلي  روحاني  با واسطه   علم   آيد. تعّلم   ترا حاصل   علم   تا 

ناهُْْْوَْ»فرمود    داوود  حضرت   دربارة  كهنيست، چنان    لدني   لكن   پذير است امكان  :َْْلُبوس َْْْصن َعةََْْْعلَّم 
  و صفات   ذات   معرفت   نيست، كمال   لدني  ، علم زره  صنعت   علم   «آموختيم   يسازفن زره   او و به  

چنان  پروردگارم  :ْْبَِرب يَْْرب يَْْْعَرف ُتْ»فرمود    )ص(اكرم   رسول   حضرت   كه   بايد،  به  را  پروردگارم 

در    و قدم  و خود را نبيني   بايد از خود رها شوي   كه  است   چنين   علم   اين   يافت   . شرط«شناختم
 ترا حاصل   علم   تا اين   بگرداني   طبع   از مألوفات   عنايات، روي   كمند جذبات   و به   نهي   طلب   راه 

دِْ»آيد   لُْْْذلَِكْ»«كندمي نور خويش هدايت    ه خدا هر كه را بخواهد ب:َْْيشاءَُْْْمن ْْْلِنُورِهِْْْالل هُْْْيَْيه  َْفض 
تيهِْْالل هِْ  . «دهد ي ه هر كس بخواهد آن را مباين فضل خداست :َْيشاءَُْْمن ُْْيؤ 

 جمله  تخم  است. اراده،  الهي  الهي، اراده  حركات  مبدأ و منشأ اين  كه  بايد بدانيسالك!  اي 
تا    مريدي   از انوار صفت   پرتوي  انسانيت، كه   از صفات   نه   صفت   و اين   هاستسعادت  خداست. 

اين   تعاليحق  روح   صفت   با  آن   تجلي   اي بنده   در  ابتدا  بنده  نكند،  بود.  نخواهد  نور    اين  مريد 
آتشي   چون حر   كه   است   شرر  كه   اقه ّ در  آن   افتد  به   اگر  به   كبريتي   را  و   هايهيمه   برنگيرد 

 مشايخ   مدد، جز تعليم   رود و آن   غيب  نهد و با مكمن   كلي  در خاموشي  مدد نكند، روي   خشك 
 نخواهد بود.   الهي 

كند،    خويش   و علم  نظر عقل   خود به  معالجة   استاد الهي   به  تسليم   خواهد بدون   اگر كسي
افتد.    هالكت  در ورطه   باشد كه   آن   نرسد و خوف  جايي   نتواند و به 

 
ْالْ»   را داراست  رواني  هايبيماري   هو اشرب  معاجين   جمله   و  روحي   علوم   د همه مجي   قرآن 

ْْْفيْْْال ْاِْْْيابِس ْْْالْْْوََْْْرط ب ْ   روشن ثبت   يدر كتاب  اين كه ست مگر  ني  ي هيچ تر و خشك:ُْْمبين ِْْْكتاب 
  آن   بشناسد و معالجه  امراض   جمله  كه  است   الهي   حاذق  طبيب   )ص(اكرم  رسول   و حضرت   «است

ديْْْاِنََّكْ» فرمايد    صواب   به َتقيم ْْْاط ِْصرْْْی ْاِلَْْْلَته  به راه راست هدايت    يكه تو به خوب  ي به راست:ُْْمس 

بعضي«ي كنمي صحابة  .  او    علم  اين   كه   حضرت   آن   از  از  معالجه فرا را  در    كمال   به  گرفتند، 
  بدون   نيست، و اگر كسي   خالي  حاذق  اطباء   از اين   زمين   از اعصار، روي   رسيدند. در هر عصري 
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 طبيب   را به   افتد. بايد خويشتن   كند، در هالكت  را معالجه   خواهد خويشتن   ايشان   به  مراجعه 
 باشد.  روحي مختلفه  امزجه  معرفت  كمال  داراي  كند كه  تسليم  حاذقي

نيت   اي  اراده  سالك!  بدان در   تحقق   مقام   به  را در خويشتن   خالص   و  و   ارادت   تخم   آور، 
او    حال  مناسب  شمارد و عزيز بدارد و غذاي   را غنيمت   آن   افتاد، بايد انسان  دل   در زمين   چون

 نشود.   يافت اساتيد الهي  غذا جز در بوستان  دهد و اين 
  مغرب   ندهند به   نشان  مشرق   خيزد، اگر در   پا به  استاد كامل   در جستجوي   حقيقي   سالك

  بگسلد. اگر صاحب  ارادت   بازوي  قوت   استاد شود، به   خدمت   به  در رسيدن   رود، و اگر موانعي 
 به   روح   درآيد و پرورش   «از در آنها درآييد   ها هو به خان:ْابِهاَْاب وِْْْمن ْْْا تُواْال ُبُيوَتْوَْ» از در    سعادتي

  كليات   غيب، عاِلم   در عاَلم  كه   رساند، چنان  كمال   خود را به   تقواي  دهد، و مراتب   شرع  قانون
بيند   حق  و جالل  جمال پردهگردد و بي و شهادت  غيب  و جزئيات  كليات  عاِلم  بود، اكنون  غيب 

َشيء ْْْفيْْْوَْ» ْ عتبة   « اِحد ْوَْْْانَّهُْْْی َْعلْْتَُدل ْْْا َيَة َْْْلهُُْْْكلِّ ْهيمَْاِب رْْنُريَْْْكذلَِكْ»   است  ايقان   عالم  اينجا 
موَْْْمَلُكوَتْ َر ضِْْْوَْْْاِتْالسَّ ملكوت  :ْْال ُموقِنينَِْْْمنَْْْلَِيُكونَْْْوَْْْاال  گونه  اين  به    ها آسمان و  را  زمين  و 
 . « كنندگان باشدنمايانديم تا از جمله يقين  ابراهيم

من در هيچ  :ْْفيهِْْْالل هَْْْا ي ُتْرَْْْوَْْْال ْاَِْْْشيء ْْْفيْْْماْنََظر ُتْ»فرمايد    عارف  آن   كه   است   مقام   در اين 

و    و بلند است  شريف  مقام، بس   اين  . اگرچه« چيزی نظر نکردم مگر اين که خدا را در آن ديدم
  انسانيت  شجره  در اين   شكوفه،   وار در اينتخم   ، عالم  را بدين   روح   باشد، لكن مي   خواص   مقام

  در اين   شجره،  داشتند، بر اين   ارزاني  تربيت   اد و حسن استعد  كمال  را كه   نفرستادند، و خواص 
بلكه   شكوفه  به  نگذاشتند،  را    الهي   و صفات   ذات   معرفت   كمال   رسانيدند كه   حقيقي  ثمرة   او 

  نيست. با او ممكن  دل  و مرافقت از استاد الهي  تبعيت  بدون  موفقيت اين  حصول  است. البته 
  الطاف   مورد نفحات   دارد تا دلش   و صادق، پيوسته   با استاد كامل   را همواره   بايد دل   سالك

اِدقينَُْْْكونُواَْمعَْْْوَْْْا َمنُواْاتَُّقواْالل هَْْْياَْاي َهاْالَّذينَْ» گردد    الهي  يد از خدا  اه كه ايمان آورد  يكسان  ي ا:ْْالص 

با   و  پاسخ  عيسي   حضرت   كه  . چنان «باشيد   صادقان پروا كنيد  با كساني   حواريون   در   فرمود: 
 با آنان، باعث  و معاشرت   يتياد خدا اندازد. چه، رؤ   شما را به   ايشان  ديدن   يد كه ينما   مجالست 

 گردد.   دنيوّيه  از شواغل  و اعراض  اخرويه امور   به  دل  اقبال 
خود   يو ماد   حسي  بايد احتياجات   كند كه مي  اعالم   سالك  به   اولياء  مقدس   مكتب   تعاليم 

اثر    دهد. در  الهي   ها صبغة بدان   و نفوذشان  از قدرت   با كاهش   سازد، يعني  معنويات   را مغلوب 
حجاب   كه   است   مكتب   اين   عاليه   تعاليم  ميان   سالك،  جمال   از  و  بي   حقيقت   بردارد   پردهرا 
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  و ازلي   غيبي   ساقي   و مادي، از دست   ظاهري  حواس   وسيلهرا بي   معرفت   كند، و جام  مشاهده
 كشد.   برگيرد و بر سر 

 لطايف  كه است ديگري  محسوس، عالم عالم اين  در وراي  داند كهمي  مكتب  در اين  سالك
لذايذ آن   اكثر مردم  و فهم   و هوش   در عقل   آن  اين   هزاران   نگنجد، و  لذايذ  از  باالتر    عالم  بار 

 خزان   آسيب   آن   نگردد و بهار جاوداني   هرگز پژمرده   آن   و سعادت   شادي  هاياست. گل   خاكي
 است.   غرق و يگانگي در الفت  گي،و دوگان نبيند، زيرا در آنجا ضدّيت 

  قيل   و ماوراي   عادي  انسان   ادراك   حقيقت، فوق   درك   كه   است  واقف   مكتب   در اين   سالك
بايد    كه   است  در پيش   و مجاهدتي  داند رياضتاست. او مي   مادي  و فنون   ظاهري  علوم  و قال 
 هاست.  گنج  برتر از همة  كه گنجي  رسيد، خصوصا  نتوان  گنج  به رنج دهد، زيرا بي انجام

جبر و قهر نرساند،    قوة  و يا به  و تبليغ   تلقين   خود را تنها از راه   روحاني  ، تعاليم مكتب   اين 
 است.   چنين   حقيقت  نمايد كه  ثابت قلبي  و ايمان  عقلي  داليل  ز راها بلكه 

  نارساي   و درك   فهم   از دايرة  بيرون   را كه   عاليه   حقيقت، حقايق   مكتب   مقدس   پيشوايان 
 سبحاني،   ازلي   اند، و از شراب آشنا ساخته  آن   را به   خواص   فقط   داشته   است، پنهان   اكثر مردم 

 اند.  ساخته  و سرمست را سيراب  آنان  شنة ت دل 
  و علم   حقايق   كه   اليقين و حق   اليقين عين   حريم  يافتگان راه   تمام   و رسم   راه   است   ، اين آري 

 اند.  داشته  پنهان  نامحرمان  را از ديدگان خود  دروني و الهامات  و اذواق  لدّني
  حق   رضاي  يابد و در فضاي  رهايي ادبار نفس   از قفس   دلت   مرغ   كه   روزي   سالكا! خوشا آن 

قفس كند.  امانْت  پرواز  افق   جان  قالب،  ارادت،  او  پرواز  عشق،  او  َپِر  مقصد  مرغ،  غيب،  و    او 
 باد.   و ابدي  ترا مبارك  همه   اين . آنگاهجانان مقصود او محفل 

  شد، به   وفا نور صفا متجلي   و از تربت  كردي  نازل   دوستان  بر اسرار دل   لطف  باران   الهي، 
وزيد و    باد رحمت   تجلي   بشكفته، از افق   ُانس   قدس، گل   در روضه   يافته   پرورش   ازلي  ب نور آفتا 

 رسانيد.   وصال بر محفل  بربوده و خاك  آب  را از دست  رهي 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

   

 203 7حمد/ الّضاليَن َلا وَ  َعَلْيِهمْ   ... َاْنَعْمتَ  الَّذينَ اَط ِصر 

 21 6بقره/ َء ...              َعَليِهم أ  َكَفُروا َسو  الَّذينَ  ِانَّ 

 21،172 7بقره/ ُقُلوِبِهم ...  َعلي اللُ  َخَتمَ 

 211 31بقره/  ُكلَّها  سمأَ  َ اال آَدمَ  َعلَّمَ  وَ 

 176،180                 40بقره/ .. .   َاوُفوا ِبَعهديَيا َبِني ِإْسَراِئيَل ... 

 181 40بقره/ َيا َبِني ِإْسَراِئيَل اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي ... 

 82                 44بقره/       …       َتنَسونَ  وَ  ِبالِبر   الناسَ  َاَتأُمُرونَ 

 141 148بقره/ َفاسَتِبُقوا ...ُمَوليها  ُهوَ  ِوجَهة   ِلُكل

    181،244              152بقره/ َواْشُكُروْا ...  َاذُكرُكم َفاذُكُروني

 198 155بقره/ الصاِبرينَ  َبش رِ   ... وَ   َوَلَنْبُلَونَُّكمْ 

 212               156بقره/  اِجُعونَ ر ِانا ِاَليهِ  وَ  الَِّذيَن ... ِانا ِللهِ 

 173 164بقره/ ... رضِ  َ االوَ  اتِ السَّمو  َخلقِ  في ِانَّ 

 9،197،239          165بقره/ ...           آَمُنوا َاَشد   الَّذينَ وَ ... َوِمَن النَّاِس 
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 203               186بقره/ ...  َقريب    ّنيَفا  َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي

 252 189بقره/ ... ِمن  أُتوا الُبُيوتَ َيْسَأُلوَنَك ... وَ 

 157 231/بقره  َعِليم   َشْيء   ِبُكلِّ...  َطلَّْقُتمُ  َوِإَذا

 77               237بقره/ ...  َتعُفوا َاقَربُ  َان... وَ َوِإن 

 210 282بقره/ ُيَعل ُمُكُم ...  وَ  اتَُّقوا اللَ َيا َأي َها الَِّذيَن ... 

 37،140 286بقره/ ا ُوسَعهَ  الّ اِ  َنفسا  اللُ  ُيَكل فُ  ال

 40  14آل عمران/ ...  ِمنَ  اتِ الشََّهو  ُحب  ِللناسِ  ُزي نَ 

 219 26آل عمران/ ... َمن  ُتِذل   وَ  َتشأُ   َمن ُقِل اللَُّهمَّ ... ُتِعز  

 137 31عمران/آل  ... َفاتَِّبُعوني اللَ  ُتِحب ونَ  ُكنُتم ِان ُقل

 247 33آل عمران/ ...  آلَ  وَ  ُنوحا وَ   آَدمَ  اصَطفي اللَ  ِانَّ 

 198 146آل عمران/ الصاِبرينَ  ُيِحب    اللُ  َوَكَأيِّن مِّن ... وَ 

 116        159/مرانعآل اْلُمَتَوكِِّلينَ  ُيِحب   اللَّهَ ...  َرْحَمة   َفِبَما

   77،197        159عمران/آل               …  َفّظا ُكنتَ  َلو ... وَ  َرْحَمة  َفِبَما       
 8،56،226     185آل عمران/ َوَما اْلَحَياُة الد ْنَيا ِإلَّا َمَتاُع اْلُغُرورِ ...  ُكل  َنْفس 

 173 190عمران/آل  َلآَيات  ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب...  ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواتِ 

 11 193آل عمران/ ...        ايمانِ لْ لِ  ُينادي نا ُمنادياَربَّنا ِانَّنا َسِمعْ 

 113                32نساء/ … ِبهِ   اللُ  ا ما َفضَّلَ َتَتَمنَّو ال وَ 

 214 69نساء/ ...  اللُ  َانَعمَ  الَّذينَ  َوَمن ُيِطِع ... َمعَ 

 223 113نساء/ َعظيما  َعَليكَ  اللِ  ... َفضلُ   َوَلْوالَ 

 172 155نساء/ َعَليها ... اللُ  َطَبعَ  َفِبَما َنْقِضِهم ... َبل

 180 1مائده/ ...   آَمُنوا َاوُفوا ِبالُعُقودِ  يا َاي َها الَّذينَ 

 7 15مائده/         ُمبين    ِكتاب   وَ  ُنور  ... َيا َأْهَل اْلِكَتاِب 

 244 54مائده/ ُيِحب وَنُه ...  وَ  َيا َأي َها الَِّذيَن ... ُيِحب ُهم
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   188،251                54مائده/ ...   اللِ  َفضلُ   َيا َأي َها الَِّذيَن ... ذِلكَ 

 39 87مائده/ ... ُتَحر ُموا  آَمُنوا ال يا َاي َها الَّذينَ 

 157 97مائده/ َعليم  َشيء   ِبُكل    اللَ  َجَعَل الّلُه ... َانَّ 

 187   105مائده/ ...   ِإَذا اْهَتَدْيُتمْ  ...َيا َأي َها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم 

 244 119مائده/ ...  َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ...  َقاَل اللَُّه َهَذا َيْومُ 

 88                 53انعام/ ...  اللُ  َمنَّ  الءِ ... َاهؤُ َوَكَذِلَك 

 251 59انعام/ ...  الاِ  ياِبس   ال وَ  َرطب   َوِعنَدُه ... ال

 252 75انعام/ ...  َمَلُكوتَ   هيمَ ِابر ُنري َكذِلكَ 

  223 78انعام/ ُتشِرُكونَ ِمما  ي  َبر َفَلمَّا َرَأى ... ِاني

 104،223              79انعام/ ...  َفَطرَ  ِللَّذي َوجِهيَ  ِاّني َوجَّهتُ 

 241 141انعام/ الُمسِرفيَن             ُيِحب   ال َوُهَو الَِّذي ...

 129               153انعام/ ...    ُمسَتقيما اطيا ِصرهذ َانَّ  وَ 

 233 43اعراف/ ...   يَ ما ُكنا ِلَنهَتدِ   ... وَ    َوَنَزْعَنا َما

 97               99اعراف/ ...  َمكرَ   َيأَمنُ  َفالَ  اللِ  َاَفَاِمُنوا َمكرَ 

 250 151اعراف/ َادِخلنا ... وَ   اِلخي وَ  اغِفرلي َرب  

 98             154اعراف/ ...              ِللَّذينَ  َرحَمة   وَ  ... ُهديا َوَلمَّا 

 10،11،168        172اعراف/ ...            قاُلوا  ُكْمَربِّ بِ  تُ َاَلسْ ... َوِإْذ َأَخَذ 

     16،164،247      179اعراف/ ...  َبل نعامِ  َ َكاال ... ُاولِئكَ  َوَلَقدْ 

 76،124            199اعراف/ ...   وَ  ِبالُعرفِ  أُمروَ  الَعفوَ  ُخذِ 

 249                 2انفال/ ...  اللُ  ا ُذِكرَ ِاذ الَّذينَ  ِانََّما الُمؤِمُنونَ 

 240 24انفال/ ...  آَمُنوا اسَتجيُبوا ِللهِ  يا َاي َها الَّذينَ 

 104،193                 38توبه/     ...   ِاَلي َاثاَقلُتم...   يا َاي َها الَّذينَ 

 189 55/توبه ...  َأْنُفُسُهمْ  َوَتْزَهقَ ...  ُتْعِجْبكَ   َفَلا
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 252 119/توبه الصَّاِدِقيَن َمعَ  ُكوُنوا...   الَِّذينَ  َأي َها  َيا

 110              62يونس/ … َخوف   ال اللِ  َاوِليأَ  ِانَّ  الاَ 

 190 121هود/ ...  َمكاَنِتُكم ... َعلي  ِللَّذينَ  ُقل وَ 

 190              122هود/ انَتِظُروا ِانا ُمنَتِظُرونَ وَ 

 198 18يوسف/ َجميل   َوَجآُؤوا َعَلى ... َفَصبر  

 248 21يوسف/ ...  َامِرهِ  َعلي  غاِلب    اللُ وَ َوَقاَل ... 

 196 30/يوسف ...  ُحبًّا  َشَغَفَها َقدْ ...  ِنْسَوة    َوَقالَ 

  9،177 53يوسف/       ... ماَرة   َ الَ  النَّفسَ  َنْفِسي ِانَّ   َوَما ُأَبرِّئُ 

 171 105يوسف/ ...   وَ  اتِ السَّمو ِفي  آَية   ِمن َكَاي ن وَ 

 246 3رعد/ َلآَيات  ِلَقْوم  َيَتَفكَُّرونَ ...   َوُهَو الَِّذي َمدَّ اْلَأْرضَ 

 166  7رعد/ هاد             َقوم    ِلُكل   َيُقوُل الَِّذيَن ... وَ و

 222 17رعد/  ...   ُجفأا  َهبُ َفَيذ ... َفَامَّا الزََّبدُ   أنَزلَ 

 198 24رعد/  ...   َفِنعمَ   َصَبرُتمِبما   َعَليُكم َسالم  

 132،249             28رعد/          الُقُلوبُ  َتطَمِئن    اللِ  ِبِذكرِ  ...  الَِّذينَ 

 193 2ابراهيم/ . ما .. وَ  اتِ السَّموالّلِه الَِّذي َلُه ما ِفي

 88             10ابراهيم/ ِمثُلنا  َبَشر   ال... اِ   َقاَلْت ُرُسُلُهمْ 

    168،182    25-24ابراهيم/ ُعها... َفر وَ  َأَلْم َتَر... َاصُلها ثاِبت  

 200 45ابراهيم/ َظَلُموا ...  الَّذينَ  َمساِكنِ  في َسَكنُتم وَ 

 8 9حجر/   َلحاِفُظوَن  ا َلهُ ِانّ  وَ  رَ كْ َنا الذِّ َنزَّلْ  نُ ِانا َنحْ 

   10،231                 29حجر/  ...   ُروحي  ِمنْ  فيهِ  تُ َنَفخْ  وَ  َفِإَذا َسوَّْيُتهُ 

 129،130،234       40حجر/  ِإلَّا ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصينَ 

 192                11نحل/ َيَتَفكَُّرونَ  ِلَقوم   يات   َّ ُينِبُت َلُكم ... الَ 

 87 23نحل/  الُمسَتكِبرينَ الُيِحب   ... ِانَّهُ  اَل َجَرَم َأنَّ 
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 88              29نحل/ الُمَتَكب ريَن      يَمثوَ   َفادُخُلوا ...َفَلِبئسَ 

 81                75نحل/ ...  َيقِدرُ  ال  َممُلوكا ... َعبدًاَضَرَب 

 240 97نحل/ َطي َبةا  َحيوةا  ... َفَلُنحِيَينَّهُ   َعِملَ  َمن

 199 107نحل/ الد نيا ...  اسَتَحب وا الَحيوةَ  ِبَانَُّهمُ  ذِلكَ 

 33 125نحل/ ...  ِبالِحكَمةِ  َرب كَ  َسبيلِ  ِالي عُ ُاد

 180 34اسراء/ َمسُؤوالا  كانَ  الَعهدَ  َواَل َتْقَرُبوْا ... ِانَّ 

 217 85اسراء/ ...  الر وحُ  ُقلِ  الر وحِ  َعنِ  َيسَئُلوَنكَ 

 242 24کهف/ ... ا  ِاذ َربَّكَ  اذُكرِإلَّا َأن َيَشاَء اللَُّه وَ 

 249 65کهف/ ... آَتْيَناُه  ِعباِدنا  َفَوَجَدا َعْبداا ِمن

 250              67کهف/ َصبرًا َمِعيَ  َتسَتطيعَ  َلن ِانَّكَ 

 163 103کهف/ عماالااَ  خَسرينَ  َ ِباال ُنَنب ُئُكم َهل ُقل

163 104کهف/الَحيوةِ ِفي  َسعُيُهم َضلَّ  الَّذينَ  

 236 41مريم/ ...  ِانَّهُ  هيمَ ِابر الِكتابِ  ِفي اذُكروَ 

 237 54مريم/ ...  ِانَّهُ  ِاسمعيلَ  الِكتابِ  ِفي اذُكروَ 

 237 16مريم/ ...  انَتَبَذتِاذ ِ  َمرَيمَ  الِكتابِ  ِفي اذُكروَ 

 247 6طه/ ...  َلُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما

 244 14طه/ اَة ِلِذْكِريِإنَِّني َأَنا اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنا َفاْعُبْدِني َوَأِقِم الصَّلَ 

 35 43طه/                     َطغي ِانَّهُ  َعونَ ِفر  َهبا ِاليِاذ

 35 44طه/ ...   َيَتَذكَّرُ  َلَعلَّهُ  َلي نا الا َقو َلهُ  َفُقوال

 248 111طه/  ...  الَقي ومِ  ِللَحي   الُوُجوهُ  َعِنتِ  وَ 

 172               124طه/ ...   َلهُ  َفِانَّ  ِذكري َعن  عَرضَ اَ  َمن وَ 

 235 51انبياء/ ...   َقبلُ  ِمن ُرشَدهُ  هيمَ آَتينا ِابر َوَلَقد

 236،237             69انبياء/   ...   َسالما وَ  َبردًا َوُقلنا يا ناُرُكوني
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 251 80انبياء/ ...  َلُبوس   َصنَعةَ  َعلَّمناهُ  وَ 

 250 83انبياء/ ...  وَ  الض رُ  َمسَِّنيَ  ... َاني َوَأي وبَ 

 182 105انبياء/ ...   َبعدِ  ِمن الزَُّبورِ َكَتبنا ِفي  َلَقد وَ 

 152 107انبياء/ ِللعاَلمينَ  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرحَمةا 

 233،234               58حج/ الِل ...  َسبيلِ  هاَجُروا في الَّذينَ وَ 

 234 78/حج ...  ِإْبَراِهيمَ  َأِبيُكْم ِملَّةَ ...   َوَجاِهُدوا

    86،110          53مؤمنون/ ِبما...                  ِحزب   ... ُكل  َفَتَقطَُّعوا 

 173 61مؤمنون/  ...  اتِ الَخير ِفي ُعونَ ُيسارِ  ُاولِئكَ 

 216 71مؤمنون/ ...  َلَفَسَدتِ  ُهمأَ هواَ  الَحق   اتََّبعَ  َلوِ  وَ 

 77 22نور/ ... َولَيعُفوا َولَيصَفُحوا ...   َوَلا َيْأَتلِ 

 251                 35نور/ ِلُنوِرِه ...  اللُ  ياللَُّه ُنوُر ... َيهدِ 

 245 37نور/ ...  َبيع   ال وَ  ِتجاَرة   ُتلهيِهم ال ِرجال  

 194 1فرقان/ ...   َعلي الُفرقانَ  َنزَّلَ  الَّذي َتباَركَ 

 195 6فرقان/ ...   ِفي الس رَّ  َيعَلمُ  الَّذي َانَزَلهُ  ُقل

 243 70فرقان/ َحَسنات   َسي أِتِهم اللُ  ِإلَّا ... ُيَبد لُ 

 206              88شعراء/ َبُنونَ  ال  وَ  مال   َينَفعُ  ال َيومَ 

 206 89شعراء/          َسليم   ِبَقلب    اللَ  َاَتي َمن ا ال

 215 215شعراء/  ...  اتََّبَعكَ  ِلَمنِ  َجناَحكَ  اخِفض وَ 

 249                 62نمل/ ...  عاهُ ا دَ ِاذ الُمضَطرَّ  ُيجيبُ  َامَّن

 193             81قصص/ رَض ...  َ اال اِرهِ ِبد وَ  َفَخَسفنا ِبهِ 

 8            57عنکبوت/ ...                       تِ َموْ الْ  اِئَقةُ ذ س  فْ نَ  ُكل  

 24،102،218    69عنکبوت/  ...   جاَهُدوا فينا َلَنهِدَينَُّهم الَّذينَ وَ 

     191                   7روم/ الد نيا ...  الَحيوةِ  ِمنَ  ظاِهرًا َيعَلُمونَ 
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 85                7سجده/ طين   ِمن  ااِلنسانِ  ... َخلقَ   َالَّذي

 85                8سجده/ ...  مأ    ِمن ُسَلاَلة   ِمن َنسَلهُ  َجَعلَ  ُثمَّ 

 169              23احزاب/ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجال  َصَدُقوا ... 

 244              41احزاب/ ...   آَمُنوا اذُكُروا اللَ  يا َاي َها الَّذينَ 

 244              42احزاب/                       َاصيالا  وَ  ُبكَرةا  َسب ُحوهُ  وَ 

   215                 10سباء/   الَحديدَ  َلنا َلهُ اَ  َوَلَقْد آَتْيَنا ... وَ 

 215 11سباء/ ...  اعَمُلوا صاِلحا... وَ  َأِن اْعَملْ 

 98                28فاطر/ ...   اللَ  ... ِانَّما َيخَشي َوِمَن النَّاسِ 

 168 60يس/ ...  َان آَدمَ  يا َبني ِاَليُكم عَهداَ  َاَلم

 168                 61يس/ ُمسَتقيم   اط  ا ِصرهذ اعُبُدوني َانِ  وَ 

 96                 68يس/ ...  الَخلقِ  ِفي ُنَنك سهُ  ُنَعم رهُ  َمن وَ 

 170             13صافات/ َيذُكُرونَ  ا ُذك ُروا الِاذ وَ 

   174               99صافات/ َسَيهديِن َربي ِالي اِهب  ذ ِاني َوَقالَ 

 198117          102صافات/ الصاِبريَن ِمنَ  اللُ  شأَ  ِان ...   َفَلمَّا

 223                   32ص/ ...  الَخيرِ  ُحبَّ  َاحَببتُ  َفَقاَل ِاني

 223 35ص/ َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكاا ...  

 198 44ص/ ...  صاِبرًا ... ِانا َوَجدناهُ   َوُخْذ ِبَيِدكَ 

   129،234               82ص/ َاجَمعينَ  غِوَينَُّهم ُ َقاَل َفِبِعزَِّتَك الَ 

 129،130،234          83ص/ المخَلصينَ  ِمنُهمُ   ِعباَدكَ  الاِ  

 100                 16زمر/ ...   اللُ  ُيَخو فُ  ... ذِلكَ َلُهم مِّن 

 196                 22زمر/ ...   ِلاِلسالمِ  َصدَرهُ  اللُ  َشَرحَ  َاَفَمن

 99                 53زمر/  ...  َاسَرُفوا  الَّذينَ  يَ يا ِعبادِ  ُقل

 233 16غافر/ ...   الَيوم ِللهِ  الُملكُ  ِلَمنِ َيْوَم ُهم... 
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 87                 35غافر/ َجبَّار   ُمَتَكبِّر    َقْلبِ  ُكلِّ...  الَِّذينَ 

56                 39غافر/ الد نيا ...  الَحيوةُ  َانَّما هِذهِ  ا َقْومِ ي

 88،202                   60غافر/ ... َلُكم َاسَتِجب ُعونيُادَوَقاَل َرب ُكُم 

 170 31فصلت/ ...   الد نيا وَ  الَحيوةِ  ِفي  اولياءُكم َنحنُ 

 247 53فصلت/ ...  في  وَ  فاقِ  َّ اال آياِتنا ِفي َسُنريِهم

 100               5شوری/ َيْسَتْغِفُروَن ِلَمن ِفي اْلَأْرِض ... َتَكاُد 

 124 40شوری/ ...  َاصَلحَ  ... َعفا وَ  َوَجَزاء َسيَِّئة  

 251 52شوری/ ُمسَتقيم   اط  ِصر ِالي َوَكَذِلَك ... َلَتهدي

 166                5زخرف/ ...  َان َصفحا الذ كرَ  َعنُكمُ  َاَفَنضِربُ 

 131              36زخرف/ ...  الرَّحمنِ  ِذكرِ  َعن  َيعشُ  َمن وَ 

 249              19محمد/ الُل الَّ اِ  ِالهَ  ال َانَّهُ  َفاعَلم

 105                 12فتح/ ... السَّوءِ  َظنَّ  َظَننُتم ... وَ  َبْل َظَننُتمْ 

 106              6حجرات/ ...   جَأُكم آَمُنوا ِان َاي َها الَّذينَ يا 

 196 7حجرات/ ...  ِاَليُكمُ  َحبَّبَ  اللَ  لِكنَّ  ... وَ  َواْعَلُموا

              106،118          12حجرات/ ...  آَمُنوا اجَتِنُبوا َكثيرًا  يا َاي َها الَّذينَ 

 195 13حجرات/ ...اللِ  ِعندَ   َاكَرَمُكم ...ِانَّ   النَّاسُ َيا َأي َها 

 203 16ق/ الَوريدِ  َحبلِ  ِمن ِاَليهِ  َوَلَقْد ... َاقَربُ 

 171             20ذاريات/ ِللُموِقنينَ  آيات   رضِ  َ االِفي وَ 

 171             21ذاريات/ ُتبِصُرونَ  َاَفال َانُفِسُكم في وَ  

 202 19طور/ اشَرُبوا َهنيئاا ِبما ُکنُتم َتعَمُلوَن        ُكُلوا وَ 

 10 9نجم/ ني َادْ  َاوْ  نِ َسيْ َقوْ  قابَ  َفَكانَ 

 196 11نجم/     أيما رَ  ادُ الُفؤ َما َكَذبَ 

 218 18نجم/ الُكبري َرب هِ  آياتِ  ِمن أيرَ  َلَقد وَ 
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   10،199             26رحمان/ َعَليها فان   َمن ُکل  

 10،199             27رحمان/  ...  ُذوالَجاللِ  َرب كَ  َوجهُ  َيبقي وَ 

 98              46رحمان/ َجنَّتانِ  َرب هِ  َمقامَ   خافَ  ِلَمن وَ 

 119               6واقعه/  َمنُثورًا   َهبأا   َفَكاَنت

 168                63واقعه/ ما َتحُرُثونَ  َأيُتمَاَفرَ 

 168 64واقعه/ ُعونَ ارِ الز َنحنُ  َام ُعوَنهُ َتزرَ  َانُتمءَ 

 56،226              20حديد/ ...    َمتاعُ  الالد نيا اِ  ...َما الَحيوةُ  اْعَلُموا

 226                20حديد/ ...             وَ  الد نيا َلِعب   َحيوةُ َلُموا َانََّما الْ عْ اِ 

 115،173             21حديد/ ...  َرب ُكم ِمن َمغِفَرة   ساِبُقوا ِالي

 243               23حديد/ ...   ال وَ  مافاَتُكم ا َعليَتأَسو ِلَكيال

 43  25حديد/ َانَزلنا ...          وَ  َارَسلنا ُرُسَلنا ِبالَبي ناتِ  َلَقد

 244               22مجادله/ ...  َرُضوا وَ  َعنُهم  اللُ  َرِضيَ َلا َتِجُد ... 

 249  22مجادله/  ...   ُقُلوِبِهمُ   في  ... َكَتبَ    َلا َتِجدُ 

 196                18حشر/  ... َولَتنُظر آَمُنوا اتَُّقوا اللَ  الَّذينَ يا َاي َها 

 200                 19حشر/   ...  َنُسوا اللَ   َتُكوُنوا َكالَّذينَ  ال وَ 

 166                2جمعه/ ...  َرُسوالا  نَ ييم   ُ االِفی َبَعثَ  الَّذیُهوَ 

 244               10جمعه/ ...  َكثيرًا اذُكُروا اللَ وَ َفِإَذا ُقِضَيِت ... 

   101،219            8منافقون/ ...  ِلَرُسوِلهِ  وَ  الِعزَّةُ  ِللهِ  َيُقوُلوَن ... وَ 

 197                 2طالق/ ... َيجَعل  اللَ  َيتَّقِ  َمن  َفِإَذا َبَلْغَن ... وَ 

   197،241               3طالق/ ...   اللِ  َعَلي َيَتَوَكل  َمن َوَيْرُزْقُه ... وَ 

 81                6تحريم/  ...  آَمُنوا ُقوا َانُفَسُكم يا َاي َها الَّذينَ 

 78،176،223            4قلم/ َعظيم  ُخُلق   َلَعلي ِانَّكَ  وَ 

 125                  11قلم/ ِبَنميم    َمشأ   َهماز  
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 125               13قلم/                 َزِنيم  َذِلكَ  َبْعَد ُعُتل  

 198                  5معارج/ َجميالا  َصبرًا  َفاصِبر

 198         8مزمل/ ...  ِاَليهِ  َتَبتَّل وَ  َرب كَ  اسمَ  اذُكرِ وَ 

 198       10مزمل/ ...  ُهماهُجروَ  ما َيُقوُلونَ  َعلي اصِبر وَ 

 202         1مدثر/  يا َاي َها الُمَدث رُ 

 202  4مدثر/ َفَطه ر  ِثياَبكَ  وَ 

 200  22قيامت/ ناِضَرة  َيوَمِئذ   ُوُجوه  

 243 13انسان/ َزمَهريرًا ال وَ  فيها َشمسا  ُمتَِّكِئيَن... 

  193     20انسان/ ... ُملكا وَ   َنعيما َأيتَ رَ  مَّ َأيَت ثَ رَ ا ِاذ

 196،199            21انسان/ َطُهورًا اباَشر َعاِلَيُهْم ... َرب ُهم

 82               40نبأ/ ابا        ُتر ُكنتُ   ... َليَتني ِإنَّا َأنَذْرَناُكْم

 199  6نازعات/ اِجَفةُ الر َترُجفُ  َيومَ 

 199  7نازعات/ اِدَفةُ َتتَبُعَها الر 

 199  8نازعات/ اِجَفة  و َيوَمِئذ   ُقُلوب  

 80                17عبس/ ما َاكَفَرهُ   نسانُ  ِ اال ُقِتلَ 

 80               18عبس/                     َخَلَقهُ  َشيء   ي  اَ  ِمن

 80               19عبس/   َفَقدََّرهُ  َخَلَقهُ  ُنطَفة   ِمن

 80               20عبس/ َيسََّرهُ  السَّبيلَ  ُثمَّ 

 80               21عبس/                                  َفَاقَبَرهُ  َاماَتهُ  ُثمَّ 

 80    22عبس/ َانَشَرهُ  ا شأَ ِاذ ُثمَّ 

 172  14مطففين/  ما ...   ُقُلوِبِهم َعلي انَ ر َبل  َکّلا

 172  15مطففين/ ...  َيوَمِئذ   َرب ِهم َعن ِانَُّهم َکّلا

 115            26مطففين/ اْلُمَتناِفُسونَ  َفْلَيَتناَفسِ  ... َ    وَ  ِخَتاُمُه ِمْسك  
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 181   27مطففين/ َتسنيم    ِمن اُجهُ ِمز وَ 

 181            28مطففين/ ِبَها اْلُمَقرَُّبونَ  َيشَربُ  َعينا

 200 25انشقاق/ َممُنون   َغيرُ  َاجر   َلُهم ِإلَّا الَِّذيَن ...

 10،136                 28فجر/ َمرِضيَّةا  اِضَيةا ر َرب كِ  ِالي ِارِجعي 

 169   8شمس/ َتقويها  ها وَ َفَالَهَمها ُفُجورَ 

            100              15ليل/ شَقي َ اال الَّ َيصليها اِ  ال

 100  16ليل/ َوَتَولَّى  َكذَّبَ  الَّذي 

 100  5ضحی/ َفَترضي َرب كَ  ُيعطيكَ  َوَلَسوفَ 

 223 8ضحی/ غني َفاَ   ِئالا عا َوَجَدكَ  وَ 

 38،198 6علق/  ...  آهُ رَ  َان َلَيطغي نسانَ ِ اال َکّلا ِانَّ 

 202 5بينه/ ُمخِلصيَن... ِلَيعُبُدوا اللَ  الما ُاِمُروا اِ  وَ 

 125                 1همزه/  ُلَمَزة   ُهَمَزة    ِلُكل   َويل  

 167   2و1عصر/ ُخسر   َلفی نسانَ  ِ اال ِانَّ  الَعصرِ وَ 

111              6فلق/ ا َحَسَدِاذ حاِسد   َشر   ِمن وَ 

  

 



 



 

 
 

  

 

 

 

  
 
 
 

 

 192 … ِمن سَحرُ  َ الد نيا الَ َفِانَّ  ِبَيِدهِ  َنفسي الَّذيِاتَُّقواالد نيا َفوَ 
 201 َصدِرَك ِمن  ِبَقلِعهِ  َغيِركَ   َصدرِ  ِمن الشَّرَّ  دِ ُاحصُ 

 210 … َاحَببتُ  َمن َقلبَ  عُتهُ ِاسَتودَ  اري َاسر ِمن ِسر   اِلخالصُ اَ 
 201 ِبال ُمهَلة   َلُكم َاسَتِجب ة  َغفلَ ِبال  ُعونيُاد

 174 ما َتسَتِطعهُ  ِالي جاَوزهُ  وَ   عهُ َفدَ  َامرًا َتسَتِطع ا َلمِاذ

 232 الَعَملُ  ُهوَ  السالمُ اَ 
 191 ...  ُهوَ  الَيقينُ الَيقيُن، وَ ُهوَ  التَّسليمُ التَّسليُم، وَ ُهوَ  ساِلمُ  ِ الاَ 

 228 الَقلبِ  َمَرضُ   الَبَدنِ  َمَرضِ  ِمن َاَشد  
 220 نُفِسَ اال ِبِعزَّةِ  اِئجَ ُاطُلُبوا الَحو 

 213                                            ِمنها...  َلهُ  َيُكونَ  َحتي َنفِسهِ  َعلي  ُيَعن َلم َمن عَلُموا َانَّهُ اِ 
 212 َنفِسهِ  َعن الَهوي َنفيَ  َعدِلهِ  َاوَّلُ  َفكانَ  الَعدلَ  َنفَسهُ  َالَزمَ 

 228 ُقُلوِبِهم الُمنَكِسَرةِ  َاَنا ِعندَ 
 226 ُام كَ  َكما َسمَّتكَ  ُحر   َانتَ 
 225 َفُكوُنوا ...  الَمعادَ  َتخاُفونَ  ال مُكنتُ  وَ  دين   َلُكم َيُكن  َلم ِان 
 194                سِتغفارُ  ِ اال اَئُكمُ َدو وَ  الذ ُنوبُ  اَئُكمُ د ِانَّ 

 141                  َنهاَيِتُكم  َفانَتُهوا ِالي  َنهاَيةا   َلُكم ِانَّ 
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 141               َهُبَتذ َاينَ  ِالي َتعَلم َلم ِجئتَ  َاينَ  ِمن َتعَلم  َلم ِان 

 174 ...  ُطولُ  وَ  الَهوي ِاثناِن: ِات باعُ  َعَليُكم  ما َاخافُ  َاخَوفَ  ِانَّ 

 206                   ِبالن ياِت عمالُ  َ ِانََّما اال
 10                                                                                   لَ َعقْ الْ اللُ  ما َخَلقَ  َاوَّلُ 

 7                   ُنوري اللُ  ما َخَلقَ  َاوَّلُ 
 209                         عار    َفِانَّكَ  ِبهِ  َتْلَبسُ  اِاذ وَ  َتْحَتهُ  َعّما  َيِشف   الرِّياءِ  َثْوبُ 

 203                    ُتحاَسُبوا َان  حاِسُبوا َقبلَ 

 111                    الَقَدِرَعَلي َغضبان   َالَحُسودُ 

 112               الَجَسَد                                                                      ُيذيبُ  َالَحَسدُ 

 112                 الر وِح                                                                       َحبسُ  َالَحَسدُ 

 225                    الُعُبوِديَّةِ  َنهاَيةُ  َالُحر َيةُ 
 224                  الِهمَّةِ  ُينِتُجُهما ُعُلو    َأمانِ َتو ناةُ  َ االوَ  َالِحلمُ 

 220                     َاوَسُطها ُمورِ  ُ االَخيرُ 
 137                 ...  َكيفَ  اللِ  يا َرُسولَ  َفقالَ  اللِ  َرُسولِ  َعلي َرُجل   َدَخلَ 

 211                 َتْبُصرُ   ال وَ  ِمْنكَ  اُئكَ د  وَ  َتْشُعرُ  ال  وَ  ِمْنكَ  اُئكَ َدو
 197                 َجلَّ؟...  وَ  َعزَّ  اللِ  َعَلي  َما التََّوك لُ  ِجبِرئيلَ  َعن النَِّبي   َسَألَ 

 8               اليو َاحْ  َحقيَقةُ الْ  وَ  عاليَافْ  الطَّريَقةُ  وَ  اليوَاقْ  َالشَّريَعةُ 
 211                    ِاخالُصها  ُممَتَحنا َشهاَدةا 

 220                   َعجز    الِكذبُ  وَ  ِعز   َالص دقُ 
 196                                                 ها ما ُيَبع دُ  ُكل   َهها َعنَنزَّ  وَ  َنفَسهُ  َعَرفَ   َمن َالعاِرفُ 
 251                                                                                         ِبَربي  َربي َعَرفتُ 

   218                  َنفِسهِ  ِمن ااِلنسانُ  َيسَتحِييَ  َان دبِ َ اال غاَيةُ 
 220                      العاِجزِ  ُجهدُ  َالغيَبةُ 
 213                                                    ِلَنفِسهِ  َنفِسهِ  ِمن  امَرء   َفَاَخذَ 

 187                   َاجَهلُ  َغيِرهِ   ِبَقدرِ  َيُكونُ  َنفِسهِ  َبَقدرِ  الجاِهلَ  َفِانَّ 

 231                   ...  َدليُلُهم  وَ  الَيقينِ  فيها ُنورُ  ُهمَفِضياؤُ  اللِ  َفَاما اولياء
 41                  َادناُكم  َعلي  َكَفضلي الثاني َعَلي  وَّلِ  َ اال َفضلُ 

 98                 ...         َصَبرتُ  َربي وَ  يَ الَمو  وَ  َسي دي وَ  يا ِالهي َفَهبني
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 165                    َنفَسهُ  َاماتَ  وَ  َاحيا َعقَلهُ  َقد

      248                  ُيَقل ُبها ...  الرَّحمانِ  َاصاِبعَ  ِمن َاصَبَعينِ  َبينَ  الُمؤِمنِ  َقلبُ 
 11                     َحكيم  ُكلِّ  ضالَّةُ  َمةِ ِحكْ الْ  َكِلَمةُ 
 248                   ...  َيسَمعُ  َفبي َيديا   وَ  ِلسانا وَ  َبَصرًا  وَ  َسمعا َلهُ  ُكنتُ 

 151                 الَعبيدِ  ارِ ِبالَفر ُاِفر   ال وَ  الذَّليلِ  ارِ قرِ ِباال ُاِقر   ال
 7                     دي َبعْ   َنِبيَّ  ال

 72                 عماِلُكم ِباَ  أُتونيوَ  ِبَانساِبُكم َتأُتوني ال
 186                   الِل ِفي َمنُصوص    َفِانَّهُ   َعِليا َمُلومَ  ال

 187                  ...  َتَفر ُقُهم ال وَ   ِعزَّتا َحولي الناسِ  َكثَرةُ   َيزيُدني ال

 228،248                            ...  َقلبُ  ِانَّما َيَسُعني وَ   َسمائي ال وَ  َارضي َيَسُعني ال
 196     العاِرفيَن ُقُلوبُ  التَّقوي َمعِدنُ   وَ  َمعِدن   َشيء   ِلُكل  

 166               اِحَدةِ الو َنفسَ  َيضِبطُ   ال َمن الَكثيرِ  َعَددَ  َيضِبطُ  َليسَ 
 161                  ...  َعَليُكم َاخافُ  َولِكن الَفقرِ ِمنَ  ُامَّتي َعلي ما َاخافُ 

 221                  أِ غِنياِء ِللُفَقر َ اال اُضعُ َتو ما َاحَسنَ 
 227               َوَجَدَك  َمن َفَقدَ  َما الَّذي  وَ  َفَقَدكَ   َمن َوَجدَ ا ماذ
 186              َبعَدُه  وَ  َمَعهُ  وَ  َقبَلهُ   اللَ  َأيتُ رَ  وَ  الاِ  َشيئا َأيتُ ما رَ 

 11                                                                           ِرَفِتكَ َمعْ  َحقَّ  ناكَ ما َعَرفْ 
 252                فيهِ   اللَ  َأيتُ رَ  وَ  الاِ  َشيء   في  ما َنَظرتُ 

 230            اْلَمْرَجعُ  َكْيفَ  َعِلمَ  َمنْ  َيْغِدرُ  ما
 223                  ِبَجناَحيهِ  َيطيرُ  َكالطَّيرِ  ِبِهمَِّتهِ  َيطيرُ  َالَمرءُ 

 8             ُامَِّتهِ  في َكالنَِّبيِّ ِمهِ َقوْ   في َمشاِيخُ َالْ 

 137                    الَمعاِرفِ  َانَفعُ  النَّفسِ  َمعِرَفةُ 

 165                جاِهِليَّةا  ميَتةا  ماتَ  َزماِنهِ  ِامامَ  َيعِرف َلم وَ   ماتَ  َمن

   187،213            ِعلم                                  وَ  َمعِرَفة   ُكل   غاَيةِ  ِالي انَتهي َفَقدِ  َنفَسهُ   َعَرفَ  َمن
 205                  ِبالَعقلِ  َينَتِفع  َلم َنفَسهُ  ُيَهذ ب  َلم َمن

 238                     َتُموُتوا َان  ُموُتوا َقبلَ 
 41                ِعَظُة  الَمو الَهِديَّةُ  ِنعمَ  وَ  الَعِطيَّةُ  ِنعمَ 

 206                    ِللَجَسِد َكالر وحِ  ِللَعَملِ  َالن َيةُ 
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 137                  ُمَتيَّما ِبُحب كَ  َقلبي  وَ  َلِهجا ِبِذكِركَ  ِلساني اجَعلوَ 

 9                ...             ِسِه، حاِفظاِلَنْف صاِئنا اءِ ُفَقهالْ  ِمنَ  كانَ  ا َمنْ َامّ  وَ 

 218                 الد نيا ... ِفي ُيَعو لُ  ال  ها َمناِحدُ و  الد نيا وَ  ِانَّما َرُجلَ  وَ 
 37                                                                                         التَّوفيقِ  َوِلي   اللُ  وَ 
 173،252                                                             اِحد  و َانَّهُ  َعلي َتُدل   آَية   َلهُ  َشيء   ُكل   في وَ 
 205                 َاماَمهُ  ُقُدما  َنَظرَ  وَ   َغَدهُ  َيوِمهِ  في اَقبَ ر وَ 

 218              ...  الناسَ  ياوِ ُيد َطبيب   ِبالت قي الناسَ  َيأُمرُ  َشِقي   ُربَّ  وَ 
 216                   ِبالِجد  الاِ  الَحق   ُيدَركُ  ال وَ 

 213                    َنفَسهُ  َيعِرف َلم َان ءُ امرُ  َهَلكَ 
 187                 ...    ِبالَمرءِ  َكفي وَ  افَتري َمنِ   خابَ  وَ   عيادَّ  َمنِ  َهَلكَ 

 222                    الِجبالَ  َتقَلعُ  الر جالِ  ِهَممُ 
 212                ...   َغيِركَ  َبينَ  وَ  فيما َبيَنكَ   اناميز َنفَسكَ  اجَعل يا ُبَنيَّ 
 186                ...  الِبر  اِع ِبَانو خاِلِقِهم  ِالي َيَتَقرَُّبونَ  الناسَ َأيتَ ا رَ ِاذ ياَعلي

 201           ِباْلَقليلِ  اْلَكثيرَ  ُيْعِطي َمنْ  يا
 196           ما ِسوي                                                                ُكل    َعن ُيَطه ُرُكم

 206           الِعباد                                                           ُتجازُ  الص ُدورِ  ِبما ِفي وَ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 185  ،182  حيات،   آب

 232  ديني،بي  آتش 

 182  نمرودي،   آتش 

 32  آخرالزمان، 

 247  ،113  ،)ع(آدم 

 226  ،  امّيه ِ آل 

 100  ،7  طاهرين،   آل 

 215  آهن، 

 171  انفسي،   آيات

 171  آفاقي،  آيات

 

 165  ،162  ،100  ،  )ع( اطهار   ائمه 

 

 

 

 

 

 252  ،247  ،236  ،235  ،234  ،)ع(ابراهيم

 162  ها، قدرتابر 

 193  ،113  ابليس، 

 88  ابوجهل، 

 147  ،اجتماع   ارادة 

 144  حقيقي،   ارادة 

 147  شخصي،   ارادة 

 161  اروپا، 

 10  ،اساتيد الهي 

 252  ،251  ،207  ،162  ،135  استاد الهي، 

 252  استاد كامل، 

 204  ها،فرهنگ  رسوبي   استحكام 

 143  »من«،  استقالل 

 216  ،215  ،دفاعي  اسلحه 

 237  ،198  ،)ع(اسماعيل

 23  باطني،  اشراقات 

 77  ،)ص(رسل  اشرف 

 183  دروني،   اضطرابات
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 232  ،المپياد فيزيك 

 253  ،149  ،دروني  الهامات 

 ، 156  ،141  ،111  ،105  ،102  ،)ع(منيناميرالمؤ 

157،  164 ،  174،  175،    212،  216،  227 

 184  اتمي،  انفجارهاي 

 184  رواني،   انفجارهاي 

 238  و ظنون،  اوهام   اودية 

 ، 167  ،105  ،90  ،48  ،46  ،30  ،10  ،)ع(اوصياء 

168 ،  170،  171،  172،  178،  182، 200،  

208،  213،  227،  235،  239،  242 

  ،143  ،121  ،98  ،90  ،48  ،46  ،26  ،10  اولياء، 

167 ،  168،  170،  171،  172،  178، 182،  

208،  210،  213،  214،  227،  231،  239،  

242،  252 

 90  ،33  ،حق   اهل

 139  الل، اهل

 250  ،198  ،22  ،)ع(ايوب 

 

 

 215  ، بازار اسلحه

 246  ،126  ،118  ،101  ،)ع(باقر 

 185  ، یو اقتصاد   یسياس  یهابحران 

 185  ، یمعنو   یهابحران 

 213  ،205،190  دين،  بزرگان 

 165  ،)ع(االعظمالل  بقية

 158  اتمي،  بمباران 

 101  ،98  ، 86  ،بهشت 

 237  المقدس، بيت

 201  ، شك  بيماري 

 251  ،204  ،194  ،191  رواني،   هاي بيماري 

 

 192  بلوا،   پل

 188  غضب،   پلنگ

 238  ،237 ،161  ،127  ،76  ،52  ،)ص(پيامبر خدا 

 8  ، پير راه 

 

 231  ، یخود  تحقير فرهنگ

 10  ،تطهير نفس 

 214  ،176  ،173  تعهد برين، 

 231  بيگانه،   تكبير فرهنگ

 246  ،182  تورات، 

 232  ،231  ،فرهنگي  تهاجم 

 

 248  الوهيت،   جاذبة 

 124  جبرئيل، 

 159  و اسرائيل،   اعراب   جنگ 

 159  بدر،  جنگ 

 184  دروني،  هاي جهش 

 

 16  ،باطني  چشم 

 211  ،210  ،دروني  سارهاي چشمه 

 173  كاينات،  آياتي  چهرة 
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 227  ،223  ،(ص)خدا  حبيب

 246  ،210  قدسي،  حديث 

 120  ،)ص(نبوي   حديث 

 226  ، رياحييزيد    بن   حرّ 

 229  ،228  ،227  ، 226  ،225  حّريت، 

 227  ،220  ،108،111  ،)ع(حسين 

 227  ،)ع(مولي  حضرت 

 253  ،26  ،اليقين حق 

 123  ، شرع  حّكام 

 213  ،74  حكما، 

 252  ،حواريون 

 10  ،باطني  حواس 

 

 108  ،76  ،24  ،  )ص(االنبياء خاتم 

 250  ،241  الخاص، خاص 

 165  ،)ص(مرتبت  ختمي

 250  ، )ع(خضر

  ،235  ،234  ،227  ،182  ،104  ، )ع(خدا  خليل

236 

 131  ،خواطر نفساني 

 137  خوِد طبيعي،

 202  ،خورشيد معارف 

 188  شهوت،   خوك 

 

 251  ،215  ،)ع(داوود

 66  دوايي،  درمان 

 66  غذايي،   درمان 

 250  سليم،  دل 

 198  ،120  ،100  ،88  ،دوزخ 

 161  ، عثماني  دولت 

 

 245  ،131  ،ذكر قلبي

 245  ذكر لساني، 

 

 186  ،184  ،182  ، الهي  رسالت 

 143  اسالمي،   روانشناسي 

 160  غربي،   روم 

 160  ،روميان 

 248  ،232  ،157  رياضات، 

 62  بدني،   رياضت

 

 200  دوست،   زخم

 

 204  ،)ع(سجاد 

 224  المنتهي، ة سدر

 19  ،محض  سعادت 

 20  مطلقيه،  سعادت 

 197  موت،   سكرات 

 188  حرص،   سگ 

 249  ذكر،  سلطان 

 223  ، (ع)سليمان
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 83  ،سوء خاتمه 

 94  ،)ع(سيد اوصياء 

 226  ،)ع(سيدالشهداء 

 

 168  طوبي،   شجرة 

 46  ، ملعونه  شجرة 

 8  حضور،   شراب 

 240  طهور سلسبيل،   شراب 

 9  كوثر،   شراب 

 231  ،230  ،211  مغزي،   شستشوي 

 252  دنيوّيه،  شواغل 

 162  عقل،   شوراي 

 233  شهر وحدت، 

 168  حجاب، شهود بي 

 

  ،113  ،108  ،101  ،79  ،71  ،38  ،37  ،)ع(صادق

118،  159،  160 ،  196،  215،  220، 224،  

286 

 240  ازل،   صبح

 214  ،98  صّديقين،

 185  بار، صنايع اسارت 

 

 132  ،خودآگاه ضمير  

 132  ، ضمير ناخودآگاه 

 

 179  طاير قدسي، 

 65  نفوس،   طب 

 

 248  ،247 ،239  ، 196  ،191  ،9  ،)کامل( عارفان

 168  تقّرر عهود،   عالم 

 168  ، ّ ذر  عالم 

 32  ، رباني  عالم 

 193  ،95  ،الهوت  عالم 

 194  ،193  ملكوت،   عالم 

 95  ،56  ناسوت،   عالم 

 116  ،عايشه 

 50  محمود،   عشق 

 50  ،مذموم   عشق 

 244  پرستي، خود  عقبات 

 233  كثرت،  عقبات 

 199  عقد پروين، 

 154  ،10  ،الهي   عقل

 230  ،155  ،154  ،سليم  عقل

 251  زره،  صنعت  علم

 26  اليقين، علم

 151  انساني،   علوم 

  ،179  ،139  ،125  ،111  ،108  ،75  ،70  ،)ع(علي

186 ،  187،  192،  200،  216،  221، 247 

 164  ،عاص   عمرو بن 

 188  عهود اوليه، 

 252  ، عيسي

 8  ،ثابت  عين 
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 253  ،26  اليقين، عين 

 

 250  ايماني،  فتوح 

 240  جر دائمي،ف

 70  اعصاب،   فرسايش 

 202  ، 169  ،129  ،100  فرشتگان، 

 88  ،33  فرعون، 

 232  بيگانگان،   فرهنگ

 183  تاريخ،  فلسفه

 230  ،پوچ   هاي فلسفه

 173  ناب،  فهم

 

 193  قارون، 

 231  ،230  ،محوران قدرت

 159  قريش، 

 160  قسطنطنيه، 

 230  ،23  ، باطني  قواي 

 28  عملي،  قوة 

 27  ،غضبي  قوة 

 27  ،ناطقه  قوة 

 61  ،28  ،نظري   قوة 

 132  ،130  ،94  ،واهمه  قوة 

 27  ، شهوي   قوه 

 

 77  ،)ع(كاظم

 171  ،170  ،120  ،سماوي   كتب

 8  ،طريقت  هاي كتل

 226  كربال، 

 202  كّروبيان، 

 238  كوثر لقاء الهي، 

 8  ،قاف  كوه 

 

 238  الهوت،

 245  باطن،   لسان 

 136  لقاء حق، 

 228  دنيا،  ليلي

 

 232  بشر،  حقوق   ماسك 

 216  اشتر، مالك  

 228  جوامع،   هاي مجنون 

 51  ،امه لوّ   محبت

 239  ،238  ،190  ي،ازل  محبوب 

 253  ،222  جانان،   محفل

 32  ،)عباقر محمد  

 202  ،198  ،)ص(محمد 

 234  ،197  ،46  ، مخَلصين

 234  مدينه، 

 167  فاضله،  مدينه

 165  جاهليت،   مرگ 

 237  ،)ع(مريم

 168  ،جان   مزرعه 

 173  الهي،   مسابقات 

 236  ،233  الهي، مسافر  
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 156  مصر، 

 185  ، یتراشمطلق 

 181  ،164  معاويه، 

 246  ،245  ،213  ،161  ،33  ،30  ،)ع(معصومين 

 18  ، مطلقّيه  تام  مقام 

 234  ،مكه 

 235  ،202  اعلي،  مل 

 247  ،131  ،129  ،128  َمَلك، 

 225  ،212  ،187  ،143  حقيقي،  منِ 

 228  خداجو،   منِ 

 229  مواد مخدر، 

 244  ،240  ،239  ،238  ،9  ، ارادي   موت 

 241  اضطراري،   موت 

 240  سوزان،   موت 

 250  ،246  ،223  ، 33،193  ،)ع(موسي

 220  ،204 ،180  ،158  ،154  ،)ع(متقيان  موالي 

 212  ،الهي   ميزان 

 

 70  رواني،   هاي ناتواني 

 158  ناكازاكي، 

 44  ،الهي   ناموس 

 176  ،156  نبوغ، 

 232  ،اسالمي   المللي بين  نظام 

 165  حقيقي،   نظم

 221  ،192  ،177  ،171  ،90  ،اّماره   نفس 

 167نظم باطنی،

 27  بهيمي،  نفس 

 27  سبعي،  نفس 

 188  ،25  ،18  ،ناطقه  نفس 

 232  ،دموكراسي   نقاب 

 88  نمرود، 

 171  امثله،  نواميس 

 247  ،)ع(نوح

 90  ، روحي  نوزادان 

 190  ،156  باطني،  نيروهاي 

 

 181  دروني،   ودايع 

 186  ،150  وراثت، 

 9  لقاء،  وعدگاه 

 207  معنوي،   وقفه

 165  تكويني،  واليت

 

 157  ،رّباني   هاديان

 33  ،)ع(هارون

 234  باطن،   هجرت

 234  ظاهر،   هجرت

 158  هيروشيما، 

 15  ، هيولي

 

 285  ،198  ،)ع(يعقوب

 64  ،35  ،)ع(يوسف

 246  يهوديان، 
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