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حمد و سپاس بيقياس ،بيهمتائي را كه از لوامع تجلّيات لطف و كرم غير
متناهيش ،قلوب بني آدم را تللؤ بخشيد و او را از حضيض نيستي به اوج هستي در
بلندترين مرتبة رفعت و عظمت ،صدرنشين گردانيد و در اقيانوس كبير عالم وجود ،براي
به چنگ آوردن جواهر علوم و كماالت ،وي را شناور نمود ،و در ادوار خلقت به دور شمع
وجود ،او را پروانهوار در پرواز آورد تا در مرتبة ترقي و تعالي ،شايسته مظهريّت و
نمايندگي كمال بيانتهاي ازلي حق گردد ،و جمال ابديت را از پس پردة پنهاني به ظهور
و بروز رساند.
درود بيحدّ بر آن ناموس اعظم الهي و منبع كماالت ازلي و مظهر اتمّ صفات
الهوتي ،حضرت رسول اكرم(ص) و بر آل طاهرين آن سرور كاينات ،كه بشر را از طريق
ضاللت و گمراهي به شاهراه سعادت هدايت فرمودند.
سالم بيانتها بر آن نور محض خدايي كه به كلّي خود را از ساية خويش رهانيد « َقدْْ
نْالل ِْه ْنُورْ ْ ْو ْ ِ
تابْ ُمبينْ ْ:قطعا برای شما از جانب خدا روشنايی و كتابی روشنگر
ك ْ
جا َئكُمْ ْ ِم َْ
َ
آمده است».
لْ َ
وري :اول آنچه خدا خلق
َقْالل ُْهْنُ ْ
ماْخل َْ
نور محمدي(ص) اول ،سرحدّ خود را گرفته «ا ََّو ُْ

ديْ :بعد از من پيامبری نخواهد
ِي ْ َبعْ ْ
فرمود ،نور من است» ،اكنون سرحد ابد گرفته «ال ْنَب َّْ
بود» .چون دين محمدي طلوع كرد ،تمام ستارگان آسمان نبوت رخت بربستند

«اِذاْ َ
َعْ
طل َْ

باحْْ:چون صبح برآيد ،نيازی به چراغ نيست» .تو آن مصباح
نْْالْ ِمصْ ِْ
يْْ َع ِْ
استُْ ْغْنِ َْ
باحْْ ْ
الص ُْ
َّ
حقيقي هستي كه روشنائي كل مصباحها از توست .تو خود فرمودي اگرچه آفتاب وجود
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ت ْ :هر نفسي چشندة مرگ است» فرو شود ،امّا دين
سْْ ْذائِ َق ُْةْْالْ َم ْو ِ ْ
ُلْْنَْ ْف ْ
من در مغرب «ك ْ
مقدس من تا انقراض عالم ابداآلباد باقي ماند.
دين را ظاهري است و باطني ،ظاهر آن را علماي دين ،باطن آن را عارفان و مشايخ
ِخْ ْ َ ِ ِ
ْفيْاُ َّمتِ ِْه پير در ميان قومش ،همانند پيامبر در
ِي ْ
الشي ُْ
نگهداري ميكنند « َْ
فيْقوم ْهْكَالنَّب ِّ
بين امت خود است» .خداي تبارك و تعالي محافظت اين دين را به وسيله اين دو طايفه

الذكْ ْرْْ ْوْْاِنْاْ َل ُْهْْ َل ِ
حاف ُ
ونْْ:بيترديد ما اين قرآن را به تدريج
ظ َْ
ضمانت فرموده «اِناْ نَحْ ُْ
نْْنَ َّزلْ ْنَّاْ ِّْ َ َ

نازل كردهايم و قطعا نگهبان آن خواهيم بود».
دين همچون مرقاتي است كه از دامنه كوه قاف تا قله آن كشيده شده و پايه آن در
دامنة كوه قاف و طرف ديگر آن بر قله و پلههاي آن ،كُتَلهاي صعبالعبور كوه هستند.
 .هر كسي خواهان وجدان
حقيقت است ،بايد از شريعت آغاز كند و از كتلهاي طريقت بگذرد .و اين را بداند كه در
هيچ مرحلهاي پس از وجدان حقيقت ،نبايد از شريعت دست بكشد و االّ پاية دين متزلزل
ميشود و مرقات دين درهم ميشكند.
طريقت ،تنها سفر سالك است؛ سفر از ظاهر دين به باطن آن ،سفري با كولهبار
شريعت و به انگيزة يافت حقيقت.
البته براي هر سالك ،طريقت ظهور خاصي دارد ،زيرا هر انساني جدولي از بحر وجود
است و قفلها و گرههاي ويژة به خود دارد .همين تفاوتهاي فردي سبب ميشود تا
سالك سنت خاصي مانند ذكر و زهد و توكل و عطيّه عظيم عشق را برگزيند.
از طرفي طي كردن كتلهاي طريقت جز با پير راه امكان ندارد .پير راهي كه خرقة
شريعت درپوشيده و سراسر وجودش رايحة حقيقت ميدهد .خضر راهي كه مجذوب
درگاه صمدي است ،جذبهاي كه بر جان سالك ،شرر است .راهنمايي كه همواره شراب
حضور را در جام وجودش ميريزد ،و مستانه فرياد حقّاني سر ميدهد.
چرا بايد دست بيعت به پير راه داد؟ زيرا تنها اوست كه آن گرهها را ميشناسد.
اوست كه بر عين ثابت سالك ،مطّلع و بر س ّر سويداي او آگاه است .اوست كه كيفيت رمز
گشودن قفل وجود سالك را ميداند.
الي ْ َْو ْال َّ
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده «ا َّ
ح َ
ط َ
الي ْ:
َح ْو ْ
قيق ُْة ْا ْ
ريق ُْة ْا َْف ْ
ريع ُْة ْا َْق ْو ْ
عالي ْ َْو ْالْ َ
َلش َ
شريعت گفتار من و طريقت اعمال من و حقيقت احوال من است» .سالك الهي مراحل
شريعت را پيموده وارد عالم طريقت ميگردد ،حمل بار گران امانت مينمايد تا در رديف
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امناء الهي قرار گيرد و در تالش آن است كه به واسطه اساتيد الهي و تعاليم الهوتيه ،و
انفاس قدسيه آنان به وصال رسد و داراي آن احوال الهي گردد.
سالك الهي ،متعلّم مكتب مولي است ،همه حركات او معلول فرمان عقل الهي يا
عشق است .بدون ارادت و عشق ،كسي وصال را نشايد .عاشق در راه معشوق از هستي
ميگذرد ،تا انسان از هستي مجازي خود نگذشته و آن را نباخته ،از هستي حقيقي
برخوردار نخواهد شد.
كسي كه مراتب عشق خود را به كمال رساند ،حقيقت عشق به مرگ از جان او سر
ال َّْالل ُْه» است و مم ّر زوّار حق ،لكن
لهْْاِ ْ
ميزند ،زيرا كه وعدگاه لقاء آنجاست .مرگ حرم «الاِ َْ
اين عشق جز با صبر و مسارعه به تحقق نرسد ،لذا عارفين الهي به موت ارادي به استقبال
آن شتافتهاند .آري مبناي سلوك طريق عشق خدايي به موت ارادي است و آن به موت
نفس است از صفات ذميمه و زندگي دل به صفات حميده.
عشق را بايد از استاد عشق و از كتاب مقدس آسماني تعليم گرفت .عشق در قرآن به
ذينْْا َمنُواْ ا ََش ْدْْ ُحبْْاْْلِلْ ِْه ْْْ:كساني كه ايمان آوردهاند،
اشتداد حب تعبير شده است « َْوالَّ َْ
شديدترين محبت را به خدا دارند» .عاشقان الهي ،اهل قرآنند و عرصة قيامت و اقداح
شراب كوثر در انتظار آنان است .از همه باالتر ،ذات صمدي و صفات سرمدي در انتظار
اهل قرآن است .مراد از اين اهليت ،تحقق نور معاني و مقام تجريد و تفريد است ،نه
تحقق لفظ و تجويد.
خداي تبارك و تعالي دلهاي خاصان را موضع وحي و الهام و مُنْزَل تنزيل نموده و
هر دل به نسبت تزكيه خود ميتواند از اين معاني برخوردار شود .ابواب حرم اين معاني بر
اهل حقيقت و ارباب حال ،مفتوح است و بر اهل بيان و ارباب قال ،مسدود.
عرفاني كه از كتاب مقدس آسماني و كالم بزرگان گرفته شود ،پاسخي است به نداي
ناْ
اءْصائِ ْ
نْالْ ُف َقه ِْ
كانْ ِم َْ
نْ َْ
دروني تشنگان معرفت .اين عارفان را عالئمي است و آثاري « َْوْاَمْاْ َم ْ
س ِهِ ْ،
لِن َْف ِ
طيعاْْالَمْ ِْرْْ َم ْوال ُْهْْ:و اما از بين فقيهان هر که
ويهُ ْ،م ْ
فاْْ َع ْ
ظاْْلِدينِ ِهُ ْ،مخال ِ ْ
حاف ْ
ليْْهَ ُ
خويشتندار و حافظ دينش و مخالف هوای نفس خود بوده و مطيع فرمان مواليش باشد».
اين مردان الهي هستند كه از تعلقات مربوط به دنيا رهايي يافتهاند .چه منشأ همه رذايل
وء ْْ:نفس قطعا به بدي امر
ارةْ ْبِالس ِْ
ن ْالن َّْف َْ
اخالقي و مبدأ همه هالكتها نفس است «اِ َّْ
الَْمْ َ
سْ َ َ

مي كند».
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مأموريت همه حضرات انبياء و اوصياء و اولياء براي تطهير نفس است .تطهير نفس به
وسيله عقل سليم امكانپذير است؛ منشأ همه بركات ،عقل الهي است كه حائز رتبة اول
َ
حد
َق ْالل ُْه ْ ْال َع ْق َْلْ :اوّلين چيزی که خدا آفريد عقل بود» ،و رسيدن به ّ
ماْخل َْ
ل ْ
ميباشد «ا ََّو ُْ
اعالي کمال و اتصال دل با خالق دل به وسيله عقل الهي است.
عاشقان طريق حق به كيمياگري ايمان و اخالص بر قوة غضبيه و نفسانيه غالب
آمده ،آن قوا را مطيع و منقاد فرمان خدا گردانيدهاند و به توفيق حق ،نفس را از امّارگي
به مقام مطمئنگي رسانيدهاند.
فيهْ
ت ْ ِْ
چنان كه روح در مقام آمدن به اين ديار بر براق نفخة قدرت سوار بود « َْو ْنَ َفخْ ُْ
وحي:
ْ
ن ْ ُر
ِم ْ

از روح خويش در آن دميدم» ،اكنون در مراجعت به ديار اصلي

«اِ ْر ِ
یْ
عي ْاِل ْ
ج ْ

كْ :به سوی پروردگارت بازگرد » به براق نفس نيازمند است .جز براق نفس ،كسي را
َر ِّْب ِ ْ
قدرت ورود به آشيان قدس نيست .اين براق است كه روح را به اعلي عليّين رساند ،از
ك ْ َ
ي ْالل ِْهْ:اگر هوي نبود ،انسان به خدا
ريق ْاِ َل ْ
ط ْ
ماْسلِ َْ
الَْالْ َه ْ
اينرو بزرگان فرمودهاندَ « :ل ْو ْ ْ
وي ْ ُ

راه نمييافت» ،هيچ چيز از آفرينش شريفتر از نفس تطهير شده نيست كه روح را به حد
اعالي پرورش و كمال ميرساند.
اگر سالك در پاكي روح خويش كوشد و پرورش روح را به كمال رساند ،از تعلقات
تْ
س ُْ
دنيوي و اخروي آزاد گردد و به سرحدّ فطرت اوّلي رسد و باز مستحق خطاب « َا َل ْ
بِْ َربِّْكُمْْْ:آيا پروردگار شما نيستم؟» گردد با ادراك معاني باالتر از قبل ،و به پاسخ

واْ
«قالُ ْ

َبليْْ:گفتند آری» قيام نمايد .در اين مقام است كه عشق از حجابهاي عين و شين و
قاف آزاد شده ،دوگانگي برخيزد و يگانگي پديد آيد .عشق در روح آويزد و روح با عشق
ال َّْْالل ُْه» و عشق بيند ،اين
لهْْْاِ ْ
الْْاِ َْ
آميزد ،به جائي رسد كه روح هرچه خود را بطلبد نور « ْ
االكْ ْرامِْْ :هر چه بر زمين
الل ْ َْو ْ ِْ
ج ِْ
ك ْ ُذوالْ َْ
ُل ْ َمنْ ْ َعلَيْهاْفانْ ْ َْو ْ َيَبْقيْ ْ َوجْ ُْه ْ َربِّْ َْ
است وجه خدا «ك ْ

است فانيشونده است و وجه باشكوه و ارجمند پروردگارت باقي خواهد ماند».
آري راه مسدود نيست ،سالك طريق حق با تقويت حواس باطني و به سبب كمال
تسليم و رضا و توسل به اساتيد الهي و تعاليم الهوتيه آنان ،ميتواند خويشتن را به مقام
قابْ
انقطاع رساند .بال و پر آراسته ،پروازكنان خود را به مقام «ا َْوْاَدْنيْ ْ :فناء» رسانده در « َ ْ
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نْْا َْوْْاَدْنيْْ:مقام فناء بلکه فنای مطلق» سير نمايد و در رديف حضرات انبياء و در
َق ْو َسْي ِْ
زمرة اوصياء قرار گيرد.
بايد بدانيم كه سخن الهي دواعي عشق و بواعث طلب در دل پديد ميآورد ،باالخص
اگر از منشأ نظر عاشقان صادق و عارفان راه حقيقت صادر شود «كَلِم ُْة ْالْ ِ
لْ
ك ِّْ
حكْ َم ِْة ْضالَّ ُْة ْ ُ
َ

كيمْ:کلمة حکمت گمشدة انسان حکيم است».
ح ْ
َ

قومي را حديث اين دولت از در سمع آمد ،گفتند

ِ
يمانْ
ِْ
ال
ناديْْل ِ ْ
ْ
نادياْ ُي
ناْس ِمعْناْ ُم ْ
« َر َّبناْان َّ َ

ا َْنْْا ِمنُواْ ب َِربِّْكُمْْْ:پروردگارا ما شنيديم كه دعوتکنندهاي به ايمان فرا ميخواند كه به
تْب َِرِّْبكُمْْ :آيا پروردگار
س ُْ
پروردگار خود ايمان آوريد» اگرچه تخم اين عشق در خطاب « َا َل ْ
شما نيستم؟» بر دلها انداختند ،اما تربيت اين تخم كدام صاحب دولت را نصيب شود؟
و نيز اگرچه هيچ سري از سوداي اين تمنّا خالي نيست ،اما دست تمنّاي هركسي به
دامن كبرياء اين دولت نرسد ،مگر اين كه خويشتن را از وساوس شيطاني و هواجس
نفساني كه منشأ آن رئوس صفات رذيله است ،برهاند و در هر امري پيرو استاد شود؛ و
بداند در اين طريق راهزنان بسيارند و كسي كه بيدليل و بدرقه اين راه رود ،هرچه زودتر
به هالكت رسد.
غرض از بيان سلوك ،حجت است بر بَطّاالن و هويپرستان كه همگي همت بر
استيفاء لذت و شهوت بهيمي گماشتهاند ،از ذوق مشارب بزرگان و درجات ايشان ،تنها به
نقد وقت چون انعام ،قناعت ورزيده و از فضايل ايشان ،تنها به ظواهر پرآفت نماز و روزه
بسنده نمودهاند ،كه فردا چون متحسّران ديگر نگويند ما از حديث اين دولت بيخبر
بوديم.
درود و تحيات بيشمار بر سفرا و اولياء خدا باد كه ايشان را وسايط ابالغ حقايق به
سوي عباد مقرر فرموده تا سرگشتگان تيه ضاللت را به شاهراه نجات داللت فرمايند.
الهي تو آن خدايي كه نور جمالت را بر دل دوستانت تابان كردي ،ينابيع علوم و
حِكَم را از سينههاي ايشان روان ساختي .اي نور ديدة دوستان ،آن نور جمال و جالل و
آن چشمههاي علوم و حكم را توأم با شايستگي از تو خواستاريم.
قْْ َمعْ ِر َفتِكَْْْ:ترا نشناختيم چنان که شايسته شناخت تو بود» ،نه
ح َّْ
الهي «ماْ َع َر ْف َْ
ناكْْ َ
دوري كه ترا جوئيم ،نه غايبي كه ترا پرسيم .اي خداي رحمان ،علماء هرچه در ذات
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صمدي تو گفتند ،خبري است ،و مشايخ هرچه در صفات سرمدي تو گفتند ،اثري است،
ح َ
الَثَ ِْرْ:حقيقت خداوند ورای هر خبر و اثری است».
اءْالْخَ َب ِْرْ َْوا ْ
قْ َو ْر َْ
ح ِّْ
اما « َ
قيق ُْةْالْ َ

ّ
فصل اول

ي
ي
ظه
ق
ا
تعد ل و و ور فضا ل

هر موجودي از بدو آفرينش براي رسيدن به كمال مطلوب همواره در تكاپو است ،اين
قانون كلّي در موجودات ذيشعور عموميت دارد .گاهي ممكن است در نتيجة حركات
جزيي و اصطكاك با مانعي ،وقفهاي حاصل آيد و آن موجود را چندي از مسير مستقيم
خود باز داشته تا حدّي تنزل مقام يابد .اما در نوع و حركات كلّي هيچگونه مانع و
اصطكاكي وجود ندارد ،زيرا خير و صالح كلّي جاري از منبع فيض رحماني بر صالح و خير
جزيي اختياري موجودات ،غالب است .بنابراين در سير كلّي عالم هيچ نوع تعطيل و وقفه
نبوده ،همه موجودات تحت سيطره حركت كلي قرار گرفتهاند.
هر نوعي از لحاظ مراتب افراد خود داراي دو نقطه يا دو حدّ است :يكي در طرف
پائين ،متصل به فرد عالي نوع سابق و ديگري در طرف باال متصل به فرد پائين نوع باالتر.
بنابراين تمام افراد انواع موجودات ،سلسلة ممتدي را تشكيل ميدهند كه در عالم تكوين
از هيولي آغاز ميگردد.
بين كماالت افراد نوع انسان ،تمايز و تفاوت بيشمار است به گونهاي كه ميتوان بين
دو فرد امتياز نوعي و جوهري تصور كرد؛ به طوري كه با وجود تشابه ظاهري دو انسان ،در
صحنه آزمايش يكي حقيقتا انسان و ديگري در رديف حيوانات محسوب ميشود .اما در
بين انواع پائيندست انسان ،عليرغم افزوني عده ،تفاوت چنداني بين افراد همنوع وجود
ندارد .در حيوانات تفاوت زيادي در حس و حركت و عمل آنها نيست ،تمايزشان بيشتر در
ضخامت جثه و توانايي جسمي است نه در شعور و ادراك .اين تفاوت در نباتات كمتر است
و در جمادات به حداقل رسيده ،تمايز و تفاوت آنها در تقاضا و نظريات بشر است كه به
يك سنگ قدر و قيمت بيشتر نهد و بر ديگري كمتر .خالق متعال در نهاد هريك از افراد
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انواع جمادات ،طبيعت و خواصي نهاده كه بر سلسلة مرتبي واقعند و آن آثار و خواص را
براي نظم و مصالح خود و عالم بروز ميدهند.
اين موجودات تكويني با طبايع و خواص نهادين خود تماما با فصيحترين بياني از
وجود قادري حكيم ،حكايت كنند .چشم باطني و گوش حقيقي الزم است كه آن مصالح و
خصوصيات را ببيند و آن نغمات روحافزا و دالرا را بشنود.
 .ساختمان ظاهري انسان از سنخ عناصر سازندة ساختمان جسمي
موجودات پائيندست است ،نهايت آن كه نسبت تركيب عناصر در او از حيث كيفيت
داراي امتيازات خاصي است و االّ از حيث صورت ظاهر با حيوانات فرقي ندارد .اصل
امتيازات گوناگون انسان مربوط به ساختمان و جهات باطني او است كه به مراتبْ بيشتر و
برتر از امتيازات ظاهري او ميباشد ،به خصوص امتيازات اختصاصي او .چه هر موجودي را
خاصيتي است نفيس يا خسيس ،لطيف يا كثيف كه تعيّن و تحقّق ماهيت او مستلزم آن
خاصيت است .عالوه بر آن ،چه بسا او را خواص و آثار و افعالي باشد كه غير او نيز در آنها
شريك باشد.
آدمي را خاصيتي است كه بدان ممتاز است از ساير موجودات ،و نيز داراي اعمال و
قواي ديگري است كه در بعضي از آنها ،انواع حيوانات و در برخي ،اصناف نباتات و در
بعضي ديگر اجسام با او شريكند .اما خاصيت اختصاصي او ،نطق است و به آن جهت او را
ناطق گويند و آن نه نطق بالفعل لفظي ظاهري ،بلكه قوة ادراكية معقوالت است كه به آن،
حسن را از قبح و مذموم را از محمود باز شناسد.
آنچه آدمي با حيوانات و مركبات ديگر شريك است ،اگر بر او غالب شوند و او همت
خويش را بدان متوجه سازد ،منحط شده و به مراتب حيوانات و بهايم بلكه فروتر از آن
هُمْ ْال ِ
ُون ْْ:آنان همانند چهارپايان بلكه گمراهترند،
غافل َْ
كْ ُْ
لْاُولئِ َْ
َض ْ
َاالَْنعامِْْ َب ْ
كْك ْ
رسد «اُولئِ َْ
لْهُمْْا َ
آنها همان غافالنند» .اين امر در نتيجة رغبت بر تحصيل لذايذ و شهوات بدني است كه
حواس و قواي جسماني مايل به آنند و يا ميل به ادراك قهر و غلبه و انتقام ،كه ثمرة
استيالي قوة غضبيّه است.
و اكثر حيوانات در اين ابواب از او كاملترند و بر مراد خويش قادرتر.
چگونه عقل كمالي و باطني راضي شود به سعي در طريقي كه اگر غايت همت خود را به
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آن بذل كند به حيواني نرسد و با او مقابله نتواند و اگر در باب غضبي خود را با سَبُعي
مقايسه كند ،آن سبع بر او سبقت گيرد.
فضيلت انسان در آن است كه نفس خود را از رذايل پاك سازد ،چنان كه طبيب تا
رفع علت مرض نكند معالجه نتواند .انسان نيز چون نفس خود را از علل فساد پاك سازد،
قوة فطري او به حركت آمده به افعال خاص خويش كه ادراك علوم و تحصيل حقايق
است ،مشغول شود و بر اكتساب سعادات و رفع موانع و عوايق آن همت گمارد ،در نتيجه
قوة عقليه او تقويت يافته به مقصود خويش نايل آيد؛ مانند آتشي كه تا محل از رطوبت
خالي نيابد مشتعل نشود و چون شعلهور شد ،هر لحظه استيال و سوزانندگي آن زيادتر
گردد.
بنابراين امتياز جوهري انسان از انواع پائين دست خود به قوة تعقل است .بسياري از
افراد بشر كه فعاليت قوة تعقل و ادراك و تصرف و تدبير و احساس ايشان از محدودة
حيات مادي ،خارج نيست ،نتوانستهاند از اين محيط كوچكترين قدمي فراتر گذارند ،اما
قسمي ديگر از اين مرتبه گذشته ،از دايرة مادي قدم بيرون نهادهاند.
كمال انسان در فعليت قوة تعقل و تصرف و احساس است كه بدين وسيله با كليه
موجودات ارتباط يافته و تماس ميگيرد .اين قوا قابل شدت و ضعف و ترقي و تنزل است،
به طوري كه مراتب شدت اين قوا در برخي افراد فوق ساير انسانها است.
آنان كه در وراي عالم مادي سير ميكنند ،از طرف آفريننده عالم به مناصب عاليه،
سرافراز و به جهت لياقت و كفايت و سير و سفر به سوي خدا ،مأمور تربيت مردم
گشتهاند .در ميان افراد اين سلسله هم تفاوت بسيار است ،تا آنجا كه عدهاي از شدت
قدرت تعقل و احساس و تصرف در مواد عالم ،بدون اسباب طبيعي و مادي ،در افقي برتر
از سطح علمي متداول و معمول بشر عادي قرار گرفتهاند.
علوم و صنايع بشر عادي از محيط زندگي خود بدست ميآيد كه به طريقه تعليم
است ،ولي علوم عدهاي لدنّي و ربّاني است كه از عالم مجردات به طريق وحي يا الهام بر
قلب آنان فرود آمده ،صور علمي با لوازم و خصوصيات آن به مقام حس و عيان ايشان
ميرسد .اين معلومات به جهت آن كه از جانب حق آغاز شده همه مطابق با واقعيت است.
اما در بشر عادي اغلب قضايا و علوم مطابق با حقيقت نبوده در بسياري از مطالب با
يكديگر مخالفند .مكرر اتفاق افتاده كه دانشمندي از آراء و استخراجات خود منصرف شده
و تغيير رأي و نظر دادهاست ،و يا مطلب و قضيهاي علمي در نظر دانشمندي از بديهيات،
ليكن در نظر دانشمند ديگري ،نظري و نيازمند برهان و دليل شناخته شده و حال آن كه
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در حقيقت شيء ،تعدّد و اختالف متصوّر نيست .غالبا حاكميت اين گونه خطاها در
اجتماعات بشري و قوانين آن ،جماعاتي را به وادي فنا و اضمحالل ميكشاند.
كمال انساني دو نوع است از جهت آن كه قوة نفس ناطقه را دو جهت است :علمي و
عملي .كمال قدرت علمي آن است كه تحصيل علوم و حقايق نمايد تا به تبع آن و به قدر
توان ،احاطه بر مراتب موجودات و اطالع بر حقايق آنها حاصل كند ،بعد از آن به معرفت
مقصود اصلي و مطلوب حقيقي مشرّف شود تا به عالم توحيد ،بل به مقام اتحاد رسيده دل
او ساكن و مطمئن گردد و غبار حيرت و زنگ شك از چهرة ضمير و آيينه خاطر او زدوده
شود.
كمال قدرت عملي آن است كه قوا و افعال خاص خويش را مرتب و منظّم گرداند،
چنان كه با هم متوافق و مطابق شده بر يكديگر غلبه ننمايند ،تا به هماهنگي آنها عقل
باطني او تقويت يابد .چه علم بي عمل ضايع ماند ،زيرا كه علم و عمل الزم و ملزوم
يكديگرند و از تركيب آنها كمال حاصل آيد و اگر هر دو به منتها رسند ،كمال نيز به حدّ
اعلي رسد.
در طريق حق ،اختيارِ غرضْ از فرايض است .غرض و تفكر در حد قوه است و چون به
حد فعل رسد كمال حاصل آيد ،چنان كه مصنوع تا در تصور صانع باشد ،غرض و تفكر
است و چون در خارج تحقق پذيرد به درجه كمال رسد .انسان نيز چون به مقامي رسد كه
بر مراتب عقول و حقايق به وجه كلّي واقف شود ،جزئيات نامتناهي واقع در تحت كليّات،
به وجهي بر او حاصل آيد و چون قرين عمل شود ،آثار ملكوتي در وي ظاهر گردد و اگر
اين سير صعودي به حد اعلي رسد ،مقام تام مطلقيّه را دارا شود.
مقام تام مطلقيه آن است كه او را بقاء و دوام كمالي شود تا مستعد سعادت ابدي و
نعيم سرمدي گشته قبول فيض الهي نمايد .در آن مقام است كه حجابي ميان محب و
محبوب نبوده به وصال نايل آيد؛ اگر اين رتبة اعلي و سعادت اقصي نبود ،او را هيچ شرف
و امتيازي بر ساير موجودات نبود.

حمد و ثنا شايسته پروردگاري است كه به وجوب خود ،قاطبة ماسواي خود را به
وجود آورده .ستايش و سپاس او راست كه به قدرت كامل خود هر نوعي از انواع ممكنات
را به صورتي كه رواست مصوّر نموده ،و هر قسمي از مخلوقات را به حدي كه اليق اوست
محدود فرمودهاست.
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درود و تحيّات بيشمار بر سفراء و اولياء او باد كه ايشان را وسايط ابالغ حقايق به
سوي عباد مقرّر فرموده ،تا سرگشتگان تيه ضاللت را به شاهراه نجات داللت فرمايند.

هر فعلي را غايت و غرضي است و هدف از تكميل نفس انساني ،سعادت محض است.
اوليٰ است كه بر ماهيت سعادت محض اشارتي شود تا شوقي در طالب بر تحصيل كمال
پديد آيد؛ هرچه اين شوق رحماني بيشتر ،حركت طالب به سوي مطلوب سريعتر.
تصور و تفكر مقدم است بر عمل ،و عمل بي تفكر ضايع ماند .چنان كه صانع تا
نخست تصور مصنوع نكند فكر را در كيفيت عمل صرف ننمايد و اگر عمل را تماما به
خاطر نياورد ،آغاز به آن نكند و اگر عمل به اتمام نرسد ،مصنوع مثمر ثمر نشود .بنابراين
بدون تصور و تفكر سعادت محض ،انديشه تحصيل كمال در خيال انسان ننشيند و چون
تحصيل كمال ميسر نشود ،سعادت محض وي را نصيب نگردد.
برخي افراد كه لذات مادي و شهوات نفساني در مذاق تصور ايشان جاي گرفته ،آن را
 .چه بدن از طبايع متضاد
سعادت تام پندارند،
مانند گرم و سرد و تر و خشك مركب شده و غلبه يكي از اين اضداد بر بقيه ،موجب
انحالل تركيب است و اخذ لذات مادي براي رفع آن حالت است .پس عالج مرض و راحتي
از الم ،غايت مطلوب و سعادت محض نباشد ،سعادت محض آن است كه او را هيچ رنجي و
المي نبوده و به مداوا نيازي نيفتد .اما جمعي كه عقول ايشان از تصور و ادراك اين معاني
قاصر بود ،حكم به بطالن بشر بعد از تالشي پيكر و تفرّق اجزاء نمودند و از امر معاد غافل
مانده ،بر كسب لذات مادي و شهوات نفساني همت گماشتند ،خطير باقي دادند و حقير
فاني خريدند.
بشر را به جهت امكان فضيلت ،مناسبت با مالئكه كرام است و به جهت رذيلت،
مشاركت با بهايم .لذا از جهت اعطاء حواس و قواي باطني كه علل اخذ كماالتند ،واجب
است بر او كه آن حواس و قوا را تقويت كرده ،دل خويش را صيقل دهد و كسب فضايل
نمايد ،پس در كمال حال روحاني به عالم علوي انتقال يابد .مراد از عالم عُلوي و سُفلي نه
عُلو و سفلِ مكاني است به حسب حس ،بلكه
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اطالق اسم سعيد بر بشر در اين عالم مشروط است به اجتماع دو فضيلت :اوّل -
حصول عللي كه در وصول به سعادت ابدي او را نافع باشد .دوّم -مطالعه حقايق و استفاضه
از علويّات در اثناي اشتغال به امور مادي .اين مرتبة اول از مراتب سعادت كمالي است ،و
چون به عالم ديگر انتقال يابد ،از سعادت بدني بينياز شده به انوار جالل و جمال حق
آراسته گردد.
اصحاب مرتبة اول را دو مقام است :اول مقام ادني كه جماعتي در مرتبة جسمانيت
باشند و از عالم علويات استفاضه نمايند .دوم مقام اقصي كه گروهي در مرتبة روحانيت
باشند و فضايل علويات بالفعل در ايشان حاصل آيد .البته اين سعادت ناقص است مگر اين
حدي از سعادت كمالي برخوردار گردند ،كه هرچه آن رياضت و سلم
كه در مقام تسليم تا ّ
ارتقاء يابد ،بهرة آنان از آثار علويات و سعادت كمالي باالتر شود و چون به عالم ديگر
انتقال يابند ،از استناره انوار الهي و استفاضه از آثار نامتناهي به سعادت مطلقيه نايل
گردند.
امّا بهايم صفتان در معرض كماالت مذكور نيامده به خساست نفس و دنائت همت از
آن اعراض كردهاند ،در حالي كه در هر صفت به قدر استعداد فطري كه از موهبت ازلي
يافتهاند ،ميتوانند به كمال خويش رسند .اين گروه را نيز طريق كمال و سعادت گشودهاند
و به چندين ترغيب و تهديد به آن دعوت كرده اسباب و علل آن را ميّسر نمودهاند ،ليكن
ايشان با اهمالورزي ضد حقيقت را شعار خود ساخته ،قواي شريفه را در امور دنيّه
مصروف داشتهاند .بدينسان اين گروه هرگز به سعادت كمالي نرسند ،زيرا انعام را به
مجاورت علويات و مقدّسات و در وصول به سعادت اشرف ،راهي نيست.
پس سعادت انسان را دو مرتبه است :اوّل  -از شائبه آالم و حسرات خالصي نباشد،
چه از جهت محروميت از درجات باالتر و چه از بابت اشتغال به ظواهر فريبندة طبيعي و
حسي .دوّم  -بعد از انتقال به عالم علوي و نيل به مقام وصال ،ديگر نه به فراق محبوب
مبتال شود و نه بر فوت مطلوب حسرت خورد.
عارف كامل خالصي و نجات از دنيّات را بزرگترين عطيّت شمرد ،و جملگي
محسوسات دنيوي را بر خود وبالي داند .اگر اندك تصرفي در مواد فاني كند ،به حسب
ضرورت باشد كه او را در انحالل و ازاله آن نه مجالي باشد و نه اختياري .پس ،از او چيزي
به خالف مقتضاي اراده و مشيت باريتعالي صادر نشود و مكر طبيعت و مخالفت نفس در
وي اثري نكند.
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مرتبه اول از مراتب فضايل كه آن را سعادت خواندهاند ،اين است كه تصرف انسان در
احوال محسوسات از حدّ تعادل نگذرد ،اين نزديكتر است به هدف زيرا كه امور او متوجه
به تدبيري است ،و هرچند آميخته به تصرف در محسوسات باشد ليكن از دايرة تفكر قدم
بيرون ننهد.
در مرتبه دوم تمام اراده و همت خود را در كسب فضايل صرف كند و به مقتضاي
حسي توجهي ننمايد مگر در مقام اضطرار .مراتب اين طريق بسيار است و آخرين مرتبه
آن ،فضيلت الهيّه محض است كه در آن حال نه او را التفاتي افتد به منظري و نه نظر بر
آينده و نه بر مشايعت گذشته و نه خوف از حالي و نه شوق و شعف به چيزي و نه رغبت
به حظّي از حظوظ جسماني يا نفساني .تصرف او در آخرين مرتبه فضايل بوده و همت او
به امور الهي شود بي انتظار عوضي و تمام افعال و اعمال او تنها به رضاي حق باشد.
حضرت خالق بيچون ،گوهر قيمتي در گنجينه طينت بشر به وديعت نهاده و آيينه
گيتينمايي در او به كار گرفته كه مدار سپهر كمال است و مركز دايرة اعمال ،مرآت صور
معالم است و سرچشمه انهار مكارم ،و مق ّر شمع دين است و صدف گوهر يقين.
چنان كه آئينه از بخار و امثال آن تيره ميشود ،جوهر دل نيز به سبب نفس سر به
هوا و غلبة حب دنياي بيبقاء رنگ گيرد و از كثرت استعمال به لهو و لعب و ارتكاب
معاصي و مناهي تيرگي پذيرد ،و از پذيرش صور حقايق و ادراك اشعه انوار حق باز مانَد و
صالح خود را از فساد نشناسد ،مهم عقبي را سهل و خرد شمرده و كار دنيا را بزرگ و
عظيم انگارد .اين حالت را دو مرتبه است:
يكي آن كه سپاه زنگ معاصي هنوز كشور دل را به طور كامل مسخّر ننموده و نفوذ
معصيت ،مرآت دل را از قابليت جال نينداخته ،ميتوان ويراني آن را به معماري توبه و
پشيماني ،تعمير نمود و تيرگي آن را زدود.
مرتبة ديگر آن كه كثرت كدورات به حدي رسد و زنگ معاصي به قدري روي هم
نشيند كه مرآت دل را ديگر مجال انجالء نماند ،پند و اندرز را در وي اثري نباشد و از
تراكم دود عصيان ،چراغ ايمان رو به خاموشي نهد و ظلمت كفر درون دل را فرا گيرد .در
مْاَمْْ َلمْتَُنْ ِذ ْرهُمْْال ُي ِ
ُون :برابر است
ؤمن َْ
مْ َْءاَنْ َذرْتَ ُه ْ
اءْ َعلَيْهِ ْ
واْس ْو ْ
نْالَّ َْ
اين وقت آيه شريفه «اِ َّْ
ذينْك ََف ُر َ
بر ايشان ،چه بترساني ايشان را و يا نترساني ،ايمان نمیآورند» بر صاحب اين دل ،صادق و
تمثيل آيه كريمه

ِ ِ
ِ
« َ
ابْ
ذ ْ
م ْ َع ْ
شاوةْ ْ َْو ْ َل ُه ْ
م ْ َْو ْ َع ْ
م ْالل ُْه ْ َعلي ْقُلُو بِهِ ْ
خ َت َْ
لي ْ َسمْعهِ مْ ْ َْو ْ َعلي ْاَبْصا ْرِهمْ ْغ َ
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ظيمْْ:خداوند بر دلهاي آنان و بر شنوايي ايشان مهر نهاده و بر ديدگانشان پردهاي است
َع ْ
و آنان را عذابي دردناك است» در حال او موافق آيد.
باالترين مرتبة فضيلت آن است كه افعال سالك الي الل همه الهي محض باشد .چه
فعل الهي محض ،خير محض است كه فاعلش از براي غرضي نكند جز رضاي دوست .خير
محض غايتي است لذاته مطلوب ،و چنين فعل صادر شود از عقل سليم كه ديگ ِر انگيزهها
و تمنّاها جمله در او منتفي و ناچيز شوند ،مانند خواستههاي طبيعت بدني و عوارض نفس
بهيمي و سبعي و عوارض تخيالتي ناشي از آنها ،پس فعل سالك در اين حال خير محض
و حكمت ناب است .فعل صاحب عقل سليم نه براي جذب نفعي است و نه براي دفع
ضرري و نه به جهت مباهاتي و نه طلب رياستي ،اين است منتهاي سعادت .تا كسي
جملگي عوارض نفساني و اراده و همت غير الهي را ترك نكند به سعادت حقيقي نرسد.
 .كساني كه همت خود را تنها بر
اصالح بعضي قوا مصروف دارند به سعادت حقيقي نرسند ،چنان كه معتدل شدن يك روز،
دليل بر بازگشت موسم اعتدال نباشد .پس طريق طالب سعادت آن است كه طلب لذتي
كند كه در سيرت حكمت باشد ،و آن سيرت براي او دائم و ثابت شود تا سعادت او را
زوالي و انتقالي نباشد.
عارف كامل ممكن است در مصائب و مِحَن شريك ديگران باشد ،ليكن اين احوال او
را ذليل و شكسته نگرداند و به مشقت غير رحماني كه ديگران را رسد ،مبتال نشود .چه او
مانند ايشان مستعد آن تأثرات نبوده بيصبري از او صادر نشود ،اگر به مصائب و آالم
حضرت ايوب عليه السالم نيز گرفتار و امتحان شود ،از جهت محافظت و شجاعت و صبر و
ثبات قدمي كه او را در وثوق به سعادت حقيقي ملكه شده ،از حدّ سعادت مايل نگردد.
كساني كه داراي اين فضايل نباشند ،اگر بخواهند خود را شبيه به اهل سعادت نمايند
به ظاهر خويشتن را به صبر و تحمل وادارند ،ليكن در باطن متألم و مضطرب شوند و
عاقبت حركات و رفتار و اعمال نامناسب و غير مشروع از ايشان صادر گردد .مَثَل حركات و
افعال ايشان ،مَثَل حركات و افعال عضو فلج را مانَد كه به دليل عدم اطاعت از علت ،چون
تحريك به جانبي كنند ،حركت آن به جانب ديگر شود .همچنين اگر نفس سالك رياضت
كشيده نباشد ،از تجاوز حد اعتدال و ميل به طرف افراط و تفريط ايمن نشود .صاحب اين
نفس هنوز به مرتبة سعادت نرسيده ،چنان كه
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چه بسا كسي سعادتمندترين خلق باشد و چون به مصائب و آالم و مشقات عظيم
گرفتار آيد و با اين حال از دنيا رود ،عدهاي از مردم او را سعيد نشمرند! اين عقيده بسي
غير معقول است زيرا هر حالي كه به عارف سعيد عارض شود ،بهترين فعل مناسب آن
حال را ايثار كند مانند صبر در شدت ،سخا در ثروت و حسن تحمل در فاقه .چه صبر به
مصائب و وقايع صعب ،اگر نه از جهت عدم احساس و نقص فهم ،كه از غايت شهامت نفس
و بلند همتي باشد ،نيكوترين سيرت است .پس او در همة اين احوال سعيد باشد ،بلكه
سيرت او اقتضاي مزيد سعادت كند و اشراقات باطني او را افزونتر گرداند.

سِيَر خلق به حسب بساطت سه صنف است ،از جهت آن كه غايات افعال ايشان نيز
سه نوع است :سيرت شهويه ،سيرت غضبيه و سيرت حِكْميّه كه غايت نفس عاقله بوده و
 ،چنان كه لذت
اتم سيرتهاست.
اشرف و ّ
عادل از عدالت باشد و لذت حكيم از حكمت ،كه غايت مطلوب نفس كامله بوده از حصول
آن لذتي فوق تصور عايد گردد.
سعادت حقيقي اشرف امور است و سيرتش اكمل سيرتها ،امّا از جهت اظهار
فضيلت ،آن را با قوة شهويه و غضبيه تمايل و مباشرتي است ،ليكن در موارد حسي مغلوب
آنها نگردد .بدون حصول اين مقام ،شرف انسان پوشيده مانَد ،مانند فاضلي كه خفته و در
آن حال از فضل او كسي بهرهاي نبرد .عدم تمايل بر اظهار فضيلت با وجود امكان ،سبب
تمكّن شرف اصلي در ضمير گشته ،محبت راسخه در او به حدّ شيفتگي و عشق الهي رسد.
 .او اگر به ضرورتي تمايل به قواي
شهويه و غضبيه نمايد ،آن نيز جزو معقوالت بوده ناشي از حكمت است.
لذت حسي ابتدا پيش طبع آدمي مرغوب است و شوق به آن از جهت استيالي قوة
حيواني در تزايد بوده ،موجب كاهش قدرت باطني ميگردد ،آنگاه ناپسند را پسنديده و
زشت را زيبا پندارد و چون به نهايت رسد ،لذت منتفي شود و سپس نظر بصيرت ،زشتي و
فضيحت آن را ظاهر سازد و وخامت عاقبتش را در نظر آورد.
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لذت عقلي به خالف لذت حسي است و چون حاصل شود ،كمال حسن و بها و شرف
و فضل آن ظاهر گردد .لذت عقلي ماوراي ساير لذايذ است ،و آن لذتي است كه صاحبش
را از نقص به كمال و از بيماري به صحت و از رذيلت به فضيلت رساند.

.
لذت بر دو گونه است :فعلي و انفعالي .مثالا در جود و بذل دو لذت است :يكي عايد
بذل كننده كه تعلقش به اعطاء و اداست و ديگري عايد بذل گيرنده كه تعلق به اخذ و
قبول دارد؛ البته مراتب كمالي لذت فعلي بسي باالتر از لذت انفعالي است .لذت سعادت
حقيقي ،لذت فعلي است ،پس سعادت مستلزم جود است و ادراك لذت تامّ آن ،در نثار
فضيلت و اظهار حكمت بوَد ،كه شريفترين نفايس و اشرف رغايب است.
جود حقيقي را با آن اشرفيت منزلت و علوّ مرتبت ،خاصيتي است ضد خاصيت جود
مجازي چه ،اموال و اَعراض دنيوي به بذل ناقص شود و تبذير در آن موجب قلّت و نيستي
ذخاير و خزاين گردد ،ليكن جود حقيقي به بذل و تبذير موجب ازدياد ذخاير گردد و از
نقصان و زوال محفوظ ماند .مواد جود مجازي در معرض حرق و غرق و تسلط اضداد و
اَعداء شود ،ليكن جود حقيقي از تأثير آفات و تسلط حسّاد و اضداد ايمن ماند.
اگر كسي خواهد به سعادت حقيقي نايل شود ،بايد مجاهدت در راه حق كند ،چنان
عْ
نْْالل َْهْْ َل َم َْ
س ُبلَناْ َْوْْاِ َّْ
ذينْْجاهَ ُدواْ فيناْ َلنَهْ ِد َيَن َُّه ْ
كه خداوند تبارك و تعالي فرمايد « َْوالَّ َْ
مْْ ُ
ح ِ
نينْ:و كساني كه در راه ما كوشيدهاند ،به يقين راههاي خود را بر آنان مينماييم و
س َْ
م ْ
الْ ُْ
در حقيقت خدا با نيكوكاران است» .مجاهدت در راه خدا آن است كه انسان ،حقيقت خود
را براي خدا خالص نموده اَعراض نفساني را از خود دور كند ،چنان كه

هر كسي بايد بداند كه در اين دنيا زندگي او بيش از يك عمر نيست ،اگر در اين عالم
كسب فضايل نمود به سعادت ابدي فايز خواهد شد و اگر نفس ،او را از كسب فضايل
محروم كرد و از دنيا رفت ،ديگر محال است سعادت نصيب او شود زيرا كه آخرت دار درو
و حصاد است نه دار كشت و زرع .پس اگر كسي عمر خود را به غفلت سپري سازد و
راههاي باطله را پيموده كسب شقاوت كند ،و تا در دنياست از معاصي خويش نادم نشده
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موفق به توبه نشود و با همين حال از دنيا رود ،محال است كه سعادت حقيقي نصيب او
گردد.
انسان را اَعراض و جواهري است .اعراض و جواهر امور نسبيّهاند و به يك نظر ،هر
پستي نسبت به باالتر از خود ،عَرَض است و به نظر اصالت ،همه چيز در جاي خود از آثار
حكمت الهي است و اگر نبود ،حكمت حكيم ناقص ميشد .شاهد ناظر بر اين مطلب آن
كه هر يك از اعراض و جواهر و ارتباط و تركيبات آنها ،آثار و خواص بخصوص دارد كه اگر
آن عرض و جوهر نبود ،خاصيت و آثار مذكور ظاهر نميشد و اين معني نزد علماي شيمي
بديهي است.
در واقع اَعراض ،متمّمات جواهر و اصولند و غرض عمده ،جوهر اصلي است كه علت
غايي ايجاد است .در انسان نيز اعراض متمم جواهر و اصول اويند .پس بايد اعراض تا
مدتي در او باقي مانند تا جوهر او رشد يافته كامل و واصل شود ،آن وقت او را از اعراض
مستخلص نمايند؛ در اين مقام است كه همه حجابها از ميان برداشته شده به وصال
جمال جميل دوست نايل آيد.

خلْق
براي رسيدن به سعادت حقيقي هركسي را به تهذيب اخالق نياز است ،و ُ
ملكهاي است كه نفس را مقتضي سهولت صدور فعلي باشد از آن ،بياحتياج تفكر و تخيل
و رَويّتي .در حكمت اسالم آنچه را در نفس سريع الزوال است ،حال خوانند و آنچه را
پايدار است َملَكه نامند ،پس ملكه كيفيتي است از كيفيات نفساني كه آن را ماهيت خلق
نامند.
كيفيت خلق را در نفس دو سبب است :طبيعت و عادت .طبيعت آن است كه اصل
مزاج شخص اقتضاي حالي از احوال كند .اما عادت چنان است كه ابتدا به واسطه فكر و يا
خيال ،اختيار صفتي يا كاري كند و به تكلّف در آن شروع نموده به ممارست با آن الفت
گيرد ،بعد بدون فكر و خيال آن صفت يا كار از او ظاهر شود كه اين را خلق نامند.
قدما اختالف كردهاند كه خلق از خواص نفس حيواني است ،يا نفس ناطقه را نيز در
همراهي آن مشاركتي است؟ قومي گفتهاند بعضي خلقها طبيعي و برخي به اسباب ديگر
حادث شود و گروهي گفتهاند اخالق ،همه طبيعي است و هرگز تغيير نيابد.
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جمعي از بزرگان فرمودهاند :خلق نه طبيعي است نه مخالف آن ،بلكه خداوند تبارك
و تعالي بشر را چنان آفريده كه هر خلقي را خواهد به آساني يا دشواري فرا گيرد ،و اين
در ابتدا ارادتي است و به ممارست و مداومت ،ملكه گردد.
در اين ميان مذهب اخير حق است ،چنان كه بالعيان مشاهده ميشود كه كودكان و
جوانان به مجالست با كساني كه به خلقي موسومند و همراهي و هماهنگي با افعال ايشان
آن خلق را ميگيرند ،در صورتي كه پيشتر به خلق ديگر موسوم بودند .بنابراين خلق را
نشايد طبيعي گفتن ،چه همه كس داند كه طبع امور طبيعي تغيير نپذيرد ،مانند طبع آب
كه مقتضي ميل به جانب پائين است و طبع آتش كه سوزانيدن است ،اگر خلق نيز طبيعي
بود بزرگان به تهذيب اخالق و تأديب و تعليم توصيه نميفرمودند.

.
جمعي از بيدار دالن كه بر ذمّت همت ،التزام متابعت اولياء را واجب شمردهاند ،در اثر
پيروي ايشان دل خود را به انوار حق منوّر و مزيّن نموده و در اثر فهم رموز اسرار ،محلّ
بدايع حكمت گشتند .ليكن هركسي را قابليت درك فيض حضور ايشان نيست و هر فردي
شايسته اين شرف و سعادت نِي ،چنان كه اهلش از نااهل پنهان دارد چون دُر مكنون در
صدف سينة مخزون.
علم و صناعت تهذيب اخالق شريفترين علوم و فنون است .چه شرف هر علم و فني
كه مقصودش اصالح موجودي باشد ،به حسب شرف ذاتي آن موجود است ،و اين حقيقت
بر عقول سليم و باطني ظاهر و مكشوف است .چنان كه علم و فن طب كه غرض از آن
اصالح بدن اشرف موجودات است ،شريفتر است از علم و فن طبابت دام.

 .آنچه سبب صدور افعال خاص انسان است ،علم و فن تهذيب
اخالق ميباشد ،پس هر علم و فني كه ثمرة آن كمال اشرف موجودات باشد ،شريفترين
علوم و فنون خواهد بود.
چنان كه گذشت در ميان هر صنفي از حيوانات بلكه ناميات و جمادات ،تفاوتي هست
و در ميان نوع انسان تفاوت بيشتر از آنهاست ،و هيچ نوعي از موجودات را اين اختالف و
مباينت نيست .در نوع انسان كسي يافت شود كه اخسّ موجودات باشد و نيز كسي كه
اشرف و افضل كاينات است.
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تنها به وسيله علم و فن تهذيب ميتوان ادني مراتب انساني را به اعلي مدارج رسانيد؛
البته هركسي را نسبت به استعداد و قدر صالحيت او زيرا هركسي اليق اين نوع كمال
نيست .پس چه شريف است آن علم و فني كه به وسيله آن ميتوان اخس موجودات را
اشرف كاينات نمود.

در علم نفس مقرّر شده كه نفس انساني را سه قوة متباين است ،و صدور افعال و آثار
مختلف به سبب اين قواست ،و اگر يكي از اين قوا غالب شود ،دو قوه ديگر مغلوب يا
مفقود شوند:
اول  -قوة ناطقه كه آن را نفس َملَكي گويند و آن ،منبع فكر و تميز و شوق نظر در
حقايق امور است.
دوم  -قوة غضبي كه آن را نفس سبعي گويند ،منبع غضب و دليري و اقدام بر اهوال
و شوق تسلط و تفوق و جاهطلبي است.
سوم  -قوه شهوي كه آن را نفس بهيمي نيز نامند و آن ،منبع شهوات و طلب غذا و
شوق التذاذ به مآكل و مشارب و نكاح است.
نفس بهيمي ،اكثر بهايم را شامل است و نفس سبعي عدّة معدودي از آنان را .اين قوه
در برخي بهايم در حداقل است ،از اين رو اصالح نفس سبعي تا حدي آسانتر است از
اصالح نفس بهيمي.
عدد فضايل نفس به حسب عدد قواي آن است .اگر حركت نفس ناطقه در ذات
خويش به اعتدال بوده و شوق او به اكتساب علوم و معارف باشد ،نفس را از آن حركت،
علم حقيقت حاصل شود و به تبعيت ،فضيلت حكمت الزم آيد .حركت نفس ناطقه را علت
يا ظاهري و خارجي است و يا دروني و ذاتي .در صورت اول حركت موقتي است و غالبا
پس از حذف اثر محرك به زودي به حالت اوليه برگردد .نظير آن كه ديدن يا شنيدن
چيزي او را به حركت اندازد ،بسا كه اين حركت در اثر شدت و ضعف تأثيرات خارجي از
اعتدال بر گردد و به جاي تعقل و تفكر موزون و متعادل ،تحت تأثير احساسات ،افراط و
تفريط در درك حاصل شود .حركت باطني نفس ،در اصل مربوط به آگاهي و بيداري روح
است .در اين حالت ،فعاليت دائمي نفس ناطقه منجر به رشد فكري و حصول علم و تقويت
عقل ميگردد.
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اگر حركت نفس سبعي به حد اعتدال باشد و نفس عاقله را انقياد نموده تهييج
بيمورد و تجاوز از حد نكند و قانع شود بر آنچه نفس عاقله قسط او شمرد ،از اين حركت،
حلم در نفس به وجود آمده به تبعيت آن شجاعت حاصل آيد.
اگر نفس شهوي يا بهيمي به حد اعتدال باشد و آنچه را نفس عاقله نصيب او نهد،
اطاعت نمايد ،نفس را از اين حركت ،عفّت حاصل آيد كه به تبعيت آن ،فضيلت سخا
حادث شود.
اگر سه فضيلت مذكور حاصل گردد و هر سه با يكديگر ممزوج و هماهنگ شوند ،از
تركيب آنها حالتي متشابه پديد آيد كه كمال فضايل به آن است ،اين حالت را فضيلت
عدالت كمالي گويند .از اين جهت حكماي متقدّم و متأخّر متفقا فرمودهاند كه اجناس
فضايل چهار است :حكمت ،شجاعت ،عفت ،عدالت .مدح كسي را سزاست كه يكي از اين
چهار فضيلت يا همه آنها را دارا باشد ،و اگر كسي را به تفوق مقام ظاهري و كثرت مال
مدح كنند ،معقول نيست.
به اعتباري نفس را دو قوه است :يكي ادراك به ذات و ديگري تحريك به آالت.
هريك از اين دو نيز منشعب شود به دو شعبه ،قوه ادراك به قوة نظري و قوة عملي ،و قوة
تحريك به قوة دفع يعني غضبي و قوة جذب يعني شهوي .پس بدين اعتبار قوا چهار است
و چون هريك در تصرف موضوعات خويش معتدل باشد ،فضيلتي حاصل آيد.
پس فضايل نيز چهارند:
اول  -حكمت ،از تهذيب قوة نظري
دوم  -شجاعت ،از تهذيب قوة غضبي
سوم  -عفت ،از تهذيب قوة شهوي
چهارم  -عدالت ،از تهذيب قوة عملي
صاحب هريك از اين فضايل در صورتي سزاوار مدح است كه آن فضيلت منحصر به
ذات او نشده به ديگري سرايت كند .مثالا صاحب سخاوت اگر سخاوتش به غير نرسد ،او را
مِنفاق خوانند نه سخّي .اگر صاحب شجاعت بدين صفت باشد ،او را غيور خوانند نه شجاع،
و اگر صاحب حكمت بدين صفت بود ،او را مستبصر گويند نه حكيم.
حكمت ،حصول معرفت است به هر چه سمت وجوديت دارد ،به خصوص به آنچه در
عوالم باطني است .شجاعت ،انقياد نفس غضبي است از نفس عاقله در امور هولناك و عدم
اضطراب آن تا اقدام بر حسب رأي او كند .عفت ،مطيع شدن نفس شهوي است نفس
عاقله را و تصرف بر اقتضاي رأي او تا آثار خيريت از آن ظاهر گردد .عدالت اتفاق هر سه
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قوه با يكديگر و انقياد از قوة مميزه است تا اختالف هويٰها و تجاذب قوا صاحبش را به
ورطه حيرت نيفكنده انصاف و انتصاف حاصل آيد.

.

اجناس چهارگانه فضايل ،انواع نامحصوري دارد كه مهمترين آنها ذكر ميشود .انواعي
كه در تحت جنس حكمت است عبارتند از:
اول  -ذَكاء
دوم  -سرعت فهم
سوم  -صفاي ذهن
چهارم  -سهولت تعلّم
پنجم  -حسن تعقل
ششم  -تحفّظ
هفتم  -تذكّر
آن است كه به كثرت ممارست در مقدمات مُنْتِجِه ،سرعت نتيجهگيري در قضايا
آن باشد كه نفس
و سهولت استخراج نتايج ،ملكه شود و همچو برق بدرخشد.
را حركت از ملزومات به لوازم ملكه گشته چنان كه به مكث اضافي نيازمند نشود.
آن است كه استعداد استخراج مطلوب بياضطراب و تشويش حاصل آيد.
يعني نفس را حدّتي حاصل گردد كه بيموانع متفرقه ،توجه كلي به مطلوب داشته
آن است كه در كشف هر حقيقتي ،نفس حد و مقداري را كه بايد و
باشد.
آن باشد كه
شايد نگاهدارد ،كه نه اهمال داخلي كرده باشد و نه اعتبار خارجي.
عقل و وهم ،صوري را به قوت تفكر يا تخيّل اخذ نموده سپس آنها را خالصه و خالص
يعني نفس هر وقت كه خواهد به صور
كرده نگاهدارد و در خود ضبط نمايد.
محفوظه دست يابد كه اين نيز در نتيجه ملكهاي است كه اكتساب نموده.
معصيت عالوه بر قبح و زشتي آن ،به جهل و ناداني نيز منتهي
ميشود .چه ،اگر كسي بر سبيل حقيقت و بر وجهي كه سزاست قباحت عصيان و هالكت
ارتكاب آن را دريابد ،امكان ندارد كه استقبال معصيت كند .بنابراين كسي كه داراي
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فضايل الهيه نيست ،راهنمايي ديگران را نشايد .زيرا كسي كه خود در ميان امواج متالطم
غوطهور و مشرف بر غرق شدن است ،چگونه تواند كه ديگران را از ميان امواج هالكه
خالصي بخشد؟ بر هر كسي الزم است كه در اساس و مباني دين و مذهب خود غور و
تأمل نموده اقوال هر كسي را نپذيرد ،بلكه قواي مفكّره و متصرّفه خود را در تميز نيك و
بد و تشخيص محال از ممكن اعمال كند وگرنه از فضايل الهي محروم مانده به بدبختي
ابدي دچار گردد.
علماء سه گروهند:
گروه اول  -آنانند كه علم ظاهر دانند و بس ،ايشان مانند چراغ كم سويي هستند كه
خود سوزند و به حد ضعيف ،ديگران را افروزند .اكثر اين طايفه دين را به دنيا فروشند،
زيرا كه ايشان نه دنيا شناختهاند و نه آخرت دانستهاند ،چه اين هر دو عالم را به علم باطن
توان شناخت نه به علم ظاهر ،پس اين قوم را صالحيت رهبري نيست .گاهي از ميان
ايشان كسي باشد كه به حداقل ،پاكي طينت دارد و ممكن است كه عوام به حدّ ضعيف و
بالعرض از او بهرهمند گردند.
گروه دوم  -آنانند كه علم باطن دانند و بس ،ايشان مانند ستارة كم نوري هستند كه
روشنايي او از حوالي خود تجاوز نكند .اين طايفه را نيز صالحيت رهبري نيست چه ،علم
باطن بي علم ظاهر احاطه نكرده به كمال نرساند.
گروه سوم  -آنانند كه هم علم باطن دانند و هم علم ظاهر ،ايشان مثل آفتابي هستند
كه با نور حقيقت خود ميتوانند عالم قلوب مستعد را روشن سازند.
عالم حقيقي بايد علم حكمت داند و عامل شود و بيداردالن هر عصر اصول حكمت را
از حضرات انبياء و اوصياء ايشان فرا گرفته و مردم را بدان راهنمايي كردهاند .اين علم
مقدس غير از حكمت امروزي است كه در ميان مردم شايع بوده و به سوء افهام ناقالن
ناقابل ،تحريفي در آن شدهاست؛ در اين عصر بايد اين علم مقدس را از اهل باطن فرا
گرفت.

سعيد آنان كه مزارع
علم و معرفت ايشان به تابش پرتو انوار لطايف اولياء نشو و نما كند.
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درود بر روان پاك دانشمندان و رادمرداني كه با حكمت و فضيلت زندگي نمودهاند.
شاد باد روح عارفانی که در اثر رياضت و مجاهدت و استقامت به وصال رسيده و
بازماندگان وادي جهل و حيرت را به سر منزل سعادت و نجات رسانيدهاند .جاويد باد نام
پيشروان قافله فرهنگ بشري كه در ظلمات قرون و اعصار ،مشعل فروزان عقل و دانش را
به دست گرفته به محيط تاريك جهل و اوهام روشنايي بخشيدهاند.

فضايل تحت جنس شجاعت ،يازده نوع است:
اول  -كِبَر نفس
دوم  -نجدت
سوم  -بلند همتي
چهارم  -ثبات
پنجم  -حلم
ششم  -سكون نفس
هفتم  -شهامت
هشتم  -تحمّل
نهم  -تواضع
دهم  -حَميَّت
يازدهم  -رقّت
آن است كه نفس به عزت و ذلت دنيوي و به وجود و عدم آنها التفاتي
 ،ظهور رشادت نفس است در
ننموده ،بر تحمل امور ماليم و غير ماليم قادر باشد.
آن بوَد كه نفس را در طلب حقيقت ،سعادت و
قبال ناگواريها و ناماليمات.
يعني نفس را قوت
شقاوت اين جهاني در چشم نيايد و بدانها شاد و ناشاد نگردد.
مقاومت در آالم و شدايد مستقر شده باشد كه از عارض شدن آنها بيقراري نكند.
آن باشد كه نفس را طمأنينهاي حاصل آيد كه قوة غضبيه به آساني تحريك او نتواند.
آن است كه نفس در خصومات و حربها و مبارزهها آرامشي در خود ايجاد
آن بوَد كه نفس آالت بدني را در جهت تحصيل حقايق ،تا آخرين رمق به
كند.
آن باشد كه نفس در طريق تحصيل امور معنوي به شدايد موانع بردبار
كار گيرد.
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آن است كه نفس خود را مزيتي نشمرد بر كساني كه در مقام از او نازلترند.
باشد.
يعني نفس را بي
آن بوَد كه نفس در حفظ خويش از مح ّرمات سستي ننمايد.
اضطراب ،از مشاهدة تألم ديگران ،تأثري پديد آيد.
ما بندگان خدا در زماني واقع شدهايم كه بيشك و
شبهه از اوقات و ازمنة آخرالزمان است .خداوند تبارك و تعالي كيفيت اين زمان را به
حضرات انبياء و اوصياء معلوم گردانيده و ايشان نيز مردم را از فتن آن برحذر داشتهاند.
هر شخص عاقلي به اندك تأملي بالعيان مشاهده خواهد كرد كه وعدههاي الهيه و
ابالغ هاديان طريق حق ،حق است كه هرگونه فتنه و فسادي در اين زمان اكثر مردم را
احاطه نموده ،چنان كه اكثر اهالي بالد در ورطة شرارت و جهالت مستغرق گشتهاند.
علت عمدة فساد اين كه عدهاي خود را ظاهرًا حامي دين و دينداري معرفي نموده،
ليكن باطنا در صدد محاربت با خداي قادر و غالب آمدهاند .منظور اصلي ايشان ،تحصيل
رياست و مال و منال دنياست ،ولي چون وصول به اين مرام با پيمودن طريق مخاصمت با
حق تعالي دشوار بود ،لذا لباس دوستي در بر كرده و زبان موافقت گشاده و به اين حيله و
دسيسه ،در حقيقت طريق عناد با خدا پيمودهاند .اگر چه منافقين در هر عصر اين حيله و
تزوير را معمول داشتهاند ،ليكن منافقين اين عصر را در اين باب نسبت به منافقين اعصار
گذشته ،امتيازي است.
بر اساس كالم الهي و محبوبين حق ،شريرترين و بدترين مردم در دنيا و عقبي،
عالمي است كه به علم خود عمل نكند ،چنان كه بهترين و مقدسترين انسانها عالمي
است كه به علم خود عمل نمايد .در اخبار آخرالزمان از حضرات معصومين(ع) وارد شده كه
شريرترين مردم علما هستند ،آن علمايي كه به علم خود عامل نيستند .حضرت رسول
اكرم(ص) نيز ميفرمايد :اهل دوزخ از بوي بد عالم بيعمل متأذي ميشوند.
لم ْهُ َوْ
اين كه بزرگان فرمودهاند در دنيا هيچ حجابي بزرگتر از حجاب علم نيست «اَل ِع ُْ
ال ِ
الَك َب ُْر» ،براي عالمي است كه به علم خود عمل نكند .بر طبق فرمودة حضرات
جابْْا ْ
ُ ْ
ح
پيشوايان الهي ،شديدترين مردم از لحاظ حسرت و ندامت در روز قيامت ،عالمي است كه
ديگري را به سوي خدا دعوت نموده و او پذيرفته به سعادت جاوداني رسد ،لكن خود آن
عالم به جهت ترك عمل گرفتار عذاب الهي گردد.
بسي جاي تأسف و تأثر است كه انسان بيتفكر و تحقيق ،دستورات ناصواب و ناحق
ايشان را عقيده ديني خود قرار دهد ،و نيك و بد و زشت و زيبا و حق و باطل در نظرش
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يكسان باشد ،بحث و فحصي در امر دين خود الزم نشمرده اين جسارت عظيم را معرفت و
فضيلت شناسد ،و ملتفت نشود كه فضيلت الهيه ماوراي پندار اوست.

فضايل تحت جنس عفّت ،دوازده نوع است:
اول  -حياء
دوم  -رفق
سوم  -حسن سيرت
چهارم  -مسالمت
پنجم  -دَعَت
ششم  -صبر
هفتم  -قناعت
هشتم  -وقار
نهم  -ورع
دهم  -انتظام
يازدهم  -حريت
دوازدهم  -سخاء
و آن انحصار نفس بوَد در وقت استشعار از ارتكاب قبايح به جهت احتراز از
انقياد نفس است اموري را كه حادث شود از طريق تب ّرع.
استحقاق مذمّت.
حلْيَتهاي معنوي رغبتي صادق
آن بوَد كه نفس را براي تكميل خويش به تحصيل ِ
آن بوَد كه نفسْ مجاملت كند در وقت تنازع احوال مختلفه و متباينه
حاصل آيد.
آن بوَد كه نفس ساكن
از سر قدرت و ملكه ،بي آن كه اضطراب بر او تطرّق يابد.
آن بوَد كه نفس
باشد در وقت حركت شهوت و به تمام معني مالك خويش باشد.
آن بود كه نفس راضي باشد به
مقاومت كند به اهواء ،تا قبايح از او صادر نشود.
آن بوَد كه نفس
لوازم دنيوي از مآكل و مشارب و مالبس ،چندان كه سدّ خَللْ كند.
آن بوَد كه افعال نيكو او را ملكه
در قبال ناماليمات از حد اعتدال قدم بيرون ننهد.
آن بوَد كه نفس را رعايت نظم و ترتيب در امور معنوي به وجه اتمّ حاصل آيد.
بوَد.
آن بوَد كه نفسْ متمكّن باشد بر اكتساب لوازم دنيوي به وجوه مكاسب جميله به
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حد اعتدال و مصارف آن در وجوه الهيه ،و اِعراض از اكتساب مال به وجوه مكاسب ذميمه.
آن بوَد كه به وجه اعتدال ،انفاق مال و مقتنيات بر او سهل شود و آن را به مصبّ
استحقاق برساند.
يكي از انواع دوازدهگانه عفت ،حياء است و بدون حياء در تعيّش و زندگاني خيري
نيست .سالك بايد بداند كه تأثير اين فضيلت در انتظام امور اجتماعي و پاك كردن نفوس
از ارتكاب افعال زشت و ناپسند ،از صدها قانون و هزاران مراقب ،بيشتر است و اين
سجيّهاي است كه انسان را به آداب حسنه مزيّن نموده و از رذايل و گناهان دور ميسازد.
از كالم حضرت امام محمد باقر(ع) است كه :در دل هر كسي نقطة سفيدي است كه
چون مرتكب گناهي شود ،بر آن نقطه سفيد سياهي به هم رسد و اگر از آن توبه كند ،آن
سياهي زايل گردد .اما اگر در گناه اصرار ورزد و ارتكاب مناهي را متمادي گرداند ،آن
سياهي زيادتر شده به جايي ميرسد كه آن نقطه سفيد پوشيده شود و صاحب آن دل،
ديگر به خير بازگشت نكند .پس پيش از آن كه كار به اينجا گرايد و عمارت دل به سيالب
معاصي ويران گردد ،بايد انسان چارة خود جويد و طريق تدارك آن را به قدم سعي پويد تا
وقتي كه تندباد اجل بر بوستان زندگي وزد ،انگشت تأسف به دندان حسرت نبرد.
 رهبر حقيقي پيش از همه كس بايد نفس خود را ازارتكاب معاصي نصيحت نمايد و ابالغ مطالب حقه را وسيله خودنمايي نداند ،جامة سفيد را
صبح كاذب مردم نگرداند و دستار بزرگ را سر سخن ديباچة بزرگ منشي نداند و به
رشته سخن دعوي معرفت بر خود نبندد ،تسبيح صد دانه را وسيله جذب قلوب نشمارد و
آستين فراخ را دستاويز اظهار دست از دنيا كشيدن نشمارد ،بلكه كلمه حق را از جهت
خيرخواهي خاليق و رضاي خالق طالب باشد تا از مثوبات جاوداني بهرهمند گردد.
رهبر حقيقي بايد به علم خود عامل باشد و ديده بصيرت را از خواب غفلت بگشايد تا
بتواند خفتگان ديگر را بيدار كند .بزرگان فرمودهاند :رهبري كه به علم خود عمل نكند،
پند و نصيحتش از دلها چون باران از سنگ بلغزد ،و َنفَسي كه از درون پرخيال جيفه دنيا
برخيزد مانند نسيمي است كه از مزبله خيزد ،شعلة سخن تا از سينة پرشور بلند نگردد،
افسرده دلي را نسوزاند و شرار گفتگو تا از آتش دل برنخيزد ،چراغ مرده دلي را نيفروزد.
عالم رباني بايد در اعالم كلمة حق جز رضاي خالق متعال منظور ديگري نداشته باشد
تا سخنش در قلوب مستعد اثر كاملي نهاده و از نعم جاوداني حظ و نصيب وافي داشته
كْْبِالْ ِحكْ َم ِْةْْ َْوْْالْ َم ْو ِع َظ ِْةْْالْ َح َسن ََِْة:
بيلْْ َربِّْ َْ
ليْْ َس ِْ
عْْاِ ْ
باشد .ديگر آن كه به حكم آيه شريفه «اُدْ ُْ
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بخوان به راه پروردگارت به حکمت و موعظة حسنه» در بحثها طريق نرم گفتاري را شعار
خود ساخته و مطلب را به ماليمت ادا كند و زبان بيان را به زهر تلخ گفتاري نيااليد .چه
پند و نصيحت در ابتدا براي اكثر طبايع غير ماليم است و چون اداي آن نيز غير ماليم
بود ،دلنشين ايشان نشود.
وقتي كه خداوند متعال حضرت موسي و هارون را به افسر نبوت سرافراز فرمود،
نْْاِن َّ ُْهْْ َ
ناْْ َل َعلَّ ُْهْ
الْْ َليِّْ ْ
والْْ َل ُْهْْ َقوْ ْ
غيْْ َف ُق ْ
ط ْ
ليْْ ِفرْ َع ْو َْ
ايشان را به دعوت فرعون مأمور ساخت «اِذْهَ باْْاِ ْ

َيَ َت َذك َُّْرْْا َْوْْ َيخْشي :اي موسي و هارون به سوي فرعون رويد به درستي كه او در كفر و
عصيان خود طغيان كرده ،با او به نرمي سخن گوئيد شايد كه پند گيرد و يا بترسد» .پس
هر واعظ بايد مراعات چنين شيوه مرضيه را بر خود الزم داند و به اشفاق و مهرباني ،چراغ
آگاهي در ظلمت سراي قلوب غافلين برافروزد.
نخستين امر ضروري بر مستمعين مطالب حقه نيز آن است كه تحصيل رضاي الهي
را مقصود الهي خود ساخته از شنيدن آن مطالب ،همت بر اصالح خود گمارند و توجه
خاطر را تنها به شنيدن مقصور ندارند ،بلكه از موائد فوائد آن مجلس كه فردوس برين اهل
يقين است ،قوت روحي خود بردارند .جامة طبيعت را از پليديهاي صفات ذميمه به آب
نصايح شستشو دهند و ساحت باطن را از خس و خاشاك خياالت فاسده به جاروب مواعظ
الهيه رفت و روب نمايند .خارستان حرص را با آن كلمات دلسوز در هم سوزند و شمع
نگاه عاقبت بيني را در لگن ديدههاي دروني به نور معرفت برافروزند .به پرتو آن كلمات
آسماني و وحيآسا سراي دل را منور گردانند و از چشمهسار آب زندگي آن مطالب حقه،
دل مرده را زنده گردانند .از شنيدن تهديدات جانگداز به لرزش دلْ غبار معاصي از خود
بيفشانند ،و از استماع بشارات دلنواز پرواز مرغ روح خود را به اوج مرتبة مقربين برسانند،
و به وزيدن نسايم جانفزاي هدايت و ارشاد ،دل را از مستي غفلت هشيار سازند.
اگر اهل حق را خطايي افتد و در سلوك طريق سخنوري لغزشي واقع شود ،بايد
اغماض كنند و عيب بيني را بر خود هنر نشمارند و خردهگيري را نشانه زيركي و
استقامت طبع خود نپندارند .چه جز حضرات معصومين(ع) ساير مردم را از خطا و سهو و
نسيان گزيري و گريزي نيست ،و در تنزّه از اين معني به حد كمال چاره و تدبيري نيست.
اگر كسي را از اين سخن شبههاي در دل رود ،سيري در كالم بزرگان نموده و تفكر و
تعقل نمايد تا بر صدق اين مقال گواهي دهد و خاطرش به طوق اذعان اين سخن ،گردن
نهد.
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از توابع فضيلت عفت ،سخاست .سخا صفتي است كه در تحت آن انواع بسيار
ميباشد كه مهمترين آنها هشت نوع است:
اول  -كرم
دوم  -ايثار
سوم  -عفو
چهارم  -مروّت
پنجم  -نُبل
ششم  -مواسات
هفتم  -سماحت
هشتم  -مسامحت
آن بوَد كه نفس را سهل نمايد انفاق مال در امور عامالمنفعه بر وجهي كه
آن بود كه بر نفس آسان باشد از سر مايحتاجي كه به خاصة او
مصلحت اقتضاء كند.
تعلق داشته باشد ،برخاستن و بذل كردن در وجه كسي كه استحقاق او ثابت باشد.
آن بود كه بر نفس آسان باشد ترك مجازات به بدي يا طلب مكافات به نيكي با حصول
آن بوَد كه نفس را رغبتي صادق بوَد بر تحلّي به زينت افادت و بذل.
قدرت و تمكن.
آن بود كه نفس ابتهاج نمايد به مالزمت افعال پسنديده و مداومت سيرت ستوده.
معاونت ياران و دوستان و مستحقين بوَد در معيشت و شركت دادن ايشان را تا
بذل كردن بعضي است از
حدي در بعضي چيزهائي كه متعلق است به او.
ترك گرفتن بعضي است از چيزهائي كه
چيزهائي كه واجب نبود بذل آن بر او.
ترك گرفتن آن واجب نبود.
يكي از بزرگان فرمايد به قدر اندوهي كه از جهت دنيا ترا به هم
رسد ،اندوه آخرت از دلت بيرون رود و چندان كه غبار مالل از رهگذر عقبي بر آئينه
خاطرت نشيند ،غم دنيا از دل برخيزد .دون همتاني كه خود را به متاع قليل دنيا راضي
ساختهاند ،از سعادت باقي عقبي محروم خواهند ماند .نفس پرستاني كه كج نهادي دنياي
بدكيش را محراب سجود خويش ساختهاند ،در صف حقپرستان گردن دعوي نخواهند
افراشت ،و سياه مستاني كه در جادة زندگي عنان اختيار به دست قائد آمال خويش
سقَر بار اقامت نخواهند انداخت.
مقر َ
دادهاند ،جز در ِّ
اي دل غافل ،دوستي دنياي بيقرار آبروي اعتبار از چهرة حسنات فرو ميريزد .اي
آن كه از بادة غفلت مستي ،تفكر نما و در چارة كار خود با پير عقل شوري فرما كه اگر
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فرضا مالك روي زمين گردي و بساط مُلك جميع شهرياران را به سرپنجه تسخير در
نوردي ،و سركشان عالم چون كمان سر بر خط فرمانت نهند و گردنكشان روزگار ،خدنگ
وار به طوق بندگيت تن در دهند ،و ديده بخت بيدارت هرگز روي ناخوشي نبيند و غبار
ماللي بر آئينه خاطرت ننشيند ،و چهرة اقبالت از گزند روزگار مصون مانَد و گونه حالت را
ناخن مصائب روزگار نخراشد ،و نهال دولتت در جويبار زمان جوان و نوخيز باشد و ساغر
دورانت از بادة تعيش و طرب سرشار و لبريز گردد ،آخراالمر چون طبل رحيل فرو كوبند و
ساحت جهان از وجودت روبند و دست اقتدار را به رسن ضعف بندند ،در آن وقت مال و
منال و جاه و جالل سودي نخواهد داد.
نهال سعادت ظاهري جهاني جز شقاوت جاوداني ثمري ندهد ،زيرا هيچ نوشي نيست
كه به رنج نيشي نيالوده .لذايذ دنيوي در حقيقت تند سيلي است كه بسي بناهاي دوستي
ويران ساخته ،و كهنه گرگي است كه بسيار يوسف به دست برادران در چاه انداخته.
دنيا جاي محنت است نه جاي راحت ،جاي خون گريستن است نه منزل خشنود
زيستن ،هر سودي از آن متضمن زياني است و هر كمال ظاهري آبستن نقصاني ،در روي
هر گنجي مار رنجي خفته و زير هر طربي دام تعبي نهفته .پس اهل تميز به نقد عمر عزيز
متاع قليل جهان با چندين عيب نمايان چرا ميخرند؟! و ذائقهداران روزگار از شهد آغشته
آن به هزار گونه زهر بال چگونه لذت ميبرند؟ جز اين نيست كه غافالن ياد مرگ و خدا از
دل محو كرده و روي دل به تحصيل شهوات نفسي نمودهاند.
تمايالت ناپسند به لذتهاي وافر و فريبنده ،غالبا چون ابرهاي طوفاني همه حسنات
را در گذرگاه خود نيست و نابود كند و با نيروي مهيبي آنان را به گرداب فالكت و بدبختي
سوق دهد .اين لذات كذايي چون جرقهاي جهنده ،قواي روحي را تضعيف نموده و با برهم
زدن تعادل روح آدمي ،او را از عزم و ارادة الزم براي تحصيل معنويات ناتوان گرداند .پس
آدمي بايد نفس خود را بشناسد و آن را از خطرات طوفان روحي محافظت نمايد .بزرگان
فرمودهاند :نفس گوهر گرانبهايي است ،كسي كه آن را شناخت ،نگاهش داشت.
احتياج انسان به حيات اجتماعي از اين راه است كه طبعا به امور زايده و تكلّفات
زندگاني مايل است و علت افتقار ،زيادي حرص است ،آمال انسان را نهايت نيست و
حظوظ و لذايذ را كراني نِي .انسان نيز نميتواند آرزوهاي خويش را نابود كند ،زيرا
گسيختن آرزوها و گسيختن حيات يكي است ،ليكن ميتواند در آمال خويش تغييراتي
دهد؛ صاحبان فضيلت عفت ميتوانند آمال خود را به طرز لطيفتر و شريفتر درآورند.
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فضايل تحت جنس عدالت ،دوازده نوع است:
اول  -صداقت
دوم  -الفت
سوم  -وفا
چهارم  -شفقت
پنجم  -صلة اَرحام
ششم  -مكافات
هفتم  -حسن شركت
هشتم  -حسن قضا
نهم  -تودّد
دهم  -تسليم
يازدهم  -توكل
دوازدهم  -عبادت
يا دوستي ،سبب است بر اهتمام جملگي اسباب فراغت صدّيق و ايثار هر
متفق شدن رأيها و اعتقادات گروهي است در معاونت
چيزي كه ممكن باشد بر او.
آن است كه از التزام طريق مواسات و معاونت ،تجاوز
يكديگر براي تدبير معيشت.
آگاهي است از حال غيرماليمي كه به كسي رسد ،و مقصور داشتن همت
ننمايد.
آن باشد كه خويشان و پيوستگان را با خود در خيرات دنيوي
بر ازالة آن.
يعني احساني كه به او كنند ،مانند آن يا به زياده از آن مقابله كند و
شركت دهد.
داد و ستد در معامالت است به طور
در اسائت ،به عفو يا به كمتر از آن.
رعايت حقوق ديگران است از باب
معتدل ،چنان كه موافق طبع ديگران شود.
طلب دوستي اهل حق است با اموري كه مناسب اين
مجازات بدون منّت و ندامت.
رضا دادن است بر فعلي كه تعلق دارد به خدا و كساني كه اعتراض بر
معني باشد.
يعني در كارهايي كه حوالة آن به
ايشان جايز نيست ،اگرچه موافق طبع او نباشد.
قدرت و كفايت بشري نبوده و خَلق را مجال تصرفي در آن نيست ،زياده و نقصان و
آن است كه تعظيم و تمجيد باريتعالي و مقرّبين او را بر
تعجيل و تأخير نطلبد.
خود واجب شمرد و اطاعت و متابعت ايشان را شعار و دثار خود سازد.
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اين است حصر انواع فضايل ،و از تركيب بعضي با بعضي ميتوان فضيلتهاي
َّوفيق :و خدا صاحب توفيق است».
بيشماري تصور كرد « َْوْالل ُْهْ َو لِيْْالت ِْ
 غناي مطلق مخصوص ذات پاك آفريدگاري است كهدامن وجودش از لوث امكان ،منزّه و ساحت عزّتش از خس و خاشاك افتقار و احتياج منزّه
و مب ّراست .هر موجودي كه از مشيمة نيستي به كنار امّهات هستي افتاده و هر ذيحياتي
كه از نهانخانة عدم به عمارت وجود پا نهاده ،به زنجير احتياج اسير و از تحصيل ضروريات
ناچار و ناگزير است.
مقيّدين سلسله زمان و ساكنين قلمرو امكان را به كلي دست از دنيا كشيدن و ديدة
خواهش از مقتضاي طبيعت بشري پوشيدن از حوصله طاقت مخلوقيت بيرون است ،و
الْ ُي َ
هاْْ:خداوند هيچ كس را جز به
س َع ْ
الْ ُو ْ
ساْْاِ ْ
فْالل ُْهْنَ ْف ْ
كلِّْ ُ ْ
صانع بيچون به حكم آيه شريفه « ْ
قدر توانايياش تكليف نميكند» به آن تكليف ننموده و به سبب خواهش مايحتاج و طلب
وجه معاش ،احدي را مالمت نفرموده است .خداوند متعال تحصيل ضروريات را بر همه
الزم و واجب نموده و جلب منافع به قدر كفاف و دفع زيان گرسنگي و تشنگي و گرما و
سرما را بر همه فرض و حتمي ساخته است.
احوال آدمي در طلب دنيا از سه قسم بيرون نيست:
قسم اول آن كه به قدر توسعه معاش به حد اعتدال از وجه حالل در طلب دنيا تالش
نمايد و زنگ عُسرت را از احوال خود و از آئينه حال جمعي كه شرعا رعايت ايشان بر او
واجب است بزدايـد .اين مرتبـه از مراتب طلب دنيا از جمله سنن و در شـريعـت غ ّرا
ممـدوح و پسنديده است و ترك آن و سالك طريق رهبانيت شدن مذموم است ،چنان كه
حضرت صادق(ع) فرمـايـد :از ما نيست كسي كـه بــه جهت اشتغال بـه امـور اخروي
دست از طلب دنيا بردارد ،و كسي كـه چشم از آخرت پوشيده همت بـر تحصيل دنيـا
گمارد.
ل ْالل ُْهْ
َح َّْ
طْيِّ ِ ْ
ح ِّْر ُمواْ َْ
ذين ْا َمن ْ
خداوند متعال در قرآن مجيد فرمايد« :ياْ اَي َهاْالَّ َْ
بات ْماْ ا َ
ُواْال ْتُ َ
الْْ ُي ِ
دين » .خالصه معني آيه شريفه اين است كه اي
بْْ ْال ُم ْع َت َْ
ح ْ
نْْالل َْهْْ ْ
الْْتَعْ َت ُدواْ اِ َّْ
َلكُمْْْ َْوْْ ْ
مؤمنين چيزهاي نفيس و پاكيزه لذيذي كه حق تعالي بر شما حالل كرده بر خود حرام
نكنيد و از حدود الهي و شريعت پا بيرون ننهيد ،بدرستي كه خداوند متعال تعدّي
كنندگان را دوست نميدارد.
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تحصيل دنيا به جهت جلب رضاي حق ،فضيلت بوده و حركت به سوي خدا است،
نْ
چنين حبّي ،حبّ خداست .فردي قرآن تالوت ميكرد ،به اين آيه شريفه رسيد « ُز يِّْ َْ

نينْْ َْوْْالْ َقناطي ِْرْْالْ ُم َقْن َ
بْْ َّ
بْْ َْوْْالْ ِف َّ
يلْ
ض ِْةْْ َْوالْخَ ِْ
الذهَ ِْ
نْْ َّْ
ط َر ِْةْْ ِم َْ
اءْْ َْوْْ ْال َب َْ
نْْالْنِّس ِْ
اتْْ ِم َْ
الش َه ْو ِ ْ
ح ْ
لِلنْا ِْ
س ُ

ِ
ابْْ:دوستي
نْْ ْال َم ِ ْ
س ُْ
ح ْ
ح ِْ
كْْ َم ُْ
رثْْذل ِ َْ
ح ِ ْ
يوةْْالدنياْ َْوْْالل ُْهْْ ِعنْ َد ُْهْْ ُ
تاعْْالْ َ
االَْنْعامِْْْ َْوْْ ْال َ
الْ ُم َس َّو َم ْةْْ َْوْْ َ
خواستنيها از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسبهاي نشاندار و دامها و
كشتزارها براي مردم آراسته شده ،اين جمله ماية تمتع زندگي دنياست و فرجام نيكو نزد
خداست» بسيار ناراحت شد و حالش دگرگون و مضطرب گرديد .نزد حضرت صادق(ع) رفت
و درد خود را اظهار كرد ،آن بزرگوار فرمود :تو دنيا را براي چه ميخواهي؟ عرض كرد
ميخواهم معيشت و وسايل زندگي خود و عائلهام را فراهم كنم ،از فقرا دستگيري نمايم،
نيازمندان را به مهماني دعوت كنم .به حج بروم ،مال و منال دنيا را در راه خدا صرف كنم.
حضرت فرمود :اين دنيا خواهي نيست ،تو آخرت را از آن ميخواهي .بنابراين حب دنيا كه
علت جمله خطايا و گناهان معرفي شده ،براي كسي است كه دنيا و زندگي را بهر دنيا و
زندگي بخواهد ،دنيا محبوب بال واسطه او شود.
قسم دوم از اقسام طلب دنيا ،عدم اكتفاست در توسعه معاش به حدّ اعتدال ،و
كوشش در تحصيل مال و منال و اسباب حشمت و جالل از مم ّر حالل .اين قسم از طلب
دنيا گرچه فينفسه حالل و مباح است ،اما مورث بسي مفاسد عظيم و مُنتِج بسياري از
خسارتهاي اخروي است ،كه طالب را از اوج درجات سعادت به حضيض دركات شقاوت
اندازد و تراكم بخار نخوتش چراغ عقل را فرو نشاند.
صاحبان عقول سليم ثروت دنيا را به آب شور تشبيه كردهاند ،هركه بيشتر نوشد
تشنهتر گرددَ .عشَقه حرص و طمع در گلشن ضمير او قوت گيرد و نهال ورع و تقوي
دمبهدم ضعف و ناتواني پذيرفته ،رفته رفته به ارتكاب مكروهات و اتخاذ شبهات دلير سازد
و از آنجا به مهالك محرمات و نامشروعات اندازد.
نيْ :حقا كه انسان چون
اس َت ْغ ْ
َن ْ َْراْ ُْه ْ ْ
غي ْا ْ
ط ْ
سان ْ َل َي ْ
االنْ َْ
ن ْ ِْ
ال ْاِ َّْ
ك ْ
خداوند متعال ميفرمايدَْ « :

خود را بينياز بيند هرآينه طغيان كند»  .ازاين جهت ارباب خرد ،مال و منال اين دار غرور
را به آب باران تمثيل كردهاند كه تا معتدل بارد ،باعث آبادي جهان و سبب رفاه جهانيان
است ،و چون از حد اعتدال درگذرد سبب خرابي عالم و علت تنگي احوال بني آدم گردد.
مال و منال دنيا هم تا به حدّ اعتدال است موجب آبادي دين و دنياست و االّ موجب
حصول بال و سيالب خانه دين و دل ميگردد.
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حضرت صادق عليهالسالم فرمايد :بايد در جستجوي وجه معاش ميانهرو باشي و سعي
تو در اين باب بيش از كسي باشد كه در آن قصور ميكند ،و كمتر باشد از حريصي كه از
عقبي به دنياي خود راضي گشته و دل بر آن مينهد .حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد:
.
در مذمت اين قسم طلب دنيا ،همين بس كه آدمي به شومي اشتغال به دنيا از ذكر
حضرت ذوالجالل باز ماند.
قسم سوم از اقسام طلب دنيا آن است كه آدمي ديدة ورع از مالحظه حالل و حرام و
رعايت جانب حق و اداي حقوق شرعيه بپوشد و همّت خود را بر جمعآوري مال دنيا
مقصور گرداند؛ سلسله توالي ايام و ليالي را سُبحه شمار درهم و دينار دانسته و روزِ شمار
را به هيچ نشمارد؛ به مال و منال دنيا فريفته گشته دين خود را به دنيا فروشد و چشم از
ناز و نعمت سرمدي بپوشد و به شقاوت ابدي و عذاب جاوداني گرفتار آيد.

چون فضايل در چهار جنس محصور است ،به اعتباري اضداد آن نيز چهار جنس
است :جهل ضد حكمت ،جبن ضد شجاعت ،شَرَه ضد عفت ،جور ضد عدالت.
هر فضيلتي را حدي است كه چون از آن حد به طرف افراط يا تفريط تجاوز نمايد،
آن فضيلت رذيلت گردد ،از اينرو بزرگان فرمودهاند :فضايل به منزلة مركز است و رذايل به
منزلة اطراف .چنان كه بر سطح دايره ،نقطة مركزي دورترين نقطههاست از محيط ،و
هرچه از اين نقطه به نقاط ديگر حركت كند ،از مركز دورتر و بر محيط نزديكتر شود،
همچنين فضيلت را نيز حدّي است كه آن حد در غايت بُعد از رذايل است ،و انحراف از آن
حد در هر جهت و جانب كه صورت گيرد ،موجب قرب به رذيلتي گردد.
بنابر قاعدة مذكور در مقابل هر فضيلت ،رذيلتهاي بيشماري است زيرا كه وسط
محدود است و اطراف نامحدود .در واقع ،مالزمت فضيلت مانند حركت است در روي خط
مستقيم ،و ارتكاب رذايل مانند انحراف از آن؛ و ظاهر است كه ميان دو حدّ ،خط مستقيم
بيش از يكي نباشد ليكن خطوط غير مستقيم ،بينهايت است .از اين جهت ،صعوبتي در
التزام طريقه فضايل واقع شود و اين كه به اشارت آمده صراط خدا از موي باريكتر است و
از شمشير تيزتر ،عبارت از همين معني است.
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چون انحرافات از دو طريق حاصل آيد ،يكي از حدّ گذشتن در طرف افراط و ديگري
در طرف تفريط ،پس مقابل هر فضيلت دو رذيلت است و آن فضيلت ،وسط و دو رذيلت،
دو طرف آن باشد .چون فضايل چهار جنس اند پس بنابر قاعدة مذكور اجناس رذايل
سفَه و َبلَه در مقابل حكمت؛ ته ّور و جبن در مقابل شجاعت؛ شَرَه و خمود در
هشت استَ :
شهوت در مقابل عفت؛ ظلم و انظالم در مقابل عدالت .سَفَه كه در طرف افراط است،
استعمال قوة فكري است در آنچه واجب نباشد يا زياده از آنچه واجب است ،و َبلَه در طرف
تفريط ،تعطيل قوة فكري است به اراده نه از روي خلقت .تهوّر در طرف افراط ،اقدام است
بر امري كه شرعا اقدام بر آن جميل نيست ،و جبن در طرف تفريط ،حذر كردن از چيزي
است كه شرعا حذر از آن محمود نباشد .شره يا َولُوع در طرف افراط ،طلب لذت است
زياده از مقدار شرع ،و خمود شهوت در طرف تفريط ،سكون است از حركت بر طلب لذت
ضروري كه عقل و شرع آن را مجاز شمرده از روي اختيار نه از روي نقصان خلقت .ظلم در
طرف افراط ،تحصيل اسباب معيشت دنيوي است از طرق ناپسند ،و انظالم در طرف
تفريط ،تمكين طالب معيشت دنيوي است بر ستم ظالم و انقياد او از گرفتن آن به طريق
مذلت.
در انواع واقع در تحت اجناس فضايل ،بايد علم حاصل كرد تا به عدد هر نوعي دو
رذيلت مقابل آن در جانب افراط و تفريط معلوم شود .چون فضيلت حاصل آيد ،مشكالت
علل آن برطرف شود چنان كه چون معني در تصور آيد ،از عبارت فراغتي حاصل گردد
زيرا كه عبارات براي حصول معاني به كار آيد .ذيالا به عنوان مثال ،رذايل مقابل چند نوع
ذكر ميشود تا بر اين قياس رذايل انواع ديگر معلوم گردد.
قبالا از انواع حكمت هفت نوع شمرديم :ذكاء ،سرعت فهم ،صفاي ذهن ،سهولت تعلم،
حسن تعقل ،تحفّظ ،تذكّر .ذكاء وسط است ميان خبث و بالدت؛ خبث در جانب افراط و
بالدت در جانب تفريط ،البته در صورتي كه بالدت از سوء اختيار باشد نه از جهت نقص يا
عدم خلقت .سرعت فهم وسط است ميان سرعت تخيلي كه بيتأمل و درنگ باشد
بياحكام فهم ،و كندي كه از تأخير تفهّم ،ملكه شود .صفاي ذهن وسط است ميان التهابي
كه به سبب تجاوز ،نفس را از مطلوب باز دارد ،و ظلمتي كه در نفس حادث شود و در
استنباط نتايج تأخير افتد .سهولت تعلّم وسط است ميان مبادرتي كه استنباط صور را
مجال ندهد ،و صعوبت موانعي كه در استنباط صور بود .حسن تعقل وسط است ميان
صرف فكر به ادراك چيزي كه در تعقل مطلوب زايد باشد ،و قصور فكر از تعقل تمامي
مطلوب .تحفّظ وسط است ميان عنايتي زايد به ضبط آنچه ضبطش بيفايده بود و غفلتي
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از ضبط مطالبي كه حفظش مهم باشد .تذكر ،وسط است ميان كثرت عرضه و يادآوريي
كه تضييع روزگار و كندذهني كند ،و نسياني كه از اهمال آنچه رعايت آن الزم باشد،
حاصل آيد.
احتياج عامه خلق بر وعظ خدايي به كمال وضوح رسيده و
وجوب فضيلت آن به طريق عقل مستغني از بيان است.
در طي مراحل عمل به تكاليف كه همه بر يك رهگذرند و در طريق عبوديت كه
جملگي با يكديگر همسفرند ،اگركسي پاي خويش ازطريق حق بيرون نهد و به اغواي
غوالن هوي و هوس ،طريق باديه غفلت و ضاللت در پيش گيرد بر سايرين الزم است كه
او را به طريق حق رهنمايي كنند ،و در صورت امكان و اجتماع شرايط او را از طريق
ضاللت به طريق حق برگردانند.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :هيچ هديه كه مسلماني به برادر ديني خود فرستد،
بهتر از كلمة حكمتي نيست كه سبب زيادتي هدايت او شود ،و نيز فرموده :هيچ صدقه از
مؤمن در نزد حق تعالي خوشتر و پسنديدهتر از اين نيست كه وقتي قومي را آراء مختلفه
در راه بندگي از هم جدا ساخته يا عداوت دنيوي باعث جدايي آنان از هم شده ،ايشان را
به يك طريقه جمع سازد و به صيقل مطالب حقه از مرآت بواطن ايشان ،زنگ كدورت را
بزدايد و نيز آن بزرگوار فرمود :اين عمل نزد حق تعالي از عبادت يك ساله بهتر است.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده «نِع َْم ْال َع ِطيَّ ُْة ْ َْو ْنِع َْم ْال َه ِديََّ ُْة ْال َم ْو ِع َظ ُْة ْ :موعظه چه عطا و
هديه خوبي است» .مأثور است كه در خدمت آن شافع يوم نشور گفتگوي دو شخصي شد
كه هر يكي از ايشان به صفتي آراسته و عارض احوال ايشان به زيور كمال پيراسته :طريقه
يكي آن كه بعد از اداي نماز واجبي ،جاهالن را تعليم خير و صالح ميفرمود و به سر
انگشت بيان حكمت ،راه فالح و رستگاري را به خاليق مينمود ،و شيوة ديگري آن كه
روزها را روزه ميداشت و شبها لواي بندگي ميافراشت .چون آن حضرت صفت آندو
لْ
لْاالَ َّو ِْ
شخص را شنيدند و متاع قدر ايشان به ميزان امتياز سنجيدند ،چنين فرمودند « َفض ُْ
یْْاَدناكُمْ :فضيلت شخص اولي كه هدايت و ارشاد را شعار خود
یْْ َع ْل ْ
یْْك ََفضل ْ
َيْْالثْان ْ
َعل ْ
ساخته بر شخص دومي مانند فضيلت من است بر كمترين شما» .آري مؤيدات فضيلت
وعظ از حد گذشته و كثرت شواهد اين مدّعا به مرتبة شياع پيوسته و داليل آن راه شك و
شبهه را فرو بسته است.
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يكي از فضايل چهارگانه ،عدالت است .لفظ عدالت از روي داللت ،مُنبي است از معني
مساوات ،و تعقل مساوات بياعتبار وحدت ،ممتنع است .وحدت به مرتبة اقصي و درجة
اعلي از مراتب و مدارج شرف و كمال ممتاز است ،و سريان آثار او از مبدأ اوّل كه واحد
حقيقي اوست در جملگي معدودات ،مانند فيضان انوار وجود است از علت اُولی كه وجود
مطلق اوست در جملگي موجودات .پس هركه به وحدت ،نزديكتر وجود او شريفتر ،و به
اين سبب نسبت مساوات ،شريفترين نسبتهاست .چه از ديدگاه عقل باطني ،حصول اين
وحدت و اجراي عدالت بدون قصد قربت و اتصال دل با عالم اعلي نامعقول است ،چنان كه
بدون فيضان از ناحيه عالم اعلي صدور موجودات نامقدور است.
در فضايل ،فضيلت عدالت كاملترين آنهاست چه وسط حقيقي ،عدالت است و هرچه
جز آن است نسبت به آن اطرافند .اعتدال ،ظلّ وحدت است كه سِمَت قِلّت و كثرت و
نقصان و زيادت از اصناف متباين بگيرد و به زينت وحدت آن را از حضيض نقصان و
رذيلت فساد به اوج كمال و فضيلت رساند .اگر اعتدال نبود ،دايرة وجود به هم نميرسيد.
عدالت و مساوات مقتضي نظام بين امور مختلفه است و در اموري كه نظامي باشد ،به
وجهي عدالت در آن موجود است و اِّال غايت آن به فساد و اختالل است.
عدالت كه مقابل ظلم و جور است ،مستلزم همه فضايل ميباشد و نفس در اين مقام
به اداي فعل خاص خود به بهترين وجه ممكن قادر است ،اين حالت غايت قرب انساني به
حق تعالي است .وسط بودن فضيلت عدالت مانند ساير فضايل نيست ،زيرا كه هر دو طرف
عدالت جور است و جور ،هم طلب زيادي باشد و هم طلب نقصان؛ در آنچه مض ّر است براي
خويش كاستي خواهد و براي ديگران زيادي.
عدالت امري است اختياري براي تحصيل فضيلت و شايستگي؛ جور نيز امري است
اختياري كه حاصل آن ،رذيلت و ناشايستگي است ،و عاقل را اختيار رذيلت و مذمت ،بعيد
است .انسان داراي قواي گوناگون است ،از اين رو بسا كه فعل صادره از بعضي قوا ،مخالف
مقتضاي قوة ديگر باشد .مانند آن كه فرد مبتال به غضب يا شهوت افراطي يا در حال
مستي بيمشورت عقل كاري كند كه بعدًا پشيمان شود .چه با غلبة هر قوهاي ،عقل به
استخدام آن در آمده مجال اعتراض نيابد ،ولي بعد از تسكين شدّت و حدّت آن قوه ،عقل
زشتي و فساد فعل را كامالا ظاهر گرداند .ليكن كساني كه به سعادت فضيلت نايل آمدهاند،
هيچگاه عقل ايشان مغلوب نگردد و صدور افعال حميده آنان را ملكه باشد.
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بعضي گفتهاند عدالت ،مساوات است و تفضّلْ زيادت ،و چون كمي و زيادي از وسط
مذموم است ،پس تفضل هم مذموم و ناپسند خواهد بود .اما چنان كه گذشت ،عدالت
جامع فضايل بوده مرتبه وسط را داراست و لذا تفضل ،مبالغه و احتياط در عدالت است كه
انسان از كاهش آن ايمن گردد .البته وسط بودن همه فضايل بر يك منوال نيست ،مثالا
سخاوت كه ميان بخل و اسراف است ،در رعايت عدالت ،زيادي در سخاوت به احتياط
نزديكتر است از نقصان ،و يا عفت كه وسط است ميان شره و خمود ،در مراعات عدالتْ
كاستي در آن به احتياط نزديكتر است از زيادي ،چه عادلِ محتاط در آنچه نافع است
خويش را كمتر دهد و ديگران را بيشتر ،و در آنچه مضر باشد خود را بيشتر دهد و ديگران
را كمتر ،پس تفضل نه خروج از عدالت كه مبالغه و احتياط در آن است .البته اين عدالت،
عادل را جز در نصيب خود نباشد ،و در قضاوت بين دو نفر جاي تفضّل در حق هيچ يك
نبوده جز رعايت عدل محض و تساوي مطلق از عادل قبيح است.
واجب است كه انسان عدالت را اوّل در نفس خود به كار بندد و آن ،تعديل قوا و
تكميل ملكات است .چه بدون تعديل قوا ،شهوت و غضب ،آدمي را بر امور ماليم با طبع
خود وادارند تا به انگيزههاي مختلف ،طالب انواع شهوات گردد و از اضطراب و انقالب اين
احوال و تجاذب قوا ،اجناس شر و ضرر پديد آيد .كسي كه حال او چنين شود ،گويا او را از
دو جانب بلكه از جوانب مختلف ميكشند كه دو نيمه نمايند يا پاره پاره كنند .پس بايد
انسان قوة تميز ،اين خليفه الهي را در وجود خود حاكم گرداند و او شرايط عدل و تساوي
را نگاه دارد تا هر يكي به حق خود رسند و سوء نظام ناشي از صدور افعال كثيره ،مرتفع
گردد.
يكي از بزرگترين اهداف سفراي الهي كه قرآن مجيد براي بعثت حضرات انبياء
دْْاَر َسلناْ
سالمالل عليهم بيان كرده ،عدالت است كه يگانه عامل سعادت انسانهاست « َل َق ْ
مْال ِ
طْ:به راستي ما پيامبران خود
اسْبِال ِقس ِْ
انْل ِ َي ُقو َْمْالن ُْ
ميز َْ
تابْ َْوْال ْ
ك َ ْ
ناتْ َْوْاَن َزلناْ َم َع ُه ُْ
سلَناْبِال َب ِّي ِ ْ
ُر ُ
را با داليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف
برخيزند».

اموري كه در آنها اعتبار عدالت كنند و نظامي در معيشت داشته و اراده را در آن
مدخلي باشد ،سه نوع است:
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اول  -آنچه تعلق به اموال و بخششها دارد.
دوم  -آنچه تعلق به معامالت و معاوضات دارد.
سوم  -آنچه تعلق به اموري دارد كه امكان تعدّي در آن باشد چون تأديبات و
سياسات.
عادل كسي است كه هرچيز نامتناسب و نامتساوي را مناسبت و مساوات دهد .مثالا
چيزي كه از حيث ظاهر و به خصوص از جهت باطن به دو قسمت مختلف تقسيم شده،
اگر خواهند آنها را به حد تساوي برند بايد مقداري از زايد كسر كنند و بر ناقص افزايند تا
تساوي حاصل گشته ،قلت و كثرت و نقصان و زيادي از بين رود.
رد اطراف از آن نتواند ،از اين رو علم و
كسي تا به اوساط امور اصلي واقف نشودّ ،
معرفت به اوساط امور اصلي و باطني از فرايض است .بدون اين علم سوق امور انحرافي به
مركز تحقق نپذيرد و تا كسي به اين علم عامل و عالم نباشد به حقيقت نرسد ،اين است
.
كه بزرگان فرمودهاند
مقابل عادل ،ظالم و جائر است كه ابطال تساوي ميكند و ستمگر اعظم كسي است
كه ناموس الهي را منقاد نباشد .كسي كه به ناموس الهي چنگ زند ،عمل به طبيعت
مساوات كند و از جملگي مضرات بپرهيزد چه ،از منبع وحدت جز جميل صادر نگردد.
اسباب جملگي مضرات چهار نوع است:
اول  -شهوت كه پستي و ردائت تابع آن است.
دوم  -شرارت كه جور به تبع آن حاصل آيد.
سوم  -خطا كه حزن به دنبال آن باشد.
چهارم  -شقاوت كه حسرتي مقارن مذلت و اندوه در پي آن آيد.
شهوت اگر موجب زيان غير گردد ،آدمي را در آن لذتي نباشد مگر آن كه چون در
طريق نيل به خواستهاي واقع شده بالعرض به آن رضا دهد .گاهي كراهت آن ضرر رساني
را احساس كند ولي قوة شهوي تحمل آن مكروه نمايد.
شرارت آن است كه شرير تعمدًا ضرر به غير رساند و از آن لذت يابد .مانند كسي كه
سعايت پيش ستمكاران نمايد تا نعمتي به دست آورد بي آن كه نفعي رساند ،ليكن از
مكروهي كه بر كسي رسد از بابت تسكين خود از حسد و مانند آن لذت برد.
خطا آن است كه سبب ضرر زدن بر غير شود نه از روي عمد و يا رغبت به لذتي،
مانند تير غير عمدي كه بر شخصي آيد ،كه او را در اين حالت حزني باشد.
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شقاوت ،مبدأ فعلي است كه سبب آن ،خارج باشد از ذات صاحبش و او را در آن
اختياري و ارادهاي نبوَد .مانند آسيبي كه از ستور رياضت نايافته كه شخصي بر او نشسته
به كسي حاصل آيد و آن شخص كه بر او دلبستگي دارد ،هالكتش را مشاهده نمايد،
چنين شخص شقيِ مرحوم بوَد و در اين واقعه غير مَلوم .ليكن اگر به سبب مستي يا خشم
باشد ،عقوبت و عقاب از او ساقط نميشود ،زيرا مبدأ اين احوال كه تناول مسكر و انقياد
قوة شهويّه و غضبيّه كه صدور قبح به تبعيّت آنها الزم آيد ،به اختيار و اراده باشد.
عدالت سه گونه است:
اول  -قيام به اداي حق واجب تعالي كه واهب خيرات است و مُفضي كرامات .عدالت
اقتضا مينمايد كه انسان در امور ميان خود و معبود ،به قدر توان خود طريق افضل را
پيمايد.
دوم  -قيام به اداي حقوق همنوع و تعظيم بزرگان و ردّ امانات و انصاف در ره
معامالت.
سوم  -قيام به اداي حقوق اسالف.
دليل اداي حقوق واجبي ،آن است كه آثار عدالت و كرامات الهيه در انسان ظاهر
شود ،و در مقابل اين همه عطيّات و نعم نامتناهي ،انسان بايد جدّ و اجتهاد خود را بر
عبادت و اطاعت مقصور دارد ،و در اهمال و تقصير خويشتن را نامعذور شناسد .بنابراين در
قيام به حقوق خالق رحمان و شكر عطيات و نعم بيشمار او كه هر ساعت و لحظه به
نفوس و اجسام ما ميرسد ،اهمال روا نبوده بلكه به غايت مذموم و منكر است .چنان كه
اگر از نعمت اول گوئيم كه وجود است ،آن را بدلي در تصور نيايد .اگر از تركيب بنيه و
تهذيب صور گوئيم ،مصنّفين كتاب تشريح و مؤلفين كتاب منافع اعضاء از دريا قطرهاي در
معرض تعريف نياورده و از عهدة معرفت نكتهاي از نكات آن برنيامدهاند .اگر از نفوس و قوا
و ارواح گوئيم ،مددي كه از فيض عقل و نور و بها و مجد و سنا و خيرات و بركات او به
نفس ما ميرسد ،عبارت و اشارت را در آن مجالي نمييابيم .اگر خواهيم از نعمت بقاي
ابدي و ملك سرمدي و جوار رحمت احدي سخن گوئيم ،از ما جز حيرت و تقصير و عجز
صادر نگردد.
انسان را در طريق اداء حقوق عبوديت و قرب به حضرت الهيّت مقاماتي است:
اول  -مقام اهل يقين كه ايشان را موقنين نامند و اين مرتبة حكما و علماي بزرگ
است.
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دوم  -مقام اهل احسان كه ايشان را محسنين خوانند ،و اين مرتبة كساني است كه با
كمال علم به حليه عمل و فضايل آراسته باشند.
سوم  -مقام ابرار و ايشان جماعتي باشند كه به اصالح عباد مشغول شده و سعي خود
را بر تكميل نفوس خاليق مقصور دارند.
چهارم  -مقام اهل فوز كه ايشان را فائزين و مخلَصين
خوانند و اين مرتبة حضرات انبياء و اوصياء و اولياء است؛ نهايت اين مقام مرتبة اتحاد
است كه وراي آن انسان را مرتبة ديگر صورت نپذيرد.
البته همة مناصب مذكور شامل يقين است ،ولي يقين محسنين برتر از مرتبة اهل
يقين است و يقين اهل فوز از همه باالتر ميباشد.
استعداد بر مقامات مذكور به چهار خصلت است:
اول  -حرص و نشاط در طلب حقايق.
دوم  -تحصيل علوم حقيقي و معارف يقيني.
سوم  -حيا از جهل و نقصان قريحتي كه نتيجة اهمال باشد ،و كمال اراده بر تالفي
آن.
چهارم  -مالزمت سلوك طريق فضايل به حسب طاقت و توان.
اين امور را اسباب اتصال به حضرت احديت خوانند ،و در نتيجه عدم رعايت شرايط
مزبور ،انسان را سقوطي باشد:
اول  -سقوطي كه موجب اعراض باشد.
دوم  -سقوطي كه مقتضي حجاب باشد.
سوم  -سقوطي كه سبب دوري از حضرت احديت باشد.
چهارم  -سقوطي كه علت طرد باشد.
اسباب شقاوت ابدي نيز چهار است:
اول  -عدم تفكر كه تضييع عمر تابع آن باشد.
دوم  -جهل كه از ترك نظر و رياضت نفس حاصل شود.
سوم  -وقاحتي كه از تبعيت شهوات حاصل آيد.
چهارم  -از خود راضي شدن به رذايلي كه از استمرار قبايح و ترك انابت الزم آيد.
اي سالك طريق حق! بدان كه محبت اين دنيا به منزله درختي است كه به باغهاي
وساوس شيطاني در آب و هواي همنشيني ابناي زمان نشو و نما كرده و ريشه شهوات و
آرزوهاي نامشروع در زمين دل محكم نموده ،اين شجرة ملعونه را شكوفه جز ارتكاب
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مناهي و ثمرة آن جز نااميدي از رحمت الهي نيست .تا اين درخت را از زمين قلب
ريشهكن نكني ،پرتو آفتاب عرفان در آن نتابد و گلهاي حقايق نشو و نما ننمايد .طريق
برطرف نمودن اين درخت آن است كه به تيشه مواعظ و نصايح الهيه به قطع ريشه
آرزوهاي نامشروع و شهوات بپردازي و ساحت دل را از آاليش غير رحماني پاك سازي تا
بتواني به قوة ايماني و توفيق سبحاني آن را از پاي درآوري.

هر موجودي را كمالي است و كمال بعضي از موجودات در فطرت با وجود مقارن
است و كمال بعضي در تأخير .براي حصول كمال قسم دوم ،حركتي بايد از نقصان به
كمال ،و آن بدون ياري و بيمعونت اسبابي كه بعضي مكمّالتند و بعضي معدّات ،ممكن
نيست.
مردم همه به يكديگر محتاجند و كمال هريك به سبب سايرين است و هيچ كس به
تنهايي به كمالي نرسيده ،پس نياز به پيدايش الفتي است كه همه را به منزلة يك شخص
گرداند .چون انسان بالطبع متوجه به كمال آفريده شده ،پس طبعا محتاج آن الفت است و
سبب اشتياق به تأليف قلوب ،محبت است و محبت مقدم بر عدالت است .برتري محبت بر
عدالت آن است كه عدالت مقتضي اتحادي است صناعي و محبت مقتضي اتحادي است
طبيعي ،و صناعت را اقتدا بر طبيعت است .نياز بر عدالت كه اكمل فضايل بوده و در
محافظت نظام نوع اثرات عميقي دارد ،از جهت فقدان محبت است.
محبت انساني دو گونه است :طبيعي و ارادي .محبت طبيعي مانند محبت مادر به
فرزند كه اگر آن محبت فطرتا در طبيعت مادر نبود ،فرزند را تربيت ننموده بقاي نوع
ممكن نميشد.
محبت ارادي چهار نوع است :اول آن كه هم عقدش و هم انحاللش سريع باشد .دوم
آن كه عقدش غير سريع و انحاللش سريع است .سوم آن كه عقدش سريع و انحاللش غير
سريع باشد .چهارم آن كه هم عقد و هم انحاللش غير سريع است.
مقاصد انساني در مطلوبات به حسب بساطت سه نوع است :اول  -لذت .دوم  -نفع.
سوم  -خير .و از به هم پيوستن هر سه ،نوع چهارمي پديد ميآيد.
علت محبتي است كه زود بندد و زود گشايد ،چه محبتِ لذت به سرعتِ تغيّر و
علت محبتي
انتقال موصوف است ،و استمرار و زوال از سبب به مسبَّب سرايت كند.
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بوَد كه دير بندد و زود گشايد ،چه محبت نفع از جهت زوال سريع االنتقال است.
علت محبتي است كه زود بندد و دير گشايد ،زود بستن از جهت مشاكلت و سنخيّت ميان
اهل خير است و دير گشادن از جهت اتحاد حقيقي است كه الزمة ماهيت خير بوده و مانع
انفكاك محبت شود .تركيب هر سه ،علت محبتي باشد كه دير بندد و دير گشايد.
شدت محبت ،عشق است كه از مودّت ،خاصتر است .علت عشق يا از فرط طلب لذت
بوَد يا از فرط طلب خير ،و نفع را هم از جهت بساطت و هم از جهت تركّب ،در استلزام
عشقْ مدخلي نبوَد .پس عشق دو نوع است :يكي مذموم كه از فرط طلب لذت خيزد،
ديگري محمود كه از شدت طلب خير خيزد؛ لذت ايندو قابل قياس با يكديگر نيست.
چون انسان از طبايع متضاد مركب است و ميل هر طبيعتي مخالف ديگري است ،از اينرو
لذاتي كه ماليم طبعي باشد ،مخالف طبع ديگر خواهد بود .بدين سبب هيچ يك اين لذات
خالص نبوده و از شوائب آزار طبايع ديگر خالي نيست .اما جوهر بسيطة الهي انسان را با
طبايع ديگر او مشاكلتي نيست ،لذا وي را نوعي از لذات ممكن است كه مشابهتي با لذات
يا
ديگر ندارد .محبت مقتضي آن لذات معنوي ،اگر به غايت شدت رسد ،آن را
نامند.
در عشق مذموم كه از فرط طلب لذت خيزد ،ميان طالب و مطلوب ،دوستي و جدايي
متواتر است .گاه باشد كه در اندك مدتي چند بار دوستي كنند و سپس جدا گردند .اگر به
ندرت محبت را ميان ايشان بقايي باشد ،از جهت اعتماد به بقاي لذت است و با زوال آن
اعتماد ،محبت نيز زايل گردد .زيرا اشياء مختلف را با يكديگر مشاكلت و الفتي نيست و
اگر نوعي شوق و الفت در ميان ايشان پديد آيد ،آن تألّف به نهايات و سطوح باشد ،و
مالقات و حتي وصال ظاهري آن ،مستدعي انفصال است.
عشق محمود كه از شدت طلب خير خيزد ،خير محض بوده و مودّت آن از دگرگوني
و زوال ،كه از لوازم ماديات است ،مصون مانَد .اشياء متشاكل و همانند به مالقات يكديگر
مسرور و مشتاقند ،جواهر بسيطه نيز چون متشاكلند ،مشتاق به الفت با هم هستند و
ميان آنان وحدت حقيقي الزم آيد و مغايرت از بين رود.
اما محبتي كه اسباب آن مختلف بوَد ،مانند محبتي كه از يك طرف سبب آن طلب
لذت بوَد و از طرف ديگر طلب منفعت ،در اين نوع محبتْ تشكّي و تظلّم بسيار است ،و در
هيچ صنف از اصناف محبت ،اين چنين عتاب و شكايت نبوَد .زيرا طالب لذت ،استعجال
مطلوب خود كند و طالب منفعت ،در حصول مطلوب او تأخير نمايد و ميان ايشان ،اعتدال
صورت نبندد .چون يكي از ديگري توقع چيزي دارد كه در اكثر اوقات ،مفقود است و
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فقدان به انتظار ،موجب فساد نيّت است و از فساد نيّت ،استبطاء حاصل آيد و استبطاء،
مستدعي مالمت بوَد ،اين است كه چنين محبت را محبت لوّامه گويند .چنان كه اكثر
مماليك از موالي خود زياده از استحقاق توقع دارند و همچنين اكثر موالي از مماليك .تا
رضا به قدر استحقاق كه از لوازم عدالت است صورت نبندد ،محبت منظوم نخواهد شد.
اين محبت ،اشرار را هم با اشرار و هم با اخيار تواند بود ،ليكن اين محبت سريع االنقضاء و
سريع االنحالل بوَد ،چه نافع و لذيذ ،مطلوب بالعرض است نه بالذّات .بسا كه اين گونه
محبت اتفاق افتد در مواضع غريب مثالا در مسافرتها و سبب آن ،مؤانستي است كه در
طبيعت مردم ،مركوز است.
انس طبيعي در فطرت مردم موجود است و
و كمال اين نوع محبت نيز در اظهار اين خاصيت است .چه اين خاصيت،
مبدأ محبتي است كه بسا به الفت قلوب منجر شود ،از اين سبب به اجتماع در عبادات و
ضيافات تشويق و ترغيب فرمودهاند .زيرا به جمعيّت ،انس حقيقي ممكن است از قوّه به
فعل آيد و اشتراك در عبادات ،به خصوص در مراسم حج و نيز در معامالت ،موجب تأكيد
و تسديد انس و الفت گردد و بسا كه اين انس به درجة محبت حقيقي رسد.

از فضايل محبت اهل خير آن است كه نه نقصان بدو راه يابد و نه سعايت را در او
تأثيري باشد ،و نه مالمت را در او مجال دخالتي ،و نه اشرار را در آن حظ و نصيبي .آري
اگر جوهر بسيطه در انسان از آاليشهاي طبيعت پاك شود ،محبت انواع شهوات و لذات
منتفي شده ،شوقي صادق در او حاصل آيد .آنگاه به نظر بصيرت به مطالعه خير محض
پرداخته و انوار حق بر او تابان گردد و لذتي او را حاصل شود كه با لذات ديگر مقايسه
نتوان نمود .پس به مقام اتحاد رسيده و در استعمال طبيعت بدني و ترك آن ،او را تفاوت
زيادي حاصل نشود و صفاي تامّ نصيب او گردد.

هر صفت وقتي الهي است كه ظهور آن بهمورد و توأم با شرايط باشد و اِالّ از صفات
غير الهي بلكه شيطاني به شمار آيد:
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صفت حرص ميتواند در رديف صفات رذيله و يا حميده محسوب شود .حضرت
رسول اكرم(ص) ميفرمايد :دو حريص هيچگاه سير نشوند ،طالب مال و طالب علم .حرص
به مال و منال و مقامات ظاهري دنيا با جمع شرايطي در رديف صفات حميده است و در
غير آن جزو صفات ذميمه و شيطاني .اگر هدف از توسعه امكانات مادي و كسب مقامات
ظاهري ،ياري فقرا باشد و رسيدگي به داد مظلومان ،فضيلت است و آرزويي رحماني .اما
اگر غرض ،تضعيف بينوايان و تقويت ستمكاران باشد و يا آسيب زدن بر پيكر حق و
حقيقت ،رذيلت است و عملي شيطاني .حرص بر تحصيل علم نيز اگر به نيّت نجات مردم
از جهالت باشد و ارائه خدمات شايان به اسالم ،صفتي است خدايي ،و اگر به جهت
تحصيل ماديات و اشتهار و مقام دنيايي باشد ،صفتي شيطاني است.
پيامبر خدا(ص) ميفرمايد :هر كس به حالل خدا اكتفا نمايد ،سالم شود و اِّال تمايل او
به حرام شده ،هالك گردد .در اينجا مراد ،سالمت و هالكت روحي و قلبي است ،زيرا گناه
موجب مرگ قلب و روح است .و نيز آن بزرگوار ميفرمايد :كسي كه اخذ علم نموده و
بدان عمل كند ،نجات يابد و كسي كه مقصودش از آن ،تحصيل دنيا باشد فقط دنيا نصيب
او گردد .همچنين فرموده :دانشمندان دو گروهند ،فردي كه بداند و به مقام عمل درآيد،
نجات يابنده است ،و آن كه بداند و عمل نكند ،هالك شونده است .پس حرص بر طلب
علم با جمع شرايط ،فضيلت بوده و از صفات رحماني است.
امانتداري در مقامي از صفات حميده است و در مراتبي از صفات رذيله .امانت را انواع
و اقسامي است .مال يا مبلغي را كه به ديگري بسپارند ،بايد در وقت معيّنه آن را سالم و
بي كم و كاست به صاحبش برگرداند ،اما اگر دريابد كه غصبي است ،وظيفه استرداد مال
است به صاحب واقعي آن .از جملة امانات ،سپردن س ّر است .البته بايد انسان خويشتندار
بوده حتّي االمكان س ّر خود را به ديگري اظهار ننمايد مگر اظهار آن الهي و حكمتآميز
باشد .كسي كه به ديگري س ّري را به رسم امانت بسپارد ،او موظّف به رعايت آن است .امّا
اگر از حفظ س ّر يا اسرار خطري متوجه اسالم و مسلمين باشد ،افشاء نكردن آن نامشروع
بوده بر طبق حكم الهي ،بايد آن س ّر را آشكار نمايد.
يكي ديگر از صفات الهيه و حميده صبر است ،مشروط بر اين كه بهمورد و بهجا باشد.
صبر در مقام مواجهه با مشكالت و مصائب در طريق انجام وظايف و تكاليف و يا تحمل
رنج و مشقّتهاي وافر در راه تحصيل علوم الهيه و معارف حقانيه ،از صفات حميده است و
خداوند متعال در قرآن مجيد خود را دوستدار صابران معرفي نمودهاست .اما صبر در قبال
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ستمكاران و متجاوزان به عرض و ناموس و ديانت ،از صفات رذيله و غير رحماني بلكه
شيطاني است.
تواضع به جا همانند صبر ،از صفات حميده و در غير آن از صفات رذيله است .تواضع
در مقابل متواضعين پسنديده و براي غير اهلش از كبائر است؛ احترام در قبال احترام است
و متكبّران را تكبّر سزاست .حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :كساني كه براي تو احترامي
قائل نميشوند ،تو نيز برايشان احترامي قائل نشو.
خشم و غضب و عدل و محبّت نيز ميتواند در رديف صفات حميده و يا در جرگة
صفات رذيله به شمار آيد.
چنان كه گذشت ،سعادت در تكميل قواي ناقصه است كه آن نيز به تحصيل فضايل
ممكن است .اما جماعتي باشند كه هر نكتهاي از حقايق را كه به طريق تقليد ظاهري فرا
گرفتهاند ،بر وجهي ايراد و بيان كنند كه مستمعين تعجب نمايند و بر وفور علم و كمال
فضل او گواهي دهند .ولي در حقيقت ،ضماير ايشان از ثمرة حكمت خالي و خالصة عقايد
و حاصل معارف ايشان ترديد و حيرت است .آثار اين جماعت و امثال ايشان حقيقي نبوده
به ظاهر شبيه آثار حكماست نه به واقع ،زيرا مصدر حكمتْ نفس است.
همچنين عمل صاحبان عفّت از بعضي صادر شود ،ليكن عفيف النفس نبوده ذاتشان
موصوف به عفت نيست ،مانند كساني كه از شهوات و لذات دنيوي اعراض كنند به جهت
انتظار چيزي ،و يا اين كه از درك بعضي فضايل بي نصيب بوده و ذوق آن نيافته در غفلت
ماندهاند.
و به زينت قوة معنوي بي شائبه غرضي ذاتا آراسته شود ،و در مشتهيات
به قدر احتياج مشروع به اقتضاي مصلحت اقدام نمايد.
از بعضي افراد امور شبيه شجاعت صادر شود مانند اقدام بر اهوال و خطرات و كارزار
از جهت طلب مال يا بعضي رغايب .در حقيقت ،اين اعمال رذيلت است نـه فضيلت و
صبـر و ثبات ايشان بر اين اهوال ،نـه از فرط شجاعت كـه از غايت طمع است .چه نفس را
بـه خطر انداختن و به مكاره عظيم اقدام نمودن ،نهايت خساست همت و پستي طبع
است.
چه بسا عيّار پيشگان تهي از عفت و شجاعت كه به عفيفان و شجاعان مشابهت
نمايند ،به حدي كه اعراض از شهوات و صبر بر عقوبات شديد نمايند مانند قطع اعضاء و
انواع جراحات التيامناپذير و حتي در نهايت صبوري به دست و پا و گوش بريدن و چشم
كندن و انواع عذاب و عقوبت و صلب و قتل رضا دهند تا اسم و ياد ايشان در ميان مردم
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شايع گردد! همچنين ظاهرًا شجاعت نمايد كسي كه از پيوستن قوم و عشيره يا از خوف
حاكم يا از سقوط مقام محترز باشد ،يا بعضي عشّاق در طلب معشوق از غايت رغبت و
فرط حرص تمتع ديدار او ،خويشتن را در ورطههاي مخوف انداخته مرگ را بر حيات
اختيار كنند.
شجاعت شير و ساير حيوانات به ظاهر شجاعت است نه به واقع ،چه شير به قدرت و
برتري خود وثوق دارد و اقدام او به طبيعت غلبه و قوت است نه به طبيعت شجاعت؛ مثل
مبارز مسلّحي كه قصد ضعيف بيسالح كند ،ليكن شجاع به حقيقت كسي است كه از
ستم و ارتكاب امور زشت و ناپسند بر حذر باشد.
بسا كه لذت شجاعت ابتدا احساس نشود و حتي مبادي آن مقرون به عذاب شديد و
خوف هالكت باشد ،ليكن در عاقبت امور ،چه در دنيا و چه بعد از مفارقت ،احساس گردد
خاصه آنجا كه بذل نفس در حمايت حق و در راه حقتعالي نسبت به سايرين باشد .كسي
كه اين سيرت او را حاصل آيد ميداند كه زندگي اين عالم فاني چند روزي بيش نيست و
هر آينه سرانجامِ كار مرگ است ،اين است كه رأي او در محبت حق و اقدام او در طلب
فضيلت ،ثابت و استوار گشته در راه خدا از جهاد اعراض ننمايد.
انسان شجاع ميداند كه بزدل در فرار از جهاد ،طلب بقاي چيزي كند كه باقي
نخواهد ماند ،اگر چند روزي هم مهلت يابد عيش و حيات او تيره و ناگوار بوده به خواري
و مذلت ،روزگار خود به پايان رساند .از اين رو مرگ را با فضيلت شجاعت و ذكر باقي و
سعادت سرمدي دوستتر دارد از زندگي پر محنت و آفت؛ حال شجاع در مقاومت با هواي
نفس و پرهيز از شهوات نيز چنين است.
هركه حد شجاعت را تصور كند ،ميداند كه اقدام بر اهوال و نينديشيدن از فضايح،
شجاعت نيست .كسي كه از رفتن آبرو و شرافت باك ندارد و از امور هولانگيز مانند
زلزلههاي سخت و صاعقههاي پي در پي و بيماريهاي مزمن و دردناك و از فراق ياران و
دوستان و موج و آشوب دريا و ساير بليات خوف ندارد ،او به جنون و وقاحت نزديكتر است
تا به شجاعت.
كسي كه در مقام امن و فراغت خود را به خطر افكند ،مثالا از جاي بلند بپرد يا بدون
مهارت در شنا خود را به گردابي افكند ،تا قوت و قدرت مادي خود را به مردم بنمايد ،او
نيز به حماقت نزديكتر است از شجاعت .كساني كه از خوف فقر يا زوال مقامي انتحار
كنند ،عمل ايشان به طبيعت جبن است نه شجاعت .چه انسان شجاع ،صبور و بر تحمل
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شدايد قادر است و هر حالي كه او را پيش آيد فعلي مناسب آن از او صادر گردد ،لذا
تعظيم و تكريم شجاعان واقعي بر همه فرض است.
شجاعترين و قويترين مردان كسي است كه بر نفس خويش غالب آيد ،چنان كه
يكي از بزرگان فرمايد :اشخاص زيادي با من عداوت كردند و با دشمنان قوي مبارزه كردم
ولي هيچ دشمني را قويتر از نفس خويش نديدم .همچنين عدم تجاوز به حقوق ديگران
و حفظ شرافت و صيانت دين جز به شجاعت حاصل نشود ،لذا شجاعت از صفات بارز
مردان الهي است.
بر همين قياس است ساير افعالي كه ظاهرًا مشابهت نمايند با فضيلتهايي كه از
توابع فضايل اصلي هستند .مثالا برخي ظاهرًا سخاوت نمايند ولي در واقع فاقد سخاوت
حقيقياند ،چه بذل مال كنند براي تمتع شهواني يا جاهطلبي يا توقع زيادي آن همانند
افعال اهل مرابحه ،يا بر كساني بذل نمايند كه واجد استحقاق نباشند .علت اين سخاوت
نمايي ،مبتال بودن بعضي است به طبيعت حرص و شره ،برخي به رنج طلبيدن و گروهي
به اسراف و تبذير .آري چه بسيارند اهل فساد كه به اَ ِعفّاء و اسخياء مشابهت نمايند ،در
صورتي كه دورترين خاليق از فضيلت ،آنانند.
بي وفايي دنياي غدار و ذمايم و قبايح آن به طريق اطالق و اجمال بر
آئينه ضمير خردمندان صاحبدل و شوريدگان زنجير عاليق گسل كه به دست خِرد
گلهاي تجربه از خارستان دار غرور چيده و به سرانگشت نگاه اعتبار ديدة بصيرت را از
خواب گران غفلت ماليدهاند ،ظاهر و روشن است كه سرمنزل دنياي ناپايدار گذاشتني و
گذشتني است ،و رشته سست نهاد امتدادش دل نبستني و ساغر سرور لبالب غرورش،
ريختني و شكستني است.
دنيا غدّارهاي است كه بسي ناموسها دريده و بسيار گلبرگها در خاك و خون كشيده؛
ملك و مالش نهالي است كه جز دشمني ثمرهاي ندارد و شيريني آن باعث تلخكامي
عقبي است و زينت سرخش مورث زردرويي روز جزا .بدبخت كسي كه به لذات فانيش از
جا رود و دولت دنيا را سعادتي داند ،بيحاصل آن كه در زمين دل تخم محبتش افشاند،
آواره سالكي كه راه طلبش به قدم سعي پويد ،بيچاره دردمندي كه چارة درد خويش از آن
جويد .چهرة تمثال اين پير زال را در سورة حديد ،خامة وحي الهي چنين نگاشته و صورت
احوال اين هستي سريعالزوال را در آئينه تبيان اشياء بدين وجه نمودهاست «ْاِعل َُمواْ َان َّ َماْ
 .»...حاصل مضمون اين آيه سراپا هدايت اين است كه :اي طالبان و
بْ َْوْ َلهو ْ
حيوُْةْالدنياْ َل ِع ْ
ال َ
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شيفتگان دنيا و گرفتاران زنجير محبت اين دشمن دوستنما ،بدانيد كه زندگاني آن بازي
و لهو است ،مانند گياهي كه به آبياري باران نمو كند و طراوت و شادابيش زارعين را به
تعجب آورد و بعد از آن خشك و زرد شود ،سپس در هم شكسته و نابود گردد .كشتزار
دنيا و گلشن آن چند روزي آب و رنگ دارد ،عاقبت به حوادث دوران و تندباد اجل
بيامان ،طراوتش به نهايت رسد و خرميّتش به شكسته رنگي مبدّل گردد.
چنان كه آدمي در وقت مرض ،اشتهاي طعام را با آن كه به آن زنده است ندارد ،دل
نيز به علت تسلط هوي و استيالي حب دنيا از ذكر پروردگار متعال كه خالق اوست باز
ميماند .همچنان كه طعام هر چند لذيذ باشد در مذاق بيمار لذت ندارد ،دل نيز چون به
مرض وسوسه دنيا مبتال شد ،از كالم بزرگان و از نعمت اطاعت و عبادت و بندگي خدا
لذت نميبرد.
تاع ْالغ ُُرو ْرِ :و زندگی
ال ْ َم ُْ
ياْاِ ْ
حيوُْة ْالدن ْ
خداوند متعال در سوره حديد ميفرمايدَْ « :و ْ َماْال َ
دنيا جز کاالی فريبنده نيست» و در سورة مؤمن ميفرمايد:

ِ
«ْاِن َّ
تاع ْ َْوْ
حيوُْة ْالدنياْ َم ْ
ماْهذ ِْه ْال َ

ار ْال َقرا ْرِ ْ :اين زندگي دنيا تنها كااليي ناچيز است و در حقيقت آن آخرت
ي ْد ُْ
ن ْاال ِخ َر َْة ْ ِه َْ
اِ َّْ
است كه سراي پايدار است» .حق تعالي در آيات مذكور تحقير دنيا نموده و بيان بيثباتي
اين سرا و بيوفايي اين عجوزة خودآرا فرمودهاست ،تا بندگان به كرشمه لذات فانيش دل
نداده و به دانهريزي اقبال دو روزه ،پاي به دام فريبش ننهند و به گران خوابي غفلت،
چشم از سعادت سرمدي نپوشند و يوسف دل را به دراهم پنج روزة عيش و شادكامي
نفروشند ،بلكه در امور آن به ديدة خرد جز حقارت نبينند و از حدائق عاليقش به دست
فكرت جز گل عبرت نچينند.
اي سالك طريق حق! به خودآي و دل را به زيور عدل و محبت بياراي ،تفكر نما و از
تخيل بپرهيز ،كه در اين مقام وجود تو آن شجرة طيّبه را مانَد كه اصلش در ارض سفالي
عالم ناسوتْ ثابت ،و فروعش در عوالم روحانيه مورِق .بدان كه
تخيّل و عدم تفكر
براي انسان حايل و حجابي شده او را از مشاهدة انوار حقّه باز ميدارد .اما تفكر در حقايق
گاه چنان حالت تجرّدي ايجاد ميكند كه انسان كالبد عنصري را از خود خلع نموده و از
قيد و سجن طبيعت رسته و تللؤ و صفايي در او پديد ميآيد ،آنگاه به عوالم مجرده ارتقاء
يافته و گلشن عوالم نوريّه را مشاهده ميكند.

فصل دوم

نف
طبابت وس
يا

ردمان امراض روحی

مبدأ همه حركاتي كه به انواع كماالت منتهي ميشود ،يكي از دو چيز است :طبيعت يا
صناعت .طبيعت مانند تحريك نطفه در مراتب تحوالت و دگرگونيهاي گوناگون و پي در پي
تا آنگاه كه به كمال حيواني رسد .صناعت مانند تحريك چوب به وسايط و ادوات تا آنگاه كه
به كمال تختي رسد.
طبيعت مقدم است بر صناعت هم از حيث وجود و هم از حيث رتبه ،چه صدور آن از
حكمت الهي محض است و صدور صناعت از خواسته و ارادة انساني به استمداد و اشتراك
امور طبيعي ،پس طبيعت به منزله معلم است و صناعت به منزلة متعلم.
و كمال صناعت در شباهت آن است به
طبيعت .اين شباهت وقتي واقع شود كه اقتداء به طبيعت كند تا كمالي كه به قدرت الهي
طبيعت را متوجه آن گردانيده ،در صناعت نيز بر وجه تميز و تدبير حاصل آيد .پس فضيلت
الزمة صناعت ،حصول كمالي است همانند و مقارن با كمال طبيعت.
در تهذيب اخالق و كسب فضايل نيز اقتداء به طبيعت الزم است ،كه تأمل كنيم در
مراتب وجود و قوا و ملكات كه در بدو خلقت بر چه سياق بوده و در تهذيب از همان روش
پيروي كنيم.
اولين قوهاي كه در كودك پديد آيد قوة طلب غذاست و سعي در تحصيل آن .چه
كودك چون متولد شود ،ناآموخته شير از پستان طلب كند ،و چون اين قوت در او افزون
شود آن را به آواز و گريستن خواهد ،چون قوة تخيل او تا حدي تقويت يابد ،مطالبي را كه از
طريق حواس تحصيل كرده خواستار شود .بعد قوة غضب پديد آيد و از آنچه اذيت و آزار
رساند ،احتراز كند و در مقابل آنچه مانع وصول منافع او شود ،مقاومت و كوشش آغاز كند و
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اگر بتواند به تنهايي به دفع و انتقام قيام نمايد ،و االّ به فرياد و گريه از مادر و دايه ياري
جويد .سپس خاصترين اثر نفس كه قوة تميز است در او ظاهر شود ،ابتداي ظهور اين قوه
حياست كه دليل بر ادراك حسن و قبح است و اين قوه و ساير قوا در او رفته رفته رو به
تقويت و تزايد نهد .بنابراين سه قوة مشخص در وجود انسان به فعاليت افتد:
اول  -قوهاي كه مبدأ جذب ماليمات است و چون شخص را به تغذيه و نمو رساند ،به
كمالي كه متوجه گرديده برانگيخته شود ،پس ميل نكاح و شوق به تناسل در او پديد آيد.
دوم  -قوة غضب كه مبدأ دفع امور منفي و ناماليم است و چون به حفظ شخصي قادر
گردد ،اقدام بر محافظت نمايد و انواع تفوّق در او پديد آيد.
سوم  -قوة تميز كه چون تقويت يابد تعقل در انواع نمايد و آن را عقل نامند .در اين
حال كمالي كه به تدبير طبيعت واگذار بود ،تمام گردد و بعد از آن نوبت تدبير صناعت رسد
و بدان بقاي حقيقي يابد.
پس انسان را قوايي است باطني و تمايالتي ذاتي؛ او را گنجهاي مدفوني است كه تا به
كشف و استخراج آنها نايل نگردد به سعادت حقيقي نرسد .سالك الهي بايد خود را بجويد و
گمشده خويش را در درون خود پيدا نمايد ،كه بزرگان نيز خود را كاويدهاند و به آن
گنجينهها دست يافته به تماشاي آن پرداختهاند.
طالب فضيلت بايد ابتدا اقتداء به طبيعت كند و بر طبق دستورات و تعاليم استاد
خويش ،ابتدا به تعديل شهوت ،بعد به تعديل غضب و سپس به تعديل قوة تميز پردازد ،و
هرگز طريقه نوميدي نپيمايد .چه اهمال و نوميدي سبب شقاوت ابدي است و جز تأسف از
آن نتيجهاي حاصل نگردد.
طالب كتابت يا تجارت را ممارست آن حرفه بايد تا هيئتي در طبيعت او راسخ گردد كه
مبدأ صدور آن فعل به اقتضاي مصلحت شود ،آنگاه او را به اعتبار آن ملكه ،صانع خوانند و
بدان حرفه نسبت دهند .همچنين طالب فضيلت را اقدام بر افعالي بايد كه آن فضيلت اقتضا
كند تا هيئت و ملكهاي در نفس پديد آيد كه اقتدار بر صدور آن افعال بر وجه كمال به
سهولت باشد تا به آن فضيلت متصف گردد.
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طب جسماني داراي دو جزء است :يكي آنچه مقتضي محافظت صحت است و ديگري آنچه
مقتضي ازالة علت .همچنين طب نفساني دو جزء دارد :يكي آنچه الزمة محافظت فضيلت
است و ديگري آنچه الزمة ازالة رذيلت .سالك طريق حق بايد كمال همت خويش را بر حفظ
فضيلت و رفع رذيلت بگمارد و با ارادة قوي به سوي هدف بشتابد.
بر طالب فضيلت است ابتدا بررسي قوة شهوت و سپس قوة غضب ،و دقت در اين كه آيا
حال هر يكي بر قانون اعتدال است يا منحرف از آن .در صورت اعتدال ،در حفظ و ملكه
گردانيدن صدور افعال آن بكوشد و در صورت انحراف ،اول در تعديل قوه و سپس در ملكه
گردانيدن صدور افعال و حفظ آن كوشش نمايد.
چون از تهذيب اين دو قوه فراغت يابد ،به تكميل قوة نظري مشغول شده ترتيب را در
آن رعايت كند :اول غور در فني كه ذهن را از ضاللت ،صيانت نمايد و به طريق تحصيل
معارف هدايت كند تا ذهن را ذوق و يقين حاصل شده مالزمت حق ملكه گردد .بعد از آن
در معرفت اعيان موجودات و كشف حقايق تا به حدّ كمال بكوشد .چون بدين مرتبه رسد ،از
تهذيب اين سه قوه فارغ شود .سپس بر حفظ قواعد عدالت همت گمارد و چون اين نكته را
نيز رعايت كند ،انساني بِالفعل شده شايسته عنوان حكمت و سِمَت فضيلت گردد.
چون نفس خيّر و فاضل شد و بر نيل فضيلت و تحصيل سعادت توفيق يافته ،مجذوب
تحصيل علوم حقيقي و معارف يقيني گردد ،بر صاحب اوست كه در حفظ آن شرايط بكوشد.
قانون حفظ صحت بدن در طب ،استعمال امور ماليم با مزاج است .قانون حفظ صحت نفس
نيز معاشرت و همنشيني با كساني است كه در خصال مذكور با او شريك و همانند باشند،
چه غالبا طبع انسان آنچه را مكرر از طبع ديگري ببيند ميگيرد ،لذا تأثير هيچ چيزي در
نفس مانند تأثير معاشر و همنشين نيست .احتراز از افراد فاقد فضيلت و اجتناب از اهل ش ّر
كه همت خويش بر تمايالت زشت و لذات ناپسند گماشتهاند و نيز پرهيز از شنيدن احاديث
و حكايات و استماع اخبار و روايات و حضور در مجالس و محافل ايشان ،مهمترين شرط در
حفظ صحت نفس است .از حضور در جمعي يا استماع روايتي ،ممكن است چندان خبث و
پليدي به نفس تعلق گيرد كه تطهير آن به روزگار دراز و معالجات دشوار ميسّر نگردد ،و بسا
كه امثال اين حال ،سبب فساد فضالي برجسته و موجب ضاللت علماي آگاه و هشيار شده
باشد.
مجالست با اهل معرفت و مراودت با ياران موافق ،در مزاح و حكايات لذتبخش ،جايز
است و مباح به شرطي كه به مقتضاي عقل باشد نه شهوت و از حدّ اعتدال به افراط و تفريط
نگرايد .چه انبساط ظاهري را نيز مانند ساير خُلقها دو جانب است :يكي جانب افراط موسوم
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به فسق و هرزگي ،ديگري جانب تفريط معروف به ترشرويي و تندخويي .حدّ وسط كه
مشتمل بر شرايط اعتدال است مشهور به بشاشت و گشادهرويي بوده ،تنها اسم ظرافت بر
صاحب آن سزاست.
بر وجهي كه روز به روز نفس را در خروج از وظايف مقرّره مؤاخذه كند و اخالل و
اهمال را به هيچ وجه جايز نشمرد .اين معني به جاي رياضت بدن است در طب جسماني و
مبالغة اطباي نفس در تعظيم اين رياضت ،بيشتر از مبالغه اطباي بدن است در تعظيم منافع
رياضت بدني.
و چون از آن حليه
طلَت و واماندگي مستلزم خروج از صورت
محروم ماند به هالكت نزديكتر شود ،كه اين عُ ْ
انسانيت و رجوع به مرتبة بهيميّت است.
چون طالب رياضت ،به امور فكري و مالزمت علوم حقه استمرار ورزد و با صدق الفت
گيرد ،با حق مأنوس شده از باطل متنفر گردد و به نظر دقيق به مطالعة حكمت پردازد ،پس
بر ودايع و ذخاير و اسرار و غوامض آن علم ظفر يابد و به مرتبة اقصي رسد .چنين طالب
اگرچه در علم و فضيلت يگانه روزگار و سرآمد اقران گردد ،عُجب و غرور بر خود راه ندهد و
داند كه علم را نهايتي نبوده و فوق هر صاحب علمي ،عليمي است .لذا

طالب صحت نفس بايد بداند كه
صاحب مال گرچه در تصور عده كثيري توانگر و بينياز است ،ولي بسا كه
از همه نيازمندتر باشد؛ چه هر كه رفع حاجت او نيازمند مواد دنيوي بيشتر ،فقر او زيادتر و
هر كه نياز او به منافع دنيوي كمتر ،توانگري او بيشتر .صاحبان مقام ظاهري نيازمندترين
خَلقند ،زيرا رغبت ايشان از متصرفات خود منصرف شده بر متصرفات ديگران طالب و
حريص گردند و اسباب انقطاع حيات ايشان نيز بسيار است .چه بسا اشخاصي كه به رياستي
رسيده چند روزي از آن لذتي يابند و چون چشمشان بر مشاهدة آن اسباب نشيند ،آن را
يكي از امور طبيعي شمرده توجه به چيزهايي كنند كه از دايرة تصرف ايشان خارج است .در
حقيقت اين رياست و مال و منال بر ايشان وبال است ،و از جهت انحاللي كه دنيا در طبع
خود دارد ،غالبا ناراحتند ،اين است حال خواستاران نعمتهاي مجازي.
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اما نعمتهاي حقيقي كه در نفوس افاضل و ارباب فضايل موجود است ،زوال آن به هيچ
آفت ممكن نگردد .چه موهبت ربوبيت از نقيصه استرداد منزه است و واهب خيرات امر به
استفاده از ثمرات كرده تا هر لحظه ثمري بينيم ،و اگر ضايع گذاريم به شقاوت و هالكت
خود رضا دادهايم .كدام غَبن و خسران از اين باالتر كه جواهر نفيس باقي ذاتي خود ضايع
كنيم و طلب اغراض خسيس فاني عَرَضي نماييم؟!
كسي كه بر تحصيل كفاف قادر باشد نشايد كه به فزونطلبي مشغول گردد ،چه آن را
نهايتي نيست و طالب آن ناگواريهايي بيند كه آن را غايتي نباشد .اما كسي كه به تحصيل
مقدار ضروري قادر نبوده و به سعي و طلب محتاج شود ،بايد كه از حدّ نياز نگذرد و از
استيالي حرص و مشاغل پست احتراز نمايد و در معامله ،طريق خوشرفتاري نگه دارد،
مانند ساير جانداران كه به قوت خود اكتفا نمايند و از سعي در طلب زياده اعراض كنند ،و نه
به مانند بعضي از حيوانات كه به تناول جيفه ،روزگار گذرانند .انسان نيز به سبب وجود قوة
حيواني در نفس خود و مشابهتش با آنان ،بايد در تحصيل اقوات و اغذيه خويش تأمل كند،
و اشتغال عقل به گردآوري اغذيه و فناي عمر را در تمتع بيش از ضرورت زشت و ناپسند
شمرد و نيز مراقبت نمايد بر اخالق و اعمالي كه از آثار صفات طيّبهاند .مثالا طالب محافظت
بر ملكه جود و سخاوت و يا تحصيل آن ،بايد اموال خود را موافق طريقه عقل و شرع به
نيازمندان بذل نمايد و چون ميل خود را به بخل و امساك يابد ،نفس را عتاب كند .هرگاه
كسي درصدد حفظ صفت شجاعت و يا كسب آن است ،بايد در امور هولناك و خطرناكي
قدم گذارد كه عقل و شرع از آن منع نكردهاند.
چشم و گوش خود را حفظ نمايد از ديدن و شنيدن آنچه شهوت و غضب را تيزتر كرده به
اعضاء و جوارح سرايت دهد .البته مجرد ديدن و شنيدن بدون تذكر و مشغول ساختن دل،
چندان تأثيري نكند .اما بسيار شود كه به تذكر لذت حاصله در وقت راندن شهوتي و يا در
حال رفعت رتبتي ،شوقي به اعادة مثل آن در او پديد آيد و بسا كه به ورطه هالكتي افتد كه
خالصي از آن مشكل بلكه محال باشد .حال اين شخص شبيه است به كسي كه اسب تندرو
سركش يا سگ درنده و ديوانهاي را تهييج كند و بعد به تدبير خالصي يافتن از او پردازد!
معلوم است كه جز ديوانگان به اين حركات اقدام ننمايند.
سالك بايد در همة اوقات از اشتغال به رذايل و مساعدت اصحاب آنها بپرهيزد و خود را
به صبر و حلم پيش از حركت قوة شهوت و غضب آماده كند .چنان كه فرمانروايان
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دورانديش قبل از هجوم دشمنان و به هنگام مهلت ،به تهيه آالت نبرد و استحكام مرزها
مشغول شوند تا از آسيب دشمن محفوظ مانند.
سالك بايد مراقب احوال و متوجه افعال و اعمال خود باشد ،و قبل از اقدام به هر كاري
در نتايج آن تفكر و تأمل نمايد .اگر احيانا امري ناپسند از او به ظهور آيد ،خود را تأديب
كرده در مقام تنبيه و مجازات برآيد ،بدين طريق كه اول خود را سرزنش و مالمت كند و
بعد متحمل اموري شود كه بر او سخت و ناگوار آيد .چنان كه اگر كام خود را به لقمهاي
شيرين كرده كه نبايد خورد ،مذاق خويش را تلخ سازد به روزه گرفتن؛ و اگر در واقعهاي
غضبي بيجا از او سرزده ،خود را مؤاخذه كند به صبر نمودن در واقعة ديگر.
انسان نبايد فريب نفس خويش خورد و اعمال و افعال خود را حمل بر صحت كند ،بلكه
تام نمايد و به نظر دقيق در تجسس خفاياي
بايد در طلب عيوب خود سعي و جستجوي ّ
معايب خود برآيد .نافعترين و مؤثرترين چيز در اين باب آن است كه ديگران را آئينة عيوب
خود قرار دهد .دفتر اعمال خويش را هر روز و شب گشوده سراپايش را مرور نمايد ،اگر فعل
ناپسندي از او سر نزده ،حمد خدا را به جاي آورده شكر توفيقش نمايد و اگر مرتكب فعل
قبيحي شده ،خود را مالمت كرده بدون تأخير توبه و انابه نمايد.
طالب فضيلت و كمال چون بر سيّئه خويش وقوف يابد ،بايد در مالمت نفس مبالغه
حدي بر آن اقامه نمايد و اجازة ارتكاب رذايل ندهد ،تا نفس از زشتيها بازگشته با
نموده ّ
حسنات الفت گيرد .اگر كسي در ابتداي جواني به ضبط نفس از شهوات و حلم در وقت
شدت غضب عادت كند ،مالزمت اين آداب بر او دشوار نباشد .بايد هميشه شرايط ايجاد
حسنات را رعايت كند تا انجام كار خير از او فوت نشود .چنان كه ماه از خورشيد كسب نور
نمايد ،او نيز بايد با آفتاب عقل خود ،به ساير قوا افاضه نور كند تا آنها را به عقل خود
مشابهت دهد.
از سعي و جهد در تهذيب اخالق ،روز به روز نفس را صفات تازه حاصل آيد ،و هر لحظه
او را ترقي در كماالت و صعود به معارج سعادت به هم رسد ،به مرتبهاي كه پردة طبيعت از
پيش ديدة او برداشته شده ،محل اسرار مُلك و ملكوت بلكه محرم خلوت جبروت گردد.
آنگاه در امور دنيا و متعلقات آن زياده از حدّ ضرورت سعي نكند ،و خود را به مشقات
سرمد گرفتار نسازد و يوسف كنعان تجرد را به بهاي كالف پيرزالي نفروشد .سعادت ابدي را
به چندين خزف پاره ندهد و متاعي را كه بهايش مُلك ابد و پادشاهي سرمد است ،بر سر
خاك و خاشاكي نفروشد .چه شقاوتي از اين باالتر كه انسان گوهر گرانمايه از عالم قدس و
باقي را با متاع ناچيز و فاني معاوضه نمايد.

طبابت نفوس و درمان امراض روحی

65

در طب ابدان معالجه امراض به ضدّ كنند ،در طب نفوس نيز بايد ازاله رذايل به اضداد
آنها كرد .در فصل گذشته ديديم كه فضايل چهارند و رذايل هشت ،اما چون هر چيز را بيش
از يك ضد نيست ،پس رذايل را اضداد فضايل نتوان شمرد االّ به مجاز .اما دو رذيلت كه
اطراف فضيلتاند ،يكي در غايت افراط و ديگري در غايت تفريط ،اضداد يكديگرند .در قانون
طب ،امراض جسماني را چنين معالجه كنند :اول اجناس امراض بدانند ،بعد علل آنها
بشناسند ،سپس به معالجه مشغول شوند .امراض كه در واقع ،انحرافات مزاجها از حد اعتدال
است ،عالجشان ردّ آنها به اعتدال ميباشد.
انحراف هريك از قواي انساني كه سه قوة تميز ،جذب و دفع است ،به دو گونه صورت
پذيرد :يا از خلل در كميّت قوه كه تجاوز از اعتدال در جانب كمي و زيادي است ،يا از خلل
در كيفيّت قوه .پس امراض هر قوهاي از سه علت است :يا به حسب افراط يا تفريط يا ردائت.
افراط در قوة تميز مانند خبث و حيلهگري و حكم بر مجردات به قوة اوهام ،تفريط در
آن مانند بالهت و كندفهمي در امور عملي و اجراي حكم محسوسات بر معقوالت و
مجردات ،و ردائت قوه مانند شوق به علومي كه مثمر يقين و كمال نيست.
افراط در قوة دفع ،مانند شدت غيظ و فرط انتقام و غيرت بيجا ،تفريط در آن مانند
بيحميّتي و شبيه نمودن خويش به جهال و كودكان ،و ردائت قوه مانند شوق به انتقامات
فاسد مانند خشم گرفتن بر جمادات يا بهايم يا بر نوع انسان به سببي كه موجب غضب
نباشد.
افراط در قوة جذب مانند حرص به متاع و لذايذ دنيوي و عشق و شيفتگي به كساني
كه محل شهوت باشند ،تفريط در آن مانند سستي از طلب نيازمنديهاي ضروري و حفظ
نسل و خمود شهوت ،و ردائت قوه مانند شهوت مقاربت با ذكور يا استعمال غير مشروع آن.
از اين امراض نفساني و تركيب آنها بيماريهاي بسيار خيزد كه مرجع همة آنها و به
طور كلي ريشه اكثر امراض مهلك و مزمن ،اين اجناس است.
اسباب انحرافات دوگونه است :نفساني و جسماني .خداوند متعال به عنايت خويش نفس
انساني را مرتبط بر بنية جسماني آفريده ،به طوري كه تأثر هر يك از سببي ،موجب تغيّر
ديگري است .مثالا نفس چون از فرط غيظ يا استيالي عشق يا استمرار اندوه متأثر شود ،اين
تأثر موجب دگرگوني صورت بدن شود؛ تأثر بدن از امراض نيز موجب تغيير حال نفس گردد
مانند نقصان تميز و فساد تخيّل و قصور در كاربرد قوا و ملكات .پس معالج نفس بايد اول
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شناسايي حال سبب كند ،اگر سبب بنيه جسماني است ،از روي قواعد طب به رفع آن
مشغول شود كه به زوال سبب ،مرض نيز زايل گردد.

معالجه كليه امراض با چهار چيز است :غذا ،دوا ،سمّ ،كيّ يا قطع .معالجه امراض
نفساني نيز بدين طريق است :اگر كسي به مرض نفساني مبتال شود ،اول بايد زشتي آن
رذيلت و آثار آن را به طور قاطع دريابد به وجهي كه هيچ ترديدي بر آن راه نيابد ،سپس به
اراده عقالني از آن اجتناب نمايد .اگر مطلوب حاصل نشد ،فضيلت مقابل آن رذيلت را در
نظر گرفته در تكرار افعال آن فضيلت به بهترين و نيكوترين وجه مبالغه كند؛ اين طريق به
منزلة درمان غذايي نزد اطباء نفس است.
در صورت عدم حصول مطلوب ،توبيخ و مالمت و مذمّت نفس كند چه به طريق فكر يا
قول يا عمل ،و اگر به نتيجه نرسيد و مقصود ،تعديل يكي از دو قوة حيواني يعني غضبي و
شهوي باشد ،بايد با استعمال ديگري آن را تعديل كنند؛ اين روش به منزلة درمان دوايي
است.
اگر بدان طريق هم مطلوب برنيايد و رسوخ رذيلت در نفس به غايت باشد ،بايد براي
ريشهكن نمودنش از به كار گرفتن اسباب رذيلتِ ضد آن ياري جويد و شروط تعديل
نگاهدارد .يعني چون رذيلت رو به انحطاط نهد و به مرتبة وسط نزديك شود ،مرتكب آن
نگردد تا مبادا از اعتدال به طرف ديگر تمايل كند؛ اين طرز درمان به منزله معالجه سمّي
است كه تا طبيب مضطر نشود بدان متوسل نگردد و در مبادرت بدان احتياط تمام رعايت
كند كه از اعتدال نگذرد.
اگر باز هم مطلوب حاصل نشود ،سرانجام بايد به عقوبت و تعذيب و تكليف افعال صعب
و به اعمال شاقه و به نذور و عهودي كه انجام آن مشكلتر باشد ،او را تأديب كنند؛ اين نوع
معالجه به منزلة معالجه داغ كردن يا قطع عضو است.
اينك با توجه به روشهاي كلي درمان در ازالة امراض نفساني ،ذيالا به طرز عالج مرضي
چند از اين امراض مهلكه اشاره ميكنيم تا بر اين قياس طرز رفع ديگر امراض نفساني و
اعتبار معالجات آنها معلوم گردد و طالب را با وقوف بر آنها عذري نباشد.
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امراض قوة نظري را در حالت بسيط يا مركب ،مراتب بسيار است .ليكن تباهترين آنها
سه نوع است:
اول  -حيرت
دوم  -جهل بسيط
سوم  -جهل مركب
نوع اول از قبيل افراط ،نوع دوم از جنس تفريط و نوع سوم از جهت ردائت است.

حيرت ،عجز نفس است از تحقيق حق و باطل كه از تعارض ادلّه در مسايل مشكله
خيزد .طرز رفع اين مرض آن است كه :اول تذكر اين قضيه را بر خود ملكه كند كه جمع و
رفع و نفي و اثبات در يك حال محال است ،و به اجمال در مسايل متحيّره به فساد يكي از
دو طرف حكم كند .در مرحله دوم بعد از تتبّع قوانين منطقي و بررسي دقيق مقدمات و
جستجو از صورت قياس ،با پيجويي وافر و احتياط تامّ ،آنها را در هر طرف به كار گيرد تا به
موضع خطا و منشأ غلط وقوف يابد.

جهل بسيط آن است كه آدمي دريابد كه نفس او از فضيلت علم عاري است .اين جهل
ابتدا مذموم نباشد چه شرط تعلّم ،درك ناداني است و كسي كه گمان بر دانايي خود كند به
تعلّم نپردازد ليكن پس از اطالع بر جهل ،عدم تعلّم مذموم و رضايت بدان ،بدترين رذيلت
است.
عالج اين مرض به تأمل است در حال انسان و حيوان تا دريابد كه فضيلت انسان بر
ديگر حيوانات به نطق و تميز است ،و جاهل در عداد ساير حيوانات بوده سخنانش به بانگ
آنان نزديكتر است تا به نطق و تميز ،و لذا از داشتن اسم انسان برخود به غلط نيفتد ،چه
گياه گندم را مجازًا گندم گويند و تمثال انسان را به طريق شباهت ،انسان خوانند! آري اگر
جاهل انصاف كند ،ميداند كه در رتبه از حيوانات نازلتر است چه ،هر حيواني به ادراكي كه
در ترتيب امور معاش و حفظ نسل نيازمند است ،مجهّز بوده و آمادگي نيل بر كمال وجودي
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خود دارد به خالف جاهل .بلكه اگر در منافع و فوايد جمادات كه اخسّ كاينات است فكر
كند ،از آن هم باز پس افتد .بدينسان بر نقصان رتبه و فرومايگي طبع خويش آگاه شده در
طلب علم و فضيلت حركت كند.

جهل مركب آن است كه نفس از صورت علم خالي باشد و به اعتقاد اين كه عالِم است،
از فراگيري خودداري كند .چنان كه اطباء ابدان از معالجه بعضي بيماريهاي مزمن عاجز
شوند ،اطباء نفوس نيز از معالجه اين مرض عاجز باشند ،چه او با آن كج انديشي به جهل
خويش آگاه نگردد و به كسب علم نپردازد.
بهترين طرز درمان اين مرض آن است كه او را به تحصيل علوم رياضي مانند حساب و
هندسه و رياضت در فهم براهين تشويق كنند .اگر اين ارشاد را پذيرفته در آن غور نمايد ،از
لذت يقيني با خبر شده بهبودي در وجودش پديد آيد .و چون منصفانه با عقايد خويش
درافتد و لذت يقيني بودن را در آن نيابد ،بر سستي عقيدة خويش پي برده به مقام جهل
بسيط رسد و به تعلّم قيام نمايد.

امراض قوة دفع را گرچه مراتب بسيار است ،ليكن تباهترين آنها سه نوع است:
اول  -غضب
دوم  -جبن
سوم  -خوف
نوع اول از قبيل افراط ،نوع دوم از قبيل تفريط ،و نوع سوم به ردائت مناسبتر است.
شرح هر يك و طريق درمان آنها ذيالا بيان ميشود.

غضب حالتي نفساني است كه باعث حركت روح حيواني است از داخل به جانب خارج
شهوت انتقام باشد .اين حركت چون شدت يابد آتش خشم افروخته شود و
ِ
كه مبدأ آن
خون در غليان آيد و از حرارت زياد آن ،دماغ و شريانات از دُخاني تيره و ظلماني انباشته

طبابت نفوس و درمان امراض روحی

69

گردد به حدي كه نور عقل محجوب و اثر قوة عاقله ضعيف شود .در اين حال معالجه تغيّر
احوال و فرونشاندن آتش خشم در غايت دشواري است ،چه هر قدر در خاموشي آن بكوشند،
بيشتر شعلهور گردد و اگر به موعظه و خضوع و خشوع روي آرند ،خشم او تقويت يابد.
حركت قوة غضبيه براي دفع امري است كه هنوز واقع نشده يا احتمال وقوع آن
ميرود ،يا براي انتقام از امري است كه رخ داده .غضب ،حزن ،شرمساري و حقد همه از
صفات نفساني هستند كه در هر يك توجه روح يا به باطن است يا به ظاهر ،دفعتا يا به
تدريج ،كم يا زياد .چنان كه در ترس و فزع ،روح به باطن گريزد و در حزن كمتر از آن اما
در خشم ،روح و خون به ظاهر توجه كنند كه چشم و رخسار سرخ گردد و در شرمساري
كمتر از آن ،اگرچه آن خود نوعي خشم است؛ حركت اصلي در اين مراحل از آن روح بوده نه
خون ،اگرچه خون هم با او در حركت است .در خشم و غضب اگر انسان قادر بر انتقام باشد،
خون از باطن به ظاهر ميل كرده صورت او سرخ گردد ،و در صورت عدم امكان مأيوس شده،
خون به باطن ميل نموده رنگ صورت او زرد گردد.
غضب در اشخاص به حسب اختالف حال ،مختلف است همانند تركيبات مختلف اشياء؛
چنان كه بعضي تركيبات مانند كبريت از كمتر شرري مشتعل شود ،برخي مانند روغن و
پارهاي مانند چوب خشك و تر كه از اندك آتشي يا از سايش و اصطكاك ضعيفي ،بيشههاي
عظيم و درختان انبوه بسوزد؛ همچنين است در تهييج غضب و آسيبهاي وارده از آن ،عدم
رعايت كامل كمترين سخني.
مردمان از جهت قوة غضبيه سه قسمند:
اول  -كساني كه در طرف افراطند كه در موقع حركت غضب ،فكر و هوشي براي آنان
باقي نماند و از طاعت عقل و شرع بيرون روند.
دوم  -كساني كه در طرف تفريطند كه مطلقا قوة غضبيه ندارند ،و در جايي كه عقل و
شرع حكم بر غضب كند از جا درنيايند.
سوم  -كساني كه در جادة اعتدالند ،غضب ايشان به موقع و غلظت ايشان بهجاست و از
حد عقل و شرع تجاوز تجاوز نكنند.
مسلّم كه حد اعتدال آن مرغوب و مطلوبست ،و اين در حقيقت نه غضب كه شجاعت و
قوت نفس است .طرف تفريط آن اگرچه غضب نيست ولي مذموم و ناپسند بوده نتيجه جبن
و خواري است .كسي كه او را مطلقا قوة غضبيه نيست ،از غيرت خالي است.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :مردمان از لحاظ غضب چند گونهاند ،بعضي دير به
غضب آيند و زود برگردند؛ برخي زود به غضب آيند و زود برگردند؛ گروهي زود به غضب
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آيند و دير برگردند؛ كساني هستند كه دير به غضب آيند و دير برگردند .در اين ميان،
بهترين افراد آنانند كه دير به غضب آيند و زود خشنود گردند ،و بدترين اشخاص آنانند كه
زود به غضب آيند و دير راضي شوند.
خشم و غضب و زود عصباني شدن يكي از ناراحتيهاي روحي و رواني است.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد:
نيرومندي به زور بازو نيست ،نيرومند كسي است كه بر خشم خود غالب آيد .حضرت علي(ع)
ميفرمايد :بر تو باد پرهيز از خشم كه آغازش سفاهت است و انجامش ندامت.
خشم و اثر شديد آن در حاالت رواني انسان ،از مسايل مهمي است كه در بررسي
سرنوشت آدمي بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد .انسان بنا به خصوصيات جسمي و رواني،
در مقابل شدايد و ناگواريهاي زندگي داراي ظرفيت محدود و معيني است كه آن ظرفيت،
رابطه مستقيم با استقامت و توانايي سلولهاي عصبي او دارد .استقامت و حساسيت
سلولهاي عصبي انسان يكباره از بين نرفته ،بلكه به مرور زمان و به واسطه بروز عواملي
كاهش مييابد تا به درجهاي كه به كلي اعصاب فرسوده گشته ،تعادل و توازن رواني را برهم
ميزند.
از عوامل مهم فرسايش اعصاب ،ضعف و ناتواني سلولهاي عصبي است و علت آن،
خشم و غضب ،خودخوري ،عصبانيت ،شتاب ،كمظرفيتي و كمحوصلگيها است كه در طول
عمر دامنگير انسان شده ،موجد پريشانحالي و موجب شكست و ناكاميها ميگردد.
چون وقايع زندگي هميشه بر وفق مراد و آرزو نيست ،از اين رو اگر روان آدمي با صبر و
تحمل و رضا و تسليم و محبت قرين نباشد ،از آسايش رواني محروم مانده به مقصد و
مقصود نخواهد رسيد؛ بلكه در اين حاالت عقدهها و ناراحتيها و ناتوانيهاي رواني بر او چيره
گشته به مرور زمان از استقامت و توانايي سلولهاي عصبي او ميكاهد.
گرچه هر يك از اعضاي بدن انسان سلولهاي خاص و منحصر به خود دارد ،ولي همگي
از نظر استقامت و توانايي رابطة مستقيم با سلولهاي عصبي دارند ،و سلولهاي عصبي
حاكم بر كمّ و كيف عملكرد ساير سلولهاي بدن است .حاالت مختلف روحي و رواني از
جمله تأثير آشفتگي رواني بر مغز و سلولهاي عصبي ،در دايرة عملكرد سلولهاي
دستگاههاي ديگر بدن مانند دستگاه گوارش ،تناسلي ،تنفس و قلب تغييراتي به وجود
ميآورد .بديهي است كه اين دستگاهها در موقع شادابي و آسايش خاطر به مراتب بهتر از
حال خشم و غضب و ناراحتيهاي رواني انجام وظيفه ميكنند.
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افراط در غضب نه تنها موجب ماللت و تأثر خاطر است ،بلكه به سختي اعتدال مزاج را
برهم ميزند ،سالمتي و آرامش بدن را دچار اختالل و تشنج نموده ،قوا را ناتوان ميسازد و
انسان را بيش از پيش در معرض بيماريهاي خطرناك قرار داده به تدريج در همه اندام
ريشه ميدواند ،انتظام گردش خون را مغشوش و دستگاه هاضمه را از كار مياندازد و ممكن
است به اثرات خطرناكي مانند خفقان ،كوري و كري ،گنگي و ديوانگي ،فلج عضوي و گاهي
به مرگ ناگهاني منتهي شود.
افراط در غضب از مهلكات و آفات عظيم است .انسان بايد اسير و بنده غضب و شهوت
خويش نگردد ،چنان كه يكي از بزرگان فرمايد :من به سالمت آن كشتي كه باد سخت و
شدت آشوب دريا آن را به ورطهاي داراي كوههاي عظيم افكند و بر سنگهاي سخت زند،
اميدوارترم از سالمتي شخص غضبناك ملتهب ،چه در آن كشتي مالحان را مجال تأمل و
تدبيري باشد ،ليكن هيچ حيله و تدبير در تسكين شعله غضبي كه زبانه ميكشد ،نافع نيايد
و چندان كه به عدم گناه اعتراف كنند و در خضوع و انقياد كوشند ،و يا موعظه در او به كار
برند تا مگر دفع شر كرده و آتش خشم او فرونشانند ،مؤثر نيفتد ،بلكه بسان آتشي كه اتصاالا
بر آن هيزم خشك افكنند و هر لحظه شدت يابد ،او در ناهمواري و حركات ناموزون و آزار
ايشان مبالغه نمايد.
اخبار بسيار در نكوهش غضب وارد گرديده ،حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :غضب،
ايمان را فاسد ميكند چنان كه سركه عسل را .حضرت صادق(ع) نيز ميفرمايد :غضب كليد
هر شر و بدي است؛ و باز از آن حضرت روايت است كه غضب دل مرد دانا را هالك نمايد.
بزرگان فرمودهاند :كسي كه غضب خود را مالك نباشد ،بر عقل خود نيز مالك نيست.
عَجَب است كه بعضي چنان توهّم كنند كه شدت غضب نشانه مردانگي است! در
صورتي كه افعال شخص غضبناك مانند اطفال و ديوانگان است نه عاقالن ،چه در موقع
استيالي شدت غضب ،حركات زشت و امور ناشايست مانند فحش و دشنام و هرزهگويي و
سخنان ركيك از او سر ميزند ،چگونه اين اعمال نشانة عقل و مردانگي و شجاعت است؟
صاحب اين صفت سزاوار تمسخر و مذمت و فضيحت است نه مردانگي و شرف و عزت ،و اين
صفت در زنان و كودكان و بيماران بيشتر است از مردان و جوانان و افراد سالم .حضرت
رسول اكرم(ص) ميفرمايد :شجاع كسي است كه به هنگام غلبه غضب بتواند خويشتندار
باشد.
عالوه بر اين كه غضب از مهلكات عظيمه و از صفات خبيثه است ،لوازم و آثاري نيز به
دنبال دارد مانند دشنام دادن ،اظهار عيوب مسلمين ،شماتت و افشاء س ّر آنان ،كه همة اينها

72

سفر به کعبه جانان

از اخالق پست و صفات مهلكهاند كه از هيچ عاقلي صادر نشود .از جمله لواحق غضب آن
است كه بعد از فرونشستن آتش آن ،آدمي پشيمان و افسرده خاطر گردد .لواحق غضب
عبارتند از :ندامت ،انتظار مجازات ،دشمني دوستان و تألّم آنان ،استهزاي فرومايگان ،شماتت
دشمنان ،تغيّر مزاج و تألّم ابدان .معالجه اين لواحق هفتگانه در درمان علل غضب است زيرا
كه رفع سبب ،موجب برطرف شدن مُسبَّب است و اگر به ندرت چيزي از مرض به جا ماند،
به تدبير عقل ازالة آن سهل باشد.
اسباب غضب ده چيز است:
اول  -عُجب
دوم  -افتخار
سوم  -مِراء
چهارم  -لجاج
پنجم  -مزاح
ششم  -تكبّر
هفتم  -استهزاء
هشتم  -غَدر
نهم  -ضَيْم
دهم  -طلب نفايسي كه موجب منافسه و حسادت باشد.
اما عُجْب ،گمان كاذبي است در نفس خويش به استحقاق منزلتي كه شايسته آن
نباشد .ليكن چون بر عيوب و كاستيهاي خويش وقوف يابد ،داند كه سزاوار آن منزلت
نيست و نيز داند كه فضيلت مشترك است ميان خلق.
و اما افتخار ،و آن مباهات است به چيزهاي خارجي كه در معرض آفات و زوال بوده ،به
بقاء و ثبات آنها وثوقي نباشد .چه اگر به مال فخر كنند از غصب شدن و به غارت رفتن آن
ايمن نباشند و اگر به نسب افتخار كنند ،در حقيقت آن فخر ،حق پدران و مادران است نه
ونيْبَِْاعمالِكُمْ :نسبهاي
التَاتُوني ْبِ َانسابِكُمْ ْ َْو ْاتُ ْ
فرزندان .حضرت رسول اكرم(ص) فرموده است « ْ
خود را پيش من مطرح ننمائيد ،بلكه از اعمال خود سخن گوئيد و آنها را به من عرضه
كنيد».
مِراء يا ستيزگي و لجاج ،موجب زوال الفت و ايجاد دشمني و خصومت باشد .قوام عالَم
به محبت است و مراء و لجاج موجب دفع و رفع نظام عالم است.
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مزاح ،اگر به قدر اعتدال باشد ،پسنديده است و ليكن توقف شوخي در حد اعتدال ،به
غايت دشوار باشد .اكثر مردمان قصد اعتدال كنند ،ليكن چون شروع نمايند ،از حد وسط
بگذرند تا آنجا كه كار به خشم و غضب كشد و طرفين ،كينة يكديگر به دل گيرند.
و اما تكبر ،و آن نزديك به عُجب است ،و فرق ميان آن دو اين است كه صاحب عجب و
خودپسندي بر نفس خويش دروغ گويد به جهت گماني كه به خود دارد ،ليكن متكبر به
ديگران دروغ گويد اگرچه از اين گمان خالي باشد.
و كسي كه به حريت و فضل موصوف باشد ،نفس خويش
را گراميتر از آن دارد كه در معرض جهل آرد اگرچه خزاين شاهان بدو دهند.
غَدر را وجوه بسيار است و استعمال آن بيشتر از جهت مال و مقام و ساير مراتب شهوت
و انتقام باشد .غدر به هيچ وجه پيش كسي كه او را اندك مايه انسانيت باشد ،پسنديده
نيست ،از اين رو كسي بدان معترف نشود.
ضَيْم ،تكليف تحمل ظلم بر ديگري به جهت انتقام است .عاقل را تعجيلي در انتقام
نباشد مگر بعد از مشورت با عقل كه يقين نمايد خسارت مهم معنوي از ظلم بر او يا ديگران
وارد خواهد شد ،و اين حاصل نشود مگر پس از حصول فضيلت حلم.
طلب نفايس موجب منافسه و محاسده ،مشتمل است بر خطاي عظيم از حريصان
صاحب ثروت و مقام به جهت نگراني فوت آنها و جزعي كه به تبعيت آن حاصل آيد .طبع
دنيا كه مقدّر است بر تغيّر و دگرگوني و فساد ،جز به راه يافتن آفات راضي نشود ،و چون
حريص دنيا به از دست دادن چيزي مبتال شود ،حالت اصحاب مصائب در وي ظاهر گردد و
دوست و دشمن بر عجز و اندوه او واقف گشته ،فقر و حاجت او در طلب نظير آن فاش شود
و قدر و منزلت او در دلها كم گردد.
كسي كه شرايط عدالت را رعايت كند ،عالج غضب بر او آسان باشد ،چه غضب جوْر
است و خروج از اعتدال در جانب افراط؛ و نشايد خلقي را كه مصدر قبايح باشد ،از صفات
جميله شمارند.
طريق عالج غضب اين است كه سعي كند در محو اسباب هيجان آن مانند كبر و لجاج،
استهزاء ،حرص ،دشمني ،حب مال و مقام ،چه با وجود اينها رفع غضب ممكن نيست ولي با
زوال اينها ،از بين بردن غضب سهل و آسان است .همچنين مالحظه نمايد اخبار و آثاري را
كه در مذمّت غضب آمده و متذكر گردد اخبار و احاديثي را كه در مدح و ثواب خويشتنداري
از غضب وارد شده و نيز تأمل كند در فوايد ضد غضب كه حلم است.
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هر فعلي كه از انسان صادر ميشود بايد ابتدا تفكر كند در آن و خود را از صدور آثار
غضب محافظت نمايد ،و اجتناب كند از مصاحبت كساني كه قوة غضبيه ايشان غالب و از
فضيلت حلم خالي بوده ،درصدد انتقام و تسكين غيظ خود ميباشند و آن را نشانه مردانگي
پندارند .و نيز همنشيني كند با اهل علم و حلم و وقار و كساني كه مانند كوه استوار بوده ،به
هر باد ضعيفي از جا درنميآيند.
بايد انسان متذكر شود كه غضب نيست مگر از بيماري دل و نقصان عقل كه باعث آن
ضعف نفس است نه شجاعت و قوت آن .بايد ياد آورد كه قدرت خدا برتر است از قدرت او بر
ضعيفي كه غضب ميكند؛ و قدرت او در جنب قوة قاهرة الهيه ناچيزتر است از آن ضعيف در
جنب قدرت او و نيز بداند بسا كه روزگار آن ضعيف را قوت دهد تا از وي قويتر گردد و
درصدد انتقام و مكافات برآيد.
تصور نمايد كه در وقت غضب ،چگونه صورت او متغيّر و اعضاي او متحرك و مضطرب و
كردارش از نظم طبيعي بيرون و گفتارش غير مطابق قاعده و قانون است .بايد دريابد هر
حليم و بردباري غالب و قاهر و در نظر صاحبان بصيرت عزيز و محترم است و هر غضبناك
مضطربالحال ،مغلوب و در ديدهها بيمقدار .حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :كسي كه غضب
به او عارض شده ،اگر ايستاده بنشيند و اگر نشسته بخوابد؛ وضو و غسل با آب سرد براي
تسكين آتش غضب نيز مفيد است.
قوة غضبيه از امور فطري و اصلي انسان است كه بدون حاكميت قوة عاقله ،آثار بد آن
به ظهور رسد .بسا خردمندان كه در اثر افراط غضب ،جهل را پيشه كردهاند ،غافل از آن كه
عظمت انسان در ماليمت و حياء و انسانيت است .شدت غضب و تندخويي ،باليي است
عظيم و
غضب اشخاصي كه نه قدرت بر انتقام دارند و نه چندان بهرهاي از معرفت ،مانند آتش
زير خاكستر است كه ظهور آن غالبا در حقد و حسد ،بدگويي ،شماتت و كشف س ّر است .در
ارتكاب همه رذايل اخالقي و افعال ناشايست ولو سبب فساد و مخالف صالح باشد ،باز هم
نفس را حظّي است جز در رذيله حسد ،كه به غير از رنج و عذاب و تلخكامي ثمري ندارد؛
چنان كه حكماء فرمودهاند :عادلترين دردها حسد است كه همواره حسود را به آتش بسوزد
تا داد محسود از او بستاند.
صاحب شجاعت و مردانگي چون به حلم اين طبيعت را مقهور كند و به علم از اسباب
آن اعراض نمايد ،در هر حالي كه داخل شود ،به عفو و چشمپوشي يا مؤاخذه و انتقام،
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از َملِكي حكايت كنند كه يكي از جهّال به ذكر عيب و نقص او اقدام نمود .يكي از
خواص گفت اگر ملك بر عقوبت فرمان دهد ،از اين فعل باز ايستد و موجب عبرت ديگران
شود .ملك گفت اين معني از رأي من دور است ،چه اگر در پي عقوبت خيرهتر گردد و به
افشاي معايب من پردازد ،او را مادة زباندرازي داده و عذر او را پيش مردم موجّه كرده باشم.
بزرگترين امراض نفس ،غضب است و درمان آن به از بين بردن زمينه آن است ،در اين
صورت دفع اَعراض و لواحق غضب آسان گردد .اگر انسان بتواند لحظات عمر را به گونهاي
سپري كند كه از ناراحتيهاي رواني در امان باشد ،در اين صورت در حدود امكانات از
استعدادها و خصوصيات فيزيولوژيكي خود و از استقامت و توانايي اجزاء متشكله اندام
خويش برخوردار ميگردد؛ ليكن اگر لحظات عمر را به نوعي طي نمايد كه سبب ضعف
سلولهاي عصبي گردد ،از نعمت سالمتي مطلوب محروم خواهد شد.
اگر روان آدمي مدام با خودخوري سر و كار داشته و عقدهها و ناتوانيهاي رواني بر او
چيره شود ،خاطر را مشوّش نموده ،عمر با دغدغه خاطر سپري گردد.

حضرت علي(ع) ميفرمايد :قلب انسان رمندهاي است كه بايد آن را با
مهر و محبت رام كرد .خوشي از آن كساني است كه براي سعادت و خوشي ديگران تالش
كنند .محبت ،پژمردگان را شاداب ،ناتوانان را توانا ،گمراهان را هدايت و مأيوسان را اميدوار
نموده ،خستهدالن را جان ميبخشد .محبت سرمايه جاوداني رادمردان جهان است .محبت
روح ناتوان را نفخة حيات ميبخشد .كساني كه وجودشان با مهر و محبت آميخته شده،
فرشتگاني هستند كه به هيئت آدمي درآمدهاند.

ضد غضب ،حلم است و آن اطمينان نفس است به طوري كه قوة غضب به آساني او را
حركت ندهد و مكاره روزگار به زودي او را مضطرب نگرداند .كظم غيظ ،فروبردن خشم است
و خود را در حالت غضب نگاهداشتن .كظم غيظ گرچه حلم نيست ليكن ضديت با غضب
داشته ،نميگذارد آثار آن ظهور كند ،پس اين دو صفت شريفه ضد غضب و از اخالق حسنه
و فاضلهاند.
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از اين رو هرجا مدح علم شده حلم نيز با
آن ذكر شده است .حضرت رسول اكرم(ص) عرض ميكند :خدايا مرا به سبب علم بينياز كن
و به صفت حلم زينت ده .همچنين ميفرمايد :حلم طريقه انبياء است ،و نيز فرمود :مرتبة
بلند را نزد خدا طلب كنيد ،عرض كردند به چه چيز حاصل ميشود؟ فرمود :پيوند كني با
هر كه دوستي ترا قطع كند ،و نيكي و احسان كني با هركه از نيكي خود ترا محروم سازد ،و
حلم بورزي با هر كه به ناداني با تو رفتار كند .و باز ميفرمايد :سه چيز است كه هركس يكي
از آنها را نداشته باشد ،هيچ عمل او فايده ندهد ،اول تقوايي كه او را از معاصي بازدارد ،دوم
حلمي كه با آن زبان كمخردان را كوتاه سازد ،سوم خلق نيك كه با آن در ميان مردم
زندگي كند.
(ص)
پيامبر خدا ميفرمايد :خداوند متعال هرگز كسي را به جهالت و ناداني عزيز نكرد و
كسي را با علم و حلم ذليل نگردانيد .از حضرت صادق عليهالسالم روايت است كه كافي است
حلم هركس براي نصرت و ياري او.
كظم غيظ گرچه در فضيلت و شرافت به قدر حلم نرسد ،اما با مداومت به آن ،حلم
حاصل شود.
خداوند متعال در قرآن كريم كساني را كه خشم خود فروبرند ،مدح فرموده
و در فضيلت و كثرت اجر و ثواب حلم نيز آيات و اخبار ،بسيار است.

صفت ديگر انتقامجويي است يعني چون كسي به او بدي كرد ،او درصدد مقابله به مثل
يا بدتر از آن برآيد ،مانند تالفي غيبت به غيبت و فحش به فحش و تهمت به تهمت كه همة
اينها بدون ترديد شرعا از محرّمات است .حضرت رسول اكرم(ص) فرموده:
پس بر مرد
ديندار است كه اگر ظلمي به او رسيد ،به جزاي مقرّره در شريعت بسنده كند و پا از دايرة
شرع بيرون ننهد.
عالج ترك انتقام ،تفكر است در بدي عاقبت آن در دنيا و آخرت ،سپس تأمل در فوايد
ضد انتقام كه عفو است ،و آيات و اخبار در مدح و حسن عفو بسيار است .خداوند متعال در
ن ْال ِ
قرآن كريم ميفرمايدُ « :
لينْ :گذشت پيشه كن و به
جاه َْ
ِض ْ َع ِْ
ف ْ َْو َْْاعر ْ
ذ ْال َعف َْو ْ َْوا ُم ْر ْبِال ُعر ِْ
خ ِْ
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الْتُ ِ
َنْ
ونْا ْ
حب َْ
حواَْْا ْ
واْول َيص َف ُ
« َول َيع ُف َ

ور ْ َرحيمْ ْ :و بايد عفو كنند و گذشت نمايند مگر دوست نداريد كه خدا
ْوالل ُْه ْ َغ ُف ْ
َيغ ِف َْر ْالل ُْه ْ َلكُمْ َْ
وي ْْ:و گذشت كردن
ب ْلِلتَّق ْ
َن ْتَع ُفواْ اَق َر ُ ْ
بر شما ببخشايد و خدا آمرزندة مهربان است» و نيز « َْوا ْ
شما به تقوا نزديكتر است».

يكي از صفات رذيله ،غلظت و درشتي است در گفتار و كردار كه سبب نفرت مردمان از
آدمي و منجر به اختالل امور زندگي شود .از اينرو خداوند عالم در مقام مهرباني و ارشاد به
نْْ َحو لِكَْ ْْْ:و اگر تندخو و
الن َْفضواْ ِم ْ
بْْ َ ْ
ليظْْال َقل ِْ
ظاْْ َغ َْ
تْْ َف ْ
پيغمبر خود ميفرمايدَْ « :وْْ َل ْوكُن َ ْ
سختدل بودي قطعا از پيرامون تو پراكنده ميشدند» .از بعضي اخبار برميآيد كه غلظت و
درشتخويي سبب سلب ايمان و پيوستن به لشگر شيطان است .پس بر هر عاقلي است
نهايت احتراز از آن ،و اين كه قبل از اقدام به هر كاري و گفتن هر سخني فكر كند و
مواظبت نمايد كه غلظت و درشتي از او صادر نگردد ،و فضيلت رفق را به ياد آورد و خود را
بر آن وادارد تا اين صفت شريفه او را ملكه گردد.
رفق و نرمي از صفات مؤمنين و اخالق نيكان است به اين جهت اشرف رسل(ص)
ميفرمايد :اگر رفق چيزي بود ديدني ،هر آينه نيكوتر از آن نميديدي .و باز ميفرمايد :رفق
و نرمي را به هيچ جا نگذاشتند مگر اين كه آنجا را زينت داد و از هيچ جا برنداشتند مگر
اين كه آنجا را معيوب كرد .آن بزرگوار ميفرمايد :خدا مهربان و صاحب رفق است و دوست
ميدارد كسي را كه چنين باشد؛ و از آن حضرت روايت است كه
و نيز :هر كه را رفق و نرمي دادند ،خير دنيا و آخرت به او دادند ،و هركه
را از رفق و نرمي محروم ساختند از خير دنيا و آخرت محروم نمودند.
به تجربه
حضرت كاظم(ع) ميفرمايد:
ثابت شده اموري كه به رفق و مدارا انجام ميشود ،هرگز به خشونت و درشتي انجام
نمييابد .مدارا نزديك به رفق است و آن تحمل ناگواريي است كه به آدمي رسد و به روي
خود نياورد .مدارا از جمله صفاتي است كه آدمي را در دنيا و آخرت به مراتب بلند و درجات
ارجمند رساند.
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ديگر از صفات رذيله كجخلقي است كه نزديك به غلظت و درشتي است و آشكار است
كه غلظت و درشتي از ثمرات كجخلقي ميباشد .اين صفت كه از نتايج قوة غضبيه است،
انسان را از خدا و خلق دور كرده ،از نظر مردم ميافكند و طبعها را از او متنفر ميگرداند.
كجخلق ،لحظهاي از حزن و الم و اندوه و غم خالي نيست .طريقه معالجه كجخلقي آن است
كه انسان مفاسد دنيوي و اخروي آن را ياد كند ،و مصمم شود كه اين صفت را از خود دور
كرده و چندان به حسن خلق گرايد كه اين صفت شريفه او را ملكه گردد.
حسن خلق از شرايف صفات و ملكات فاضله است و عقل و نقل بر حسن آن گواهي
دهند .حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :اگر امكان آن را نداريد كه به اموال خويش مردم را
وسعت دهيد ،آنان را با گشادهرويي مالقات كنيد.
به آن جناب عرض كردند كه افضل مؤمنين كدام است؟ فرمود :آن كه خوش خلقتر
است .و باز فرمود :محبوبترين مردم پيش من و نزديكترين ايشان در روز قيامت به من،
خوش خلقترين آنان است .و نيز فرموده :حسن خلق گناه را ميگدازد چنان كه خورشيد يخ
را.
خداوند متعال هيچ پيغمبري را بر نينگيخت مگر اين كه حسن خلق در او كامل بود.
حسن خلق ،افضل صفات پيغمبران و اشرف اخالق برگزيدگان است .سَرور پيغمبران و سيد
اِنس و جان(ص) در اين صفت به غايت رسيده و در نهايت آن قرار داشت ،لذا خداوند عالم
ليْْ ُ
ُقْ
خل ْ
كْْ َل َع ْ
براي اظهار نعمت خود به حبيب خويش در مقام مدح و ثناي او فرمايد« :اِن َّ َْ
ظيم :و تو اخالق عظيم و برجستهاي داري».
َع ْ

صفتي از صفات رذيله ،عداوت و دشمني است .هركه دشمني ديگري را در دل گيرد ،يا
آن را پنهان كند و انتظار فرصت كشد و يا به طور علني و آشكار ،درصدد ايذاء و آزار آن
شخص برآيد .اوّلي را حقد و كينه گويند و دومي را عداوت ،كه از ثمرات قسم اول است ،زيرا
كينه چون قوت گيرد ،خزانة دل از حفظ آن عاجز شده پرده از روي كار بردارد .حقد و كينه
از ثمرات غضب است كه به علت عجز از انتقام يا مصلحتي ديگر ،خشم خود را پنهان كند و
بدين طريق كينه حاصل شود؛ هر دو قسم از صفات مهلكه و اخالق رذيله است.
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اغلب اوقات صفات مهلكه ديگر از عداوت و دشمني متولد گردد مانند حسد ،غيبت،
دروغ ،بهتان ،شماتت ،اظهار عيب ،استهزاء و امثال اينها كه همه محرّماتند و از موجبات
فساد دين و دنيا .اگر به فرض ،هيچ يك از اينها هم حاصل نشود ،تنها خود بغض و عداوت از
امراضي است كه نفس قدسي از آن بيمار و روح از آن متألم و در آزار است .اين صفت ،آدمي
را از بساط قرب الهي دور و از مجالست و مصاحبت ساكنان عالم باال مهجور گرداند ،اين
است كه مؤمن كينهتوز نشود.
بغض و عداوت ،صاحب خود را از شيوه اهل ايمان و شيمه اخيار و نيكان منع نمايد از
بشاشت و فروتني و مهرباني و مرافقت و همنشيني نسبت به كسي كه با او دشمني دارد ،و
نيز از ياري و رفع نياز او بازدارد .هريك از اينها به درجهاي ايمان را ضعيف كند و حايلي
ميان او و باريافتگان بزم تقرب شود؛ بدين جهت اخبار و آثار بسيار در نكوهشِ عداوت و
دشمني وارد شده است .حضرت صادق(ع) ميفرمايد :هر كه تخم عداوت بكارد ،همان بدرَوَد
كه كِشته است.
راه درمان اين صفت ،تأمل است در اين كه عداوت و دشمني شجرهاي است كه غير از
اندوه و الم در دنيا ثمري ندارد ،و ساغري است كه جز زهر جانگداز به كام صاحب خود
نريزد ،و آتشي است كه جز دود كدورت از آن برنخيزد ،بسا عزتها كه بنيادش به تيشه
عداوت ،سست و مختل گرديده است .غالبا از عداوت و دشمني ،ضرري به طرف مقابل نرسد
و عاقبت اين صفت ،صاحب خود را به عذاب اليم رساند.
صاحب اين صفت چون با تأمل دريابد كه هيچ عاقلي خويشتن را در حالتي باقي نگذارد
كه مضراتش به خود او رسد و سودش به دشمن ،سعي نمايد كه با او رفتار دوستانه و گفتار
مشفقانه به عمل آورد و در رفع نيازش تالش كند و در مجامع و محافل ،نيكيهاي وي را
اظهار نمايد ،بلكه بيش از ديگران به او نيكي و احسان كند تا بدين طريق با گوشمالي دادن
نفس خود ،بر شيطان غالب گردد .اگر مؤمني در خلوت معصيت كند ،افشاي آن روا نيست
ولي در صورت ارتكاب علني ،در وهلة اول ،وظيفه راهنمائي و ارشاد اوست و در صورت عدم
تأثير ،رفتار تربيتي و هدايتي مناسب و اتمام حجت است به او.
البته نكات مذكور ،وظيفة مؤمنين است نسبت به هم ،ولي وظيفه نسبت به غير اهل
ايمان ،ارشاد و اتمام حجت است .در صورت عدم احساس آزار و اذيتي از آنان نسبت به
مسلمين و يقين به عدم صدور آن ،بايد حتيالمقدور رعايت محبت شود تا در آينده به
اسالم بگروند ،و االّ بايد مسلمانان دشمنان دين را دشمن بدارند .دشمني بر دو گونه است:
پنهاني در قلب و يا علني و آشكارا .بررسي واقعبينانه نشان ميدهد كه در شرايط مختلف
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كدام يك صالح است .چنين دشمني و عداوت به رضاي حق ،انسان را از حد تعادل خارج
نكرده بلكه سبب صفاي قلب و تقويت معنويات و پاداش نزد حقتعالي است .پس دشمني و
غضب به جهت كفر و فسق و معاصي صادره ضرري ندارد ،زيرا كه خشم او براي خداست نه
براي خويش.

از جمله صفات تابعه قوة غضبيه ،عجب است .عجب آن است كه كسي خود را بزرگ
شمارد به جهت كمالي كه در خود بيند ،خواه آن فيالواقع كمال باشد يا نه .همچنين عجب
بزرگ شمردن صفت يا نعمتي است در خود و غفلت از مُنعِم آن .پس اگر صاحب نعمتي يا
صفتي آن را از خداوند متعال داند كه به لطف خويش او را كرامت فرموده نه از جهت
استحقاق خود ،عجب نخواهد بود.
طريقه درمان عجب ،معرفت است به پروردگار كه عظمت و كمال و عزت و جالل،
سزاوارِ جز او نيست ،و اين كه دريابد خود او از هر ذليلي ذليلتر و از هر قليلي قليلتر است
و غير از ذلت و مسكنت و خاكساري ،درخور او نيست ،پس او را با عجب چه كار؟ وجود و
كمال و آثار و افعال همه از خداست و كماالت جملگي از كماالت بينهايت او .اوست كه
غاشيه ذلت بر دوش جمله كاينات نهاده و طوق بندگي بر گردن همگي انداخته است .اگر
ل ْ ِ
سان ْماْ
االن ُْ
كسي را بصيرتي باشد ،اين آيات مقدس او را از خواب عجب بيدار ميكند «قُتِ َْ
ي ْ َ
اْشاء ْاَن َ
ن ْنُط َفةْ ْ َ
يء ْ َ
ش َر ُهْ
َْ
م ْاِذ
م ْاَماتَ ُْه ْ َف َاق َب َر ُْه ْثُ َّْ
س َر ُْه ْ ْثُ َّْ
الس َْ
خل ََق ُْه ْ َف َق َّد َر ُْه ْثُ َّْ
خل ََق ُْه ْ ِم ْ
ش ْ
ن َْْا ِّْ
اَك َف َر ُْه ْ ِم ْ
بيل ْ َي َّ
م ْ َّ

كشته باد انسان چه ناسپاس است ،او را از چه چيز آفريده؟ از نطفهاي خلقش كرد و اندازة
مقررش بخشيد سپس راه را بر او آسان گردانيد ،آنگاه به مرگش رسانيد و در قبرش نهاد
سپس چون بخواهد او را برانگيزد».
انسان ،اول در نهانگاه عدم بود .خداوند متعال او را از پستترين چيزها ،از نطفه آفريد و
بعد او را ميرانيد .انساني كه ابتداي او عدم و مادة خلقتش از همه چيز پستتر و آخرش از
همة اشياء ،متعفّنتر .آن مسكين در اين ميانه عاجز و ذليل ،نه از خود اختياري و نه او را
قدرت بر كاري ،نه گرسنگي او به اختيار است و نه تشنگي و صحت و خستگي ،نه مرگ او
به ارادة اوست و نه زندگي ،نه نفع خود را مالك است و نه ضرر ،نه خير خود را اختيار دارد و
نه شر ،ميخواهد چيزي بداند نميتواند ،اراده ميكند كه امري به ياد او بماند فراموش
ميكند ،ميخواهد چيزي را فراموش كند از خاطر او نميرود ،غذايي كه كشندة اوست از
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خوردن آن بياختيار است و دوايي كه باعث حيات اوست در كام او ناگوار است ،هر ساعتي
از حادثهاي ايمن نِه ،و هر لحظهاي از آفت روزگار مطمئن نِه .نه خبر دارد كه بر سر او چه
آيد و نه مطّلع است كه فردا روزگار به جهت او چه زايد .مرضهاي گوناگون مزمنه بر او
مسلط و بيماريهاي صعب به جهت او آماده ،از هرجا سر برآورد آفتي در كمينش و به هر
طرفي ميل كند حادثهاي قرينش .اخالط متناقض در وجودش اجتماع كرده و هر يك در
ويران كردن جزوي از ساختمان بدنش ،به ضد ديگري در سعي و اجتهاد است .بيچارة بينوا
از خود غافل و هر لحظه در حجرة بدنش حادثهاي روي دهد و از هر گوشه دزدي ،متاعي از
اعضاء و جوارحش ميبرد .اگر كاركنان عالم باال يك نفَس از او غافل شوند ،اجزاي بدنش از
الْ
ُوكاْ ْ
داْ َممل ْ
هم پاشَد و اگر نگهبانان خطّة اعلي دست از او بردارند نشاني از او باقي نمانَد « َعب ْ

ليْ َ
يء ْْ:بندهاي است زرخريد كه هيچ كاري از او برنميآيد».
ش ْ
َيق ِد ُْرْ َع ْ
پس ،كِي سزد كه او عجب ورزد؟ و اين وَسَطِ احوال انسان بيچاره است ،اما آخرش ،اين
كه بايد بميرد و رخت از اين سراي عاريت بيرون كشد و بدنش جيفة گنديده گردد و شيرازة
كتاب وجودش از هم بريزد ،صورت زيبايش تغيير يابد ،بند بندش از يكديگر جدا افتد و
استخوانهايش بپوسد و بعد از آن خاك شود ،و خاك او گاهي لگدكوب كاسهگران و زماني
پايمال خشتزنان گردد .گاهي از خاكش خشتي سازند و زماني از گِلش عمارتي پردازند و
ساعتي كلنگداران به ضربِ كلنگي از پايش درآورند و لحظهاي بيلداران بر سر بيلش برآرند.
چون روزگاري بر اين خاك كهنه بگذرد ،باز او را زنده كنند و بالهاي او را بنمايند.
ذرات خاك متفرق را جمع ساخته به هيئت اول درآورند .او را از قبر بيرون آورده و به
عَ َرصات قيامت كِشند و به صحراهاي هولناك محشر درآورند .آه كه در آن وقت چه رنجها
بيند ،آتشي افروخته و مشتعل و دوزخي بر انواع عذابها مشتمل ،بهشتي دلگشا و كوثري
فرح بخشا ،ترازوي اعمال بر پا كرده و دفترهاي افعال گشوده .حسابرسان زيرك به محاسبه
ايستاده ،ناگاه خود را در دفترخانة روز حساب در معرض محاسبه و مؤاخذه بيند .مالئكة
ذينْا َمنُواْقُ ْو ْاْ
غِالظ و شِداد ايستاده و نامة اعمال او را به دست راست يا چپ او دهند «ياْاَي َهاْالَّ َْ

ِ
ون ْالل َْه ْماْ َا َم َْرهُمْ ْ َْوْ
ص َْ
اد ْ ْ
د ْ
جار ُْة ْ َعلَيهاْ َمالئِكَةْ ْ ِغالظْ ْ ِش ْ
ُم ْ َْو َْْاهليكُمْْناراْ ْ َوقُو ُْدهَ االن ُْ
اَن ُف َسك ْ
ال ْ َيع ُ
اس ْ َْوالح َ

ْ:اي كساني كه ايمان آوردهايد خودتان و كسانتان را از آتشي كه سوخت آن
ون ْ
ُونْماْ ُيؤ َم ُر َْ
َيف َعل َْ
مردم و سنگهاست حفظ كنيد .بر آن آتش فرشتگاني خشن و سختگير گمارده شدهاند از
آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچي نميكنند و آنچه را كه مأمورند انجام ميدهند» .هر
آنچه كرده يكي از قلم نيفتاده ،آه كه در اين وقت ،نافرمانيها بر حسناتش غالب آيند و در
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اباْْ:كاش من خاك بودم».
تْتُ ْر ْ
نيْكُن ُْ
موقف مؤاخذه به عذابش درآورند كه خواهد گفت« :ياْ َلي َت ْ
تأمل در اين مذكورات ،عالج اجمالي عُجب است ،اما عالج تفصيلي آن ،تأمل است در اسباب
عُجب ،پس بايد به چارة آن پردازد.

اما عُجب به علم؛ انسان بايد بداند

او را از عظمت و عزت و جالل خداوندي آگاه سازد،
بفهمد كه بزرگي و كبريا سزاوار خداوند تبارك و تعالي است و بس .شكي نيست كه چنين
علمي خوف و مذلت و خواري و مسكنت آدمي را زيادتر نمايد و او را معترف به قصور
خويش سازد .پس علمي كه آدمي را به اينها متنبه نسازد ،يا علم دنيوي است كه حقيقتا
علم نبوده بلكه از فنون و صناعات است ،يا صاحب آن خبيثالنفس است و قبل از آن كه دل
خود را از رذايل پاك سازد ،شجرة علم را در شورهزار دل خويش نهاده است.
علم همچو باراني است كه از آسمان فرود آيد در نهايتِ صافي و خوشگواري ،و درختان
و گياهان از آن سيراب شوند .پس درختي كه طبيعت آن شيرين است ميوة شيرين دهد و
درختي كه سرشت آن تلخ است ،تلخ ،بار آورد .علم بر زمين دل فرود آيد و دل ناپاك را
تاريكتر كند ،صاحبان اين قلوب مردم را به نيكي امر كنند ،ليكن خود به علم خويش عامل
ُون ْال ِ
ُونْ :آيا مردم را به
ال ْتَع ِقل َْ
تاب ْ َا َف ْ
ك َ ْ
ْو ْاَنَتُمْ ْتََتل َْ
ن ْاَن ُف َسكُمْ َْ
اس ْبِالب ِِّْر ْ َْو ْتََن َسو َْ
ون ْالن َْ
نيستند « َاتَا ُم ُر َْ
نيكي فرمان ميدهيد و خود را فراموش ميكنيد با اين كه شما كتاب خدا را ميخوانيد آيا
نميانديشيد» اما علم ،صفا و روشني دل پاك را زيادتر گرداند.
از ثمرة علم آن است كه انسان بداند هركه صاحب صفت عجب است خدا او را دوست
ندارد؛ در نزد خدا ذلت و پستي و حقارت و شكستگي ،محبوب است .در احاديث قدسيه وارد
است كه خداوند متعال فرموده :تا خود را بيقدر ميداني ،ترا در نزد ما قدر و مرتبهاي است
و چون از براي خود قدري بداني ،در پيش ما هيچ قدري نداري .و نيز فرموده :خود را خُرد و
كوچك شماريد تا من مرتبة شما را بلند گردانم .پس سزاوار است كه عالِم ،خود را نوعي
بدارد كه موالي او ميطلبد.
و از كساني خواهد شد كه به علم خود عمل نكردهاند.
نعمت و عزت دنيا در نظر علماي رباني خوار و بيمقدار است ،خوف خدا در ظلماتِ شبها
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ايشان را از خوابگاه خود برانگيزد و به خدمت خدا وادارد .ايشان ،نه گرم دنيا را طالبند و نه
سردش را ،نه بالي خدا را شِكوه كنند و نه دردش را ،فكرشان جز يك فكر ،و ذكرشان جز
يك ذكر نبوده ،در سرشان به جز ،يك سودا نيست.
در اين زمان كم است كه فروتني و تواضع عالمي از بهر اغنياء و اهل دنيا نباشد و غرض
او از علم ،طلب رضاي خدا شود .پس سزاوار است كه علماء در گفتار و كردار خويش تأمل
كرده و هميشه رضاي حق را به جا آرند ،ببينند از ايشان چه خواستهاند و عاقبت ايشان به
كجا ميانجامد تا ذلت نفس خود را بشناسند و از كبر و عجب خالي شوند.
از علوم و فنون ،آن چه در عالم معنا به كار آيد و صاحب آن ،تعظيم و توقير را شايد،
علوم ديني است .غرض اصلي از علوم ديني ،تهذيب اخالق و عمل و تقرب به درگاه خداي
عزّوجلّ است ،تا تجرد از لباس ما و مني و آراستگي به زينت تواضع و فروتني ،كه اعظم
اعمال و اشرف عبادات باطني است ،حاصل آيد .اگر غرض مذكور ،بر علوم ديني مترتّب
نشود شجرة دانش و كمال ،به ثمرة محامد اخالق و اعمال ،بارور نگردد.
چون آدمي ،خود را در تحصيل علوم و كسب كماالت به نظر خودپسندي ديد،
وي را در ميزانِ حقيقت،
قدر و قيمتي نماند و بدايع نقوش معارف و كماالتش را بر در و ديوار خانة دل ،اشتعال غرور،
باطل و ناچيز گرداند .امور ظاهري و حسن صوَر را در حقيقت بهايي نبوده ،در بازار معني،
بسيار بيرونق و ناروا باشد زيرا
.
اما عالج عجبِ به عبادت و طاعت آن است كه انسان بداند غرض از عبادت اظهار ذلت و
مسكنت است و عادت و ملكه شدن اينها در نفس انساني ،تا معني بندگي و حقيقت آن
آشكار شود .عجب با اين غرض ،منافات داشته عبادت را باطل ميكند .پس صفتي كه
موجب بطالن عبادت است چه معني دارد؟!
شرايط و آداب عبادت ،بسيار و عبادت بدون يكي از آنها فاسد و بياعتبار ،و از درجة
قبولي ساقط است .در هر عبادتي احتمال ميرود كه شرطي از آن مختل باشد و مقبول
درگاه الهي نشود .پس با اين احتمال چگونه عاقل به عبادت خويش عجب كند؟ كسي كه
يقين دارد عبادت او جامع تمام شرايط و آداب است ،بسي غافل و به حقيقتِ امر ،جاهل
است .بر فرض كه عبادت او از همه خلل خالي باشد ،وقتي ثمربخش است كه عاقبتِ
صاحبش ختم به خير شود،
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آري ،دو صفت است كه كشتزارِ محاسنِ اعمال را ،برقي فروزان است و خرمن صفات
كمال را آتشي سوزان .آن دو ،رياء و عجب است كه تا سالك طريق حق ،خرقه رياء و عجب
را از دل نكند و لباس چند رنگ اغراض دنيوي را از خود دور نكند در پيشگاه احديت،
شايستة خلعت كرامت نشود .زيرا گوهر طاعت را در بازار حقيقت ،بي آب و رنگ اخالص ،به
چيزي نخرند.
ك
رياء در طاعت ،به غايت ،پنهان است ،چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :از شر ِ
نهاني بپرهيزيد كه شرك در امت من ،خفيتر است از حركت مورچه ،روي سنگ سياه در
شب تاريك .گاهي شرك از غايت خفاء ،بر صاحب خود نيز پوشيده ماند و به سهولت ادراك
آن نشود.
اكثر كوتهنظران و ظاهربينان ،در عبادات و طاعات خود بر امور ظاهري همت گمارند نه
ظاهري وجوب
ِ
بر امور باطني ،كه عبارتست از مواظبتِ ظواه ِر حدود و آداب و رعايتِ دقايقِ
موضع شريف و مكان
ِ
و استحباب ،مانند اين كه در نماز لباس سفيد پوشد و ردا افكند و
مباح جويد و نماز را در اول وقت اداء نمايد ،در ركوع و سجود ،خضوع و خشوع ظاهري را به
جا آرد و در قرائت ،دقايق تجويد و قواعد ترتيل را رعايت كند؛ در قيام و قعود ،اذكار و ادعيه
وارده را بخواند و در همه حال ،سكون و وقار را فوت نكند؛ در هر حالي از احوال به يمين و
يسار ننگرد و در مناسك و ساير عبادات و طاعات همين روش را به كار بندد .اين جمله امور
ظاهريه و افعال جوارحند كه هر كسي را به اندك اهتمام رعايت آنها ميسّر است ،ليكن
بندگي حقيقي وراي اين آداب بوده شرايط ديگري دارد كه آن كار دل است و متعلق به
احوال باطن.
از جمله احوال باطني ،اخالص است بدينسان كه در انجام عمل خير و عبادات و طاعات
جز تحصيل رضاي حق قصد ديگري نكند .از جملة آداب باطني حضور قلب است؛ يعني روي
دل از افكار باطل و خياالت بيحاصل برتافته و متوجه به بندگي خدا گرداند .پردة فراموشي
و نسيان بر ابواب انديشة اين و آن فروهشته ،در خلوتسراي دل ،با خداي خويش به راز و
نياز پردازد .اين سعادت كسي را حاصل است كه از دام تعلق طريق مادي رَسته و از
خاربستِ دلبستگي به طريق دلگشاي وارستگي جسته و به كاروان كعبه جالل و جمال حق
پيوسته باشد.
عالج عجب ،به ورع و تقوي و شجاعت و سخاوت و غير اينها از كماالت نفساني ،آن
است كه انسان بداند همة اين صفات وقتي سودمند و موجب نجات است كه توأم با عجب
نباشد و چون عجب آيد ،همه آنها را فاسد نمايد .پس شخص عاقل چگونه صفت رذيلهاي را
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به خود راه دهد كه تمام صفات حسنه او را ضايع كند؟! انسان بايد بداند صفاتي را كه در
خود ميبيند ،در سايرين نيز با كم و زيادتي وجود دارد ،پس در چيزي كه اكثر مردم با او
شريكند ،چه جاي عجب است؟!
استيال و غلبه و خير عاقبت ،كسي راست كه خود را در پيشگاه الهي خوار و ناچيز بيند
نه اين كه به شجاعت و به قوت خويش مغرور شود .چرا فروتني نكند كه بر فضيلتش بيفزايد
و عاقبتش محمود گردد؟ بايد تأمل كند كه اين صفت و نعمت ،او را از كجا حاصل شده و
توفيق تحصيل آن از جانب كيست؟ اگر دريافت كه همه اينها از جانب خداست ،پس بايد به
كرم و جود او عجب كند و به فضل و توفيق او شاد و فرحناك شود كه بدون سابقه
استحقاق ،توفيق چنين فضيلتي او را كرامت فرموده ،و اگر آن را از خود دانست ،زهي جهل
و ناداني.
حسَب و نسب ،دانستن چند چيز است:
چارة عجب به َ
اول  -اين كه بداند عجب بر كمال ديگران از بيخردي است ،زيرا كسي كه خود ناقص
و بيكمال است ،كمال ديگري او را چه سودي بخشد!
دوم  -در عجب به گذشتگان ،بداند اگر ايشان از نيكان و صاحب مكارم اخالق و شرافت
بودند ،بيترديد شيوة ايشان ذلت و شكستهنفسي بود .اگر اين صفت ايشان پسنديده بود،
چرا خود از آن خالي است و به ايشان اقتداء نميكند و اگر پسنديده نبود ،چه جاي افتخار
است به ايشان؟!
سوم  -در افتخار به نسب ،تفكر كند در اين كه چرا كسي كه بر نسب خود عجب
ميكند ،نسب حقيقي خويش را فراموش كرده؟ خداوند متعال اصل و نسب حقيقي هركس
ق ْ ِ
ل ْ َ
دَْا ْ َ
يءْ َ
نْ
ل ْنَسل َُْهْ ِم ْ
ج َع َْ
سان ْ ِمنْْطينْْ -ثُ َّْ
االن ِْ
خل َْ
خل ََق ُْه ْ َْو ْ َب َْ
ش ْ
ك َّْ
ذيْاَح َس َْ
را بيان ميفرمايدَ « :الَّ ْ
ن ْ ُ
م ْ َ
هين ْ :همان كه هر چيزي را كه آفريده است نيكو آفريده و آفرينش انسان را
ماء ْ َم ْ
ن ْ ْ
سال َل ْة ْ ِم ْ
ُ
از گل آغاز كرد سپس نسل او را از چكيده آبي پست مق ّرر فرمود»!
ضد عجب ،شكستهنفسي است كه از آثار دلشكستگي انسان بوده و باالترين كماالت
است .هركسي به مقام عالي رسيد ،به اين صفت رسيد .چه ،در بازار حقيقت،
شكستهدليميخرند و بس.
عالج عجب به مال ،نظر و تأمل است در آفات مال ،كه هميشه در معرض زوال و
فناست و عاري از دوام و بقاء؛ عالوه بر اين مالحظه نمايد اخباري را كه در مذمّت مال و
حقارت مالداران رسيده و آنچه در فضيلت فقراء و عزت ايشان است در روز قيامت و
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سبقتشان به بهشت .چگونه عاقلِ ديندار ،به مال شاد و خوشحال گردد و به آن عجب كند،
حرام آن،
ِ
در حالي كه در حاللِ آن پستي مرتبه است در روز قيامت و طول حساب ،و در
مؤاخذه است و عِقاب!
عجب به قوت و قدرت خويش ،پس درمانش به يادآوري امراض و آالمي است كه
خداوند متعال بر بدن آدمي مسلط گرداند ،و تأمل است در اين كه چگونه تبِ شبي ،قوّت
او را ضعيف و بدنش را نحيف و الغر كند .اگر رگي از بدنش به درد آيد ،از هر عاجزي
عاجزتر و از هر ذليلي ذليلتر شود؛ و اگر غباري به چشمش رسد بيطاقت گردد؛ اگر مگسي
از او چيزي بربايد نتواند پس گيرد و پشه و حيوان ريزي تواند كه او را بكشد ،پس بيخرد
كسي كه به قوت و قدرت خود بنازد.
عجب به مقام و منصب و حكومت و امارت و كثرت اعوان و انصار ،مرضي است كه
چشم زيردستي و فروتني دارند ،غافل از اين
ِ
بسياري از اهل دنيا به آن گرفتارند و از هركس،
كه همه آنها در معرض زوال است و مايه خسران و وبال .كسي كه به ديدة عقل بنگرد همه
آنها را سرابي بيند كه تشنگان باديه را ميفريبد؛ به يك چشم بر هم زدن بايد ترك آن جاه
و منصب نموده در خانه گور ،تنها و ذليل بر روي خاك بخوابد .نه اهل او با او همراهند نه
عيال او ،نه جاه به فرياد او رسد و نه مال.
اين اعوان و انصار و قبيله و خويشان در دنيا نيز تا خواهش ايشان را به عمل ميآورد،
دور او جمعند و گرد او ميگردند .آن بيچارة مسكين بايد خود را به مهالك اندازد و دين و
دنياي خود را دربازد ،و خود را به كوه و دريا و بيابان و صحرا سرگردان سازد تا ايشان
متفرق نشده بر طريق اطاعت ،مستقيم باشند و در حوادث او را اعانت و ياري كنند .اگر
سالهاي بسيار نعمت فراوان دهد و خواستههاي ايشان را فراهم سازد ،چون روزي در يك
خواهش ايشان مسامحه كند ،سر از فرمان او بپيچند و كمر دشمني او را بر ميان بندند و در
محافل و مجامع به بدي او را ياد كنند.
عجب به عقل و زيركي خود ،عالمت بيخردي است .زيرا عاقل هرگز گرد عجب نگردد،
بلكه عقل خود را حقير شمارد و اگر در مكاني ،تدبير صوابي از او ظاهر شود ،آن را از خدا
داند و شكر او به جا آورد .عجب به رأي خويش بدترين اقسام عجب است ،گمراهي و ضاللت
جميع اهل بدعت و ضالل ،و طوايفي كه آراء باطل و مذاهب فاسد اختيار كردند ،به سبب
عجب است « َف َت َق َّ
ون :تا كار دينشان را ميان
ِح َْ
راْْكُلْْْ ِحز ْ
ط ُعواْ اَم َْرهُمْْْ َبين َُهمْْْ ُز ُب ْ
بْْبِماْ َل َديهِ مْْْ َفر ُ
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خود قطعه قطعه كردند و دسته دسته شدند هر دستهاي به آنچه نزدشان بود دلخوش
كردند».
درمان اين مرض از عالج ساير امراض روحي دشوارتر است ،زيرا صاحب عجب از خطاي
غلط خود جاهل است و االّ آن را برنميگزيد .كسي كه خود را مريض نداند،
خود غافل و به ِ
چگونه درصدد معالجة خويش برآيد؟! چون عجب به رأي خود دارد پند كسي در گوش نكند
بلكه آنان را متهم نمايد.
فيالجمله ،عالج اين مرض آن است كه آدمي به رأي خود مطمئن و مغرور نشود و
هميشه بر صحت رأي خود ،حجتي قاطع ،از عقل و شرع داشته باشد.
ادلّة قطعيّه ،موقوف است بر عقل سليمه و قريحة مستقيمه ،با سعي تمام و مزاولت
قرآن و حديث و مصاحبت علماء ،باز آدمي از خطاي خويش ايمن نيست،

كبر نيز مانند عجب از صفات رذيله است و آن حالتي است كه آدمي خود را باالتر از
ديگري بداند و اعتقاد بدان نمايد .فرق ميان عجب و كبر آن است كه متكبر خود را باالتر از
غير داند و مرتبة خود را بيشتر شمارد ،ولي در عجب پاي غير در ميان نيست ،بلكه او به
خود بالد و از خود شاد شود و به جهت صفتي ،خود را كسي شمارد.
كبر صفتي است در نفس و باطن آدمي و آن را آثاري چند است كه اظهار آنها را تكبّر
گويند ،مانند خودداري از همنشينيِ ديگري و پرهيز از پهلوي او نشستن و انتظار سالم
داشتن و تقدم در راه رفتن و نشستن و به حقارت ،با او تكلم كردن و پند و موعظه او را
بيارزش دانستن و امثال اينها.
كبر از بزرگترين صفات رذيله است ،آفت آن بسيار و گزند و آسيب آن بيشمار است.
چه بسيار از عوام و خواص كه به سبب اين مرض هالك شدند و بسي از بزرگان و علماي
روزگار كه به واسطة آن به دام شقاوت گرفتار گشتند.
خداوند متعال ميفرمايد:

ار ْْ:
جب ْ
لْ َقل ِْ
ك ِّْ
عْالل ُْهْ َع ْ
كْ َيط َب ُْ
«كَذل ِ َْ
ليْ ُ
بْ ُم َتكَبِّ ْرْ َ

الْْ ُي ِ
ِرين ْْْ:او
بْْال ُمس َتكب َْ
ح ْ
اين گونه خدا بر دل هر متكبر و زورگويي مُهر مينهد» و «اِن َّ ُْهْْ ْ
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«اد ُ
سْ
دينْْفيهاْ َف َلبِئ َْ
َّمْْخال ِ َْ
ج َهن َْ
ُواْْاَبو َ ْ
خل ْ
ابْْ َ

رينْ :از درهاي دوزخ درآييد در آن جاودان بمانيد چه بد است جاي سركشان».
يال ُم َتك َِّب َْ
َمث َْو ْ
پس آدمي بايد خود را به ضد اين صفت بيارايد كه تواضع است و بر اعمال و اخالق
متواضعين مداومت كند تا تواضع ،ملكة او گردد و ريشة شجرة كبر ،از مزرع دل او كنده
شود .خداوند تبارك و تعالي بهترين مخلوق خود را به تواضع و فروتني امر ميفرمايد:
نالم ِ
ن ْاتََّب َع َْ ِ
ناح َْ ِ
نين ْ :و براي مؤمناني كه تو را پيروي كردهاند بال خود
ؤم َْ
« َْواخ ِف ْ
ج َ
ض ْ َ
ك ْم َْ ُ
ك ْل َم ِْ َ

را فرو گستر».
كبر ،آفتي است كه گلهاي آمال آدمي را پژمرده و نابود كرده ريشة جهد و كوشش را
بخشكاند .كبر ،هرجا و در هر لباسي كه باشد ،به چهره و اندام يا به حركات و رفتار و
معاشرت ،زشت و ناپسند است .كبر ،با عقل و دانش سازگار نيست و آنها با هم در يك مغز
نگنجد.

كبر ،حسنات آدمي را نقش بر آب كند ،ليكن نقش اخالق و رفتار بزرگمردان به هيچ
ناماليم و حادثهاي از لوح اصلي زندگيشان ،محو و نابود نگردد.
تكبر سه گونه است:
اول  -آن كه تكبر بر خدا كند همچنان كه نمرود و فرعون نمودند و اين بدترين اقسام
آن است و سببش محض جهل و طغيان است .خداوند متعال به اين گونه تكبر اشاره فرموده
َّم ْد ِ
بادتي ْ َس َيد ُ
رين :در حقيقت كساني كه از پرستش
اخ َْ
ج َهن َْ
خل َْ
ون ْ َع ْ
ذين ْ َيس َتكب ُِر َْ
ن ْالَّ َْ
«اِ َّْ
ن ْ ِع َ
ُون ْ َ
من كبر ميورزند به زودي خوار در دوزخ درميآيند»
دوم  -آنكه تكبر به پيغمبران خدا كند و خود را باالتر از آن داند كه اطاعت و انقيادِ
نْالل ُْهْ َعلَيهِمْْ
الءْ َم َّْ
ايشان نمايد مانند ابوجهل و امثال او ،ايشان كساني بودند كه ميگفتند «َْاه ُْؤ ِْ

نْْ َبيننِْاْْ:آيا اينانند كه از ميان ما خدا بر ايشان منّت نهاده است» و در آيه ديگر خداوند
ِم ْ
الْ َب َشرْْ ِمثل ُْناْ:گفتند شما جز بشري مانند ما نيستيد».
متعال ميفرمايد« :قالُواْاِنْْاَنَتُمْْْاِ ْ
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سوم  -آن كه تكبر بر بندگان خدا كند و خود را باالتر از ايشان بيند و ايشان را در
جَنب خود ،پست و حقير شمارد .گرچه اين قسم تكبر ،در زشتي كمتر از نوع اول است ولي
اين صفت نيز از مهلكات است و بسا كه منجر به مخالفت خدا شود .چه عظمت و برتري و
ذات اقدس الهي است و هر بندهاي كه تكبر كند در صفتي از صفات
تكبر و تبختر ،مختصّ ِ
خدا ،با او به منازعه پرداخته است.
نفوذ تكبر را در دل سه درجه است:
اول  -آن كه اين صفت خبيثه در دل او مستقر شود و خود را باالتر از ديگران داند و
آن را در گفتار و كردار خويش ظاهر سازد .اين درجه از بدترين درجات كبر است ،زيرا
درخت كبر در دل صاحبش ريشه دوانيده و شاخ و برگهايش اعضاء و جوارح او را فراگرفته
است.
دوم  -آن كه كبر در دل او باشد و كردار متكبرين نيز از او ظاهر شود ليكن به زبان
نياورد.
سوم  -آن كه در دل ،خود را باالتر داند ليكن در كردار و گفتار ظاهر نسازد ،بلكه نهايت
سعي در تواضع و فروتني كند ،چنين شخصي شاخ و برگ درخت كبر را قطع كرده ولي
ريشه آن در دل او هست ،اگر درصدد بركندن آن ريشه برآمده تالش كند ،ميتواند به
آساني از آن خالص گردد.
كسي كه به اين مرض گرفتار است بايد به روش عالج عجب به درمان آن پردازد ،چون
كبر ،عجب را هم در بر دارد .از معالجات خاص آن ،نظر كردن در اخبار و احاديثي است كه
مدح ضدِ آن رسيده ،و اين كه بداند حكم به برتري خود ،غايت ناداني
در مذمتِ تكبر و ِ
است ،زيرا بسا آن شخص ،صاحب صفت كريمهاي باشد كه در نزد خدا مقامش باالتر از
اوست و متكبر از آن آگاه نيست.
تواضع و فروتني اين نيست كه آدمي نهايت ذلت و انكسار عمل آورده براي خود در
هيچ چيز مزيتي نسبت به ديگري نبيند بلكه در حقيقت ،تواضع آن است كه خود را بهتر و
در نزد خدا مقربتر از ديگري نداند ،زيرا غير از خدا كسي به خاتمة ديگري عالم نيست.
نمودن ستاره در آب است .چنان كه اين نمود ،سبب
ِ
تواضع اخيار و افتادگي ابرار ،چون
پستي ستاره نيست فروتني بزرگان نيز باعث كس ِر شأن ايشان نگردد .تكبر فرومايگان مانند
بلند شدن دود است ،چنان كه دود از بلند شدن ،كسب منزلتي نكند ،سفله را نيز گردنكشي
و نخوت ،قدر و قيمتي نيفزايد.
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انسان بايد با چراغ عقل به كنجكاوي نهانخانه دروني خويش پرداخته ،در احوال و
اوضاع خود به ديدة تفكر بنگرد .چون از كبر و غرور كه سرچشمه اكثر عيوب و صفات
ناپسند است در خود اثري بيند ،همت بر رفع آن گمارد و خود را از سعي در چارة آن معاف
و معذور نداند .سالك بايد در اوضاع و اطوار حضرات انبياء و اوصياء دقت نمايد ،و آنان را
سرمشق و قُدوة خود داند و پيروي از اولياء و اتقياء را كه راستروان كوي حقند برخود
واجب گرداند .روزي چند ،طبع سركش را به ارتكاب اموري كه مستلزم كسر شأن و قدرت
وي گردد وادار كند .توسن نفس را كه سالها در صحراي خودسري چريده ،كمكم به زير بار
تحمل آرد تا به تدريج ،افتادگي و فروتني را عادت و ملكه او گرداند.
بدترين اقسام كبر آن است كه كسي حق را سهل و سبك گيرد و بزرگان را حقير
شمرد .يعني حق را نداند و بر اهل حق طعن زند و قول آنان را به سمع قبول نشنود .پس
اگر عارفي جامة خودنمايي از دوش بيفكند و آئينه دل را از زنگ عجب و غرور پاك سازد،
اهل حق را در جميع امور تبعيت كرده و گردن جانش را در اطاعت كالم ايشان خاضع
گرداند و پيوسته به دست زهد و ورع ،خاك مالمت به ديدة حرص و طمع پاشيده ،خود را از
فراز هستي به پرتگاه عجب و غرور نيندازد.
بايد آدمي فريب نفس و شيطان نخورده خود را صاحب ملكه تواضع و خالي از كبر
نداند ،و خويشتن را در معرض آزمايش بياورد .چه بسيار شود كه انسان ادعاي خالي بودن از
كبر كند ،اما به گاه امتحان معلوم شود كه اين مرض در خفاياي نفس او نهان بوده و به
فريبِ نفس امّاره ،دست از معالجه و مجاهده كشيده است.
آنچه در مدح تواضع بيان شد نسبت به متواضعين است لكن تواضع بر متكبرين ،نهايت
پستي و ذلتِ خود است و سبب افزايش كبر و گمراهي آنان ،بسا باشد كه با تكبر بر او بيدار
شده و ترك تكبر كند .حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :شيوة فروتني با هركس نيكو و
ي است.
پسنديده است مگر با متكبران ،كه با آنان تكبر نمودن و به مقام معارضه برآمدن اول ٰ
و نيز فرموده:
همچنين آن بزرگوار
فرموده :هيچ كس تواضع نكرد مگر اين كه خداوند متعال ،مرتبة او را بلند گردانيد .اِعراض از
تكبّر و تمايل به تواضع ،بدون تفكر در مضرات كبر و منافع تواضع ممكن نيست.
اين نوزادان روحي در نشو و نما و تقويت خود ،لوازم و
وسايلي ميخواهند كه بيشباهت به وسايل تربيت كودكان نيست .همچنان كه كودك روز
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به روز و سال به سال كه بزرگ ميشود به وسايل و دستورهاي جديدتر و كاملتري احتياج
دارد ،نوزادان روحي يا تراوشهاي فكري نيز در نشو و نما و تقويت ،به وسايل و دستورهاي
جديدتر و كاملتري نيازمندند تا به هدف رسند .اين نوزادان كه در آينده ،اعضاء خانوادة
روحي انسان را تشكيل ميدهند ،گرچه وضع زندگي آنان در ظاهر به دست صاحب آن قلب
و روح است،
پس اخالق و رفتار ،صفات و عادات ،گفتار و كردار هر فردي بسته به چگونگي وضع زندگي
همان نوزادان است كه كمكم بزرگ شده خانوادة شخص را پديد ميآورند .بنابراين كمال
دقت دربارة پديد آمدن نوزادان روحي و تقويت جنبههاي مثبت و دفع جنبههاي منفي الزم
است تا راه سعادت معنوي بر انسان هموار گردد.

يكي از صفات رذيله ،افتخار است به واسطه چيزي كه آن را كمالِ خود توهّم كند .اين
صفت در حقيقت از انواع تكبر بوده و مانند آن ،ناشي از جهالت محض است .آنچه داللت بر
نكوهش و ناپسندي تكبر كند ،بر مذمت افتخار نيز داللت نمايد ،و آنچه عالج تكبر است،
درمان آن نيز باشد.
صفت ديگر ،بغي است و آن گردنكشي و سركشي است از فرمان كسي كه اطاعت او
الزم باشد .بغي نيز از بدترين انواع تكبر و مهلكات بزرگ است ،زيرا سرپيچي از فرمان
واجباالطاعه منجر به كفر شود و بيشتر كافران بدين سبب ،بر كفر خويش باقي مانده،
هالك شدند.
(ص)
حضرت رسول اكرم فرمود :عقوبت بغي زودتر از عقوبت هر بدي به آدمي رسد.
درمان بغي ،تفكر است در بدي عاقبت آن و مطالعه آنچه در مدح ضدش رسيده كه اطاعت و
انقياد مقاماتي است كه واجباالطاعهاند مانند خدا و رسول و اولياالمر و اين كه خود را عمالا
به اطاعت ايشان وادارد تا ملكه گردد.
رذيلة ديگر ،خودستايي است و آن ،تالش در مقامِ اثباتِ كمال و نفي نقص از خود
است .خودستايي ،از نتايج عجب است و زشتي آن واضح و روشن،
پس سزاوار است كه آدمي پيش از هر سخن ،تأمل
كند كه متضمّن خودستايي نباشد.
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عصبيت ،سعي است در حمايت خويش يا چيزي كه نسبتي به او دارد ،و آن بر دو گونه
است :ممدوح و مذموم .اگر مورد حمايت ،چيزي است كه حفظ و دفاع آن الزم و واجب
است و در اين امر از حق و انصاف تجاوز نميكند ،پسنديده و از صفات فاضله است .اما اگر
چيزي است كه شرعا سزاوار حمايت نيست و از حق و انصاف تجاوز نموده به باطل ميگرايد،
عصبيت مذموم بوده و از صفات رذيله است.
كتمان حق نيز از جمله صفات رذيله است كه سبب آن يا عصبيت است يا جُبن و
گاهي طمع .اين صفت از توابع قوة غضبيه است يا از طرف افراط يا تفريط ،و در ضمنِ آن،
صفات خبيثة بسياري است مانند رعايت يك طرف در قضاوت ميان مردم و كتمان شهادت،
و شهادت ناحق و تصديق باطل و تكذيب حق .هالكت آدمي به سبب اين صفت واضح و
روشن و بينياز از بيان است.
آيات و اخبار در نكوهش اين صفات بسيار است ،پس بايد آدمي خود را از اينها محفوظ
دارد .شخص مبتال بايد در سوء عاقبت آن بينديشد و فوايد ضدش را متذكر شده خود را به
آن وادارد ،در تمام امور مراعات انصاف نموده و در جميع احوال متوجه خود باشد تا از
تعصب و كتمان حق دور شده ،ملكه انصاف براي او حاصل گردد.

صفت ديگر ،قساوت قلب يا سنگدلي است و آن ،عدم تأثّر است از آالم و مصائبي كه به
ديگران رسد .اخالق ناپسند ديگري همانند ظلم و تعدي ،نرسيدن به داد مظلومان و عدم
دستگيري از فقراء و نيازمندان و مانند آنها ناشي از اين رذيله است .ضد اين صفت ،رقت
قلب است كه آثار حسنه و صفات قدسية بسيار بر آن مترتب ميگردد و در فضيلت آن،
اخبار و آيات بسيار است.
عالج سنگدلي و كسب رقّت و نرمش دل ،در نهايت دشواري است زيرا قساوت ،صفتي
است راسخ در نفس و ترك آن به آساني ميسّر نيست .آدمي بايد به تدريج خود را از اعمال
ناشي از قساوت دور بدارد و بر آثارِ رقت ،مواظبت نمايد تا مستعد دريافت اين فيض از فياض
مطلق گردد.
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علم به ضد چيزي ،مستلزم علم به آن چيز است و جبن ضد غضب است .غضب حركت
نفس است به جهت شهوت انتقام و جبن ،سكون آن است .چون حركت نفس ،اولي است
پس بايد از طريق دفع سبب به درمان جبن پرداخت ،بدينسان كه نفس را آگاه به نقصانش
نموده و به انگيزههاي غضب تحريك كرد .چه ،كسي خالي از غضب نباشد و نقص و ضعف
آن ،به تحريك پي در پي برطرف شده مانند آتش قوّت گيرد و شعلهور شود.

خوف ،تألم و سوختن دل است از وقوع امري كه وقوعش يقين يا مظنون باشد .خوف بر
دو قسم است :يكي ممدوح و پسنديده كه ترس از خدا و گناهان خويش است .ديگري
مذموم كه بر چند نوع است و از انتظار وقوع امر ناگواري در آينده پديد آيد كه انسان قادر بر
دفع آن نشود .آن حادثه نيز يا از امور سهل است يا مشكل و عظيم و بر هر دو تقدير ،يا
ضروري باشد يا ممكن ،و ممكنات را ،سببِ پيدايش ،يا خود فرد است يا غير او .خوف از
هيچ يك اين اقسام به مقتضاي عقل نيست و نشايد كه عاقل به چيزي از اين اسباب ترسان
شود .زيرا اگر حادثه ،ضروري و بيرون از حد قدرت او است ،داند كه بيم و نگراني از آن جز
تعجيل در بال و جذب محنت فايدهاي ندارد ،و بقدر عمري كه پيش از حدوث آن به خوف و
فزع و اضطراب و جزع ضايع نموده ،از تدبير مصالح دنيوي و تحصيل سعادت ابدي محروم
مانده ،و خسران دنيا با عذاب آخرت جمع كرده بدبخت دو جهان شده است .اما اگر
خويشتن را تسكين و تسلي دهد و دل بر بودنيها نهد ،از تدبير مصالح دنيوي و اخروي
محروم نماند .پس عاقل چنين خوف را بر دل خود راه ندهد و به قضاي الهي و مقدّرات
سبحاني راضي شود تا راحت حال و سعادت مآل ،براي او حاصل آيد.
و اگر در ممكنات ،خوف از فعل خود او نباشد ،بايد انديشه كند در بابِ خوفِ ممكنه،
كه حقيقتِ ممكن ،آن است كه وجود و عدمش جايز باشد ،و جزم به وقوع آن و دلنگراني و
خوف ،جز تعجيل در حصول تألّم ،ثمري ندارد .اما چون به ظن جميل زندگي كند ،ترك
خيال در غير ضروريالوقوع نموده ميتواند به مهمات ديني و دنيوي اقدام نمايد .چه هر
لحظه فلك را گردشي است و روزگار را رنگي و پروردگار مهربان را الطاف نهاني از حد بيرون
و از نهايت افزون است.
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اگر سبب خوف ،فعل خود او باشد ،بايد از سوء اختيار و خيانت بر نفس احتراز كند و
بركاري اقدام ننمايد كه غايت و عاقبتي وخيم دارد ،زيرا ارتكاب قبايح كسي را سزد كه نادان
به حقيقتِ ممكن باشد ،و چون انديشه كند كه ظهور قبيح چه بسا موجب رسوايي و عقوبت
شود ،بر آن اقدام ننمايد .اگر بعد از صدور آن فعل ،تشويش عاقبت آن را داشته باشد ،اين
خوف از نوع دوم خواهد بود .پس اين دو نوع خوف را سبب از دو جهت است :در قسم اول،
بر ممكن ،به وجوبْ حكم كند و در قسم دوم ،بر ممكن ،به امتناع ،اما اگر شرط هر يكي را
بهجا آرد ،از اين دو خوف نيز مصون ماند.
نوع ديگر ،خوف از اموري است كه طبع ،بيسبب از آنها وحشت كند مانند خوف از
ميّت خصوصا شب در حالت تنهايي؛ منشأ آن غلبة قوة واهمه و قصور عقل است .شخص
عاقل بايد در اين مواقع اندكي تأمل كند و سبب اين تشويش و خوف را بداند تا دريابد كه
خوفش بيجا است .كسي كه در وقت قدرت و قوت از او نميترسيدي و از جنگ و جدال او
احتراز نميكردي ،چگونه از بدن بيحس و حركت او وحشت ميكني؟!

ديگر از خوفهاي مذموم ،ترس از مرگ است و چون در نزد اكثر مردم شديدتر است،
معالجة آن نيز اهمّ است .سبب خوف از مرگ چند چيز است:
اين كه تصور كند كه به مرگ ،فاني و معدومِ صرف شود و ديگر وجودي براي او
در هيچ عالمي نباشد؛ اين خوف ناشي از سستي اعتقاد و جهل به مبدأ و معاد است .درمانش
حصول اصول عقايد و استحكام آنها به داليل و براهين قطعي و مجاهدات و عبادات است تا
براي او يقين حاصل شود .بداند كه مرگ نيست مگر دور كردن جامة بدن از نفس خود ،و
نيز دريابد كه هميشه انسان باقي است يا در بهجت و راحت و نعمت يا با عذاب و نقمت.
خوف كند كه به واسطة مردن ،نقصي به او رسد و تنزّلي يابد ،اين نيز در اثر
جهل به حقيقت مرگ و انسان است.
هـركـه حقيقت اين دو را شناخت ،دانـد كـه مرگ سبب كمال مرتبـه انسانيت است،
چنان كه سيد اوصياء(ع) فرموده :به خدا قسم انس پسر ابيطالب به مرگ و اشتياقش به آن،
بيشتر است از انس طفل به پستان مادر .كسي را كه عقل كامل باشد ،داند كه مرگ انسان را
از اين ظلمتسراي طبيعت ميرهاند و به راحت و نور و سعادت و سرور ميرساند.
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انسان به واسطه مرگ از تنگناي زندان سراي نيستي رهايي يافته ،و در ساحت با
وسعت و عظمت سراي قرار وارد شود ،از محل خوف و الم و بيم و مرض و فقر و نياز فارغ ،و
در منزل راحت و صحت و امن و غنا جاي گيرد .از همنشيني منافقين و اشرار و ظالمين
ديوسار دور ،و به مرافقت ساكنان عالم قدس و محرمان خلوتخانه انس ،مبتهج و مسرور
شود .نيم جاني خسته و دست و پاي شكسته ،از آدمي گيرند و به او زندگاني حقيقي و
حيات سرمدي دهند .كدام عاقل سرور و شادمانيهاي عقلي و لذات حقيقي و حيات ابد و
پادشاهي سرمد را ميگذارد و در وحشتخانه پر از مار و مور و آميخته به انواع معصيت و
مرض و عَنا ساكن ميگردد؟
هان! از وطن اصلي خود ياد آر ،زنهار ديار حقيقي خود را فراموش مكن ،آتش شوق را
دامن زن و شعلة اشتياق به حركت آر ،بال و پر روح قدسي را بر هم زن و گرد و غبار
كدورات عالم جسماني را از آن بيفشان .اين قفس تنگ خالي را بشكن و به آشيان قدس
پرواز كن ،زنجير عاليق را از پاي خود بازكن و خود را از تنگناي زندان عالم ناسوت بِرَهان،
قدم در فضاي دلگشاي عالم الهوت گذار و در صدر ايوان اُنس بر مسند عزت قرار گير.
تا چند گرفتار دام طبيعت ،تا كي محبوس زندان رنج و محنت؟ هر ساعت ،بار غمي تا
چند كشي و هر لحظه جام المي تا چند نوشي ،نيش زهرآلود منافقين تا كي؟ پاي خود از
اين خانه ويران بيرون نه و قدم در گلستان عالم سرور گذار ،دمي ياران و دوستان را ياد آر و
گاهي با ساكنان عالم انوار راز گوي و زماني با رفيقان آن ديار صحبتي دار.
از اموري كه باعث خوف از مرگ شود ،مهاجرت از لذات دنياي دنيّه است.
درمان آن تأمل است در چيزهايي كه از آنها گذشتني است .چگونه عاقل دل به چيزي بندد
كه از آن مفارقت بايد و چارهاي جز مهاجرت از آن نباشد .پس محبت دنيا را از دل بيرون
كن تا از اين خوف و الم فارغ شوي.
خوف آن كه دشمنانش به مرگ او شاد شوند .اين خيال از وسوسههاي
شيطان است .زيرا كه شادي دشمن بعد از مرگ نه به دين ضرر رساند و نه به ايمان ،نه
المي از آن به بدن رسد نه به جان.
خوف آن كه بعد از وفات او اهل و عيالش خوار و ذليل و ضايع و پايمال گردند.
اين خوف نيز از وسوسههاي شيطاني و خياالت فاسد است،
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خوف از عذاب الهي است به واسطه معاصي وگناهاني كه از او سر زده .اين از
انواع خوف ممدوح است كه در آيات و اخبار بسيار مدح صاحبان اين خوف شده ،ليكن باقي
ماندن برخوف و درصدد عالج برنيامدن به توبه و انابه و ترك معصيت ،از غفلت و ناداني
است.
مرگ ،شربتي است براي هركس چشيدني و ضربتي به ناچار به هر فرقي رسيدني.
آرزوي حيات دائمي و تمناي بقاي ابدي ،براي بدن محال است .اگر كسي طول عمر را براي
لذات جسماني بيشتر و كاملتر آرزو كند ،بايد بداند كه در پيري ،مزاج او ضعيف و قوا و
حواس او از كار مانده مختل شود و صحتش زوال پذيرد ،هر لحظه از درد خالي نبوده روز به
روز بدنش در تنزل است تا به حدي رسد كه در نزد مردمان و بسا در نزد اهل و عيالش
نْنُ َع ِّمر ُْه ْنَُ َن ِّ
ْ:
ُون ْ
الْ َيع ِقل َْ
قْ َا َف ْ
كس ُْهْ ِفي ْالخَ ل ِْ
بيمقدار شود ،چنان كه خداوند متعال ميفرمايدَْ « :و ْ َم ْ
و هر كه را عمر دراز دهيم خلقت او را فروكاسته و شكسته گردانيم آيا نميانديشند».
اگر تمناي طول عمر براي كسب فضايل و اخالق حسنه و طاعات و عبادات است،
تحصيل كماالت در پيري در نهايت صعوبت است .اگر صفات بد را از خود دفع نكرد و ريشه
رذايل در دل او مستحكم گشت و به پيري رسيد ،كجا تواند آنها را از خود زايل كند؟ چه،
دفع صفات رذيله موقوف است به تحمل رياضات و مجاهداتي كه در پيري بسي دشوار است.
طالب سعادت ،صفات بد از جمله ،طول اَمل را از خود دور سازد و به عم ِر مقدّر راضي
شده ،به قدر امكان در طاعات و عبادات و تقوي و تحصيل كماالت كوشد .در اين وقت او
مشتاق مرگ بوده و از تقديم و تأخير آن پروا ندارد ،خاطرش به عالَم اعلي متعلق و به
مصاحبت ساكنان حرم قدس ،شايق و هميشه بساط قرب حق را جوياست.
ضد اين خوف ،اطمينان قلب است در امور مذكور كه مطلقا از امثال اين امور بيم و
ترس در دل او راه نيابد .كسي كه خواهان سعادت است بايد اين صفت را تحصيل كند و
چون شاخه ضعيف از هر بادي نلرزد ،بلكه مانند كوه پابرجا باشد .طريقه تحصيل اين صفت
تأمل است در گفتار فوق و كمكم خود را در مواضع بيم و ترس نگاهداشتن و در محل ترس
و خطر ،صبر نمودن تا به تدريج ملكه حاصل شود و در دل او قوت و اطميناني پيدا گردد.
شخص ترسو كودكي است كه جثه مردان دارد ،و مردي است كه طبيعت زنان دارد.
پس كسي كه خود را از زمرة مردان شمارد بايد ترس و خوف بر دل خود راه ندهد .نام مرد
نهادن بر ترسو ،ناگوار و در پيش اهل بصيرت بيارزش و بياعتبار است.
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ديگر از صفات رذيلة وابسته به قوة غضبيه ،ايمني از مكر خداست كه آدمي از عذاب
الهي و امتحانات او ايمن نشيند و در عظمت و جالل او نينديشد و در دل انديشه مؤاخذه او
نداشته باشد .سبب اين غفلت ،جهل و ناداني است يا عدم اعتقاد به محاسبه روز قيامت و
جزاي اعمال نيك و بد ،و يا اطمينان به سعة رحمت و رأفت الهي يا اعتماد به طاعت و
عبادت خويش .اين صفت از صفات مهلكه و موجب عذاب و خسران ابدي است كه سبب آن
يا كفر است يا جهل يا عجب و غرور؛ هر يك از اينها راهي است كه آدمي را به هالكت
رساند.
پس اگر غفلت از عظمت و جالل الهي باشد ،سبب آن جهل و ناداني است؛ و اگر
بياعتقادي باشد منشأ آن كفر و بيايماني است؛ اگر از تكيه به رحمت الهي باشد غرور؛ و
اگر اعتماد به عمل خود باشد عجب است .آيات و اخبار در مذمت ايمني از مكر خدا بسيار
ال َّْْال َقو ُْمْْال ِ
ونْْ:آيا از مكر خدا خود را ايمن
خاس ُر َْ
نْْ َمك َْرْْالل ِْهْْاِْ ْ
است « َا َف َا ِمنُواْ َمك َْرْْالل ِْهْْ َفال َيا َم ُْ
دانستند ،جز مردم زيانكار كسي خود را از مكر خدا ايمن نميداند».
ضد اين صفت ناپسند خوف از خداست و آن بر سه نوع است:
اول  -خوف از گناهاني كه كرده و تقصيراتي كه از او صادر شده.
دوم  -خوف از عظمت و جالل كبرياي خداوند متعال و عذاب او.
سوم  -خوف از هر دو امر مذكور.
بيترديد هر قدر معرفت انسان به عظمت و جالل خداوند متعال بيشتر باشد و به عيوب
و گناهان خود بيناتر شود ،خوف و خشيت او از خدا زيادتر گردد .ادراك قوت قاهره و
عظمت باهره وعزت شديدة خدا موجب اضطراب و خوف شود .زيرا صفات جالل و جمال
خداوند در شدت و قوت غيرمتناهي است ،و احدي را احاطه بر آن صفات و ادراك كُنه آنها
ميسر نيست ،بلكه عقول عاليه بر سبيل اجمال بعضي از آن صفات را دريابد ،آن هم در
حقيقت نه از صفات او بلكه غايت امري است كه عقول ناچيز ايشان به آن رسد و آن را
كمال تصور كند.
نهايت نفوس قدسيه و عقول عاليه ،اظهار عجز است از ادراك صفات جالل و جمال
خداوندي .زبان عقل از اداي شمهاي از اوصاف او گنگ ،و دست انديشه از دامن جاللش
كوتاه ،و پاي وهم را در ساحت قدسش راهي نيست .كمال حسنش از انديشه و از حد عقل
فكرتپيشه بيرون است .اين مرتبه نيز به اختالف عقول مختلف است ،هركه را عقل كاملتر
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ن ْ ِع ِ
عظمت خدا را شناساتر و بيم و خوف او افزونتر است «اِنَّماْ َيخ َ
باد ِْه ْال ُعلَم ُْؤاْ :از
ي ْالل َْه ْ ِم ْ
ش ْ
بندگان خدا تنها دانايانند كه از او ميترسند».
رسيدن مكروهي است كه آدمي آن را تصور نمايد و از بيم
ِ
بيم و خوف ،از تشويش
وصول آن دردمند و ترسان گردد .مكروهات حذركردني بسيار است و مهمترين آنها خوف
دوري از بساط قرب است و خوف از حجاب لذت لقاي خداوند متعال .اين باالترين مراتب
خوف بوده درجة مقربين و صدّيقين است ،از اينجاست كه سيد اولياء صلوات الل عليهم در
ف ْاَصب ُِْرْْ
ِك ْ َفكَي َ ْ
ذاب َْ
ی ْ َع ْ
ت ْ َعل ْ
ص َبر ُ ْ
ال َْ
دي ْ َْو ْ َم ْو ْ
لهي ْ َْو ْ َس ِّي ْ
ني ْياْاِ ْ
اشاره به آن فرموده « َف َهب ْ
ي ْ َْو ْ َربي ْ َ

ی ْ ِفر ِاقكَْْ :گيرم كه بر آتش عذاب تو ای خدای من و سيد و موالی من و پروردگار من
َعل ْ
صبوری كنم چگونه بر فراق تو صبر توانم كرد؟!».
مرتبه خوف از خدا از مراتب رفيع و درجات منيع است و افضل فضايل نفساني و اشرف
اوصاف حسنه است ،زيرا فضيلت هر صفتي به قدر ياري آن است بر سعادت ،و هيچ سعادتي
باالتر از مالقات پروردگار و رسيدن به مرتبة قرب او نيست .اما قرب الهي حاصل نشود مگر
به تحصيل محبت و انس با خدا و آن موقوف است به معرفت او ،و اين معرفت و محبت و
انس حاصل نگردد مگر بـه فكر و ذكر او ،و مواظبت بر فكـر و ذكـر تحقق نپذيرد مگر بـه
ترك دوستي دنيا و لذتها و شهوتهاي آن ،و هيـچ چيـز ماننـد خوف از خدا لذت و
شهوت دنيا را ريشهكن نكند ،از اينرو آيات و اخبار بسيار در فضيلت اين صفت وارد شده
است.
ماْ
خداي تعالي علم و هدايت و رضوان و رحمت را براي اهل خوف عنايت فرموده «اِن َّ ْ
نْْ ِع ِ
َيخ َ
ون» هدايت و
مْْ َيرْهَ ُب َْ
ذينْْهُمْْْل ِ َر ِّبهِ ْ
ديْْ َْوْْ َرح َم ْةْْلِلَّ َْ
َمْا ْء» و نيز فرمايد« :هُ ْ
باد ِْهْْال ُعل َْ
يْْالل َْهْْ ِم ْ
ش ْ

رحمت براي كساني است كه از پروردگار خود ترسانند و نيز فرمايد:

خاف ْ َمقا َْم ْ َربِّ ِْهْ
َْ
ن ْ
« َْو ْل ِ َم ْ

َّتانْ:و هر كس را كه از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است».
جن ِْ
َ
بر طبق آيات و اخبار ،علم و تقوي و ورع و گريه و رجاء ،داللت دارند بر فضيلت خوف
از خدا .چه ،بعضي از آنها سبب خوف و بعضي اثر و بعضي الزم آنند؛ چنان كه علم و معرفت
سبب خوف ،و تقوي و ورع و بُكاء اثر آن ،و رجاء الزم آن است .البته اين فضيلت و مدح تا
وقتي است كه خوف از حدّ نگذرد و االّ مذموم است.
پس خوف از خدا را حدي است كه كمتر از آن ،كمفايده بلكه بياثر است .مَثَل اين
خوف مانند رقّت قلبي اكثر زنان است كه به مجرد شنيدن سخن سوزناكي گريان شوند و تا
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سخن قطع شد به حالت اول برگردند؛ يا مانند خوف كسي كه چيز مهيب و هولناكي ببيند
تا از نظر غايب شد دل او غافل گردد ،چنين خوفي بيفايده بوده موجب نجات نباشد بلكه
وجود و عدم آن مساوي است .اگر خوف از خدا از حدّ بگذرد و به مرتبه افراط رسد ،بسا كه
منجر به يأس و نوميدي از رحمت الهي شود ،اين كفر است و آدمي را از عمل بازدارد .زيرا تا
اميد نباشد در خاطر شوقي و در دل نشاطي به وجود نيايد ،و چون اين شوق و نشاط
برطرف شوند ،كسالت روي داده آدمي از عمل بازماند .لذا اين خوف نزد عقل و شرع ناپسند
و نكوهيده است.
فهميدن حقايق قضا و قدر و ادراك كُنه امور الهي در قوة بشر نيست .هيچ كس از
آنچـه در پس پرده است خبر ندارد و اعتماد بـر طاعت و عبادت خـود ،نيست مگـر از
بيخردي.
كسي عاقبت كار خود را چه داند و چگونه مطمئن شود كه دفتر حال او برنگردد و
احوال دل متبدّل نشود ،چنان كه

از صفات رذيله ،يأس از رحمت خدا است كه از مهلكات عظيمه و گناهان كبيره است.
یْْ
ذينْْاَس َر ُفواْْ َع ْل ْ
يْْالَّ َْ
باد َْ
در كتاب كريم نهي صريح از آن شده چنان كه ميفرمايد« :قُلْْْياْ ِع ِْ

ط ِ
اَن ُف ِ
مْالْ تَق َن ُ
حيمْ:بگو اي بندگان
الر ُْ
هُوْالغ َُف ُْ
ميعاْاِن َّ ُْه ْ َْ
ج ْ
نْالل َْه ْ َيغ ِف ُْرْالذنُ َ ْ
نْ َرح َم ِْةْالل ِْهْاِ َّْ
واْم ْ
سهِ ْ
وبْ َ
ورْ َّ
من كه بر خويشتن زيادهروي روا داشتهايد از رحمت خدا نوميد مشويد در حقيقت خدا همه
گناهان را ميآمرزد كه او خود آمرزنده مهربان است» ،و از آيات ديگر معلوم ميشود كه يأس
از رحمت خدا كفر است و ضد آن ،رجاء است.
رجاء عبارت است از سرور و انبساط در دل به جهت انتظار وصال محبوبي .اين سرور و
انبساط وقتي رجاء است كه آدمي بسياري از اسباب رسيدن به محبوب را فراهم نمايد ،و االّ
توقع چيزي بدون تهيه اسباب آن ،رجاء نيست .اگر انسان زمين دل را از خس و خار اخالق
ذميمه پاك كرده تخم ايمان در آن بپاشد و آب طاعت بر آن جاري سازد ،اميدوار باشد به
لطف پروردگار كه او را بيامرزد و از سوء خاتمه نگاه دارد؛ اين اميدواري رجاء محمود بوده در
نزد عقل و شرع پسنديده است.
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كسي كه تخم ايمان در زمين دل نيفكند و يا بيفكند وليكن مشحون به رذايل صفات و
مستغرق لُجّه شهوات و لذات دنيوي بوده آن را به آب طاعت سيراب ننمايد و چشم مغفرت
داشته باشد ،رجاء نخواهد بود .رجاء وقتي است كه محب در قبال توقع محبوب خويش،
تمام اسباب وصال را فراهم كند مگر آنچه را كه از قدرت او بيرون است ،آنگاه فضل و كرم
خدا او را از سوء عاقبت و ايمانش را از شر شيطان و دل وي را از هوي و هوس محافظت
نمايد .پس آيات و اخبار وارده در مدح و فضيلت رجاء ،مخصوص است به صاحبان عمل
خالص كه به دنيا و لذات آن فرونرفته باشند.
از چيزهايي كه باعث اميدواري مؤمنين است ،بعضي آيات قرآنيه و احاديث نبويه است
كه مالئكه مقربين و انبياء مرسلين صلوات الل عليهم اجمعين براي اهل ايمان طلب مغفرت
كنند ،البته كه دعاي ايشان مقبول درگاه الهي ميشود چنان كه خداوند متعال ميفرمايد:
الئِ َ
ض ْ :فرشتگان به سپاس
ونْ ْل ِ َمنْْ ِفيْ ْاالَر ِْ
ِحمدْ ْ َربِّهِ مْْ ْ َْوْ ْ َيس َتغ ِف ُر َْ
ح َْ
« َْوْ ْال َم ْ
ونْ ْب َ
ك ُْةْ ْ ُي َسبِّ ُ
پروردگارشان تسبيح ميگويند و براي كساني كه در زمين هستند آمرزش ميطلبند».
از جمله عوامل نجات مؤمنين ،شفاعت شافع روز قيامت و ائمه طاهرين عليهمالسالم
است .چون عرصة قيامت برپا شود ،آن حضرت ،خود و آل طاهرينش دامن شفاعت برزنند و
كمر عذرخواهي نامهسياهان برميان بندند و عفو گناهان مؤمنين را از درگاه الهي مسئلت
نمايند ،چنان كه خداوند مهربان بر آن برگزيده جهانيان وعدة قبول شفاعتش را داده
یْْ:و بزودي پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا
كْْ َف َترض ْ
طيكْْ َرب َْ
َْ
فْْ ُيع
ميفرمايدَْ « :وْْ َل َسو َْ
خرسند گردي».
از بشارتهاي وارده معلوم ميشود كه مؤمن در دوزخ مخلّد و ابدي نيست و آيات و
اخبار بسيار داللت دارد بر اين كه خداوند متعال آتش دوزخ را براي كفار خلق كرده و با آن
باد ُْهْ :اين آتشی است كه خدا بندگانش را به آن
ك ْ ُيخَ ِّو ُْ
مؤمنين را ميترساند «ذل ِ َْ
ف ْالل ُْه ْب ِِْه ْ ِع َ

ذيْْك َّ
يْْ:جز نگونبختترين
بْْ َْوْْتَ َول ْ
َذ َ ْ
يْْ-الَّ ْ
ال َّْْاالَش َق ْ
الْْ َيصليْهاْ ْاِ ْ
بيم ميدهد» و ميفرمايدْ « :

مردم در آن درنيايد ،همان كه تكذيب كرد و رخ برتافت».
آدمي چون عاليم مرگ را تقريبا در خود احساس كرد ،اصلح به حال او غلبه رجاء
است ،زيرا خوف تازيانة عمل است و در آن هنگام وقت طاعت و عمل به سر آمده ،چه بسا
حب خدا شود .پس انسان بايد با كمال اميدواري به سوي خدا رفته و
خوف باعث كمي ّ
شايق لقاي او باشد ،تا شاد و فرحناك از دنيا رود.
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كدام شادي از اين باالتر كه محب پيش محبوب خود رود و با او مالقات نمايد؟ چنان
كه هيچ المي شديدتر از اين نيست كه عاشق از معشوق خويش مفارقت كند .پس مسكين و
بيچاره كسي كه دوستي فرزند و عيال و مال و مقام بر او غلبه كند و محبوبهاي او در دنيا
بمانند .در اين صورت مرگ بر او مانند بيرون رفتن از بهشت است ،و اين اولين الم اوست
عالوه بر عذاب شديدي كه بعد از مرگ به او رسد .اما كسي كه دل به دنيا نبسته و به قدر
امكان طاعت خدا به جا آورده ،مرگ بر او رهايي از زندان است و اين اولين سرور و شادماني
اوست عالوه بر نعمتهايي كه پس از مرگ براي او آماده و مهياست.

رذيله ديگر ،ضعف نفس است .عالمت اين صفت خبيثه ،عجز و زبوني و اضطراب است
در وقت وقوع حادثه يا نزول بليّه و متزلزل شدن به هر ناماليم جزئي .صاحب اين صفت در
پيش ارباب بصيرت خوار و بيمقدار است و الزمة آن ،ذلت و عدم مهابت است و كناره
جستن از كارهاي بزرگ و امور عاليه و مسامحه در امر به معروف و نهي از منكر و اضطراب و
تزلزل به اندك چيزي از بالها .پيوسته قلب او مضطرب و لرزان و هميشه از حوادث دنيا
خائف و ترسان است ،هر ساعت در تشويشي و غمي و هر لحظه در بيمي و المي.
ع)
در خبر است كه بنده مؤمن از ذلت نفس ،بَري است .حضرت صادق( ميفرمايد:
خداوند متعال بندة مؤمن را در هر كاري اختيار داده ليكن اجازه نفرموده كه خود را خوار و
ذليل نمايد « ْوْلِل ِْهْال ِع َّز ُْةْ ْوْلِرسول ِ ِْهْ ْوْلِلم ِ
نينْْ:ع ّزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آنِ مؤمنان
ؤم َْ
َ ُ
َ َ ُ
َ
است» پس بندة مؤمن بايد هميشه خود را عزيز بدارد و ذليل ننمايد .مؤمن بايد از كوه
محكمتر باشد ،چه به تيشه از كوه چيزي توان شكست اما از دين و ايمان مؤمن چيزي
شكسته نشود.
ضد اين صفت ،عزت نفس و محكمي دل است و آن ،تحمل اموري است كه بر او روي
آورَد كه مانند گياه ضعيف از هر بادي نلرزيده چون كوه استوار باشد .در خبر است كه مؤمن
صاحب صالبت و مهابت و عزت است .حضرت باقر(ع) فرموده كه خداوند متعال به بندة خود
سه خلعت كرامت ميفرمايد :عزت در دنيا و آخرت ،ظفر در رستگاري دنيا و آخرت ،و
مهابت در دل ظالمين و اهل معصيت.
اين صفت شريف ،افضل بيشتر صفات و سرآمد اكثر ملكات است .صاحب آن ،نه از
دوستي ابناي روزگار شاد و نه از دشمني ايشان بيمناك است ،نه از مدح ايشان خرّم و نه از
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مذمّت ايشان غمناك است .حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :اگر همه عالم شمشيرها
كشند و به پشتيباني هم ،روي به من آرند ،تفاوتي در حال من نكند.
هر كسي را كه اين صفت عنايت گرديد ،صحت و مرض بلكه موت و حيات در نظر او
يكسان است ،از گردش روزگار و تقلّب ليل و نهار مطلقا متأثر نگردد .اين ملكه فاضله صفتي
نيست كه هر كسي بتواند به آن رسد ،و چشمهاي نيست كه هر كسي از آب آن بنوشد ،و
سراپردهاي نيست كه هر فردي گرد آن بگردد .ميداني است كه جز دليران معركه مردانگي
در آن جوالن نكنند ،و راهي است كه جز نامداران وادي شيردلي در آن قدم ننهند.

از جمله صفات رذيله دنائت همت است و آن ،پستي طبع و قصور همت است از طلب
كارهاي بزرگ و خطرناك .اين صفت ،نتيجه كمدلي و ضعف نفس است و ضد آن ،علوّ همت
است كه آدمي سعي نمايد در تحصيل مراتب و مناصب عالي و طلب كارهاي عظيم .صاحب
اين صفت عالي ،به امور جزئي و حقير سر فرود نيارد و به طمع منافع پست دنيوي ،خود را
نيااليد و از بيم ضرر و خطر ،دست از مطلوب خويش برندارد ،دنيا و مافيها در نظر او خوار و
لذات جسماني در پيش او بياعتبار ،نه از رو كردن دنيا به او شاد و فرحناك و نه از پشت
كردنش محزون و غمناك.
صاحب علوّ همت اگر قدم در راه طلب نهاد و درصدد تحصيل مقصود برآمد ،نه او را بيم
جان است و نه پرواي سر ،نه از شمشير ترسد و نه از خنجر .چون اين صفت به مرتبة كمال
رسد ،صاحب آن طالب مقصد اعلي گردد و كمال ايمان در دل او به هم رسد و از مرگ
نهراسد .علوّ همت ،نتيجه شجاعت نفس است كه باالترين فضايل نفساني و اعظم مراتب
انساني است.
هر كه درصدد طلب چيزي برآيد و كمر اجتهاد در آن بر ميان بندد البته آن را مييابد.
كساني كه در راه خدا سعي كنند ،خداوند متعال راه و منزل خود را به ايشان مينمايد « َْوْ
عْال ُمح ِ
نينْ:و كساني كه در راه ما كوشيدهاند به
س َْ
نْالل َْهَْْل َم َْ
َناْوْاِ َّْ
س ُبل َْ
ذينْجاهَ ُدواْفيناْ َلنَه ِد َيَن َُّه ْ
الَّ َْ
مْ ُ
يقين راههاي خود را بر آنان مينماييم و در حقيقت خدا با نيكوكاران است».
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صفتي از صفات رذيله بيغيرتي است و آن كوتاهي و اهمال است در محافظت آنچه
نگهداري آن بر انسان واجب و الزم است از دين و عِرض و اوالد؛ اين صفت خبيثه از مهلكات
عظيمه است .حضرت پيغمبر(ص) فرمود :دل مرد بيغيرت ،سرنگون است .ضد اين صفت،
غيرت است و آن نتيجه شجاعت و قوت نفس ميباشد كه از فضايل و ملكات شريفه است.
هر كه از اين صفت خالي است نشايد او را در زمرة مردان واقعي شمرد.
غيرت ،حفظ دين و عِرض و اوالد خود است ،و براي محافظت هر يك مرتبهاي است كه
صاحب غيرت از آن تجاوز نكند.
رد بدعتِ كسي كه در دين بدعت نهد و خوار داشتن
غيرت در دين ،سعي است در ّ
كسي كه به دين اهانت كند و دفع ادعاي اهل باطل و ردّ شبهه منكرين .بايد در ترويج
احكام دين ،الزمة جد و جهد را به عمل آورد و در نشر مسائل حالل و حرام نهايت مبالغه
نمايد ،و در امر به معروف و نهي از منكر مسامحه نكند و با كساني كه آشكارا معصيت
ميكنند ،بيضرورت سازش و دوستي ننمايد.
غيرت در عِرضِ خود آن است كه از حال او غافل نباشد و در ابتداي ام ِر منتهي به
فساد ،اهمال نكند ،و زن خود را از ديدن نامحرم محافظت نمايد .سزاوار است كه مرد ،خود
را در نظر زن با صالبت و مهابت بدارد .مقتضاي غيرت بر اوالد آن است كه هميشه مراقب
احوال او باشد و غذاي او را از راه حالل مهيا سازد .زيرا طفلي كه گوشت او از غذاي حرام به
وجود آيد ،بسا كه طبيعت او با خباثت سرشته گردد ،و نيز چون به حدّ تميز رسد ،او را
احكام دين و آداب نيكان بياموزد .مقتضاي غيرت ،منع زنان است از شنيدن حكايات
شهوتانگيز و سخنان عشرتآميز و مصاحبت پيرزناني كه با مردم آمد و شد دارند.
صفت غيرت گرچه در نظر عقل و شرع پسنديده است ،اما بايد به حدّ افراط نرسد كه
مرد به اهل و عيال خود بدگمان شده بر آنها تنگ بگيرد و درصدد تجسس باطني برآيد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :بعضي از انواع غيرت را خدا و رسول او دشمن دارد ،از جمله
اين كه مرد بيجهت بر عيال خود غيرت نمايد .بِالجمله افراط در تفحص و تفتيش احوال
اهل و عيال ناپسند و با طريقه شرع موافق نيست زيرا كه در آن وقت ،مرد از گمان بد خالي
نباشد و اين شرعا مذموم است.
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يكي از صفات رذيله ديگر شتابكاري است كه آدمي به مجرّد امري كه از خاطرش
خطور نمايد اقدام بر آن كند ،بدون آن كه اطراف آن را مالحظه نمايد و در عاقبت آن
بينديشد .اندكي تفكر معلوم مينمايد كه سبب كلي در فروختن دين به دنيا و معاوضة نعيم
آخرت به زخارف اين عاريتسرا ،عجله و شتاب است .عجله از راههاي شيطان است و آن
لعين بسياري از فرزندان آدم را با اين صفت به هالكت رسانيده .از حضرت پيغمبر(ص) روايت
است كه فرمود:
چون نفس انسان از عالم امر برخاسته ،در سلسلة ايجاد ،اقرب مخلوقات است به خالق
عالم ،و برترين لذت او سرور از صفات كماليه خدايي است .پس انسان عاقل در صدد تحصيل
سلطنتي باشد كه آن را زوالي نيست و سعادتي خواهد كه آخري ندارد ،بقائي جويد كه فناء
را در آن راه نباشد ،عزتي طلبد كه در پي آن ذلت نباشد ،غنايي كسب كند كه به فقر
نينجامد ،كمالي جويد كه از نقص عاري باشد .اين همه از صفات كماليه خدايي بوده و طالب
آن ،طالب كماالت است .همه پيامبراني كه آمدند ،دامن همت بر ميان زده به دعوت خلق
ذين ْا َمنُواْماْ َلكُمْْ
پرداختند و با صدايي بلند كه اقطار عالم را فراگرفت ندا كردند كه «ياْ اَي َهاْالَّ َْ
تاعْ
نْْاال ِخ َر ِْةْْ َفماْ َم ُْ
يوةْْالدنياْ ِم َْ
ح ِْ
يْْاالَر ِْ
فيْْ َسبيلْ الل ِْهْْاَثا َقلتُمْْ اِ َل ْ
ُمْْان ِف ُرواْ ْ
قيلْْ َلك ُْ
اِذاْ َْ
ضْْا ََرضيتُمْ بِال َ

يوةْالد ِ
ليلْْ:اي كساني كه ايمان آوردهايد شما را چه شده است كه چون
الْ َق ْ
يْاال ِخ َر ِْةْاِْ ْ
نياْف ْ
ح ِْ
ال َ
به شما گفته ميشود در راه خدا بسيج شويد سنگينبار و زمينگير ميشويد آيا به جاي
آخرت به زندگي دنيا دل خوش كردهايد؟ متاع زندگي دنيا در برابر آخرت جز اندكي نيست».
اي گرفتاران نفس و اسيران وسوسههاي دروني ،از اسب خودسري فرود آييد و با تازيانة
عقل بر احساس و عاطفه خود حكومت كنيد تا صفات كماليه خدايي را در خود ايجاد
نمائيد ،زيرا اين صفات است كه جمال و جالل حق را به انسان نمايانده او را وادار كند كه
ذيْ
ي ْلِلَّ ْ
ت ْ َوجهِ َْ
جه ُْ
همچو خليل خدا از عشق ماه و ستاره و آفتاب رخ بتابد و بگويد «اِن ْ
ي ْ َو َّ

نيفاْ ْو ْماْ َانَ ِ
َف َ
ِكين :من از روي اخالص پاكدالنه روي خود را
نْ ْال ُمشر َْ
اْم َْ
اتْ َْوْاالَر َْ
مو ِ ْ
الس ْ
ضْ َ
ط َْر ْ َّ
ح ْ َ
به سوي كسي گردانيدم كه آسمانها و زمين را پديد آورده است و من از مشركان نيستم».
غرض كلي از بعثت انبياء ،خواندن خلق است به كشور بيپايان تا در آنجا تاج سَروري
بر سر نهند ،و به چنان زندگي فائز شوند كه مرگ ندارد ،به عزتي رسند كه مذلت در قفايش
نيست .اما شيطان ايشان را به شتاب اندازد و به سروري دنيا خواند ،چون ميداند كه اين را
غم و نزاع و كدورت خالي نه ،تا به اين سبب از ياد
بقايي نيست و چند روز آن هم از همّ و ّ
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آخرت غافل و از فكر مُلك باقي بيرون روند ،بلكه از زهد و سبكباري در دنيا كه خود
پادشاهي نقد است ،بازمانند و بندة شهوت و غضب گردند .پس چه مغروري و بيخردي است
كه فرزند آدم بنده شهوت و غضب خويش گردد.
شتابكاري منشأ خسران در دنيا و آخرت است ،و طريق درمانش آن است كه انسان ياد
فساد عاقبت آن كند كه هم سبب خفت و خواري در نظر مردمان است و هم موجب ندامت
و پشيماني ،و متذكر شرافت تأمل و تأني گردد كه صفت انبياء و اوصياء است .پس با خود
عهد كند كه هيچ فعلي را بدون تأمل نكند و طمأنينه و سكون را ظاهرًا و باطنا در جميع
حركات و سكنات شعار خود سازد ،تا صفت خبيثه عجله ،مرتفع و وقار و طمأنينه براي او
حاصل گردد.
ضد صفت عجله ،وقار است و آن ،آرامش و اطمينان نفس است در گفتار و كردار و
حركات و سكنات پيش از شروع و بعد از آن ،تا هر جزئي از آن كار را به موافقت فكر و تدبير
انجام دهد.
تأمل پيش از وقوع را توقف گويند و تأمل بعد از شروع را تأنّي نامند .پس وقار شامل هر
دو است و آن ،نتيجه قوت نفس و پُردلي است كه از شرايف صفات و فضايل ملكات است و
كمتر صفتي است كه به شرافت آن رسد .انبياء و اوصياء و برگزيدگان خدا را به اين صفت
مدح كنند .پس سزاوار است كه مؤمن پيوسته شرافت اين صفت را در نظر داشته و خود را
در اعمال و افعال و اقوال بر آن بدارد تا وقار عادت و ملكه او گردد.

رذيله ديگر ظن بد بردن به مردم است ،اين صفت نتيجه جبن و ضعف نفس است .زيرا
ترسوي ضعيفالنفس به هر خيال فاسدي كه به خاطرش گذرد و به قوة واهمه او درآيد
مْ َ
معتقد شود و پي آن رود؛ اين صفت از مهلكات عظيمه است « َْوْ َ
ماْ
وءْ َْوْكُن ُتمْْ َقو ْ
الس ِْ
ظ َّْ
ظنََنَ ُت ْ
نْ َّ

ورا ْْْ:و گمان بد كرديد و شما مردمي در خور هالكت بوديد» .حضرت
ُب ْ
ميفرمايد :بايد امر برادران مؤمن خود را به بهترين محامل حمل كني و به سانحهاي كه از
برادر مؤمن تو سر زده ،گمان بد به او نبري ،مادام كه محمل خوبي از براي آن بيابي.
بيترديد كسي كه دربارة مؤمنين سوءظن كند ،بد باطن است و همه را مِثل خود
پندارد و خباثت باطنش عاقبت به ظاهر او نيز سرايت كند .س ّر آن كه اين صفت عالمت
اميرالمؤمنين(ع)
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خباثت نفس است و از القاي شيطان ،اين است كه جز پروردگار متعال كسي از باطن ديگري
آگاه نيست و هيچ دلي را به دل ديگري راهي نه.
پس چگونه معقول است كسي كه چيزي را ندانسته و به چشم خود نديده ،در حق
ديگري اعتقاد نمايد ،و نداند اين گمان بد را شيطان به دل او انداخته است؟ چگونه انسان
عاقل خبري را كه شيطان آورده قبول نمايد و حال آن كه ميداند او از هر فاسقي فاسقتر
جاءكُمْْ ِ
یْماْ َف َعلتُمْْ
واْعل ْ
صيبواْ َقو ْ
فاسقْْبِن َََبْاْ َف َت ََب َّينُواْا ْ
ذينْا َمنُواْاِ ْ
است« :ياْاَي َهاْالَّ َْ
ِح َ
ِجها َل ْةْ َفتُصب ُ
ماْب َ
نْ َ
َنْتُ ُ

ِ
مينْ:اي كساني كه ايمان آوردهايد اگر فاسقي برايتان خبري آورد نيك وارسي كنيد مبادا
ناد َْ
به ناداني گروهي را آسيب برسانيد و بعد از آنچه كردهايد پشيمان شويد» .پس جايز نيست
كه شخص مؤمن سخن آن ملعون را تصديق كند ،اگرچه بعضي قرائن خارجي هم به آن
ضميمه گردد.
مراد از سوء ظن كه شرعا مذموم و از آن نهي شده ،ظنّي است كه آدمي بر دل خود راه
دهد و سپس نفس را به جانب آن مايل كرده طرف بدي را ترجيح دهد يا آن را اظهار نمايد.
اما مجرد خطور امري به دل بدون ترجيح آن ،سوء ظن نيست .امتياز بين گمان بد و مجرد
خطور امري در دل چنين است كه اگر آن تصور باعث تغيير دل او نسبت به فردي شود،
مثالا كراهت يا نفرتي در او پديد آيد ،سوءظن است و دفع آن الزم ،ولي محض خطور به دل
ض ْال َّ
ن ْال َّ
واْوْ
س َْ
م ْ َْو ْ ْ
نْاِث ْ
ن ْ َبع َ ْ
نْاِ َّْ
ثيرا ْ ِم َْ
ك ْ
را مؤاخذهاي نيست« :ياْ اَي َهاْالَّ َْ
ذين ْا َمنُواْاج َتنِ ُبواْ َ
ج َّ
التَ َ
ظ ِّ
ظ ِّ
س ُ
ضا ْ َا ُي ِ
تا ْ َف َ
ابْ
نْْالل َْهْْتَ ْو ْ
ك ِْرهتُ ُموُْهْْ َْو ْات َّ ُقواْالل َْهْْاِ َّْ
َخيهْْ َمي ْ
مْْا ِْ
ُلْْ َلح َْ
َنْْ َياك َْ
َح ُدكُمْْ ا ْ
ح ْ
ُمْْ َبع ْ
ضك ْ
بْْ َبع ُ
ال َيغ َت ْ
ْ
بْْا َ

َرحيمْ :اي كساني كه ايمان آوردهايد از بسياري از گمانها بپرهيزيد كه پارهاي از گمانها
گناه است و تجسس مكنيد و بعضي از شما غيبت بعضي نكند ،آيا كسي از شما دوست دارد
كه گوشت برادر مردهاش را بخورد؟! از آن كراهت داريد پس از خدا بترسيد كه خدا توبهپذير
مهربان است».
چون گمان بد موجب شقاوت ابدي است ،به اين جهت شارع مقدس نهي كامل فرموده
از اين كه آدمي كاري كند كه سبب بدگماني ديگران شود ،چنان كه حضرت رسول اكرم(ص)
فرموده :از مواضع تهمت بپرهيزيد .حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم نيز فرموده :هر كه خود
را به محل تهمت درآورد ،مالمت نكند كسي را كه به او بدگمان گردد .حتي عالم پرهيزكار و
معروف به صالح و ديانت در بين مردم ،خيال نكند كه كسي به او گمان بد نميبرد .زيرا هر
فردي گرچه اعلم جميع مردم باشد ،همه او را به يك نظر ننگرند ،بلكه اگر جمعي كثير،
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ظاهرًا و باطنا ،همه افعال او را حمل بر صحت نمايند ،جمعي ديگر هستند كه طالب عيوب
او بوده و هميشه در صدد اتهام به او باشند.
دشمن حسود نمينگرد مگر به چشم دشمني ،پس هر عمل خيري كه از آدمي بيند
بپوشاند و درصدد تجسس عيوب او باشد و همه را مانند خويش پندارد؛ چون خود رسوا
شده ،رسوايي او خواهد و عيوب او ظاهر سازد تا مردم از فكر او بيرون روند و زبان ايشان از
او كوتاه گردد .پس بر هر مؤمن است كه خود را از موضع تهمت دور دارد تا بندگان خدا به
او گمان بد نبرند و به معصيت نيفتند و او شريك معصيت ايشان نگردد ،زيرا هر كه سبب
معصيت ديگري شود در گناه او شريك است.
راه درمان گمان بد آن است كه بعد از مالحظه فساد آن و شرافت ضدش كه گمان
نيك است ،از هر كس سوء ظني به خاطرش رسيد ،اعتنا نكرده دل خود را با او بد نسازد و
رفتارش را با او تغيير ندهد و تفقّد و اكرام و احترام نسبت به او را نه تنها كم نكند ،كه در
تعظيم و دوستي او بيفزايد و در خلوت او را دعا نمايد ،تا بدين سبب شيطان به غيظ آمده از
خوف اين تعظيم و احترام ،ديگر گمان بد به خاطر او نيفكند.
اگر خطا يا لغزشي از مؤمني مشاهده نمودي ،بايد او را در خلوت نصيحت كني ،نه اين
كه شروع به غيبت و بدگويي او نمايي .بايد از خطاي او محزون باشي چنان كه از لغزش
خود محزون ميشوي و غرض تو از نصيحت ،نجات او از هالكت باشد .چون چنين رفتار
نمايي ،بر تو ثواب حزن بر خطا و نصيحت و نجات او ،هر سه جمع شود.
انسان بايد به هيچ مؤمني گمان بد نبرد و گفتار و كردار او را حمل بر بدي ننمايد ،بلكه
هر عملي كه از او بيند و هر سخني كه از او شنود ،به بهترين محامل حمل كند .اما اگر
گمان بد او مطابق واقع و راست شود كه سبب زيان ديني و دنيوي باشد ،حزم و احتياط به
جا آورد و امور دين و دنياي خود را به او وانگذارد تا ضرر و خسراني به او نرسد.

امراض قوة جذب بيش از حد شمار است و مهمترين آنها شهوت ،بطالت ،حزن و حسد
است؛ اولي از جهت افراط ،دومي از تفريط و سومي و چهارمي از ردائت است.
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پيش از اين به طريق اجمال شرحي بر مذمّت حرص و آز در طلب لذت از مأكوالت و
مشروبات بيان شد.
حرص بر شهوت ،از بزرگترين اسباب نقصان ديانت و ضعف و الغري بدن و اتالف مال و
اضرار عقل و از بين رفتن آبرو است .عالج آن انصراف فكر و خيال است از محبوب مادي به
قدر طاقت ،و اشتغال به علوم دقيقه و مجالست با همنشينان فاضل و تسكين قوة شهوت به
استعمال عوامل مشروعه و خودداري از طعام و شراب به حدي كه قواي بدني را ضعفي رسد،
به شرطي كه منجر به سقوط نشود.
سرور اتقياء حضرت علي(ع) فرموده :صبر دو قسم است ،يكي به وقت مصيبت و نزول
بليّت كه بنده در تحمل صعوبت آن طريق مردانگي پيش گيرد .ديگري منع نفس بهيمي
است از ارتكاب به معصيت و امر نامشروعي كه رونمايد و در تج ّرع مرارت ترك آن ،دندان
صبوري بر جگر نهد.
و نيز آن بزرگوار ميفرمايد ذكر دو قسم است :يكي چون حرامي پيش آيد از آن
منصرف شده از خداي خويش ياري طلبد ،و به نفس خودكام كه به لذت حرامي ديدة هوس
گشاده ،خشم الهي را ياد نموده ترك آن معصيت نمايد .ديگري چون مصيبتي پيش آيد ياد
حق كرده رضا به قضاي او دهد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :ورع و پرهيزكاري را رعايت كن كه ورع ،زينت مؤمن و
ستون دين است و انسان به كمند ورع به اوج مرتبه مقربين صعود نمايد .همچنين آن
حضرت فرمود :ورع مانند كشتي است ،همچنان كه در دريا جز كشتينشينان از ورطه
هالكت نجات نيابند ،انسان نيز بدون ورع از امواج هوسهاي نفساني و غرقاب هالكت به
ساحل نجات نرسد.
(ص)
حضرت خاتماالنبياء ميفرمايد :بندهاي كـه دست بـه دعا برداشته و نياز خـود را از
درگاه الهي مسئلت نمايد ،در حالي كه خورش و پوشش او از طريق حرام باشد ،چگونه دعاي
او مستجاب شود؟! و نيز فرموده :اگر كسي از امت من ترك شهوتي از شهوات دنيا كند،
خداوند متعال او را از فزع اكبر ايمن گرداند .حضرت صادق(ع) فرمود :ترك لقمهاي از حرام
نزد حقتعالي از دو هزار ركعت نماز سنتي خوشتر است.
حضرت حسين(ع) فرموده :يكي از اصول كفر ،طمع است كه بال همت آدمي را بسته و
از طيران به اوج عزت محروم نموده است .طمعكار غافل است كه ابواب حاجتگزاري خداي
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رحمان هر آني گشاده ،و پيك نالة خُرد و بزرگ را براي عرض مطالب دو جهاني بار داده ،و
جذبة رحمتش از گريبان احتياج بندگان دستبردار نيست.
طمع و سؤال ،داس محامد خصال بوده و اعظم شدايد است .خوشا به صاحبهمتاني كه
چشم طمع از احسان خلق دوخته و خار و خس ياري ديگران را به آتش استغناء سوختهاند.
ايشان هرچند فقير و تنگدست باشند ،در شمار اغنياء و سلك توانگران محسوبند .حضرت
رسول اكرم(ص) فرمود :بينيازي به بسياري مال نيست ،بلكه بينياز كسي است كه نفس او
غني باشد.
اي دل شوم خودكام كه اسير نفس گشتهاي ،اي بيتميز حالل و حرام ،اي مجوس
آتشكدة حرص و آز ،اي محبوس زنجير آرزوهاي دور و دراز ،تا چند پشت به فرمان خدا
كني و گنجينه دل از نقد ورع تهي گرداني و راه هوي و هوس رَوي و از طي مراحل تكليف
بازماني و هماي همت را چون كركس به مردارخواري اندازي؟ سعادتمند كسي كه دست
حرص و آز از دامن لذات نفساني كشيده و مرغ روحش از تنگناي قفس هوس رهايي يافته و
در اوج علوّ همت و فضاي روحانيت به پرواز آيد.

بطالت مقتضي حرمان دو جهاني است ،چه اهمال در رعايت مصالح ،انسان را به
بدبختي دنيوي رساند ،و غفلت از اكتساب سعادت ابدي او را به فالكت اخروي كشاند .زيرا
سبب اصلي براي حصول غايت ايجاد كه مستدعي افاضه جود واجب تعالي است ،توجه
ميباشد .پس اهل بطالت در حقيقت با خالق خويش در مقام دشمني و نزاعند چه ،بطالت
متضمن اين فساد است و نيازي به شرح قبح و مذمت آن نيست.
اما دونهمتي و پستطبعي و رذايل تابع آن ،مانند مهانت و حقارت نفس و طفيليگري
و زوال حشمت و جالل ،مستغني از تقرير و بيان است و انواع امراض و آالم كه از اسراف و
تجاوز از حد پديد آيد ،در علوم طبي معلوم و مقرر است.

حزن ،تألّم نفس است از فقد محبوبي يا از فوت مطلوبي ،و سبب آن حرص است بر
مقتضيات جسماني و شهوات بدني و حسرت بر فقدان و فوت آن .البته اين حالت كسي
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راست كه بقاي محسوسات و لذات را ممكن داند و وصول به جملگي مطالب و مقاصد تحت
تصرف را ناممتنع شمرد.
شخص مبتال به مرض حزن ،اگر بر سر عقل آيد و شرط انصاف نگه دارد ،داند كه عالم
جسمانيات را ثبات و بقايي نباشد بلكه باقي و ثابت ،امورِ عالَمِ عقل است .پس طمع بر محال
نكرده از فوت اندوهگين نشود و بر تحصيل مطلوبات كمالي ،همت خويش گمارد .در اين
حال ،ديگر متأسف و متألم از فقد و زوال محبوب مادي نگردد ،به امني رسد بيفزع و خرّمي
يابد بيجزع و مسرّتي حاصل كند بيحسرت و ثمرة يقيني يابد بيحيرت ،و االّ اسير حزن و
المي شود بيانتها و هيچگاه از فقد مطلوبي و فوت محبوبي خالي نماند.
اقتداء بر عادت و اخالق جميله آن است كه سالك اليالل به موجود خشنود شود و به
مفقود تأسف ننمايد .در اصناف خلق و اختالف خواستهها و معاش ايشان تأمل كند كه
بْْبِماْ َل َديهِمْْ
ُلْْ ِحز ْ
هريك به نصيب و قسمت خويش تا حدي راضي و خشنود است «ك ْ
ون ْ :هر دستهاي به آنچه نزدشان است دل خوش كنند» .اگر طالب فضيلت همين سنت
ِح َْ
َفر ُ
و طريق را برگزيده از پيروي مناهج و تحصيل منافع كمالي به سرور و لذات برنگردد ،برتر از
آن جماعتي است كه به قيد جهالت و بند ضاللت گرفتارند .چه او محقّ است و ايشان
مُبطل ،او مُصيب است و ايشان مُخطي ،او صحيح و سليم و ايشان سقيم و شقي ،بلكه او وليّ
الْْ َ
الْْهُمْْْ َيح َز ُنو َْنْْ:آگاه باشيد كه بر
مْْ َْوْْ ْ
فْْ َعلَيهِ ْ
خو ْ
ياءْْالل ِْهْْ ْ
نْْاَو ل ِ َْ
خدا و ايشان اعداي او «َْاالْْاِ َّْ

دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين ميشوند»
حزن حالتي است كه مردم آن را به سوء اختيار خود ايجاد كنند .دليل انحراف صاحب
حزن از امور طبيعي ،فقدان رغبت و نوميدي از مطلوب خويش است .اگر كسي به نظر
حكمت در اسباب حزن تأمل كند ،دريابد كه حزن نه ضروري است نه طبيعي ،و محزون
سلْوَت يابد .چنان كه مبتاليان به مصيبت
سرانجام به حالت طبيعي بازگشته ،سكون و َ
عزيزان و دوستان كه حزني فزون از حد بر ايشان عارض شده ،بعد از گذشت اندك مدتي ،به
نشاط و فرح آمده و به كلي آن را فراموش كردهاند .همچنين كساني كه به فقد مال و مِلك
روزي چند به اندوه و غم گرفتار شدهاند ،كمي بعد ناراحتي ايشان به آرامش و تسلّي خاطر
تبديل گشته است.
كمترين مراتب شكرگزاري آن است كه امانت الهي را با خشنودي و خوشدلي به خدا
داده در اجابت شتاب نمايند ،خاصه آنجا كه مُعِ ّر افضل دادهها بگذارد و اخسّ را بستاند .مراد
از افضل ،نفس و عقل است كه نه دست متعرّضان بدان رسد و نه سركشان و زورمندان را بر
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آن طمع شركت افتد و در اخذ اخس ،هم رعايت جانب ماست و هم حفظ عدالت در ميان
همنوعان ما ،لذا نبايد از فقدان چيزي محزون شويم.
يكي از بزرگان فرمايد :اگر دنيا را يك عيب بيش نبود كه عاريتي است ،شايسته است
كه شخص باهمت بدان التفات ننمايد ،چنان كه ارباب همت از به عاريت گرفتن تجمالت آن
ننگ دارند .از حكيمي پرسيدند سبب فرط نشاط و قلت حزن تو چيست؟ فرمود :من بر
چيزي دل ننهم تا از مفقود شدن آن اندوهگين شوم.

حسد از مشكلترين امراض و بزرگترين معاصي است و از هر امري فساد آن به قلب
بيشتر است ،و اول خطيئهاي بود كه در روي زمين واقع شد .حقتعالي پيغمبر خود را بعد از
ِ
نْ َ
ْحاسدْْ
ش ِّر
مأموريت به استعاذه از شيطان و ساحر به پناه بردن از شر حسد امر فرموده « َْوْ ِم ْ

اْح َس َْدْ:و از ش ّر حسود آنگاه كه حسد ورزد» و حاسد را در رديف آنان شمرده است.
اِذ َ
حضرت حسين عليهالسالم فرموده:
حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرموده :ايمان از حسد بيزار بوده و صاحب ايمان از اين صفت بركنار
است .به حكم اخبار مذكوره ،حسد دشمن ايمان است زيرا از اركان بزرگ ايمان ،راضي بودن
به قسمت رزاق و تن دادن به قضا و قدر حكيم علياالطالق است ،كه سهو و خطا را در
حريم منع و عطاي او راه نيست و ساحت علم عالمگيرش را غلط و اشتباه نِي .دست كاتب
ايجادش در تحرير ارقام مصالح عباد هرگز نلرزيده ،و قدم قلم تقديرش از جادة مستقيم عدل
و داد به هيچ باب نلغزيده ،پس عدم رضا بر كردة قضا خالف انقياد و امتثال است.
پر واضح است كه حسد بر احوال ارباب نعمت بردن و در انتظار انتقال آن نعمت ،روز و
شب خون دل خوردن ،منافي تسليم و رضاست كه از اركان ايمان است .حضرت علي(ع)
یال َق َد ْرِ :حسود بر تقدير الهي ناراضي و خشمناك است» .چه حسد
سو ُْدْ َغضبانْْ َع َْل ْ
َلح ُْ
فرموده «ا َ
در قاموس عقل و خرد جز اين نيست كه چرا نعمت به ديگري داده شده نه به من ،و قدر و
منزلتي كه فالني را روزي گشته مرا نگشته ،و عزت و اعتباري كه او راست مرا شايسته است
نه وي را.
صفت خبيثه حسد آدمي را به انواع معاصي وا ميدارد و از سيالب گناهان ،خانه دين و
ايمان رو به ويراني گذارد .حسد عالوه بر آن كه آفت بوستان ايمان و تيشه نخل سرافرازي
آن جهان است ،آدمي را در دنيا نزد اين و آن زشت و خوار و در ميزان امتياز سبك و
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بيمقدار گرداند؛ اين صفت نامحمود ،صاحب خود را از فراز شرف و كرامت به حضيض مذلت
و خواري افكند.
دست زمانه از پاي هر كسي خاري كشد در دل حسود خلد ،و گردش چرخ دوّار رشته
حيات هركسي را محكم تابد ،شيرازه خاطر او از هم بگسلد .دل مفتونش از رشتة حيات
مردم ،مرغي است بستهبال ،و بيمرض هميشه رنجور است و نزار و از لذت نعمتهاي دنيا
كمتر از ديگران برخوردار چه ،مذاق ناپسندش از تلخي زهر حسد هميشه متغيّر ،و ادراك
سْ
حب ُْ
ح َس ُْ
دْْ َ
لذت تنعّم وي را دشوار است .حضرت موليالموالي علي عليهالسالم فرموده «اَل َ

ذيبْْال َج َس َْدْْ:حسد ،بدن را
دْْ ُي ُ ْ
ح َس ُْ
الر ِْ
وحْْ:حسد ،حبس روح است» و نيز ميفرمايد« :اَل َ
میگدازد» .لبّ كالم ،صدق مباني آن است كه حسد انسان را به غم و اندوه مبتال سازد و در
بوته غصه و مالل گدازد .حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :حسد حسنات را ميخورد همچنان
كه آتش هيزم را.
حسد موجب نكال و عذاب اخروي و مايه اندوه و مالل دنيوي است .براي انسان صفتي
ناپسندتر از حسد و مرضي كشندهتر از آن نيست .مرد خِردپيشه را به آب انديشه ،دامان
وجود از لوث اين صفت شستن ،و از دارالشّفاي عنايت رباني و توفيقات سبحاني دواي اين
مرض مهلك خواستن ضروري است .از دواهايي كه اين مرض را نافع و اين درد جانكاه را
دافع است ،تفكر در مرگ و انديشه در بيبقايي اين سراي سستبنياد است.
حسود از فرط حسد ميخواهد كه به فوايد و امتيازات از همگان ممتاز باشد ،اين است
كه همت بر زوال آن از ديگران و جذب آن به خود كند .حسد مركّب است از جهل و حرص،
و حسود نداند كه اجتماع خيرات دنيوي يك فرد را محال باشد و بر فرض اجتماع،
بهرهمندي نتواند.
حسد قبيحترين و زشتترين صفات است ،و بزرگان فرمودهاند:

اكرم(ص)

ميفرمايد حقتعالي شش طايفه را به سبب شش خصلت به

حضرت رسول
دوزخ برد:
اول  -امراء و حكّام را به سبب ظلم و ستم.
دوم  -اعراب را به واسطة تعصب.
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سوم  -رؤسا و اهل اقتدار و شوكت را به جهت تكبّر.
چهارم  -تجار را به واسطه خيانت.
پنجم  -اهل روستاها را به سبب جهالت و ندانستن آداب عبادات واجبه.
ششم  -علما را به واسطة حسد.
امام ناطق حضرت صادق(ع) ميفرمايد :حاسد به حسد خود ضرر به نفس خويش رساند
پيش از آن كه ضرر او به محسود رسد ،همچنان كه ابليس به حسد خود سزاوار لعنت ابدي
شد ،ليكن حضرت آدم(ع) را به محل اجتباء و هُدي و ارتقاء به مقام حقايق عهد و اصطفاء
رسانيد .بنابراين قطع نظر از وبال و نكال اخروي ،چند ضرر عاجل بر حسد مترتب است:
اول  -افساد و تباهي طاعات.
دوم  -ارتكاب معاصي و شرور ،زيرا كه حسد او را به انواع ذنوب و شروري وادارد كه در
آن انتظار زوال نعمت محسود باشد .بزرگان فرمودهاند كه حاسد را سه عالمت است :به وقت
حضور تملق نمايد و كتمان عداوت ،و اين عين نفاق و از فواحش مذمومه است؛ در غياب
غيبت كند؛ و هرگاه مصيبتي به محسود رسد شماتت نمايد.
سوم  -غم و تعب بيفايده ،به انضمام انواع وبال و عذاب و مصيبت .چنان كه گفتهاند
هيچ ظالمي از حاسد به مظلوم شبيهتر نيست ،زيرا كه او را خشمي است ثابت و غيظي است
دائم و غمي است الزم.
چهارم  -حرمان و خذالن ،چه نادر است كه حاسد به مراد خويش رسد .چگونه به
مقصود رسد و حال آن كه مقصود او زوال نعمت الهي است كه از غايت احسان به بندگان
ال ْتََ َت َمن َّْواْماْ َف َّ
ی ْ َبعضْْ :و زنهار آرزو مكنيد
ضكُمْ ْ َعل ْ
ل ْالل ُْه ْب ِِْه ْ َبع َ
ض َْ
خود عطا نموده و فرموده « َْو ْ ْ
آنچه را خداوند به سبب آن بعضي از شما را بر بعضي ديگر برتري داده»! خداوند حكيم و دانا
به يقين در اين تفضل رعايت حكمت بالغه نموده ،پس تمنّاي تغيير و سعي در تبديل آن،
ضدّيت است با حكيم علياالطالق و مخالفت است با تدبير او.
حقيقت حسد ،برانگيخته شدن انگيزة شهوت است به آرزوي زوال نعمت غير .به محض
پيدايش حسد در نفس ،قوة غضبيه شدت يافته روز به روز خشم و غضب در نفس راسختر
شود ،و مستلزم انواع مساعي و حيَل در برانگيختن اسباب زوال آن نعمت گردد .چون اين
زوال در اغلب احوال به سهولت ميسر نيست ،حاسد گاهي در پيش امراء و حكّام و سالطين
سعايت محسود كند ،زيرا ميداند كه ايشان ميتوانند عامل مهم و مؤثري در اجراي مقصد
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شوم او باشند ،اگرچه غالبا عنايت الهي شامل حال محسود شده و نتيجه به نفع او تمام
ميشود.
اين صفت مذموم ،باعث كلي است بر پيدايش اسباب خرابي عالم ،زيرا هرگز حسد بر
مردم بيچيز و عاجز تعلق نگيرد ،بلكه تعلق آن فقط بر ارباب فضل و قدرت و مقام است .به
همان مقدار كه حاسد و كساني كه با تحريك او درصدد ايذاء محسود و زوال نعمت او برآمده
و وقت خود را صرف كنند ،از ايفاي وظايف شخصي و نوعي بازمانند و اين قهرًا بر ضرر
عمران و آبادي عالم و به زيان جامعة بشري است.
بزرگان فرمودهاند كه حسد را سه مرتبه است:
اول  -آن كه دوستدار زوال نعمت غير است گرچه خواستار انتقال آن به خود نباشد.
دوم  -آن كه زوال نعمت غير را خواهد به طريقي كه به او انتقال يابد.
سوم  -آن كه مثل آن نعمت را براي خود تمنا كند بدون زوال نعمت غير ،و اگر از
تحصيل مقصود عاجز آيد نابودي نعمت غير را خواهد تا آن غير را بر او فضل و رجحاني
نباشد.
به طريق تشبيه و مجاز ،مرتبهاي را كه موسوم به غبطه است و محمود و مرغوب ،گاهي
داخل در حسد شمرده و مراتب را چهار اعتبار كردهاند ،سه مذموم و يك محمود.
غبطه ،تمناي فضل و مال و قدرت و جاه است به مثل آنچه ديگري داراست ،و كوشش
در تحصيل آن به طور مشروع به شرطي كه در صورت ناتواني ،زوال نعمت غير نخواهد؛
چنين غبطه را منافسه هم نامند .پس فرق است ميان غبطه و حسد؛ غبطه شوق به كمال يا
مطلوبي است كه از غير احساس كرده بيتمناي زوال آن از غير ،و حسد همراه با تمناي
زوال از غير است.
غبطه دو گونه است :محمود و مذموم .در غبطة محمود ،شوق ْ متوجه به كماالت و
سعادات است ،و در غبطة مذموم ،شوق ْ متوجه به شهوات و لذات دنيوي.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :حسد بردن جايز نيست االّ دربارة دو شخص :اول
مردي كه خداي تعالي او را مال عطا فرموده و او آن را در راه حق مصرف كند .دوم مردي
كه حقتعالي او را علم ارزاني داشته و او به آن علم عمل كرده به خاليق آموزد .گرچه آرزوي
اين حاالت مذموم نيست ولي نبايد به جايي كشد كه زوال نعمت ايشان خواهد؛ در اين مقام
به طريق مجاز غبطه را حسد ناميدهاند.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :مؤمن به خصلت پسنديده غبطه موصوف است و
منافق به صفت ناپسند حسد .چگونه در حسن منافسه شك توان كرد و حال آن كه خداوند
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نْْ َربِّكُمْْْ:براي رسيدن به آمرزشي از پروردگارتان بر
ليْْ َمغ ِف َرةْْْ ِم ْ
متعال ميفرمايد« :سابِ ُقواْ اِ ْ

س ْالم َت ِ
ونْ :و در اين نعمتها
س َْ
في ْذل ِ َْ
يكديگر سبقت جوييد» و نيز ميفرمايدَْ « :و ْ ْ
ناف ُ
ك ْ َفل َي َتنا َف ِْ ُ

مشتاقان بايد بر يكديگر پيشي گيرند».
منافسه منقسم است به واجب و مستحب و مباح؛ اوّلي مثل منافسه در فضايل و
تحصيل اموال جهت انفاق واجب .دومي مثل منافسه در مكارم اخالق و آداب و محاسن
افعال و تحصيل اموال به جهت انفاقات مستحبي .سومي مثل تحصيل اموال جهت توسّع در
صورتي كه به حرام منتهي نگردد.
پس تحصيل
امكانات مادي به خاطر حق ،عبادت است و در مرحلهاي در رديف فضايل ،ولي نفس
فزونطلبي آن ،مذموم است و بسا مباحاتي كه منجر به كراهت و حرمت گردد.

آيينة دل كه جلوهگاه ياد دوست و مظهر عظمت و اشعه انوار اوست و انسان توسط آن
با خداي خويش آشنا شده و از آن روزنه ،ناظر گلشن عظمت خالق خويش است ،از
همنشيني دشمن دوستنما تيره و تار ميگردد .چشمي كه در نگارخانة كاينات جهت ديدن
صنع كردگار و در گلشن روزگار براي چيدن گلهاي اعتبار آفريده شده ،محل آمد و شد
هوسهاي نفساني ميگردد .گوشي كه اليق گوشوار مواعظ و نصايح دلنشين و شايسته دُرَر
سخنان خدا و رسول(ص) و ائمه و اكابر دين است ،وادي نمل حرفهاي باطل و مدخل
هزارپاي سلسله سخنان الطائل ميگردد ،و زباني كه بايد گويا به حق و ذكر جميل دوست
باشد ،آلوده به غيبت و توابع آن ميگردد ،كه در نتيجه انسان مبتال شود به مصيبت مرگ
دل كه اعظم مصائب است.
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.
حضرت رسول اكرم(ص) به صحابه خود فرمود :آيا ميدانيد كه غيبت چيست؟ گفتند
خدا و رسول او داناترند .فرمود :غيبت ،ياد كردن توست از برادر مؤمن ،امري را كه باعث
رنجش خاطر او شود .بعضي گفتند اي رسول خدا اگر آنچه گوييم در برادر ما باشد ،آن هم
غيبت است؟ فرمود :اگر در او باشد ،غيبت است و االّ تهمت باشد!
غيبت از گناهان كبيره است كه احدي از علماي اسالم را در آن خالف نيست ،و نزد
صاحبان تحقيق از كبائر مهلكه است و در آيات و اخبار وعدة عذاب بر آن داده شده است.
خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد :بايد بعضي از شما غيبت بعضي ديگر نكنند ،آيا
يكي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردة خود را بخورد ،البته كه از آن كراهت داريد
پس از عذاب خدا بترسيد .و نيز ميفرمايد :به تحقيق آنان كه دوست دارند امر زشت و
ناپسندي در بين اهل ايمان شايع گردد ،برايشان عذابي دردناك است.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :از غيبت بپرهيزيد كه از ساير گناهان سختتر است.
زيرا بسا كسي از ساير گناهانش توبه كند و خداوند متعال توبه او را بپذيرد ،ولي صاحب
غيبت را نميآمرزد مگر اين كه رضاي كسي كه غيبت او كرده حاصل نمايد.
سبب سختگيري در امر غيبت و اعظم گناهان شمردن آن در ميان معاصي كبيره،
منافي بودن آن با غرض حكيم علياالطالق است .چه مقصود حقتعالي اجتماع نفوس
خاليق به طريق واحد است و آن سلوك راه خدا به اتمام اوامر و نواهي اوست ،و اين معني
تمام نشود مگر به همياري و تعاون انسانها ،آن هم تحقّق نپذيرد مگر به صفا و صميميت
متقابل نفوس و دوستي و تراحم و اجتماع بر الفت و محبت .اما با اشتغال مردم به غيبت
يكديگر ،حقد و حسد و كينه در بين ايشان پديد آيد و بناي الفت و محبت ويران گشته
ياري و تعاون به فعل نيايد ،و غرض حقتعالي نقض گردد .لذا هر معصيت كه سريعتر منجر
به نقض غرض الهي گردد ،نزد خداوند مفسدة آن شديدتر و عذاب آن بيشتر است.
غيبت منحصر بر زبان نيست ،بلكه به ايماء و اشاره نيز حاصل گردد .نقل است از عايشه
كه گفت زني بر ما وارد شد ،وقت رفتن او اشاره كردم كه كوتاهتر است ،رسول اكرم(ص)
فرمود :به تحقيق غيبت او كردي .غيبت به نوشتن نيز حاصل گردد مگر اين كه براي نقض
اقوال باطل در احكام شرعي و غير آن ضروري باشد.
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از انواع غيبت ،مدح و ثناء نمودن كسي است به قصد غيبت او ،مانند اين كه گويند
فالني بسيار متقي و صالح و عابد است و بيشتر اوقات خود را در امور حسنه مصروف
ميدارد ،ولي تازگي او را در اين امر فتوري روي داده و به آنچه ما گرفتاريم از قلت صبر و
سستي ،او هم مبتال شده است .ابتدا نكوهش نفس خود نمايد به قصد غيبت تا به اين وسيله
نقصي بر او وارد نمايد .اما در ضمن اين سخن ،سه گناه كبيره از او به ظهور ميرسد :اول -
ريا .دوم  -غيبت برادر مؤمن در ضمن مقدمة مدح .سوم  -تزكيه نفس خود به تشبّه
صالحان .چه اهل صالح را اعتقادي به افعال خود نيست ،و مالمت و مذمت نفس شعار ايشان
است ليكن نه بر وجه ريا.
از جمله اقسام غيبت آن كه جمعي از اهل مجلس به غيبت كسي مشغول شوند و
بعضي از حاضران به حكايت ديگر پرداخته بر آن توجه ننمايند .يكي از آنها گويد سبحانالل،
عجب امري واقع شده و مقصود او تشويق حاضران بر استماع غيبت باشد! تسبيح و ذكر الهي
را واسطة خباثت و معصيت گرداند.
از انواع غيبت ،گوش دادن به غيبت است بر سبيل تعجب كه گمان من چنين نبود!
چه ،اين قِسم سخنان ،موجب نشاط گوينده در ازدياد كالم و نقل اين گونه سخنان باشد.
گويا تعجب او ارادة استخراجِ بيشت ِر غيبت كند؛ چنين فردي نيز در رديف غيبتكنندگان
است.
(ص)
فرمود :شنونده غيبت هم اگر به قصد رضا باشد مانند
حضرت رسول اكرم
غيبتكننده است ،و اگر با وجود قدرت بر دفع و انكار ،قصور كند از گناه غيبت ،بري نيست.
اگر شنونده را قدرت دفع نباشد و از خوف گوينده و غير او ترك محل برايش دشوار شود يا
به فوتِ نيازِ ضروري انجامد ،به ناچار بايد به دل انكار نمايد .اگر به زبان ظاهر منع و انكار
كند و به دل مايل باشد ،به چنان منعي رفع معصيت از او نگردد بلكه گناه نفاق نيز به آن
ضميمه شود.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :هر كه نزدش مؤمني را خوار كنند و او با وجود
قدرت بر نصرت و ياري او اقدامي ننمايد ،خداوند متعال او را روز قيامت در مجمع خاليق،
خوار و ذليل گرداند .و نيز ميفرمايد :هركه تالش نمايد كه آبروي مؤمن غايب ،ريخته نشود
بر خداوند متعال الزم است كه در روز قيامت آبروي او را حفظ كند .در حديث ديگر از آن
حضرت آمده :هر كه در غياب مؤمني مانع بيحرمتي او شود ،حقي الزم آيد بر خداوند
متعال كه او را از آتش دوزخ آزاد نمايد .و نيز ميفرمايد :هر كه دربارة برادر مؤمن غايب كه
در مجلسي غيبت او كنند احسان كرده و دفع غيبت نمايد ،خداوند متعال هزار باب ش ّر را در
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دنيا و آخرت از او دفع كند ،و اگر با وجود قدرت ،دفع ننمايد ،براي اوست هفتاد برابر گناه
غيبت كننده.
(ع)
حضرت باقر ميفرمايد :هركه نزد او غيبت مؤمني كنند و او با ردّ آن غيبت ،نصرت و
ياريش نمايد خداوند متعال او را در دنيا و آخرت نصرت دهد ،و اگر با وجود قدرت ياري
ننمايد ،حقتعالي او را در دنيا و آخرت پست گرداند.
چنان كه امراض بدني به معجون داروهاي جسماني درمان شود ،عيوب اخالقي و رذايل
نفساني نيز به معجون علوم و صفات حميده دفع گردد ،و بدينسان اطوار سيئه به اخالق
حسنه مبدّل شود .هر مرضي را به اضدادِ اسباب آن ،معالجه بايد پس الزم است اوالا بررسي
علل و انگيزههاي غيبت و ثانيا بيان عالج نگهداري لسان از آن.
 اسباب و انگيزههاي ارتكاب به غيبت چند چيز است ،و حضرتصادق(ع) به طور اجمال اشاره فرموده كه اصل غيبت ده نوع است:
اول  -شفاءِ غيظ ،كه به واسطة تزاحم امور دنيوي ،غضب بر شخصي مستولي گردد و به
علت قصورش در امر دين ،تقوي و ورع سبب شفاء غيظ او نشده ،به ذكر عيوب مؤمني
پردازد.
دوم  -مساعدت ِاخْوان و موافقت اَقْران ،كه جمعي در مجلسي براي مزاح ،از مسلمانان
غيبت كنند و عدم موافقت و انكار او ،بر آنان گران آيد ،پس او رضاي مخلوق را بر غضب
الهي برگزيند.
سوم  -سوءظن و بدگماني ،كه با وجود هشدار خداوند متعال در كتاب كريم خود « َْوْ
ضْال َّ
نْال َّ
ظ ِّنْاِث ْمْْ:از بسياري از گمانها بپرهيزيد كه پارهاي از گمانها
نْ َبع َ ْ
نْاِ َّْ
ثيراْ ِم َْ
ك ْ
اج َتنِ ُبواْ َ
ظ ِّ
گناه است» ،گمان بَرَد كه مسلماني ارادة بدي در حق او داشته و به عيبجويي او سبقت
سد بابِ كالم او ،به ذكر عيوبش پردازد تا او را در
خواهد نمود .به مجردِ اين گمان ،براي ّ
دلها از ارزش انداخته و كالمش را بياعتبار گرداند.
چهارم  -ارادة تنزيهِ نفس و تمهيد عذر ،كه او را به امري از زشتيها نسبت دهند و او
ديگري را به آن منسوب سازد و گويد اين عمل از او به ظهور رسيده نه از من.
قدح و عيب همگنان و تضعيف آنان نمايد تا
پنجم  -قصد مباهات و تزكيه نفس ،كه ْ
بدين وسيله راه برتريجويي خود باز كند.
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ششم  -حسد ،چون مردم مدح و ثناي همانندان او كنند ،نايرۀ حسد او افروخته شده
به ذكر عيوب آنان مشغول شود تا مقام آنها را از قلوب مردم ساقط و رفع عزت و احترام
ايشان نمايد.
هفتم  -لَعِبْ و هَزْل و مزاح ،كه مراعات كساني نمايد كه مزاح و خوشحاليشان به امثال
اين امور است تا در دل آنها منزلتي يابد.
هشتم  -استهزاء و ريشخند كسي ،به جهت تحقير و بياعتنا نمودن ديگران به او براي
نيل به مقاصد خود نزد كساني كه به اين امور مايلند.
نهم  -اظهار اندوه به سبب ابتالء غير ،و اين ورطه دشواري است كه بسياري از خواص
به آن سقوط كردند ،بدينسان كه نام صاحب بليّه را برده اظهار حزن بر او كند .گرچه اين
ترحم و غمخواري مذموم نبوده موجب ثواب است ،اما شيطان او را بفريبد تا نام فرد مبتال را
فاش سازد و او از وقوف به آن آزرده گردد .اين طاعتي است كه منجر به گناه شود ،در حالي
كه ميتوانست بدون ذكر نام او اظهار غم نمايد.
دهم  -غضب بر معصيت نه از باب نهي از منكر ،چه خشم به طريق نهي از منكر در
محلش بسيار ممدوح است ،ولي نه آن كه در مجالس نام وي ببرد و به معاصيش نسبت دهد
و بر او غضب نمايد .اين نيز طاعتي است كه منجر به گناه شود و از جهت ابهام آن بسياري
از خواص در اين ورطه افتند.
با معلوم شدن انگيزههاي غيبت ،راه درمان آن نيز آشكار ميگردد كه انسان بداند
غيبت سبب فوت نعيم اليتناهي و گرفتاري به عذاب دائمي و عقوبت اخروي است .كسي كه
اوقات عزيز خود را به مشقتِ عباداتِ سخت ميگذراند و زجر نفس و مخالفت هوي نموده از
حظوظ و خواستههاي دنيوي بازميماند تا امر الهي را فرمان برده از انواع طاعت و عبادت
بهرهمند گردد ،با ارتكاب غيبت ،اعمالش «هَ باءْ َمنَثُوراْ ْْْ:گردي پراكنده» و حسناتش باطل
گشته ،مشقت و زحمتش بر باد رود.
غيبت مانع از صعود اعمال غيبتكننده است و عالوه بر نابودی آنها ،او را حسرت و غبن
ديگري است و آن انتقال حسنات اوست از صحايف عملش به نامة عمل غيبتشونده!

از حضرت رسول اكرم(ص) روايت است كه آتش در سوختن هيمة خشك
چندان سريعاالثر نيست كه غيبت در حسنات.

120

سفر به کعبه جانان

از مشاهير اخبار است از حضرت رسول اكرم(ص) كه فرمود :در روز قيامت كه بندگان در
موقِف حساب باشند ،بندهاي را آرند و نامة عمل او را به دستش دهند ،چون نگاه كند از
حسنات خود چيزي در آن نبيند .گويد خداوندا اين صحيفه من نيست زيرا از حسنات خود
چيزي در اين نميبينم .خطاب رسد حسنات تو به غيبت كردن از مردم ضايع گشته است!
آنگاه ديگري را آرند و نامة عملش را بدو دهند چون مالحظه كند ،بسياري از حسنات
در آن بيند ،گويد خداوندا اين صحيفه عمل من نيست زيرا در اين طاعاتي ميبينم كه آنها
را به جا نياوردهام .خطاب رسد كه اين حسنات جمعي است كه غيبت تو كردهاند و از
صحايف عمل ايشان به صحيفه تو انتقال يافته است!
 اما طريق معالجه غيبت به تفصيل آن است كه انسان اسباب وانگيزههاي دهگانه فوق را منظور داشته ،عالج به اضداد آن كند:
درمان امر اول ،يعني شفاء غيظ و خشم ،به تفكر است در خود كه اگر با اِعمال غضب
بر او ،معصيت الهي كرده و براي تسكين خاطر خود به هتك حرمت الهي جرئت نمايم،
اولي است ترك اِعمال غضب خود و ايمن گشتن از
بيشك حقتعالي بر من غضب كند ،پس ٰ
غضب الهي.
(ص)
در حديث نبوي آمده كه به تحقيق دوزخ را دري است كه از آن داخل نشود مگر
كسي كه شفاء غيظ خود به معصيت الهي خواسته است .در بعضي كتب سماوي نيز آمده:
كه اي پسر آدم ،ياد كن مرا در وقت غضب خود ،تا ياد كنم ترا در حين غضب خود و ترا در
جمله كساني قرار ندهم كه آنان را هالك ميكنم.
درمان امر دوم ،يعني موافقت اخوان ،به آن كند كه چون او رضاي مخلوق بر غضب
الهي اختيار نمايد ،حقتعالي بر او غضب كند .پس بايد بر نفس خويش رحم نموده و به
جهت رضاي غير و توقير او ،تحقير حق الهي ننمايد و خود را به عذاب خدا گرفتار نسازد.
درمان امر سوم ،يعني سوءظن ،به آن است كه ضرر مورد انتظار از ديگري ،به مجردِ
گمان و احتمال است .پس به توهّم ضرر دنياي فاني ،خود را به عذاب الهي گرفتار ساختن،
نهايت كمخردي است لكن به مراعات محرّمات الهي و عدم اشتغال به غيبت ،بسا كه در
حمايت الهي از ضرر او محفوظ ماند.
عالج امر چهارم ،نسبتِ جنايت به ديگري ،به آن است كه متع ّرضِ غيبت مؤمني نشود
تا به اميد فرار از غضب احتمالي مخلوق ،در معرض غضب الهي قرار گيرد .چه نهايت
بيخردي است احتراز از ضرر احتمالي و مبادرت به هالكت دائمي و يقيني ،و از سرزنش
مخلوق فرار كردن و به مالمت خالق گرفتار گشتن.
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تمهيد عذر كه جلب موافقت غير با ارتكاب معصيت است ،نهايت كمخردي است ،زيرا
اگر كسي از غايت ناداني خود را در آتش بسوزاند ،اهل خرد موافقت او ننمايند و پيروي او را
وسيله عذر خود ندانند.
درمان امر پنجم ،يعني قصد مباهات و تزكيه نفس ،به تفكر است در اين كه ،عيب و
سرزنش ديگران به منظور اثبات فضل و بزرگي خود ،مستلزم باطل ساختن فضل و مقام
خويش به نزد حقتعالي است! عالوه بر آن كه ،چنان تحصيل فضيلت نزد مخلوق نيز در
معرض احتمال است و بسا كه سبب سلب اعتقاد مردم شود.
درمان امر ششم ،يعني حسد ،پرهيز است از غيبت محسود و برگشتن از نيمه ضرر چه
حسد ،خود رنج و عذابي است حاسد را در دنيا .پس غيبت محسود ،گويا عدم اكتفاست به
عذاب دنيوي و افزودن عذاب اخروي است بدان .با آن كه گاهي بدگويي حاسد ،سبب
ظاهرتر شدن فضل محسود گردد ،چنان كه گفتهاند يكي از وسايل نشر فضيلتهاي مخفي،
بدگويي حاسدان است.
درمان امر هفتم ،يعني استهزاء ،به تأمل است در اين كه اگر امروز كسي را در پيش
چند نفر معدود استهزاء نمايد ،آيا روز قيامت تحمل دارد كه آن شخص در عَرَصات محشر،
او را پيش مردم استهزاء كند؟ اگر اين امر هم نميبود ،باز چه ارزشي دارد كه انسان مرتكب
گناهي شود كه با آن خود را در پيش خدا و اولياء او رسوا نموده از مقام قرب حق و مقربين
درگاه او دور گرداند؟!
درمان امر هشتم ،يعني لَعِب و هَزلْ براي مقبوليت در قلوب طالبان آن ،مانند درماني
است كه در موافقتِ ياران ،ذكر شد ،زيرا ردّ قبول الهي و طلب منزلت در قلوب مخلوق ،خود
مستلزم آن است كه در دنيا و عقبي عكس مطلوب نتيجه دهد.
درمان امر نهم ،يعني اغتمام و ترحّم ،اگرچه مستحسن است ولي شيطان در اين باب به
انسان حسد بَرَد و او را به كالمي وادارد كه منجر به معصيت شود لذا نه تنها سبب باطل
شدن اجر او ،كه واسطة انتقال حسناتش به ديگري گردد ،در اين صورت خود او سزاوار
ترحّم است .پس بايد انسان به خود رحم نموده و به طريقي به ديگران ترحّم نمايد كه
منتهي به معصيت نگردد.
درمان امر دهم ،يعني غضب بر معصيت ،به تفكر است در اين كه گرچه اين امر در
محل خود بسيار ممدوح و سزاوار ثواب است اما به ارتكاب به غيبت ،منجر به گناه شود و
درمان آن هم مانند درمان ترحم است .پس بر اوست كه در هريك از ترحّم و غضب ،خود را
از معصيت پاك و خالص سازد.
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 مجملِ عذرهاي دائر بر جواز غيبت ،موضعي است كه اهداف الهي ومصالح ديني و دنيوي بدون ذكر غيبت و نقص غير ،تحقق نيابد .از اين رو در چند موضع،
غيبت از تحريم استثنا شده است:
اول  -تظلّم ،يعني اگر كسي به انسان ستم كند و براي خود او رفع ظلم و وصول حق
خويش ميسّر نباشد االّ بدين طريق ،ميتواند در نزد والي و هركه قدرت بر رفع آن ظلم
داشته باشد ،بيان آن كند .حضرت رسول اكرم(ص) در اين باب فرموده با وجود قدرت ،اداء
حق مردم نكردن و صاحب حق را با وعدههاي كاذب به امروز و فردا انداختن ،باعث حالل
شدن هتك حرمت و جواز مجازات اوست.
دوم  -استعانت به تغيير فسق و بازگرداندن فاسق به طريق صالح ،چه هرگاه به افشاء
منكرات و فسوق ،اميد برگردانيدن اهل فسق باشد ،آن غيبت جايز است به شرطي كه
مقصود دفع منكر و معصيت باشد نه اين كه ضمن آن به اجراي امور و اغراض باطلة خود
پردازد و االّ وزر و وبال غيبتكننده مضاعف شود.
سوم  -استفتاء ،چنان كه كسي به مفتي گويد برادر يا پدر يا شوهرم و مانند آن با من
به طريق شرعي رفتار نميكند ،راه خالصي از اين حال چيست؟ البته اداء آن به طريق
ي است مثالا گويد چه گويي در حق زني كه شوهرش با او چنين معاشرت كند؟
كنايه ،اول ٰ
در حديث آمده زني خدمت رسول اكرم(ص) آمد و از شوهر خود شكايت كرد كه او مردي
بخيل است و به قدر كفايت مرا و فرزندان خود را روزي نميرساند ،آيا بياطالع او ميتوانم
چيزي از مالش بردارم؟ آن حضرت فرمود :بردار آنچه ترا و فرزندان ترا كفايت ميكند به
طريق عرف ،يعني از مقدار متعارف تجاوز منماي .او به آن حضرت از بخل و ظلم شوهر خود
شكايت كرد و آن بزرگوار منع نفرمود ،زيرا غرض او استفتاء بود نه بيحرمتي به شوهر خود.
چهارم  -جرح و تعديل شاهد و راوي حديث ،هرگاه مقصود حفظ اموال مسلمين و
ّت مطهّره از مداخلة كذب باشد نه بغض و كينه و حسد .از اين باب است آنچه را
حمايتِ سن ِ
عيب بعضي نمودهاند تا روايت
علماء از كتب رجال در باب رُوات حديث تدوين كرده و ايرادِ ِ
او مردود و شريعت مطهّره ،از كذب محفوظ باشد.
پنجم  -تحذير مسلمانان از وقوع در ضرر و خطر و نصيحت مشاور ،چنان كه كسي
ندانسته نزد يكي از ُفسّاق تردّد و با او مصاحبت و معاشرت نمايد و ترسِ آن باشد كه از اين
امر به وي ضرري رسد ،در اين صورت جايز است كه به آگاه كردن فسق او ،مانع اين
مصاحبت گردد.
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اگر كسي در باب ازدواج و معامالت و مانند آن مشورت كند و شخص مورد نظر اهليت
ي است
آن را نداشته باشد ،جايز است ذكر آنچه باعث پرهيز او از آن اقدام گردد .ليكن اول ٰ
چنين گويد كه اگر ترك اين معامله كني بهتر است و تصريح به عيوب ننمايد .هرگاه بر حذر
داشتن مسلمانان از شرّ ،ممكن نباشد االّ به تصريح عيوب ،جايز است ذكر آن ،چنان كه
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :آيا ميترسيد از ذكر فاجر كه مردم او را بشناسند؟ فاجر را
به آنچه در اوست ياد كنيد تا مردم از او حذر كنند.
ششم  -سزاوار غيبت شدن به جهت مبادرت علني به يكي از اسباب جواز غيبت و
بيباكي از اين كه او را به گناه خاص يا مطلق گناهان نسبت دهند .همچو فاسقي كه بدون
پروا از مردم ،به فسق و فجور تظاهر نمايد ،در اين صورت جايز است غيبت او به همان فسق
و ظلمي كه متظاهر است نه به فسق و ظلم ديگر .بعضي از بزرگان غيبت او را از طاعات
دانستهاند بنا به خبر مشهوري كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :هر كه پردة حياء از روي
خود اندازد و آشكارا به فسق پردازد ،او را غيبتي نباشد ،يعني در اين باب هرچه از او فاش
كنند ،داخل در غيبت نيست.
رد اهل بدعت و آراء فاسده و مقاالت ضالّه آنان و ذكر معايب پيشوايان مذاهب باطله
ّ
جايز است ،تا مردم از ايشان و مذهبشان متنفّر شده از صراط مستقيم انحراف نورزند.
هفتم  -هرگاه كسي به وصفي بد ،معروف و عيب و نقصي لقب او گردد ،به طريقي كه
شناسايي او براي مخاطب به غير آن صفت مقدور نباشد ،جايز است ذكر او بدان لقب ولي در
ي اجتناب است.
صورت امكان ،اول ٰ
هشتم  -هرگاه جمعي كه به شهادت ايشان اثبات حدود و تعزيرات شود ،بر كار زشت و
فاحشي آگاه شوند ،ذكر آن نزد حكّام شرع به طريق شهادت مجاز است ،خواه آن گنهكار
حاضر باشد يا غايب ،همچنين روا است شوهر را انتساب زوجه به موجباتِ لعان ،نزد حاكم
شرع.
نهم  -هرگاه دو نفر از شخصي گناهي مشاهده كنند و در غيبتِ عاصي ،يكي از آن دو
در حضور ديگري ذكر آن گناه كند ،از اين يادآوري ،گناهي بر آنان نيست .زيرا بر هر دو
ي اجتناب است زيرا چه
معلوم بوده و امري زايد بر اطالع ايشان به ظهور نرسد ،ليكن اول ٰ
بسا يكي از ايشان فراموش كرده باشد و ذكر آن گناه سبب بيآبرويي عاصي گردد.
بر هر غيبتكننده ،واجب فوري است كه از گناه غيبت توبه كند و نادم و متأسف شود.
زيرا غيبت ،ريختن آبروي مردمان است و اين معني ،اشدّ است از غصب مال ،چه حفظ آبرو
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اهمّ است از حفظ مال .پس غيبت ،از اعظمِ حقالناس بوده ،به مجردِ توبه دفع وبال نشود،
لذا چارهاي جز درخواست حليّت نيست تا غيبتشونده به رضاي خاطر او را عفو نمايد.
در كفارة غيبت از حضرت رسول اكرم(ص) دو حديث آمده :اوّل آن كه براي او استغفار
كني و از حقتعالي آمرزش او طلبي .دوم از كسي كه غيبت او كردهاي حلّيت خواهي ،پيش
از آن كه روزي رسد كه نه دينار در آن باشد و نه درهم ،آنگاه حسنات غيبتكننده را به
غيبتشونده دهند و اگر او را حسناتي نباشد ،سيّئات غيبتشونده را بر سيّئات او بيفزايند.
جمع بين اين دو حديث چنين نمودهاند :اول آن كه غيبتِ غيبتكننده به آن كس
نرسد ،چه رسيدن آن ممكن باشد يا ناممكن مانند ميّت .دوم آن كه ،غيبت به او رسيده و
آزرده گشته ،در اين صورت ،طلب حلّيت و رضاي خاطر او الزم است.
سنّت است بر هر غيبتشونده ،كه قبولِ عذر نموده و عفو كند .در تفسير آيه شريفه
نْال ِ
« ُ
لينْْ:گذشت پيشه كن و به كار پسنديده فرمان ده
جاه َْ
ِضْ َع ِْ
فْ َْوَْْاعر ْ
ذْال َعف َْوْ َْوْا ُمرْْبِال ُعر ِْ
خ ِْ
و از نادانان رخ برتاب» آمده كه حضرت رسول اكرم(ص) از جناب جبرئيل پرسيد اين عفو
چيست؟ گفت حقتعالي امر فرموده عفو كني كسي را كه بر تو ظلم كرده ،و بپيوندي به آن
كه از تو بريده ،و عطا كني به آن كس كه ترا از بخشش خويش محروم نموده است .اخبار و
احاديث بسيار در باب ثواب حاللكنندگان حقوق وارد شده ،در اين باب آيه شريفة وافيِ
َي ْالل ِْهْ :پس هر كه درگذرد و نيكوكاري كند پاداش او بر
َح ْ َف َاج ُر ُْه ْ َعل ْ
فاْو ْاَصل َْ
ن ْ َع َْ
هدايت « َف َم ْ
عهدة خداست» صاحبان خرد و بصيرت را كافي است.
الزم است كه در اعتذار ،آدمي طريق تذلّل و اظهار حزن و تأسف را رعايت نمايد ،نه آن
كه مقصود او اظهار ورع بدون ندامت باطني باشد ،تا آن كه به فاحشة غيبت ،فاحشه نفاق
هم ضميمه نگردد .پس بايد در بقيه زمان به ذكر خصال حميده غيبتشونده بپردازد و
طريق دوستي و محبت در پيش گيرد.

توابع غيبـت و ملحقات آن ،در حقيقـت سـه چيز است ،هـرچنـد آن را در عـرف اسم
خاصي است:
و آن ،نقل قول غير است به كسي كه آن را دربارة او گفته ،چه به زبان يا
به اشارت يا به كتابت .هرگاه آن نقل باعث كراهت خاطر شود ،فاعل آن جمع بين غيبت و
نميمه كرده است.

125

طبابت نفوس و درمان امراض روحی

دربارة نميمه و سخنچيني خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد:
عيبجوست و براي خبرچيني گام برميدارد» و بعد از آن ميفرمايد:

ْ:
«هَ مازْْْ َمشاءْ بِنَميمْ ْ

ْ:
كْْ َزنيمْ ْ
دْْذل ِ َْ
لْْ َبع َْ
« ُعت ْ

لْْل ِ ُ
لْ هُ َم َز ْةْْلُ َم َزةْ:
« َو ي ْ
ك ِّ

وای بر هر

گستاخ و گذشته از آن بیريشه است» و نيز آيه شريفه
بدگوی عيبجوي» داللت بر عِظَم وبال نمّام دارد.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :سخنچين به بهشت نرود .و نيز ميفرمايد:
دوستترين شما نزد حقتعالي كساني هستند كه خوش خُلقترند و مردم به مجالست ايشان
راغب و مايلند؛ و دشمنترين شما نزد خدا آنانند كه به نميمه و سخنچيني تردد كنند و
بين برادران مؤمن مفارقت اندازند و در مقام عيب جوييِ بيعيبان باشند.
بزرگان فرمودهاند :هرگاه نزد كسي نمّامي آيد و گزارش كند كه فالني دربارة تو چنين
و چنان گفت ،بر آن كس مراعات شش امر الزم است:
اول  -آن كه تصديق او نكند و او را راستگو نداند ،زيرا نمّام فاسق است و شهادتش
مردود.
دوم  -آن كه او را از آن منع و نهي كند و نصيحت نمايد.
سوم  -آن كه او را دشمن گيرد ،زيرا نمّام دشمن خداست و واجب است دشمني با
دشمنان خدا.
چهارم  -آن كه به مجرد قول او ،گمان بد به برادر مؤمن نبرد بلكه بايد صبر كند تا
حقيقتِ حال روشن شود.
پنجم  -قول او انسان را بر آن ندارد كه به تفحص و تجسس مبادرت كند.
ششم  -آن كه وقتي او را از نميمه منع كرد ،خود نيز راضي به ارتكاب نميمه نشود.
يعني سخن نمّام را نزد كسي كه از او سخن آورده نگويد .بايد انسان از اين مقوله اعراض
نموده افشاء س ّر نمّام جايز نداند ،و نفس خود را به مكارم اخالق آراسته ،از رذايل بپرهيزد.
در اخبار آمده كه مردي در خدمت حضرت علي(ع) از كسي نقل سخن كرد .آن حضرت
فرمود تحقيق اين معني كنم ،اگر راست باشد ترا دشمن دارم و اگر دروغ باشد ترا مجازات
كنم ،و اگر خواهي اِقاله كنم و ناديده انگارم كه آن هم مبذول است؛ گفت يا علي(ع) اِقاله
فرماي .اقاله در اين مقام ،فسخ عداوت و عقوبت و عفو است از كسي كه مرتكب اين قسم
معصيت شده.
آوردهاند كه مردي به زيارت حكيمي رفت و بعد از مالقات ،او را از چيزي كه كسي
دربارة او گفته بود خبر داد .حكيم فرمود به تحقيق به زيارت من آمدهاي با سه خيانت :اول-
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آن كه برادر مؤمن را بر دل من دشمن ساختي .دوم  -آن كه دل فارغ مرا مشوّش كردي.
سوم  -آن كه نفس امين خود را به تهمت آلوده ساختي.
 ،يعني كسي كه در آمد و شد است بين دو دشمن و به هر كدام آنچه
را كه موافق طبع اوست گزارش كند و رضاي خاطر او جويد .اين قِسم ،به وجهي غيبت است
و به وجه ديگر نميمه و بدترين اقسام ثالثه است.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :در روز قيامت بدترين بندگان خدا را كسي خواهيد
يافت كه نزد جماعتي آيد به سخنان گروهي ،و نزد آن گروه رود به سخنان اين جماعت.
چه ،اين كالم كه به موافقت يكي از طرفين نزاع صادر شود ،از شنيدن آن هريك از دو طرف
كراهت داشته و ناراحت گردد ،و چون هيچ مصاحب و رفيق ،راضي نيست كه مصاحبش با
دشمن او به طور مخفي ،طريق صداقت و محبت رود و راه رضاي او سپرد ،لذا چنين فردي
در شمار دشمنان او محسوب گردد.
براي كسي كه در سخن ،دو روي و دو زبان است وعدة عذاب است ،چنان كه حضرت
رسول اكرم(ص) ميفرمايد :در روز قيامت دشمنترين خاليق نزد حقتعالي ،دروغگويان و
متكبرانند و آنان كه عداوت و دشمني برادران مؤمن را در سينه خود بدارند و چون با ايشان
مالقات كنند ،ظاهرًا طريقه خوشخلقي و تواضع پيمايند.
حضرت امام باقر(ع) ميفرمايد :بد بندهاي است كسي كه دو روي و دو زبان باشد ،در
حضور با برادر مؤمن گشادهرويي كند و در غياب ،به غيبت او پردازد و اگر به آن برادر نعمتي
رسد ،حسد برد و چون به باليي مبتال شود ،او را شرمنده و خوار گرداند.
بايد دانست كه صدقِ معنيِ دو زبان و دو روي ،بر انسان بر چند وجه است:
اول  -آن كه كالم هريك از طرفين نزاع را به ديگري نقل كند.
دوم  -آن كه نيكو شمارد آنچه از دشمني ميان دو نفر است ،و چنان بنمايد كه بدين
حال بودن ،نيكو است هرچند از هيچ طرف ،كالمي نقل نكند.
سوم  -آن كه وعده كند هريك از طرفين را به نصرت و مساعدت.
چهارم  -آن كه تحسين كند هريك از طرفين را بر آنچه از گناه و دشمني در اوست ،و
زشتترين احوال اين كه ،در حضور تحسين نمايد و چون غايب گردد عيب و سرزنش كند تا
بدين فاحشه ،معصيت نفاق را نيز ضميمه سازد.
آنچه بين متخاصمين سزاوار است ،سكوت است و يا ثنا گفتن بر آن كه در دشمني
محقّ است ،يعني دشمني او مطابق شرعِ مطهَّر ميباشد .اما اين ثناء همچنان كه در حضورِ
محقّ ،واقع شود در رويارويي با دشمنش نيز به ظهور رسد.
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اگر كسي بين طرفين نزاع به نيكويي و قصد اصالح وارد شود ،داخلِ ذياللسانين نيست
به شرط اين كه شرعا رفع آن عداوت و دشمني مطلوب باشد كه در اين صورت از طاعات
است .حتي اگر در ميانه ،دروغي نيز گويد كه سبب فرونشاندن آتش دشمني شود ،جايز
است و به مقتضاي قول نبي(ص) شرعا او را دروغگو نشمرند.
اگر كسي گويد كه آيا برخورد دوگانه با امراء و حكّام و دشمنان دين كه در حضور مدح
و تحسين شوند و غايبانه به واسطه غيظ و خشم عميق قلبي از استمرار ظلم و جورشان
مذمت گردند ،داخل در نهي و فاحشه نفاق است؟
پاسخ آن است كه :اگر كسي از ورود به اين امور بينياز و از تجاوز و ستم ايشان ايمن
است و سبب آن برخورد دوگانه ،حب جاه و مقام و يا كسب مال زياده از قدر ضرورت باشد،
اين مجالست از روي نفاق بوده خارج از اثم و وبال نيست.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :حب جاه ،در دل نفاق را ميروياند همچنان كه آب
سبزي را .و نيز آن بزرگوار ميفرمايد :خطر دو گرگ گرسنه كه به گله گوسفندي داخل
شوند ،كمتر است از خطر و ضرر حب مال و مقام نسبت به دين مرد مسلمان.
اگر همكاري با امراء و حكّام به ضرورتي بوده و در امتناع از آن ،احتمال قوي بر آسيب
و ضرر به او باشد ،در اين صورت مورد نهي نيست زيرا پرهيز از شر ،جايز است .حضرت
پيامبر خدا(ص) ميفرمايد :بدترين مردمان كسي است كه به جهت پرهيز از شرّش او را اكرام
و تواضع كنند.
كه هم از مح ّرمات خاصه و مهلكات بزرگ است و هم ،به وجهي غيبت
دل است ،زيرا آن غير اگر بر آن مطلع گردد ،كراهت و ناراحتي شديدي از او پيدا كند؛ از
اينرو شخص حسود جمع ميان غيبت و حسد نمايد.
اگر كسي بر اين معاني واقف شود و آن را كامالا به خاطر سپارد ،درمان رذايل ديگر
براي او آسان گردد .مثالا اگر در كذب انديشه كند ،داند كه فرق انسان از حيوانات به نطق
عقلي است و غرض از اظهار آن ،آگاه نمودن غير است بر امري كه به آن واقف نيست ليكن
كذب منافي اين مقصود است .اگر انديشه كند در گزافهگويي ،داند كه آن تخيّل ،مقامي
است كه در او وجود ندارد ،و نيز دريابد كه سبب بخل ،فقر و احتياج است ،و ريا ،كذب در
قول و عمل است .پس چون حقيقت رذايل را بشناسد و بر اسباب آنها واقف شود ،رفع آنها
بر او آسان گردد.
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دل آدمي هرگز از فكر و خيال خالي نيست بلكه محل خطور و مرور خياالت و افكار
گوناگون است ،اگرچه گاهي انسان ملتفت آن نشود .دل آدمي لطيفهاي است از لطايف الهيه
كه پيوسته ميدان تاخت و تاز خياالت و جوالن افكار است .دل انسان مانند نشانهاي است
كه از اطراف و جوانب ،تيرها به آن افكنند؛ حوضي است كه آب از نهرهاي بسيار بر آن
جاري شود؛ خانهاي است كه درهاي بيشمار داشته و از آنها اشخاص مختلف وارد شوند؛ و
آيينهاي است كه در مكاني نصب شده و صورتهاي بيحدّ ،از مقابل آن بگذرد.
در اشاره به اين حقيقت ،حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :دو نوع از افكار و خواطر در دل
آدمي وارد شوند ،يكي از جانب َملَك و آن افكاري است مشتمل بر عزم امور خير و قصد آنها
و تصديق امور حقة واقعيه .ديگري از جانب شيطان و آن خياالتي است مشتمل بر عزم امور
فاسده و تكذيب امور حقه.
آنچه به خاطر انسان گذرد و افكاري كه دل او را مشغول دارد ،دو قسمند:
اول  -فعلي كه فكر آدمي محرك است بر بهجا آوردن آن.
دوم  -فعلي كه فكر انسان محرك نيست بر انجام آن ،بلكه محض خيال و مجرد فكر و
تصور است ،اگر چه از آنها در دل آدمي صفايي يا كدورتي حاصل آيد و بسا كه سبب انجام
فعلي خير يا شر گردد .اين نيز دو قسم است .يكي افكار حسنه سودمند ،ديگري خياالت
فاسده و كاذبه مانند تمناي امور محال.
كليه خواطر نفسانيه و خياالت قلبيه دو گونه است:
اول  -افكار محركه بر عمل خير كه آن را الهام گويند.
دوم  -خياالت محركه بر عمل شر كه آن را وسوسه نامند.
قسم دوم يعني وسواس اثر شيطان است ،و قسم اول از فيض ملك .در ابتداي امر،
انسان را قابليت اين دو اثر به طور تساوي است و هيچ يك را بر ديگري ترجيحي نيست،
بلكه ظهور يكي و غلبة آن بر ديگري بـه واسطة متابعتِ هوي و هوس يا مالزمت ورع و تقوا
است.
پس به هنگام ميل انسان به مقتضاي قوة شهوي و غضبي ،شيطان فرصتي يابد كه با
لشگر خود وارد قلب شود و از انواع آثار ايشان ،ظهور وسواس و خياالت فاسده در دل است.
اما اگر دل توجه به ذكر خدا كرده و ميل نفس به ورع و تقوي شود ،لشكر فرشتگان دل را
فراگيرند و از فيوضات ايشان ،افكار و نيات حسنه در دل پديدار گردد.
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اين دو لشكر ،پيوسته ،در آمد و شد و گير و دارند ،اگر شيطان غالب شد در خانة دل
ساكن شده او را از طريق مستقيم بازدارد .اگر غلبه با جنود ماليك گردد دل را وطن خود
نموده در آنجا رحل اقامت نهند؛ در آن هنگام راه آمد و شد به يكديگر بسته شود مگر گاهي
كه در نهايت تعجيل از آنجا بگذرد.
اگر خياالت فاسد و باطل و شهوت و غضب ،امداد نمايند شياطين و ديوان غالب شده
در دل آشيانه سازند و هر زاويه از زواياي دل ،خانه شيطاني گردد .اگر ماليك غالب شوند،
در دل نزول اجالل نمايند و هر لحظه از ايشان نوري تازه به دل رسد .ليكن بيشتر دلهاي
مردم را شياطين فراگرفته و مالك شدهاند و هر نوع تصرفي كه خواهند قادرند ،از اينرو
صاحب آن را به اودية وسواس و هالكت افكنند.
چون شيطان از آتش است ،به هرجا كه افتد زود جاي خود را گشايد ،و به اندك
مايهاي كه يابد در نهايت سرعت توالد و تناسل كند و جاي خود را به مج ّرد اين كه اندك
راهي در خانة دل يافت وسيع نمايد و در اطراف و جوانب آن آتشهاي ديگر پيدا شود .اگر
آدمي دل را به خيال فاسدي دهد ،شُعب و راهها به خيال او رسد و از خيال گناهي چندين
خيال گناهان ديگر متولد شود و هرگز به جايي منتهي نگردد .چه ،اخالق حسنه ،حُكمِ
ُكم اطراف و جوانب را .وسط هر چيزي بيش از يكي
وسط و ميان را دارند و صفات رذيله ح ِ
حد و بينهايتند.
نيست ولي اطراف و جوانب ،بي ّ
هر خُلق راهي است به مقصود ،و راه به هر منزل يكي است و بيراهه ،از حدّ و حصر،
متجاوز .پس درهاي به سوي معبر شيطان ،از حساب بيرون ،و درِ به سوي مَلك ،يكي است،
و لشكري كه راه آن بيش باشد ،غلبة آن بيشتر و آسانتر است .در قرآن مجيد نيز به اين
َنْْهذاْ ِ
لْ
قيماْْ َفاتَّبِ ُعو ُْهْْ َْوْْالتََتَّبِ ُعواْ الس ُب َْ
اطيْْ ُمس َت ْ
ص ْر ْ
مطلب تصريح شده آنجا كه ميفرمايدَْ « :وْْا َّْ
ن ْ َسبيلِ ِْهْ :و اين است راه راست من ،پس از آن پيروی كنيد و از راههايی ديگر
ْع ْ
َف َت َف َّر َْ
ق ْبِكُمْ َ
كه شما را از راه وی پراكنده میسازد پيروی مكنيد».
روزي حضرت رسول اكرم(ص) براي اصحاب خود خطي كشيده ،فرمودند اين راه
خداست .بعد از آن از چپ و راست خطوط بسيار كشيده ،فرمودند اين خطوط راههايي
هستند كه به هر راه ،شيطاني نشسته آدمي را به خود ميخواند .با وجود اينها شناختن راه
راست ،مشكل و محتاج به راهنماي حاذق است ،و دري كه راه فرشتگان است مسدود است
كْ
باد َْ
عين ْْاِ ْ
ك ْ َالُغوِ َيَن َُّهمْْ اَج َم َْ
و درهاي شيطان مفتوح ،به اين اطمينان شيطان گفت « َفب ِِع َّز تِ َْ
ال ْ ِع َ
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َصين :پس به عزت تو سوگند كه همگی را جدًا از راه به در میبرم مگر آن
َْ
مْْال ُمخل
ِمن ُه ُْ
بندگان خالص شده تو را» .بر انسان است كه درهاي باز را ببندد و درِ پنهان بسته را بگشايد.
بسا باشد كه اين ملعون ،تلبيس كرده حق و باطل را مشتبه نمايد و لشكر خود را لباس
ملك پوشاند تا آدمي را به مهلكه افكند .ضرر وساوس شيطاني عظيم و عاقبت آن وخيم
است .ميل به باطل ،آسان ليكن ميل به سوي حق بسيار سخت است .ميل به باطل ،دل را
سبب تيرگي و ظلمت و نفس را باعث افسردگي و كدورت گردد .پيدا كردن راه راست
مشكل است به خالف راههاي باطل كه بر همه كس واضح و روشن است.
اغلب ،خيال آدمي در پيدا كردن راههاي مكر و حيله و شيطنت و خدعه و كيفيت
وصول به شهوات و نيل به لذات است .هميشه در دل خود مشغول منازعه با دشمنان و دفع
آنان است .بسا كه فرضِ مخالفت و عداوت دوستان كرده دل خويش را مشغول تنبيه و
مجازات و جوابگويي ايشان كند .روز و شب خود را صرف نمايد به خياالتي كه دل را سياه و
دين و دنيا را تباه نمايد.
جميع خياالت فاسده ،چه دربارة امور مباح يا غير آن ،در پيدايش ظلمت و كدورت دل،
مشتركند اما در صدقِ معصيت و وقوع عذاب بر آنها ،يكسان نيستند :بر تخيل در امور مباح
و تفكر در آنها مطلقا گناهي نيست و در امور غير مشروع ،مجرّد تخيل و خطور در دل اگر
بياختيار باشد ،باز هم عقاب و مجازاتي نيست زيرا تكليف ،به ام ِر بيرون از اختيار ،تعلق
نگيرد .اما اگر از روي قصد و اختيار ،دل خود را مشغول تخيل سازد و بر انجام آن مصمم
باشد ،يا تأسف خورد كه چرا فالن گناه را در فالن موقع كه ميسّر بود نكردم ،چنين شخص،
عاصي و سزاوار عذاب است؛ همچنين است اگر كسي مصمم به انجام فعلي شده مانعي روي
دهد و نكند ،ليكن اگر عزم نمايد ولي قبل از انجام ،از خوف خدا ترك كند ،گناهي نداشته
بلكه بر او حسنه نويسند.
شيطان مانند خون در بدن انسان گردش ميكند و قوة واهمه و غضبيه و شهويه را به
وسوسه در حركت ميآورد .از وسوسه شيطان محفوظ نمانند مگر كساني كه ريشه عاليق
دنيويه را از زمين دل كنده و به غير از فكر راه مستقيم كه يكي است ،خياالت و هموم ساير
طرق را از دل خود بيرون كنند و خود را به خدا سپارند؛ آنان از جمله بندگان خالص خدا
َصينْْ:مگر آن بندگان خالص
َْ
مْال ُمخل
كْ ِمن ُه ُْ
باد َْ
هستند كه شيطان ايشان را استثنا كرده «ْاِ ْ
الْ ِع َ
شده تو را».
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شيطان مانند خون در بدن ،جاري و سيّال است و همة آن را فراگرفته مانند هوا در
قدح .اگر كسي خواهد ظرفي را از هوا خالي نمايد نتواند مگر آن را با چيز ديگر پر سازد.
پس ظرف دل نيز چنين است كه اگر آن را مشغول به ياد خدا و فكر امري از امور ديني
كند ،راه شيطان بسته شود و االّ هر لحظه كه از خدا غافل مانَد ،در آن دَم ،شيطان به دل راه
نْ ِذك ِْرْ
شْ َع ْ
نْ َيع ُْ
يابد و وسوسه كند ،چنان كه خداوند متعال در كتاب كريم خود فرموده « َْوْ َم ْ

منْْنُ َق ِّيضْْْ َل ُْهْْ َ
رينْْ:و هر كس از ياد خدای رحمان دل بگرداند بر او
طاناْْ َف ُه َْوْْ َل ُْهْْ َق ْ
شي ْ
الرح ِْ
َّ
شيطانی ميگماريم تا همنشين وي باشد».
عالج قطعي وساوس شيطان به سه امر است:
سد راههاي عظيم شيطان در دل كه رئوس صفات ذميمه و اصول ملكات رذيله
اول ّ -
است ،مانند شهوت و غضب ،حرص و حسد ،كبر و عداوت ،بيم و محبت دنياي دنيّه و مانند
آن .هريك از اينها دري است براي شيطان كه چون آن را باز بيند ،وارد شده وسوسه كند،
ولي بعد از سدّ راهها وارد نتواند شد مگر گاهگاهي به شكل عبور از راههاي پنهاني.
دوم  -گشودن درِ َملَك با صفاتي كه اضداد صفات فوق است ،از اخالق فاضله و صفات
شريفه و همرهي ورع و طاعت و مواظبت بر تقوي و عبادت.
سوم  -اشتغال به ذكر خداوند منّان در دل و زبان ،بعد از سدّ ابواب عظيم شيطان.
بدينسان گرچه سلطه و تصرف او از مملكت دل تمام گردد ،ولي گاهگاهي از راههاي پنهاني
گذر كند و چون به ياد خدا دفع نشود ،به تدريج ،راهي براي خود پيدا كرده و در بعضي از
زواياي دل مأوي و مسكن گزيند.
ذكر خدا در دل گرچه تأثير بسيار در دفع وسواس شيطان دارد ،ليكن بدون سدّ ابواب
او و دفع صفات ذميمه و عالقة دنياي دنيّه از خود ،چندان فايدهاي از ذكر مترتّب نشود ،زيرا
هرچه به ياد خدا دفع شود زياده از آن داخل گردد .مانند حوضي كه از نهرهاي بسيار ،آب
سد راه نكند منع
گنديده وارد شود و كسي خواهد با ظرف كوچكي آن را بيرون ريزد ،كه تا ّ
آب نتواند كرد .چه ،هر ظرفي از آب كه بيرون ريزد چندين برابر آن از نهرها داخل شده و
حوض را از آب متعفن مملوّ كند.
فايدة ذكر هنگامي ظاهر گردد كه نفس از شوائب هوي و هوس ،پاك و دل با انوار ورع
و تقوي تابناك شود .ذكري كه دافع وساوس شيطاني و خواطر نفساني است ،ذكر قلبي است
كه آن مشغول ساختن دل است به ياد خدا .اگر ذكر قلبي با ذكر زباني جمع شود ،فايدة آن
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بيشتر و در دفع شيطان مؤثرتر است .ذكر زباني گرچه به تنهايي خالي از ثواب نيست ،ولي
مقابله با شيطان و دفع وساوس او نتواند.
سدّ ابواب شيطان گرچه صعب و مشكل است ،ولي مرتبهاي است بس عظيم ،كليد
سعادات و مفتاح ابواب مرادات است .چه ،در اينصورت ،دل ،محل ذكر خدا و نزول جند
دوام ياد خدا اُنس به او
ماليك گردد ،و ابواب معارف از عالم فيض بر او گشوده شود .آنگاه از ِ
و از اُنس ،شوق لقاي او حاصل آيد و بدين سبب ،ظلمات شكوك و اوهام از او زايل گردد و
ْ:
ُوب ْ
ن ْال ُقل ُ ْ
ال ْب ِِذك ِْر ْالل ِْه ْتَط َمئِ ْ
نفس به مقام اطمينان رسد .چنان كه خداوند متعال فرمودهَْ« :ا ْ
آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مييابد» به سبب ياد خدا دلها به مرتبه اطمينان
رسد.
خالصي از چنگ وساوس شيطان موقوف است بر تخليه نفس از صفات رذيله و تحلية
آن با صفات حسنه و مواظبت بر ذكر خدا .زيرا بعد از تخليه و تحليه ،نفس را صفا و بهجتي
حاصل آيد و قوة عاقله ،تسلط و قوّتي يابد و از كشاكش قواي ديگر مصون ماند و بر ساير قوا
مستولي و غالب گردد و عنان قوة واهمه و متخيّله را ضبط كند ،چنان كه آنها را بدون امر و
نهي قوة عاقله ،تصرفي نباشد و به هر وادي كه خواهند نتوانند رفت .بعد از آن كه اين
حاالت مكرر شد و به مرتبه ملكه رسيد ،اين دو قوه را ملكه اطاعت و انقيادِ قوة عاقله حاصل
آيد و از هرزهگردي و اضطراب باز ايستند و به غير از خواطر محموده و پسنديده از دل
خطور نكند و نفس ،منقاد قوة عاقله شود .در اين مقام ،نزاع بين لشكر فرشتگان و شياطين
سد ابواب شيطان شده و لشكر فرشتگان ،بالمنازع در آنجا قرار گيرند و نفس،
برطرف ،بلكه ّ
در كمال اطمينان استقرار يابد.
آري ،اندرون آدمي و ضمير او پُر است از مجموعه فكري ،و مملوّ است از محتويات
ذهني و صوَر نفساني كه در اثر مرور زمان و دوران زندگي در باطن او جمع ميشود .اين
محتويات متراكم و انباشته ،در موقع خود ،منشأ تحريك و تهييج آدمي شده او را بر انجام
كار روا يا ناروا مأمور ميسازد .از اينرو از نظر روانشناسي ضمير آدمي به دو قسمت ضمير
خودآگاه و ضمير ناخودآگاه تقسيم ميشود .اسالم هميشه اين دو ضمير را در نظر داشته و
اساس تربيتي خود را در آنها پياده كرده است.
پس اي سالك ،خود را بشناس و به خود آي ،با خداي خويش تعهد كن و به نداي
وجدان اخالقيت پاسخ مثبت ده .به سوي خدا بشتاب و از قيد و بند غرايز نفساني و صفات
رذيله خود را آزاد ساز و به مردان پاك پيوند ،بال و پر بگشا و در آسمان ايمان پرواز كن.

فص
س
ل وم
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ارادت و ب

احواالتي را كه از مبدأ تا مقصد عارض ميشود ،اصول گويند به جهت آن كه پايه و اساس
سلوك اين امورند و سالك تا اين مراحل را طي نكند ،به منزل قلب و كعبه مقصود نخواهد
رسيد .آن امور عبارتند از :ارادت ،شوق ،محبت ،معرفت و يقين.
اختالف درجات سالكين راه حق به حسب اختالفات قلبي آنهاست و هر كسي كه درجات
قلبي او باالتر باشد ،مقامات او عاليتر خواهد بود .مرتبة اول ارادت ،اخراج بيگانه از خانة
دوست و محبوب حقيقي است .اخراج بيگانه از اين خانه ممكن نيست مگر با انقياد از
دستورات شرعيه كه در اين مقام دل سالك از بيگانه تخليه ميگردد.
بزرگان فرمودهاند :آنچه بندگان را از حقتعالي دور ميسازد ،سه چيز است:
 - 1قلّت صدق در ارادت.
 - 2جهل به طريقت.
 - 3گفتار علماي بوالهوس.
بايد بدانيم كه چون مطلوب در پرده باشد و محجوب و راه نامعلوم باشد و پنهان ،اختالف
به وجود آيد ،حق و واقعيت هويدا نگردد و اگر حق آشكار نشود ،مريد متحير گردد.
بايد بدانيم كه مريد را هفت خصيصه الزم و ضروري است:
اول  -صدق و راستي در ارادت.
دوم  -توسل به طاعت ،و نشانة آن دوري جستن است از همنشينان زشتكردار.
سوم  -معرفت به حال نفس خويش و نشانة آن ،استكشاف دريافت آفات نفس.
چهارم  -مجالست با استاد الهي و نشانة او برتر ديدن استاد است نسبت به ديگران.
پنجم  -توبة نصوح و بدان حالوت و شيريني طاعت را دريافتن و در انجام اعمال الهي
پايدار و استوار گشتن ،و نشانة آن براندازي اسباب هوي و هوس و زهدورزي در آنچه نفس
بدان مايل و راغب است.
ششم  -كسب و ارتزاق حالل.
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هفتم  -همنشين پاك و صالح كه مريد را بر انجام اعمال ياري رساند ،و نشانة اين گونه
همنشين ،معاونت و ياري او بر انجام ب ّر و تقوي و نهي نمودن از انجام گناه و ستم.
اين هفت خصيصه ،پايه ارادت است و ارادت جز به اين هفت ،راست نگردد و قوام نگيرد.
شوق ،حركت روح است به سوي لقاء حق و البته لقاء حق بدون رجاء لقاء ميسر نميشود.
سالك را بعد از اشتداد ارادت ،وجود شوق ضروري بوَد و چندان كه در سلوك بيشتر ترقي
كند ،اشتياق او بيشتر خواهد شد تا به حدي كه هستي خود را بين خود و محبوب خود
حجاب بيند.
آري ،از نعمتهاي بزرگ باطني ،ميل و رغبت و عالقه و اشتياق و عشق است كه در عين
ارتباط با يكديگر ،هر يكي را مرتبهاي است .ميل ،رغبت ،عالقه ،اشتياق و عشق ،عبارت است
از كشش انسان به سوي امري كه براي او مفيد و خير باشد .البته فقدان هريك از اينها نيز در
صورتي كه الهي باشد ،نعمت عظمايي است.
گرچه بسياري از نعمتهاي ظاهري و آثار و خواص آنها قابل شهود است ،ولي ادراك
كماليه اين نعم و به خصوص مشاهدة نعمتهاي باطني ،به بصيرت دل امكانپذير است.
رهروان حقيقي آنانند كه بصيرت دل را به كمال رسانيده ،ميتوانند نعمتهاي واالي باطني و
ظاهري را مشاهده نمايند .آنان طالبيني هستند كه داراي ميل و رغبت و عالقه و اشتياق
وافري بوده ،به قدوم دل به استقبال حقايق آيند و به قدوم دل ،به سرمنزل جانان رهسپارند.
ارادت و ميل سالك بايد به رضاي حق منضم شود و غير رضاي او را در هيچ امري طلب
ننمايد و در جميع اقوال و افعال به رضاي حق بنگرد ،نه به حظّ نفس .بلكه سالك بايد اراده و
رضاي خود را در اراده و رضاي حق ،محو و متالشي سازد تا خواست او خواست خدا باشد.
اض َي ْةْ َم ِ
كْ ْر ِ
فرمان «اِر ِ
رض َّيةْ خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد» نيز اشاره
یْ َربِّ ِْ
عيْاِل ٰ
ج ْ
است بر آن كه سير رجوعي مشروط به رضاست .از عارفي پرسيدند چه ميخواهي؟ فرمود :آن
خواهم كه ارادة من در ارادة الل محو شود تا مراد من ،مراد خدا باشد.
حصول اين مقام بدون علوّ همت امكان نپذيرد و الزمة داشتن همت عالي ،هدفداري و
برخورداري از حقايق ،ارادة قوي ،عدم قناعت به وضع محيط اجتماعي ،شناخت نيروهاي
باطني و عناصر سازندة شخصيت ،تفسير منطقي دو پديدة امكانپذير و امكانناپذير ،صبر و
شكيبايي ،برتر رفتن از امواج لذايذ دنيوي و ارزيابي لذات زودگذر كه زندگي را در خود خالصه
ميكند ،و باالخره موازنه و محاسبة روزانة خويشتن است.
سالك بايد بداند كه در اين راه ،مجاهدت ،رياضت و تحمل سختيها الزم بوده ،خطراتي
نيز در پيش است .تنها وسيلهاي كه بتواند او را از همه اين موانع و خطرات عبور دهد،
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سختيها را آسان ،درد را لذت و تلخي را شيرين نموده او را بدين مقام نايل گرداند ،عشق
است.
عاشق را عالمتي است كه تا آن عالمت در سالكي به وجود نيايد ،عشق به مقام تحقق
نرسد .عالمت عشق آن است كه عاشق مطيع و منقاد محض فرمان معشوق باشد .بدون پيروي
م ْتُ ِ
نيْ ُيحبِبك ُُْمْالل ُْه :اي
ون ْالل َْه ْ َفاتَّبِ ُع ْو ْ
حب َْ
كنَتُ ْ
ن ْ ُْ
ل ْاِ ْ
از فرمان معشوق ،عشق به مقام تحقق درنيايد «قُ ْ
حبيب من به آنان بگو اگر به خدا عشق ميورزيد از من پيروي كنيد تا خدا شما را از محبت
ل ْل ِ
سانيْ
ْ
خود برخوردار فرمايد» .آنگاه نور عشق در كانون دل بتابد و به ترنم درآيد كه « َْو ْاج َع ْ

ما :پروردگارا ،زبانم را به ذكرت گويا و قلبم را در عشقت بيقرار
ك ْ ُم َتيَّ ْ
ِحبِّ َْ
هِجا ْ َْو ْ َقلب ْ
ِك ْ َل ْ
ب ِِذكر َْ
ي ْب ُ
فرما».
آيا آن رواني را كه داراي عشق و محبت است ،با رواني كه در جاذبههاي حيواني فرو رفته
و نامش را عشق و محبت نهاده ،ميتوان با يك اصول و مباني تفسير نمود؟ روح انساني كه
حقيقت عالي حيات است ،بايد طريق صعود تكاملي خود را دريابد و مراحل آن را طي نمايد
زيرا محور حقيقي حيات ،روح انساني است كه همه مسائل بشري با آن در ارتباط است.
اين پيروي از فرمان خدا و محبوبين درگاه او ،كسي را سزاست كه مراتب معرفت نفس
فْال َّ
خود را به كمال رساند « َد َ
قْ
ريقْاِْل ْ
ط ُْ
ولْالل ِْهْكَي َ ْ
س َْ
ولْالل ِْهْ َف َْ
س ِْ
لْ َع ْل ْ
ج ْ
خ َْ
ح ِّ
لْ َر ُ
یْ َمع ِر َف ِْةْال َ
ياْر ُ
یْْ َر ُ
قالْ َ
ْ:فردی بر رسول خدا وارد شد و پرسيد که ای فرستاده الهی طريق معرفت به
س ْ
قالْ َمع ِر َف ُْةْالنَّف ِْ
َف َْ
خدا چيست؟ فرمود :معرفت نفس است» .بدون معرفت نفس ،پيروي ممكن نيست ،اين است

ِفْْ:معرفت نفس ،سودمندترين
المعار ِ ْ
سْْاَن َف ُْ
كه حضرت موالي متقيان فرمود « َمع ِر َف ُْةْْالنَّف ِْ
عْْ َ

معارف است».
معرفت نفس نيز بدون تزكيه و تصفيه امكانپذير نيست ،زيرا هيچ مسئلهاي در قلمرو
جهانبيني يافت نشود كه مرتبط به انسان نباشد ،و آنجا كه پاي انسان در كار باشد ،نجات
روح از بنبستها بدون تزكيه و تصفيه ممكن نيست .آن آگاهيها و معلومات و دريافتها كه
در استخدام خودِ طبيعي قرار گرفتهاند ،توانايي رهبري روح را ندارند ،زيرا روح ،حقيقتي
تكامل يافتهتر از خودِ طبيعي است كه در شكل ساده و با ابعاد محدود در ساير حيوانات نيز
وجود دارد.
حصول اين نعمت عظمي و مقام رفيع را بايد از خدا خواستار شد .اما ياري الهي در
معرفت و تصعيد روح ،موقعي است كه انسان خود درصدد معرفت و تصعيد برآيد و ارادة جدي

138

سفر به کعبه جانان

نمايد .چون اراده در مسير سبقت به خير قرار گرفت ،ارادة خداوندي نيز آن را به ثمر
ميرساند.
اي دوست ،توجه كن كه تمام حضرات عرفا خطاب به جميع مريدان و سالكان طريقت
گفتهاند و ميگويند :اگر مرد راهي در آغاز راه بايد به چند صفت الهي متصف گردي تا براي
وجدان شيخ و دستگيري او اَنگِشت آتش گردي ،از جمله صدق ،توكل ،صبر ،عزيمت ،يقين و
در بعضي موارد ،عزلت ،صَمت ،جوع و سَهَر است.
.
اي سالك ،بيجهت اين در و آن در نزن و از خود آغاز نما .در ابتدا اين اوصاف را در خود
پرورش ده و طيّ راه كن .آنگاه كه درد فراق گل كرد و زهر هجر اثر نمود و مراتب سوز و گداز
دل به كمال رسيد ،طبيب راه با شيشه دارو و درمان خواهد آمد و جمال خود را بيپرده بر تو
مينماياند ،و بدان كه ناز تو را هم ميكشد و تمام عاشقين جمال ،به وجود چنين سالكي و
مريدي مبتهج ميشوند.
اولين و نخستين قدمي كه بر سالك طريق حق الزم و ضروري است ،يافتن شيخ و استاد
است و براي دريافتن استاد بايد آن اعمال نُهگانه را به انجام رساند و در توحيد ،استوار و پايدار
گردد .پس چهار عمل از اعمال نُهگانه را در ظاهر مقرر سازد و پنج عمل آنها را در باطن
استوار گرداند.
اعمال ظاهري ،جوع ،سهر ،صمت و عزلت است .جوع و عزلت فاعلند و تأثيرگذار ،و سهر
و صمت منفعلند و تأثيرپذير .اما مراد از صمت ،در بعضي موارد ،ترك سخن با مردم و اشتغال
به ذكر قلبي و تكلّم دل براي جلوگيري از نطق لساني است ،مگر آن نطق كه خداي تعالي
الزم و واجب گردانيده ،پس با صمت لساني بر ذكر قلبي بيفزاي .البته جوع ،سهر را به دنبال
دارد و عزلت ،صمت را.
اما پنج عمل باطني ،صدق و توكل و صبر و عزيمت و يقين است .اين اعمال نُهگانه،
امّهات خير است و همة خيرات را در بر ميگيرد و طريقت مجموعة اين اعمال است.
اي سالك بدان كه مراد ،كسي است كه با مهيا شدن امور براي او از ارادة خويش گسسته
و مجذوب حقتعالي شده و نيز از رسوم و مقامات ،بدون مشقت و رنج ميگذرد و تجاوز
ميكند ،بلكه با خوشي و شيريني و آرامشي كه دارد ،دشواريها و سختيهاي امور بر او آسان
ميگردد و ميگذرد.
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به عبارت ديگر ،ذات اقدس حق براي مراد اموري را مهيا ميكند تا با استفاده از آن امور،
شدايد بر او آسان گردد ،بلكه از شدايد لذت برد .مريد نزد محققين اهلالل ،به شخصي اطالق
ميشود كه فقط به سوي خدا قدم برداشته و درگاه خدا را برگزيده و براي دوستي خدا و
خشنودي او تالش نمايد.

گرچه ظاهرًا بين اراده و ارادت تفاوتي نيست ،ولي در مقام فصاحت و بالغت ،ارادت آن
ارادهاي است كه به مقام فعليت و تحقق رسيده باشد.
اراده ،رمز نجات و كليد آرزوهاست .هيچ آلتي را ياراي قطع عزم و اراده مردان با همت
نيست .موليالموالي حضرت علي(ع) ميفرمايد :ارادة مردان ،كوههاي بلند و محكم را از جاي
ميكند ولي هيچ چيز نميتواند ارادة مردان الهي را قطع كند.
آشنا شدن به رموز اراده و نتايج حاصل از آن ،انسان را درس معنويت و فداكاري آموخته
او را مبارز ،با وجدان ،با ايمان ،متوكل و متكي به نفس به بار ميآورد.
مكتب اراده ،مرداني به جامعه تحويل ميدهد به عزم و همتي بلندتر از كوهها و به روحي
بزرگتر از اقيانوسها و درياها كه تندبادهاي سخت حوادث و ناماليمات جهان ،ياراي نفوذ به
اركان ثبات و استقامت آنها ندارد و نميتواند بر كاخ شهامت و ايستادگي آنان در راه حق،
تزلزلي وارد آورد.
مردان با اراده ،تالطم و امواج سهمگين پيشآمدها را به روح بردباري و متانت تسكين
ميدهند .هرگز از روزگار دلتنگ نشده ،از رنج و گرفتاري و از نامرادي و ناكامي پيش دوستان
و بيگانگان شكايت نميبرند .زيرا ميدانند ناليدن پيش دوستان و شيون و افغان نزد اين و آن،
جز آن كه تارهاي دل دردناك دوستان را به اهتزاز آورد ،يا لبخند زهرآگين و نيشخند آتشين
بر لب و زبان دشمنان بنشاند و آنان را به شماتت وادار كند ،نتيجهاي ندارد .آنان واقفند كه از
نوحهسرايي و گريه و زاري و نشستن به اميد و انتظار واهي مشكلي حل نشود .بايد كار كرد و
به نيروي اراده ،سدّ موانع و مشكالت را شكست و عفريت سستعنصري و اهمال را پيش
كبوتر زيباي اراده سر بُريد تا كمال موفقيت حاصل گردد.
زماني حقيقت ،پرده از جمال خويش برگيرد كه اركان سجايا و اساس فعاليت انسان با
ارادهاي كه مقبول آستان حقيقت است ،پيريزي گردد وگرنه زندگي را مزيتي و فضيلتي
نباشد .تحرك اين اراده كه آغاز و بنياد همه خيرات و كماالت است ،مقدمات خود را از عقل
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سليم و فطرت پاك ميگيرد ،و بهترين دليل بر وجود آن ،كاروان با عظمت حقطلبان رشد
يافته تاريخ بشري است.
عدم تحرك اين اراده ،نه به جهت فقدان زمينه و استعداد آن در انسان ،كه در اثر
پيدايش موانعي است ،از جمله انواع و اقسام تخيّالت و تلقينات ،كه جامع همة آنها اين است
كه انسان گمان نمايد كه معرفت و تصعيد براي او عملي نيست ،زيرا هر دو كاري است بس
دشوار.
اما از توجه به قدرت و امكانات آدمي در مسير زندگي و در حين گذر از سنگالخهاي
صعبالعبوري كه در آغاز غيرممكن مينمود ،ميتوان پي برد كه اگر بشر به جاي صَرف آن
همه امكانات براي كسب سود و لذت و مقام و حذف حريف و مطرح كردن خود ،آن را در
تحصيل حقايق و عمل به آنها به كار ميبرد ،نه تنها كافي بود بلكه به موفقيتهاي چشمگيري
هم دست مييافت .چنان كه امكانات مورد نياز براي تجويز دروغ و ستمگري و دگرگون كردن
واقعيات با انواع توجيهات و انجام امور تصنعي ،قابل قياس نيست با صَرف امكاناتي كه براي
اجراي عدالت يا تحصيل شناختها و عمل به آنها الزم ميشود.
بنابراين يكي از شرايط مهم تحقق اراده و همت عالي ،تفسير منطقي دو پديدة متقابل
امكانپذير و امكانناپذير است .اگر معاني حقيقي اين دو پديده ،كامالا بر سالك روشن نشود و
اينها را با قدرت و توانايي خود نسنجد ،نتواند به مقصد و مقصود رسد.
پيش از اقدام به هر امري بايد تفكر نمود كه آيا اخذ نتايج مثبت از آن مقدور است يا نه.
چه ،ممكن است امكانپذير را با نقطة مقابل آن اشتباه كند؛ گاه انسان با وجود توانايي و
قدرتي كه با آن ميتواند در راه نيل به هدف گامهاي مؤثري بردارد ،خود را بسي ناتوان پندارد
و همين احساس عجز او را از فعاليت بازدارد .و گاه با وجود ضعف و ناتواني ،نشدني را شدني
تصور نمايد ،در حالي كه در قبال انجام آن امر ،توانايي او بسي كم و ناچيز باشد .عدم تفكر در
اين باب سبب هدر رفتن همتها و فعاليتهاي او خواهد شد .در اين مقام بر اوست كه بر
مراتب توانايي خويش بيفزايد وگرنه مغلوب خواهد شد.
موانع ديگر ،موانع برونذاتي است ،مانند ناهنجاري محيط ،ناسازگاري اجتماع و فقدان
ال ْ ُي َ
ف ْالل ُْهْ
كلِّ ُ ْ
تعليم و تربيت سازنده ،كه حل اين مشكالت نيز با وسايل مختلفي مقدور است « ْ
هاْ:خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايی او تكليف نميكند».
ساْْاِالْْ ُوس َع ْ
نَف ْ
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متفكران ظاهري كه مبدأيي براي هستي نميشناسند ،سخنانشان دربارة هدف زندگي از
يك عده مفاهيم بياساس تجاوز نميكند .اينان چنان در ابهامات غوطهورند كه امكان توصيه
انسانها را به فراگرفتن كماالت و فضايل روحي ندارند .اما هشياران و صاحبدالن ،اتصاالا
انسانها را به سوي هدف متعالي سوق ميدهند.
حضرت اميرالمؤمنين(ع) در موارد بسياري نهيب زده ،مردم را براي حركت به سوي هدف
یْنَها َيتِكُمْ :براي شما نهايتي است ،بكوشيد خويشتن
نْ َلكُمْ نَها َيَةْ ْ َفانَ َت ُهواْاِل ْ
واال هشدار ميداد «اِ َّْ
را به نهايت خود برسانيد» .مقصود از اين نهايت ،پايان زماني نيست كه همگان را از رسيدن
بدان گريزي نخواهد بود ،بلكه منظور تالش در جهت نيل به هدف واالي حيات است .آن
نْ ِ
نْ
َمْْاِْلیْْاَي َْ
مْتَْعل ْ
تْ َل ْ
جئ َ ْ
نْاَي َْ
َمْ ِم ْ
نْ َلمْْتَعل ْ
بزرگوار قانون كلي هدفشناسي را چنين بيان فرموده «اِ ْ

ب :اگر نميداني كه از كجا آمدهاي ،نخواهي دانست به كجا ميروي».
تَذْهَ ُ ْ
انسان هدفدار از چنان روشنايي عالي برخوردار است كه در هر لحظه ميداند چه ميكند
و به كجا ميرود ،گويي قطبنماي كشتي زندگيش موقعيت شايسته او را نشان ميدهد .اما
بدون فعليت بعد روحي ،حقيقت حيات شناخته نخواهد شد ،چرا كه غوطهور شدن در يك
پديدة مادي ،سبب احاطة آن پديده بر او شده ،درك و فهم پديده برايش مقدور نميباشد و
اين يك قانون كلي است .حتي آن پديده قيافه حقيقي خود را نيز به او نشان نخواهد داد ،اين
ونْ ِ
يوةْالدن ْيا :آنان نمودي از حيات دنيا را ميدانند».
ح ِْ
راْ ِم َْ
ظاه ْ
است معني آيه شريفه « َيعل َُم َْ
نْال َ
سالك بايد در افزايش مراتب صفاي جان بكوشد تا به مقصود رسد .آيا رواني كه تسليم
مقتضيات ارثي و عوامل محيطي و اجتماعي است و حركت ذاتي از خود نشان نميدهد ،با آن
رواني كه نيروهاي درونذاتي خود را به فعاليت انداخته و قلمرو حيات را ميدان مسابقه خيرات
قرار داده يكي است؟ «ل ِ ُ
اتْْ:و براي هر كسي قبلهاي است كه
لْوِج َهةْْهُ َْوْ ُم َوليهاْ َفاس َتبِ ُقواْالخَ ي ْر ِ ْ
ك ِّْ
روي خود را به آن سوي ميگرداند ،پس در كارهاي نيك بر يكديگر پيشي گيريد».
آيا جاني كه در گهوارة طبيعي بدن با عامل خارج از خود در حركت جبري است ،با آن
جان كه از آن رها شده و به تكاپوي پيگير و مستمر پرداخته ،صدها بُعد و استعداد از خود
نشان ميدهد ،يكسان است؟
آيا انديشه متحرك در روان پويا با انديشه راكد در درون جامد يكي است؟ مسلما اين
تحرك و تكاپو در مسير كمال و مسابقه در خيرات ،ارزشمند است وگرنه روان ،هر چند هم
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متحرك و پويا باشد ،بدون جهتگيري الهي مانند تحرك و بال و پر زدن پرندهاي است كه
پايش به زنجير بسته شده ،او گمان ميكند كه مسافتها پيموده در صورتي كه جز در جا زدن
در پيرامون حلقههاي زنجير ،كاري انجام نداده است.
جوشش غرايز كه سطوح مختلف رواني را تحت تأثير خود قرار ميدهد ،نيروي تعقل و
تفكر و ساير نيروهاي حقيقتسنج را از كار مياندازد به طوري كه سود حاصله از آن غرايز را
تفسيركنندة اصلي حيات تلقي ميكند! چنين سود و لذت محدود همواره توأم با خساراتي
است ،ولي چشمگير بودن آنها مانع از آن است كه انسان در ارزيابي غرايز و فعاليتهاي آنها
راه منطقي در پيش گيرد .انسان اگر اين شناختهاي محدود را به عنوان معرفتي شايسته به
جامعه تحويل دهد ،جامعه را ميفريبد.
علت اصلي همه سيهروزيها جز گم شدن حقيقت عالي حيات و دلخوشي به زرق و برق
دنيا چيز ديگر نيست .اين همه پيشرفتهاي ظاهري بشر ،عالوه بر اين كه تاكنون دردي از
دردهاي باطني جامعه را درمان نكرده ،دردهاي ديگري را نيز بر آن افزوده است.
آري بدون فعليت بُعد روحي ،حقيقت حيات انساني شناخته نخواهد شد .اما با شكوفايي
آن ،حيات چنان روشنايي مييابد كه ميتواند مبدأ حركت و مسير و مقصد را تعيين نمايد.
آنگاه همه معرفتها و شناختهاي آميخته با تاريكيها از راه حواس ،با ارزيابي صحيح در
حيات انساني ،استخدام شده كار منطقي خود را انجام ميدهد ،چه بعد روحي يك روشنايي
عام بر همه معلومات و معارف انسان مياندازد و از فريبكاري آنها جلوگيري ميكند.
انسان بايد به واسطه تزكيه و تصفيه ،بر آگاهيهاي ظاهري و باطني ،مادي و معنوي
خويش بيفزايد و
البته رعايت اين قانون الهي كار آساني نبوده و در توان هر
كسي نيست .در قبال اين مشكل ،سالك نبايد به علت نقص آگاهي و وجود نقاط تاريك بسيار،
از حركت در مسير حق امتناع ورزد ،بلكه براي جبران اين نقيصه بايد از آن روشنايي محدود
كه در خويشتن سراغ دارد ،حداكثر استفاده را بنمايد و در تقليل تاريكيها و افزايش مراتب
روشنايي بكوشد.
بايد دانست كه ارتباط انسان با فعاليتهاي رواني يا حضوري است و يا شبهحضوري.
بنابراين بدون تحمل رياضت ،نميتوان به همة چون و چراهاي آن پاسخ نهايي داد ،و نيز بايد
پذيرفت كه اين ناتواني موجب ركود و سكون زندگي نميگردد .آيا تاكنون اين ناتواني توانسته
است انسانها را از تعقل و تفكر دربارة حقايق بازدارد؟ نه هرگز .آيا اين ناتواني چنان بوده كه
انسان را از نفوذ به حيات طبيعي محض مانع گردد؟ نه هرگز.

ارادت و طلب

143

طالبان حقيقي از كاوش دربارة حقايق كه گاهي غير قابل نفوذ مينمايد ،خسته و نوميد
نشده و فارغ ننشستهاند .آنان اگر موفق نشدند كه پرده از چهرة مطلوب حقايق بردارند ،اما
توانستهاند ابعاد و چهرههاي ديگر آنها را مورد شناسايي خود قرار دهند .اين نيز يكي ديگر از
جلوههاي حكمت الهي است كه انسان را با ارادة جدي به كاوشهاي پيگير و مستمر وادار
نموده به شناخت زوايا و اعماق آن حقايق رهسپار ميسازد تا شهود و فهم برين آنها را
برانگيزاند و با آن شهود و فهم ،به نقطه اعالي معرفت كه شناسايي روح است ،صعود نمايد.
اين علم و آگاهي واال و فوقالعاده سازنده همان است كه قرآن ميفرمايدْ « :و ْماْ اُوتيتُمْ ِ
نْال ِعلمِْْ
ْم َْ
َ

ليالْ :و به شما از دانش جز اندكي داده نشده است» كه اندكي از آن علم به سبب رعايت
ال ْ َق ْ
ْاِ ْ
قانون الهي ،ابواب حكمت را به روي انسان گشوده ،او را با اسرار الهي آشنا ميسازد .آري
روانشناسي اسالمي ،حركت الهي را كه نيل به وصال است ،عاليترين امتياز بشر ميداند.
تحقق اين امتياز در روانهاي سالم و تعليميافتگان مكتب اولياء امكانپذير است.
اي سالكين طريق حق! اگر اين مقصد متعالي آرزو و تمناي شماست ،بياييد به خود رحم
كنيد و با استمداد از حق و درخواست توفيق از او ،خود را با ذات خود آشتي دهيد؛ منِ
حقيقي را دريابيد و در حد كمال از علم حضوري برخوردار شويد .علم حضوري را سه مرحله
است:
مرحله اول  -معلومات ذاتي آن مبهم است ،اين مرحله از علم حضوري يك اطالع خام و
نارسا است و صاحب آن از مراحل عاليتر اطالعي ندارد .توقف در مرحله اول اين علم سودي
ندهد ،هرچند متوقفين در اين مرحله پندارند كه كامياب گرديدهاند.
مرحله دوم  -دريافت ذات « » است به عنوان يك حقيقت ادارهكننده حيات آدمي در
پهنه طبيعت و روابط متنوع .اين دريافت روشن ،انسان را از نوسانات در تصادفات و حركات و
سكنات بيپايه نجات ميدهد.
» است .بدون رسيدن به اين استقالل،
مرحله سوم  -بروز استقالل « » در برابر «
اگرچه انسان از فعاليتها و نيروهاي دروني برخوردار باشد ،كاري از پيش نخواهد برد.
هر متفكري كه بدون تحقق اين استقالل دربارة جهانبيني اظهار نظر نمايد ،نه خود
ميفهمد چه واقعيتي را درك كرده و نه توان تفهيم چيزي از جهانبيني را براي ديگران دارد.
در اين حال ،حتي هرگونه احساس اختيار نيز نوعي احساس فريبنده است كه تنها شايسته
صيقلي كردن حلقههاي زنجير عامل جبر است .در فقدان اين استقالل ،سرنوشت امور انسان
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در دست تمايالت بيپايه است و براي انسان بيخبر از خويشتن ،تعيينكنندة جايگاه « » يا
روح و روان او ،محيط اجتماع است.
اما در بروز اين استقالل ،به جاي آن كه انسان لوحهاي زير دست نقاش عوامل طبيعي و
نوع انسانها گردد ،خود نقاش زبردستي است كه نقش مشيت الهي را روي طبيعت و انسانها
ترسيم مينمايد .شخصيتهاي بزرگ ،آن سالكين الهي هستند كه مراحل من را با ارادت تمام
طي كرده و با نيل به حقيقت ،در جاذبة عشق الهي قرار گرفتهاند ،از آن پس گردانندة آنها
عشق است.
آري ،شناختهايي كه به انگيزه و تحريك عشق به وجود آمدهاند ،به استداللهاي
منطقي معمولي در محاسبه كيفيتها و كميّتها و روابط قضاياي جاريه در جهان هستي به
ديدة حقارت و بينيازي مينگرند ،همچون آفتاب به روشني يك چراغ .چه ،روشنايي عشق
مانند روشنايي اصيل آفتاب است كه هم خود و هم آنچه را كه در مسير اشعه او واقعند ،روشن
ميسازد و زيباييهاي حقيقي را آشكار مينمايد آن زيبايي ،نمودي است نگارين و شفاف كه
بر روي كماالت كشيده ميشود.
درود بر عاشقان جمال و كمال كه نقاش ازلي آن نور نگارين و شفاف را بر روي كماالت
آنها ترسيم نموده و با زيورهاي الهي آنها را بياراست.

اراده و كراهت يا خواستن و نخواستن از جمله كيفيات نفساني و از سنخ علم و ادراك
است .انسان چون از طريق علم ،به مصلحت و منفعت چيزي يقين و اعتقاد يا مظنّه حاصل
كند ،آن را بخواهد و در صورت اعتقاد به زيان و فسادش ،آن را نخواهد .اراده غير از رغبت و
شهوت است ،چنان كه بيمار با بيرغبتي ارادة خوردن دارو كند ،چون علم او به نافع بودن دارو
تعلق گرفته است.
در مقابل ارادة حقيقي ،ارادة انشايي يا مجازي است زيرا هر چيز حقيقت و مجازي دارد،
بسا اين دو به يكديگر اشتباه افتد مانند آن كه كسي خشمگين نباشد و تظاهر به غضب كند،
دشمن باشد و تظاهر به دوستي نمايد ،چيزي را واقعا نخواهد ولي چنان وانمايد كه خواهان
آن است .وقتي انسان بين دو ضد يكي را بخواهد ،ترك ديگري را هم خواهد خواست ،خواه
اين خواست مستلزم آن باشد ،خواه عين ضد آن.
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انسان را نيازهايي است و هر نياز را در عالم حقيقت هدفي معنوي ،و هر هدفي را راهي.
خداوند متعال براي انجام امور معنوي طرق و اوقاتي تعيين فرموده كه نيل بدانها با نياز
ممكن است نه با بينيازي و با عقل صحيح و كامل به هدف توان رسيد كه نمودار آن،
برگزيدن امور از روي قصد و اراده و بصيرت است.
هر عملي كه محبوب خداست ،ضد آن مبغوض اوست و هر يك از محبوب و مكروه
مراتب غيرمتناهي دارند .گرچه در فقه احكام پنجگانة واجب ،حرام ،مستحب ،مكروه و مباح
معين شده ،ليكن در علم حكمت تحديد به پنج ممكن نيست و همه مسائل فقه را نتوان با
مراتب اراده و كراهت علم حكمت ،منطبق ساخت مگر دو چيز را:
اگر انسان از جهتي دوستدار عملي باشد و از جهتي گريزان از آن ،در مقام فعل يا ترك،
دو جهت را با هم سنجيده به مرجَّح عمل كند ،مانند بيمار كه تحمل تلخي دارو نمايد و جهت
شفا را برگزيند .اراده و كراهت در حقيقت به معني عزم آخري پس از ترجيح جهات است.
هيچ فعلي محض مصلحت يا مفسده نيست و انسان در مقام عدم ترجيح اين دو درصدد
انجام آن برنيايد زيرا تكلف عمل ،خود مفسده است .در صورت انتساب فعل به ديگري ،آن هم
براي ما يا او داراي مفاسد و مصالحي است ،بسا كه او مراعات مصلحت خويش كند .اگر فعل او
نه مخالف مصلحت ما باشد و نه ما را به تكلف اندازد ،آن را بر او مباح دانيم.
پس در علم حكمت ،اراده و كراهت در يك جا جمع نشوند ،چه تصميم يا به فعل است يا
به ترك ،و اين دو تصميم نظير مستحب و مباح و مكروه نيست.
نكتة ديگر آن كه فرامين الهي ،داراي مصالحي است ترك نكردني يا مفاسدي است
احتراز كردني .اما گاه مصالح و مفاسد اعمال چندان الزامآور نيست ،بسا كه اگر انسان بدان
آگاهي يابد ،چندان به نظرش ارزشمند نرسد كه او را وادار به فعل يا ترك نمايد ،چنين اعمالي
برحسب اختالف موارد ،مستحب يا مكروه يا مباح است.

اراده يا انگيزه و داعي به فعل ،پس از سير مراحل تفكر و تعقل يا تخيل و تصور و
تصديق ،به شرط انبعاث شوق و ذوق در انسان پديد ميآيد .يعني صورت ذهني به فرمان روح
از عالم تصور سرچشمه گرفته و در هامون تصديق قوام يافته و بر توسن شوق و ذوق سوار
شده و در لباس تصميم و اراده در ميدان وجود عرض اندام ميكند.
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در زواياي تاريك و نامرئي روح و در پيچ و شكنهاي مخازن دماغي انسان ،احساسات و
تصورات گوناگون و تخيالت و توهمات از حد بيرون و آرزوهاي رنگارنگي نهفته است ،كه اغلب
مانند تصاوير پردة سينما از برابر ديدة درون و ضمير او ميگذرند.
با حصول مقدمات فوق ،اين خوي مورد بحث ،دست تكوين به سينة يكي از صور ذهنيه
زده و تصميم روح را به توليد آن در عالم وجود خارجي اعالم و به وي اخطار مينمايد كه بايد
در ميدان شهود جلوهگر شود.
مراحل تكوين اراده را كه از عالم تعقل و تفكر يا تخيّل به سوي تصديق ،و از جانب
تصديق به سوي عمل و ظرف تحقق خود جريان دارد ،ارادة واعيه گويند .يعني اراده از ظرف
يا وعاء ذهني به مقام تولد و پيدايش ميآيد.
بعد از پيدايش اراده در نفس ،تكوين و اجراي آن آغاز ميگردد .اجراي اراده را عللي است
كه مهمترين آنها علت غايي است و علت غايي ،مقدّم در ذهن و مؤخّر در وجود است.

اراده چون در كنگرة افكار نشست و طيران فرحبخش را در افق زندگي آغاز نمود ،از
طيران خود وقتي ميتواند تارهاي اعماق روح را لذت معنوي بخشد و آواز دلنوازش شخص را
به نشاط آورد كه با خرد هماهنگي كرده ،طاير آسمان فضايل گردد و در محور مكتب ايمان،
ابراز وجود و شخصيت نموده و در هواي روحپرور انسانيت جلوهگر شود.
چون جز اين بوَد و در صورت عبوس و منحوس عفريت جهل و ناداني و مظاهر اهريمنان
زشتخويي و كبر و نفاق و حسد جلوهگر شود ،نه تنها در پيشگاه وجدان و ساحت برهان ،قدر و
قيمت و اعتباري ندارد ،بلكه كامالا مستوجب سرزنش و عتاب و سزاوار نكوهش و عذاب باشد.
كسي كه به نداي فرشته اراده و الهام پاسخ ندهد ،راه به خطا پوييده و از جادة حقيقت
منحرف شده و اسير سرپنجة هوي و هوس گشته است .او همچو تخته پارهاي در روي دريا كه
به هوس امواج به هر طرف پرتاب ميشود ،تاب مقاومت و مبارزه با مشكالت را ندارد.
البته ابراز اراده در هر مورد و مقام سودمند نيست و نميتواند همواره مفيد واقع شود و
مشام روح را با عطر جانپرور خويش نوازش دهد .ارادهاي كه موجوديت آن بر اساس وهم و
گمان در هامون نفس برپا شود ،هرگز ثمرة اخالقي و رحماني ندارد .غالب پروندههاي جزايي،
محصول ارادة بزهكاراني است كه در ارتكاب جنايت ،داراي عزم راسخ و ثابت هستند و با ارادة
قوي دست خود را تا مرفق به خون بيگناهي آغشته ميسازند.
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ارادة شخصي بايد با ارادة اجتماع و افكار عمومي ،يعني افكاري كه به مصلحت و سعادت
جامعه است و به نداي فرامين عقل تراوش يافته ،هماهنگي داشته باشد .خصوصا اگر اين اراده
از طرف برگزيدگان جامعه و پرچمداران قاطبه ابراز شود .بايد مزيت ايشان بر ديگران به
فضيلت اخالقي و امانت و صداقت و حسن تدبير بوده ،عوامل نفساني و اغراض مادي نتواند به
حصار ايمان و كاخ فضيلت آنان رخنه كند.
آري شجرة طيبة اراده وقتي ميوه نيكو دهد كه نهال آن به دست باغبان عقل و عشق
خدايي در بوستان مكتب آسماني غرس شده و از چشمه الهامات غيبي آبياري گردد ،و در مهد
عدالت و انصاف پرورش يابد تا پرچمدار فضايل گردد.

علل و عوامل بسياري در ضعف و قوت اراده مؤثر است؛ مهمترين علل ضعف اراده عبارتند
از:
اول  -عدم ممارست.
دوم  -راحتطلبي.
سوم  -استعمال الكل و افيون و مواد مخدره.
چهارم  -پرحرفي و ياوهسرايي.
پنجم  -غم و غصة زياد.
ششم  -ترس و جبن.
هفتم  -دون همتي.
هشتم  -توجه به سخنان حسودان و اعتنا به تلقينات بدانديشان.
نهم  -افراط در مصرف نيروي حياتي ،به خصوص در ايام كهولت و پيري.
دهم  -عدم نظم و ترتيب.
يازدهم  -ترديد در امور و مشاوره با متردّدين و افراد ضعيفالنفس.
دوازدهم  -عدم تأمل و تفكر.
سيزدهم  -عدم رعايت قواعد بهداشتي.
چهاردهم  -عقيده به تطيّر و موهومات.
اگر افراد ملتي داراي نيروي اراده بسيار قوي باشند ،ولي بخواهند بدون رعايت انتظام،
ارادة خود را در جامعه با كبر و غرور اجرا نمايند ،كامياب نخواهند شد .زيرا كبر و غرور اجازة

148

سفر به کعبه جانان

فروتني و از خودگذشتگي و اختيار اصول نظم و ترتيب ندهد ،بلكه به علت اصطكاك منافع
شخصي ،اِعمال اراده آنان نتيجه مثبت نداده ،آن ملت به زودي متالشي گردد.
غم و غصه زياد و ناراحتي خاطر نيز شديدًا اراده را فلج بلكه عقيم ميكند.

ترديدي نيست كه بيشتر مصائب وارده بر ما حقيقتي ندارند و برخي كه واقعيت دارد،
مصيبت نيست .آنگاه كه مصائب جهان ،ذهن انسان را دچار اضطراب سازد ،اگر او روشني
باطني خود را كه شادي جاوداني است از ياد ببرد و به ظلمات خارجي روي آورد ،به چيزي
جز غم و اندوه نايل نخواهد شد .ما بايد آن وضع خجستهاي را فراهم كنيم كه در آن بارهاي
سنگين و خسته كنندة جهان سبكتر گردد.
سعادت ،بيشتر به آنچه در درون ماست بستگي دارد ،هرچند متأسفانه اكثر مردم آن را از
خارج ميجويند .مخاطرات كوچكند به شرط آن كه در قبال ديدگان دل كوچك آيند .آن عده
از مخاطرات كه انسان را فريب ميدهند ،بسي بيشتر از مخاطراتي است كه بر او تحميل
ميشوند .مصيبتهاي بزرگ از دل ما سرچشمه ميگيرد ،پس خير و نيكي بزرگ را نيز بايد از
درون خود به دست آوريم.
آري مآلانديشي ،عاقالنه است ولي از پيش عزا گرفتن غيرمعقول؛ ساختن قصرها در
تصور و انديشه بهتر است از ساختن زندان در خيال.
با توجه به مراتب فوق ،بر مريد است رعايت علل تقويت اراده كه عبارتند از:
اول  -احتراز از علل ضعف اراده.
دوم  -ثبات و پايداري در عزم راسخ و عاقالنه خود بدون اعتنا به گفتار اين و آن.
سوم  -راه ندادن فتور و سستي به خود.
چهارم  -عدم اعراض از بزرگان و پذيرش پند حكيمانه آنان و عنايت به انتقادات و
ايرادات بهجا.
پنجم  -عدم غفلت از مطالعه و استماع كالم بزرگان و اختصاص سهمي از اوقات بدان.
ششم  -پرهيز از خواري و ذلت طمع و آز.
هفتم  -اجتناب از قبول هدايا و تحفي كه دام گرفتاري است.
هشتم  -رعايت نظم و ترتيب.
نهم  -رعايت عدالت و انصاف.
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دهم  -مراعات جدّي قول و وعده.
يازدهم  -رعايت حد اعتدال در عمل ،نه تعجيل بسيار و نه تأخير بيجا و تعلّل.
دوازدهم  -اعتماد به نفس تا گفتار و كردار بيانگر نغمة دل باشد.
سيزدهم  -غنيمت شمردن حال و جديت در عدم تأثر از زمان حال و تحسّر از گذشته.
چهاردهم  -عشق و عالقه به هدف.
از عوامل مهم تشديد اراده ،عشق و عالقه به هدف است تا آنجا كه مريد در خواب و
بيداري ،به جز صورت هدف و معشوق خود نبيند .افراد ضعيفاالراده در حقيقت ،عاشق نبوده
به هدف خود عشق نميورزند .آنان عالوه بر عدم كاميابي خود ،ديگران را نيز مانع شده ،باعث
تضعيف استعدادها ميگردند.
شط عظيم كه كوچكترين ارادهاي از خود
مرد ضعيفاالراده مانند كاغذي است بر روي ّ
نشان نميدهد ،لكن مرد قويّاالراده بسان شناگر ماهري است كه به هر سو اراده كند ،سينة
آب را ميشكافد و ميرود .آري ،سالك الهي ميداند كه در برابر درياي عظيمي قرار دارد كه
تالشها و كوششها از او ميطلبد.

عدهاي كوركورانه به قدرت شگفتانگيز اراده و اخالق و تأثير آن به ديده انكار نگريسته ،با
پيروي از گفتار نارواي برخي فالسفه مادي ،گفتهاند كه اراده در اخالق بشر مؤثر نيست .البته
اين گفتار ،ناحق و غير واقعبينانه است .اگر دستورات ارادة معنوي و اخالقي از جامعه رخت
بربندد ،و زندگي بر پايههاي متزلزل ماديّت كه مورث تمام بدبختيهاست استوار گردد ،بايد
كتاب بشريّت و طومار مفهوم آدميّت از صفحه حيات برچيده شود.
گفتهاند كه با وجود اراده و تصميم ،بشر باز هم قادر به تهذيب اخالق و كسب خصال
پسنديده نيست ،زيرا انسان تابع تمايالت فطري و غرايز طبيعي است و اراده و تصميم را ياراي
مبارزه با تمايالت دروني نيست.
پاسخ آن است كه بايد بين غرايز طبيعي و اعالمات عقلي و الهامات دروني فرقي گذاشت.
غريزه طفرهبردار نيست و ترديد در آن مصداق ندارد ،و اراده و دستورات اخالقي نميتواند نهال
سد باب
آن را محو و ريشهكن نموده از كانون وجود برطرف سازد .بشر نميتواند به ارادهّ ،
گرسنگي كند و به فرمولهاي اخالقي ،تمايالت جنسي را در خود عقيم سازد ،و يا عواطف
حب ذات و تأثر را از خود دور نمايد .اراده و اخالق نيز مؤيد پرهيز از امور فطري و غريزي
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نيست ،ليكن به وسيله ارادة معنوي و دستورات اخالقي ميتوان تمايالت دروني را تحت نظم و
ترتيب درآورد.
اين كه گفتهاند اراده تابع غرايز است ،اين امر كليّت ندارد .بشر قادر است غريزه و مزاياي
غريزي خود را به نيروي اراده به مرز اصول اخالقي محدود سازد .اين امري است شدني كه
بِالعيان مالحظه ميشود ،و امروزه اين معني از مرحلة نظري گذشته و در عداد علوم يقيني و
تربيتي محصور شده و از اصول مهم علوم تعليم و تربيت به شمار ميرود.
گفتهاند كه اراده و اخالق تابع وراثت است ،چنان كه حسود حسد را از آباء و اجداد خود
كسب كرده و از مكتب طبيعت آنان فراگرفته است.
بايد گفت هرچند وراثت در اخالق و روحيات بياثر نيست ،ولي اراده در اخالق از آن
مؤثرتر است .چنان كه فرزندان والديني كه در يك منطقه به دنيا آمدهاند ،همه داراي روحيات
واحد ،اخالق متّحد و ساختمان مزاجي يكسان نيستند ،بلكه تلقينات و تعليمات اخالقي و غير
اخالقي در تربيت و روحيات آنان مؤثر است.
ساختمان مزاجي در اخالق مؤثر است ،ليكن علت جزء و ناقصه است نه تامّه ،و تربيت
اخالقي به نيروي اراده ميتواند در اصالح آن مؤثر افتد .اگر فرض شود ساختمان مزاجي بعضي
اشخاص طوري است كه بياراده و اختيار مرتكب اعمال نيك يا كردار زشت و ناشايست
ميشوند ،براي اين گونه اعمال روا يا ناروا نميتوان فضيلت يا ردائت قائل شد .عالوه بر اين،
چنين اشخاص دچار كسالت روحي ،بلكه مبتال به بيماري جسمي هستند كه بايد معالجه
شوند.
منكرين اراده ايراد كردهاند ،همچنان كه نميتوان سياهپوست را سفيدپوست و شخص
كوچكقلب را بزرگقلب نمود ،با اراده نيز نميتوان اخالق خود يا ديگري را تغيير داد.
پاسخ آن است كه اين قياس نادرستي است ،هرگز امور تكويني را به امور تكليفي تشبيه
نتوان نمود .بزرگي و كوچكي قلب بستگي به دستگاه خلقت و سازمان آفرينش و تكوين دارد،
ليكن كسب اخالق حسنه به نيروي اراده ،امري است تكليفي كه از قدرت بشر خارج نيست.
بشر در انجام امور تكليفي مختار است ولي امور تكويني از حيطة اقتدار او خارج است .نه
مكتب جبر حق است و نه مذهب اختيار ،بلكه حق آن است كه بشر در انجام امور تكليفي
مختار و در انجام امور تكويني بياختيار است ،و انتقادات مذكور در زمينه نفي قدرت اراده و
عدم امكان تقويت نيروي تصميم ،سفسطه و مغلطه بوده ،از منطق و ساحت برهان به دور
است.
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كسي كه گسترش دامنه علوم و بينشهاي انساني را معلول جبر حيات طبيعي محض و
شئون آن دانسته و عوامل كمالجويي و عشق به حقيقتيابي را ناديده گيرد ،به طور قطع او از
سرگذشت علوم و انگيزههاي به وجود آورنده آنها بيخبر است.
پيشرفت سريع و وسيع اختراعات و اكتشافات و صنايع باالخص در عصر حاضر ،در افرادي
كه همه توجه خود را بدانها معطوف نموده و از حقايق منصرف شدهاند ،اثرات منفي نهاده
است .منحصر كردن علوم به عوامل جبري و حيات طبيعي محض ،تهمتي است نابخشودني و
خالف واقعي است آشكار.
دانشمندان علوم انساني و مكتبسازان و درونبينان بسياري به پا خاسته و با تعليم و
تربيت و ارشاد انسانها ،خدمات شاياني به عالم بشريت انجام دادهاند .اين خدمات آنان را
نميتوان معلول عوامل جبري و يا منافع شخصي و منبازيها و منپرستيها دانست؛ مگر
دانشمنداني كه به سبب منافع شخصي و خودخواهي يا عشق به موضوعي ،با ضميمه كردن
«جز اين نيست» با جلب توجه مردم به خود ،آنان را فريب داده و خويشتن و ديگران را از
نتايج و محصوالت عالي انديشه بزرگان محروم داشتهاند.
اگر عنايت خداوندي به وسيله دانشمندان كمالجو و تعاليطلب شامل حال بشر نبود -
كه تنها اسمشان در اكثر اوقات متوقفكننده درندگيهاي غوطهوران در حيات طبيعي محض
است  -اينان انسانها را به نابودي ميكشانيدند .باالخص نظري به جنگهاي قدرتمندان با
ملل ضعيف ،كه درندگي و كشتار را در راه تنازع بقاء ،قانون اساسي ميپندارند ،ارزش اين
دانشمندان را بر جامعه بشريت روشنتر مينمايد .اما با رو به ضعف نهادن فرياد اصالحطلبان و
كمرنگ شدن علوم بنيادين انساني كه دين از اساسيترين آنهاست ،قدرتمندان ناآگاه ،كرة
خاكي را به انبارهاي اسلحه تبديل نمودند ،كه اگر چند موج مخرب از چند مغز كه عوامل
جبري ميلياردها نفوس را در اختيار آنان گذاشته ،سركشد ،ديگر اثري از انسان نيست.
كار با ارزش ديگر دانشمندان علوم انساني ،نجات انسانيت و اصول ارزشهاي انساني از
سقوط به زير پاي بيگانگان است .در حقيقت ،هر متفكري كه دست به مكتبسازي در راه
انسانها و دفاع از حقوق فردي و اجتماعي آنها زده ،فعاليت او معلول منافع شخصي و
خودخواهي و مقامطلبي نبوده است.
اين دانشمندان ،هر واقعيتي را كه عامل جبري به وجود آورد از منطقة ارزشها خارج
ميدانند ،زيرا در آن كار نه ارادة آزاد در ميان بوده و نه اختيار انتخاب هدفها .در واقع ،هر
كاري را كه عامل جبري به وجود آورد ،در آن كار ،منِ حقيقي مشهود نيست كه بتواند هدفي
را به اختيار برگزيند و راه و وسيله وصول به آن را انتخاب نمايد.
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اگر كسي فرضا از چنان قدرتي برخوردار شود كه بتواند جهاني را در عاليترين نظم و
قانون بسازد ،ولي نه در به دست آوردن آن قدرت ،او را اختياري باشد و نه در بهرهبرداري از
آن ،كار با ارزشي انجام نداده ،بلكه مقدمات و مبناي ارزشهاي كار او ،از ديگران بوده است.
موضوع مهم ديگر اين است كه آيا به راستي نيروهاي خالقه مغز بشري همان است كه
گاه و بيگاه آن هم به طور گسيخته و گريخته و بدون محاسبه قبلي به كار افتاده ،منجر به
سازندگي تمدنها ميشود؟ آيا آزادي و اختيار بشر همين قدر است كه فقط در لحظاتي از
عمر به سراغ انسانها بيايد؟ آيا حد و مرز انديشه بشري ،همين تموّجات و تحركات محدود
است؟ پاسخ اين سؤاالت و دهها برابر آن ،چيزي جز «نه» و «هرگز» نيست.
بنابراين شكوفايي قدري از انبوه استعدادهاي متنوع و متكثّر انسان و جوالن آن در عرصه
هستي ،معلول دو بُعد است :يكي عوامل جبري كه انسان را به خود جلب ميكند ،ديگري
عشق و عالقه به كمال و تعالي.
عامل اخير به سبب نفوذ در سطوح و اعماق حيات طبيعي محض ،بر آن غالب آمده،
ميتواند خود و ديگران را از هالكت نجات دهد .چنين افراد بسي باالتر و با ارزشتر از
غوطهوران در حيات طبيعي محض هستند.

يكي از وظايف مهم سالك الهي ،انساندوستي و غيردوستي است و در مرتبهاي ،مقدم
داشتن خير ديگران بر خير خويشتن؛ معناي ايثار نيز همين است .از جمله وظايف الهي آن
است كه انسان آنچه را براي خود ميپسندد براي ديگران نيز بپسندد و آنچه را براي خود
نميپسندد براي ديگران هم نپسندد .البته اين احكام و فرامين جهات مختلفي داشته ،احتياج
به تفسير دارد.
مسلما نه هر انساني دوستداشتني و شايسته ايثار است ،و نه هر آنچه را فرد براي خود
پسندد بر ديگري رواست .فردي كه ظاهرًا انسان و باطنا ضد انسان باشد ،نبايد او را دوست
داشت .دوستي انسان كامل هم با چنين فردي ،براي نجات اوست تا از اين راه او را به
ارزشهاي واالي انساني برساند ،چنان كه «حضرت رسول اكرم(ص) براي همگان رحمت است:
مين» كافر باشند يا مؤمن .گرچه اين امر در مراتبي براي همه تكليف و وظيفه است،
َرح َم ْةْلِلعا َل َْ
لكن اخالق اعم از ديگرخواهي و انساندوستي بوده ،دايرة وسيعتري دارد .دوستدار ديگران
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بايد بداند محبت و عالقه و عاطفهاي مقبول پيشگاه الهي است كه تحت اختيار عقل و اراده
باشد ،چنين اراده و حركتي مخصوص انسان است.
عدهاي معتقدند كه حيوان ،متحرك باالراده است ،اين خطاي بزرگي است ،آنچه در
حيوان وجود دارد ،شوق و ميل است نه اراده ،ولي انسان عالوه بر داشتن يك سلسله شوقها و
تمايالت ،واجد اراده است.
البته انسان كامل متحرك بِالْاراده است ،ليكن اكثر انسانها گاهي متحرك بِالْارادهاند و
گاهي متحرك بِالشّوق وَ الميل ،ولي حيوان هميشه متحرك بِالشّوق وَ الميل است .ميل،
كششي است كه موجود زنده را به سوي اشياء خارجي ميكشاند .در انسان يا حيوان ،موقع
احساس گرسنگي و تشنگي ،ميل به غذا و مأكوالت و نوشيدنيها پديدار شده او را به سوي آن
ميكشاند .در غريزه جنسي ،ميل به جنس مخالف دارد و موقع خستگي ميل به استراحت،
حتي عاطفه مادري و اكثر اوقات غيردوستي و انساندوستي و تمايل به دستگيري از فقرا و
نيازمندان نيز چنين است.
ولي اراده ،وسيله و رابطهاي بين انسان و اشياء خارجي نيست .عقل مفاسد و
مصالح امور را قبل از اقدام ،بررسي و محاسبه ميكند تا هر امر و جهتي را كه مشخص سازد،
انسان ارادة انجام آن را بنمايد.
بسياري از اوقات كه انسان بر اساس صالحديد عقل ،اراده اقدام به كاري را ميكند ،ميل با
انجام آن مخالف است .كسي كه رژيم غذايي دارد و بر سر سفرهاي با غذاهاي مطبوع نشسته،
ميلْ خواستار صرف آن اغذيه است ولي عقل خطر نگرانيهاي جسمي را هشدار داده و ناهي
است ،لذا او تصميم به پرهيز ميگيرد .همچنين در موقع بيماري ،آدمي ميلي به خوردن دارو
ندارد ،بلكه ضد ميل هم در او تقويت مييابد ولي حكم عقل ،صرف دارو براي بهبودي اوست.

اكثر اوقات ،علت ديگردوستي ميل و شوق است ،در حالي كه بايد مرزها توسط
عقل تعيين گردد نه عاطفه .عاطفه نميتواند مالك و معيار انسانيت قرار گيرد مگر اين كه
تحت اختيار عقل واقع شود .عاطفه معموالا دلسوزي است و لذا در جايي كه انساني بايد تنبيه
و مجازات شود ،عاطفه خواستار عفو اوست.
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قرآن مجيد ميفرمايد :مرد و زن زناكار را مجازات كنيد و گروهي از مؤمنين نيز بايد
شاهد اين مجازات باشند ،ولي غالبا حكم عاطفه خالف آن است .عاطفه جداي از عقل و اراده،
كور و بيمنطق است .در آيه شريفه مذكور ،قرآن كريم اهل ايمان را به نكته مهمي توجه
ميدهد بدين معني كه :موقع مجازات فرد جاني ،اكثر مردم به خصوص اقربا و دوستان او از
روي دلسوزي و عاطفه تمناي عفو او را دارند ،لكن عقل را حكم ديگري است .چه اگر بنا باشد
كه نسنجيده و به تبع احساس ،هر جاني عفو شود ،وقوع جنايت دائمي و هميشگي خواهد بود.
لذا آنجا كه قوانين الهي براي مصلحت عامه بشريت وضع شده ،دلسوزي بر آن غيرمعقول
است .عاطفه نسبت به فرد جاني و خيانتكار در واقع نه محبت به او ،كه قساوت و ستمگري بر
ديگران است .عقل سليم در پس اين حكم عاطفي ،قساوتها و جنايتها را مشاهده ميكند،
چه عقل دوربين است و بصير ،اما عاطفه ،نزديكبين است و بيبصيرت .در عاطفه،
ديگردوستي عميق نيست و انسان عاطفي ،از آثار و نتايج عظيم عمل بر طبق فرمان الهي و
عقل ،بيخبر است.
حكم و قانون الهي مطابق حكمت و عقل سليم است ،بايد زناكار را تازيانه زنند و در
مواردي مجرم را اعدام كنند و يا توأم با شرايطي دست دزد را ببرند .امروزه گروهي بريدن
دست دزد را قساوت و خالف انسانيت ميدانند ،در صورتي كه اگر با جمع شرايط عمل شود،
دزدي و جنايات مرتبط با آن ريشهكن ميگردد.
در تاريخچه زندگي حضرات پيشوايان عظام آسماني مخصوصا حضرت موالي متقيان ،در
مواردي از آن بزرگواران كمال محبت و رأفت به ظهور رسيده و در مواردي كمال خشونت.
آري ،دل انسان كامل گرچه از نسيم لطيفتر و از گل نازكتر است ولي به گاه ضرورت ،آن
چنان است كه اگر هزاران جاني كشته شوند ،دل او ذرهاي تكان نميخورد.
بنابراين عواطف انسان بايد تحت اختيار عقل قرار گيرد تا عطوفت و رأفت و يا سختي و
شدت او سنجيده و بهجا باشد .البته در اين مقام مقصود از عقل ،عقل الهي است كه تكيهگاه
آن اصول و قوانين عاليه الهيه باشد ،نه عقل ظاهري و قضاوت آن .چه ،عقل ظاهري به علت
محدوديت دريافتهاي حسي ،از درك بسياري از واقعيات و صدور احكام آن عاجز است چه
رسد به اين كه توان ارائه حقايق را داشته باشد.
در بدايت حال ،عقل انساني به منزلة چراغ كوچكي است كه قدمي چند از راه طوالني او
را روشن ميكند ،تصور نبودِ چراغي روشنتر و عاليتر از آن ،غايت ناداني است .آن چراغ
بزرگتر كه راه زندگي را فرسنگها روشن مينمايد ،عقل پاك خدايي است .اين همان قوة
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فعال و برق سيال و معرفت و عشق است كه بدون حواس بدني و قواي ادراكي دماغي ،حقيقت
را با تماميّت آن و بدون احتياج به استدالل و استنتاج منطقي ،درمييابد .اين همان عشق
معنوي و خدايي است كه مانند چراغ پرنوري در دل جا گرفته و از پرتو جمال جميل مطلق،
تابان و فروزان است.

از جمله نعم عظماي الهي عقل سليم است ،و سالك طريق حق همواره از خداي منّان
مسئلت دارد كه سالمت عقل باطني او را به حدّ كمال برساند .در عظمت عقل سليم همين
بس كه حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :خداي تبارك و تعالي در روي زمين چيزي
كميابتر از عقول سليمه و باطنيه خلق نكرده است ،به طوري كه چنين عقول از كبريت احمر
هم كمتر است .خوشا به حال افرادي كه خدا به آنان عقل سليم كرامت فرموده است.
ارادة قوي در اثر تفكر الهي به وجود ميآيد ،تفكري كه ناشي از عقل سليم باشد .صاحبان
اين عقول كساني هستند كه ساليان متمادي تحت تعاليم عاليه بزرگان واقع شدهاند.
قبل از اقدام به هر كاري بايد تفكر و تعقل و خوض و غور نمود و در صورت تصديق عقل
سليم ،با مراعات شرايط آن را انجام داد .البته كسي داراي عقل سليم است كه تحت تعاليم
استاد واقعي قرار گيرد و آن هادي الهي تصديق نمايد كه او واجد عقل سليم است .آري وليّ
حق ،صاحب عقل سليم را ميشناسد و مراتبش را هم ميداند.
اگر سالك الهي از تفكرات و تعقالت خويش موفق به اخذ نتيجه نشود و صالحيت اقدام
به كار برايش چندان معلوم نگردد ،در اين صورت بايد با مشورت ،از نتايج تفكر افراد مورد
اعتماد استفاده كند و در صورت عدم حصول نتايج مثبت ،به خداي رحمان متوسل شود .البته
درك محضر بزرگان و استمداد از ايشان و استفاده از نتايج تفكرات آنان ،خود در حكم نوعي
توسل است.
حال چنانچه در اثر تفكر و تعقل ،از ناحيه خود فرد يا هادي الهي ،صالحيت اقدام به
امري معلوم شد ،بر سالك است تا با قاطعيت و ارادة قوي آن را به انجام رساند و بداند كه
تأخير يا سستي در اينجا معصيت است ،مخصوصا براي افرادي كه سالها توفيق برخورداري از
تعاليم عاليه را داشتهاند.
امتياز و برتري انسان از ساير حيوانات و موجودات به تعقل و تفكر و ارادة اوست .زيرا لگام
اراده حيوان به دست غرايز حيواني است.
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قاطعيت در عمل اين نيست كه انسان لگام را به دست هوي و هوس سپارد تا در لبة
پرتگاه قرار گيرد ،بلكه پس از تفكر و بررسي و دقت و تشخيص سود و زيان كار و تصديق
عقل ،بايد با قاطعيت تمام آن را انجام دهد.
انجام هر كاري مستلزم ارادة قوي است ،و به تناسب مشكالت و سختيهاي آن ،ارادة
تواناتري الزم است .ارادهها همه يكسان نبوده ،مراتب قوت هر كدام به اندازة رويارويي با
مشكالت و سختيهاي انجام همان كار است .رمز موفقيت ،همانا ارادة قوي است كه مشكالت
را از ميان برميدارد.
بدون تفكر و مشورت و استفاضه از ناحيه اعلي ،حصول يقين به صالحيت عمل و اقدام
قاطعانه مقدور نشده ،انسان دچار ترديد ميگردد .چنين ترديدي از امراض رواني بلكه بالي
ايمان است .مادام كه اين ترديد از بين نرود ،انسان دچار ناراحتي رواني است .البته ترديدي
مذموم است كه در پي آن تحقيق نباشد ،اما ترديدي كه انسان را وادار به تحقيق و تجسس
نمايد ،مستحسن بوده و اولين پله مرقات يقين است .بر سالك است كه در طريق شناخت
وظايف تا به يقين نرسيده ،دست از تحقيق و تعلّم نكشد.
انحراف افراد ،حتي آنان كه ساليان متمادي تحت تعاليم عاليه بزرگان قرار گرفتهاند ،در
نتيجه همان ترديد و دودلي است .اگر آنان از مرض دورويي رهايي يافته بودند ،منحرف
نميگرديدند .شك و دودلي در مسير حق ،ضربة محكمي بر حقيقت انسان وارد ميكند.
سالك الهي در مسير حق ،بايد در رفع ترديد خود و نجات از آن بكوشد .ساكنين مقام
ترديد ،مسلما اهل تفكر نيستند وگرنه توانايي استفاده از تعاليم عاليه بزرگان را دارا هستند.
دستورات صادره از ناحيه آنان همان اوامر الهي است ،و طالب راستين بايد عالوه بر تأمل و
تعمق در معاني ظاهري ،در معاني باطني آن حقايق نيز تفكر كند و سپس با قاطعيت تمام،
كار را انجام دهد .ترديد و دودلي بالي كاميابي است و ضربهاي مافوق تصور بر نبوغ و هوش و
نيروهاي باطني ميزند.
الهي ،سوگند به مقربين درگاهت ،ما را از تمام امراض رواني مخصوصا مرض شك بِرَهان،
بر ما يقين كامل و عقل سليم كرامت نما ،لطف خود را شامل ما گردان كه اهل حق را
بشناسيم.
حضرت اميرالمؤمنين(ع) خواست فرمانداري به مصر فرستد كه قهرمان طريق حق بود و به
تماممعنا مورد اعتماد آن بزرگوار .نامهاي به مردم مصر نوشت و اين فرماندار را چنين توصيف
نمود :يكي از بندگان خدا را به سوي شما فرستادم ،او فرمانداري است كه در روزهاي سخت
به خواب نميرود ،نه تنها از دشمن نميترسد كه بر آنان از آتش سوزان سختتر است .او
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شمشيري است از شمشيرهاي الهي كه تيزيش كند نميشود و ضربت آن بياثر نميگردد .اي
مردم مصر اين زمامدار در انجام كار سستي نميورزد.
حضرت اميرالمؤمنين ،خود
مظهر اعالي قاطعيت و قدرت روحي بود ،به طوري كه به يكي از فرمانداران در نامهاي
مينويسد كه اگر همه عرب برعليه من بسيج شوند ،پشت به آنان نميكنم.
اي سالك طريق حق! دستوري كه از ناحيه عقل الهي صادر ميشود ،بايد آن را با
قاطعيت تمام انجام دهي ،چه اين راه عشق و طريق حق است و بس دشوار .ولي بدان كه به
رهبري عقل سليم و هدايت استاد رباني و با ارادة قوي ميتواني مشكالت را به آساني حل
نمايي.
مردان بزرگي كه قرآن مجيد و محبوبين الهي از آنها به نيكي ياد ميكنند ،همه اهل
تفكر بوده و دستورات وليّ حق را با جان و دل اطاعت ميكردند ،و يقين داشتند كه نيل به
سعادت جاوداني در انجام آن فرامين است.
» «
» «
«
»

يكي از عوامل مؤثر در ارادت و همت عالي ،برخورداري از حقايق است و اين بدون حصول
حكمت ميسر نيست .حكمت ،علم به حقايق اشياء است «كَماْهُ َْوْ َحق ُْهْْ:چنان كه سزاوار است».
مراد از اشياء همه موجودات است ،چه ناسوتي باشد چه ملكوتي يا الهوتي ،ظاهري باشد يا
ل ْ َ
َن ْالل َْه ْبِ ُ
يء ْ َعليمْ ْْ :قطعا خدا بر هر چيزی عالم است» نيز مراد از
ش ْ
ك ِّْ
باطني .در آيه شريفه «ا َّْ
شيء ،كل موجودات است.
امر است كه تا حد امكان به حقايق اشياء پي ببريم .خداوند تبارك و تعالي به كساني علم
حكمت كرامت فرموده كه بهتر از ديگران به حقايق اشياء پي برده و آنها را شناختهاند .البته
الزمة شناسايي حقايق ،رياضات و مجاهدات و تحمل مشقات طاقت فرساست .انتظار موفقيت
بدون تحمل زحمات عمل به تكاليف ،نوعي خودفريبي است ،چه موفقيت با چنان وضعي
محال است.
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شناخت هر حقيقتي معينكننده وظايف و تكاليفي است كه سالك بايد طبق قوانين آن
رفتار نمايد تا به سعادت جاوداني برسد .ظاهرًا ممكن است طي اين مراحل به سود و زيان او
منتهي گردد ،اما از نظر معنوي همة آن سود است و ضرر احتمالي صرفا جنبة جاني و مالي
دارد.
از وظايف مهم سالك اين است كه حقايق و واقعيات را چنان كه هست بشناسد ،چه به
سود او منتهي شود چه به زيان ،نه اين كه با خودفريبي چنان تعبير و تفسير كند كه به نفع او
منتهي گردد .نظير آن كه امروزه عده كثيري از كالم موالي متقيان و بعضي آيات قرآن كه
ظاهرًا به نفع آنهاست استقبال نموده ،به ذكر و تفسير آن در مجالس و محافل خود
ميپردازند.
درك و شناسايي حقايق ،نيازمند راهنما و ارشادكنندهاي است كه انسان تعاليم عاليه را از
او بياموزد و خود را آمادة شناخت راستين نمايد تا با واقعبيني ،توان رويارويي با اوضاع و
واقعيات را آنچنان كه هست بيابد.
فاسدين و تبهكاران با فريب وجدان و كور ساختن دل خود ،گمان ميكنند كه عين
حقيقت را يافتهاند .اينان غالبا كساني هستند كه آمادگي درك حقايق را ندارند ،بلكه متكي به
پندار خود بوده حاضر به استفاده از تعاليم بزرگان نيستند.
نگاهي به آيات قرآن و سرگذشت سالطين و فرمانروايان گذشته ،به وضوح نمايانگر اين
است كه اكثريت آنان در اثر اتكاء به عقل و ادراك خود به مقام مشورت با افراد ذيصالح و اهل
آن برنيامده ،دست به اقدامات شقاوتآميز زدهاند ،در حالي كه ميتوانستند با مشورت ،به
وظايف و تكاليف خود آگاه شده و با عمل به آنها به سعادت جاوداني نايل آيند.
به عنوان مثال ،با بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي در اوت  1945و كشته شدن هزاران
فرد بيگناه و كودك معصوم ،فرمانده اين عمليات وحشيانه با تنفر شديد جهاني مواجه شده
مورد مالمت و سرزنش صلحدوستان و بشرخواهان قرار گرفت و حيثيت سياسي و جهاني او
متزلزل شد ،و او نه به عنوان يك سياستمدار برجسته كه فردي ديوانه و بيشرافت معرفي شد!
واقعا تحليل و ارزيابي او از آن كشتار بيسابقة بشريت چگونه بود ،و چسان سعادت خود و
ديگران را در آن ميديد؟! اگر او به خودفريبي نميپرداخت و در شناخت حقيقي واقعيات و
بررسي امور ،با صاحبان معرفت به مقام مشورت برميآمد ،اين لكة ننگ ابدي بر دامن او
نمينشست.
اما شيوة پيشوايان ما ،شناسايي واقعيات و تفكر و سنجش دربارة سود و زيان هر امري
قبل از اقدام به آن و سپس در مقام مشورت برآمدن با بزرگان و اهلش بوده است .حضرت

ارادت و طلب

159

رسول اكرم(ص) با آن اشرفيت و عظمت و مقامات خاص الهيه ،هميشه به مقام مشورت
برميآمد و اين شيوه را در همة امور حتي در مقام جنگ به كار ميبست .آن بزرگوار در تمام
جنگهاي خود با مشركين و منافقين ،عدالت را به حد كمال رعايت مينمود ،چه هدف اصلي
آن حضرت ،بسط عدالت و فضيلت بود.
آن محبوب الهي همواره با واقعبيني ،كيفيت و كميت قدرت جبهه مقابل را ارزيابي نموده
سپس اقدام به نبرد الهي ميكرد .در اثناي آن نيز نيرو و قدرت دشمن را مورد بررسي قرار
ميداد؛ هيچگاه بدون تفكر و تأمل سخني بر زبان نميآورد.
مطالعه و بررسي كيفيت جنگهاي آن بزرگوار ،الگويي است كه متصديان كشورها بايد از
آن درس گيرند ،كه در اينجا به عنوان نمونه به گوشهاي از آن اشاره ميشود:
در جنگ بدر يكي از سربازان دشمن را دستگير كرده پيش آن حضرت آوردند .تعداد
دشمنان معلوم نبود ،لذا آن بزرگوار از او سؤال نمود كه قريش روزي چند شتر نحر ميكنند.
گفت گاهي نُه شتر و گاهي ده تا .حضرت فرمود :تعداد دشمن حدود  900تا هزار نفر است،
زيرا يك شتر براي صد نفر كافي است.
حال بنگريم بـه نحوة عملكرد مسلمين در جنگ اعراب و اسرائيـل كـه در ششم ژوئن
 ،1967اعراب با شكست بزرگي مواجه شدند .علت شكست ،عدم ارزيابي دقيق قبلي نيروهاي
دشمن و كيفيت قدرت ظاهر و نيروي پشت سر آنها بود .آنان به جاي آشنايي به فنون جنگي،
مشغول خواندن حماسه و سرود بودند! آنان اگر با دقت و واقعبيني به نبرد ميپرداختند ،با
چنان شكست بزرگي مواجه نميشدند كه حيثيت  600ميليون مسلمانِ آن روز ،خدشهدار
گردد.
به هر حال ،رهرو الهي در هر پست و مقامي كه باشد ،بايد تنها به عقل خود متكي نشده
از عقول عاليه استفاده و از انتقادات غيرمغرضانه استقبال نمايد ولو از جانب دشمن باشد .او
بايد نقايص و معايب خود را در آيينه افكار ديگران ببيند .وظيفه راهنماي الهي است كه مراقب
حال سالكين باشد ،و بر سالك است كه از انتقادات الهي ناراحت نشده بلكه با جان و دل
پذيراي آن شود ،كه چنين انتقادي مقدمة تكامل است .حضرت صادق(ع) ميفرمايد :من در
ميان برادرانم كسي را بيشتر دوست دارم كه نواقص مرا به عنوان ارمغان به من ارائه نمايد.
بنابراين كسي كه از انتقاد استقبال نميكند كامياب نميگردد ،او بايد خود را بشكند نه آيينه
را.
از جمله دقايق طريق حق ،اغلب اوقات مراعات انعطاف الهي در جهت تحقق اهداف است.
البته همان طور كه بين غبطه و حسد فرق است ،بايد بين انعطاف الهي و تملق نيز فرق نهاد.
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فرد متملق و چاپلوس با ماسكهاي گوناگون به هر صورت و رنگي درميآيد ،او پايبند اصول
نبوده ،هدف رحماني ندارد و آماده است تا براي سود خود همه اصول را زير پا گذارد .لكن
انسان انعطافپذير و الهي ،تا آنجا كه به اصول ضرري نرسد ،نرمش نشان داده و بدون كمترين
تملقي به سؤاالت و انتقادات پاسخ مثبت ميدهد.
گاهي حوادث روزگار مانند طوفانهاي سهمگين به اشجار حمله ميكند .اشجار سبز و
خرّم در قبال طوفان به چپ و راست خم شده به جاي خود برميگردند ،بدون اين كه به اصل
و ريشه آنها ضرري وارد شود .اما درختان خشك ،به جاي انعطاف از خود صالبت نشان
ميدهند ،ولي با اين صالبت و مقاومت بيجا كه معلول خشكي آنهاست ،سرانجام در اثر
طوفان شديد از جا كنده ميشوند .بدين جهت حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :مؤمن واقعي
در طوفان حوادث ،مانند سنبل است .سنبل در برابر طوفانهاي شديد انعطافپذير است ،اما
مؤمن ناآگاه در مقابل طوفانها مقاومت مينمايد ولي اين مقاومت براي او و جامعه سودي در
بر ندارد.
سالك طريق حق بايد آشنا به تمام علوم باشد .ترغيب حضرات پيشوايان عظام الهي و
قرآن مجيد به علوم ،نه تنها شامل عقايد و اصول ظاهري است ،كه ميتواند علوم ديگر را نيز
در رديف علوم اصوليه و عقايديّه درآورده و در بر گيرد.
مربي واقعي بهترين راهنماي سالك به سوي هدف بوده و آگاهتر از همه به شرايط زمان
است.
طرح نقشهاي موفقيتآميز براي سعادت خود و ديگران و اخذ
نتايج مثبت از رنجها و زحمات ،بدون آشنايي و آگاهي به احوال زمانه ممكن نيست.
حضرت صادق(ع) ميفرمايد :به اوضاع زمان خود آشنا شويد ،ملتي كه به اوضاع زمانه آشنا
باشد مورد هجوم بيگانگان قرار نميگيرد .كالم اين بزرگوار درياها معاني دارد ،سيري در
تاريخچة زندگي ملل مغلوب ،بيانگر اين واقعيت است كه آنان به اوضاع روزگار خود آشنا
نبوده ،ولي ملل غالب ،بر اوضاع روزگار خود واقف بودند.
فتوحات مسلمين صدر اسالم به علت آشنايي كامل آنان به اوضاع عصر خود بود .وقتي
ارتش يكتاپرستي اسالم به روم غربي حمله كرد و قسطنطنيه را محاصره نمود ،روميان از
تحوالت روزگار بيخبر بودند و دانشمندان آنها در مسائل خرافي بحث ميكردند .متقابالا ركود
و جمود و خمود مسلمين در قرون اخير و عقب ماندگي شرق ،در نتيجه غفلت رهبران آنها و
جنگهاي داخلي و زد و خوردهاي ملوكالطوايفي است .اينان از پيدايش تحوالت عميق و
ريشهدار مردم باختر بيخبر بودند و هنگامي بيدار شدند كه غرب صنايع را تسخير كرده بود.
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دولت عثماني با اين كه شكستهاي پياپي از اروپا ديد ،از خواب غفلت بيدار نشد تا وقتي كه
پرواز هواپيماهاي دشمن را بر فراز آسمان خود مشاهده كرد.
آري ملتي كه زمانآگاه و اهل تفكر نباشد و از تعاليم عاليه برخوردار نگردد ،نميتواند
اوضاع اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي خود را سر و سامان دهد ،لذا به جاي اتكاء بر
خود و استقالل و آزادگي ،بايد وابستة بيگانگان گردد.
سالكين حقيقي آنانند كه به حد كمال تسليم فرمان موالي خود شده و امر او را كه
اتصاالا توصيه بر تفكر و تدبّر است پذيرفته ،به ظواهر و بواطن امور و مناظر و حوادث با تدبر و
تفكر مينگرند .مردان الهي آنانند كه از اين منازل باطني و ظاهري نتايج نامحدود و ثمرات
الهيه بسيار عميق اخذ نموده ،مظاهر آن را به توفيق الهي در وجود خود به تجلّي درميآورند.
قرآن مجيد و رهبران الهي اتصاالا به تفكر توصيه و از تبعيت احساسات منع ميكنند ،و ثمرات
تفكر و عواقب مغلوبيت در قبال احساسات را گوشزد مينمايند .خوشا بر حال اهل تفكر و بدا
بر حال آنان كه مغلوب احساساتند.
(ص)
در روايت است كه شخصي نزد حضرت رسول اكرم رفت و عرض كرد يا رسول الل به
من نصيحتي فرما .حضرت فرمود اگر ترا نصيحتي كنم ،عمل خواهي كرد؟ آن شخص در پاسخ
تعهد نمود كه عمل كند .سه بار اين سؤال و جواب ردّ و بدل شد ،آنگاه حضرت رسول اكرم(ص)
فرمود :وقتي مصمم به انجام كاري شدي ،قبالا تفكر كن و نورافكن عقل را به جوانب آن انداز،
اگر عاقبت آن خير و هدايت است اقدام كن و اگر شر و ضاللت است ،اجتناب نما.
مردان متفكر عاقبت امور را مشاهده ميكنند ،زيرا آنان جهان را به ديدة عبرت نگريسته
از مطالعة حاالت گذشتگان به عاقبت وخيم افرادي كه از تفكر گريزان بوده و مغلوب
احساسات شدهاند ،پي بردهاند .توان گفت تدبّر ،سيّد احكام است چنان كه در عظمت آن
فرمودهاند :ساعتي تفكر از عبادت هزار سال بلكه از عبادت ثقلين برتر است ،از اينرو طالب
حقيقي هميشه تابع منطق است نه احساسات.
گرچه در فرهنگ اسالمي فقر ،درد معرفي شده و حضرات معصومين(ع) سخت با آن
مبارزه كردهاند ،ولي نگراني آن بزرگواران از سوء تدبير به مراتب بيش از فقر است .حضرت
َخافْ َع َْليك ْ ِ
ن ْال َفق ِْرْو ِ
وءْالتَّدبي ِْر :من
س ِْ
ُْ
نْا
لك ْ
تيْ ِم َْ
َخافْ َعلیْ ْاُ َّم ْ
ُْ
رسول اكرم(ص) ميفرمايد« :ماْ ا
ُمْمنْ ْ ُ
َ
از فقر بر امتم نميترسم ولكن نگراني من بر شما از سوء تدبير است».
باز در حديثي آمده كه شخصي به حضور پيامبر خدا(ص) شرفياب شد و درخواست
الْْتَغ َضبْ :غضبناك نشو» ،و او هم
نصيحتي نمود .حضرت در جمله كوتاهي به او فرمودند « ْ
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بدان قناعت كرد .در برگشت با مالحظه نزاعي ميان قبيله خود با قبيلهاي ديگر بنا به عادت
قبلي براي حمايت از قبيله خود به لباس رزم مجهّز شد ،كه ناگهان نصيحت آن بزرگوار به
يادش افتاد .لذا به قصد جلوگيري از كشتهشدن عدهاي از طرفين ،با مهر و محبت و پيشنهاد
صلح و حتي پرداخت غرامت پيش رفت .آنان نيز در مواجه با اين جوانمردي ،از جنگ و
غرامت چشم پوشيدند و بدينسان آتش برافروخته احساسات ،با آب تعقل و تفكر او خاموش
گرديد.
امروزه توجه زيادي از سوي اذهان عمومي به قدرت ،ابرقدرتها و سالحهاي جديد است،
اما با سيري در كتاب آسماني قرآن معلوم ميشود كه نيروهاي ظاهري و كثرتش چندان مؤثر
نيست و يا در صورت تأثير ،اثر ابدي باقي نميگذارد.
خداوند تبارك و تعالي نيرو و سالحي را براي ما نشان ميدهد كه داراي آثار عظيم الهيه
و ابدي است .تالش و زحمات بيدريغ حضرات انبياء و ائمه اطهار(ع) در طول قرون ،براي اين
بوده كه مردم را به اين نكته متوجه سازند كه رونق حقيقي دين الهي و غلبه اسالم در اتحاد
قلوب است ،اتحادي كه ناشي از تفكر الهي باشد.
كدامين نيرو ميتواند با تفكر الهي مقابله نمايد؟ تمام نيروها و اسلحهها در قبال تفكر
الهي در حكم عدم است .ممكن است حتي ذرّهاي از اسلحهها و نيروهاي ظاهري هم به كار
نيايد ،ولي تفكر الهي آن مشكالت را حل نمايد .آري بسياري از مشكالت زندگي انسانها با
تفكر الهي حلشدني است و نيازي به قتل و خونريزي و امثال آن نيست .حقيقتا تفكر كليد
باب نجات است .اتصاالا توصيه اكيد بر تفكر و اتحاد است .متأسفانه ما آن تفكر الهي را كنار
گذاشته ،مغلوب احساسات و آداب و رسوم گشتهايم .امر است كه احساسات و اين آداب و
رسوم را به كناري انداخته سير در معقوالت نماييم ،و اين با تقويت عقل الهي و تفكر
امكانپذير است.
 .چه معناي تفكر اين نيست كه امور
به آساني انجام گيرد و حتما منتهي به رفاه گردد ،بلكه چه بسا اقدامات الهيهاي كه نه تنها
اثري از رفاه ظاهري در ميان نباشد ،بلكه مستلزم تحمل مصائب و آالم فراواني نيز باشد.
طالب حقيقي طبق برنامه استاد الهي كه از جمله آنها تفكر است ،مراحل را طي كرده به
يقين ميداند كه در اين طريق با رنجها و خطرات عظيمي مواجه خواهد شد ،اما اين امور
وسيلهاي است براي تهذيب و تكميل نفس او .چه الزمة رسيدن به سعادت ،تحمل رنجها و
مشقات است ،و نازپروردگي يكي از بزرگترين عوامل تضعيف روحيه انسان و بدبختي اوست.
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افراد نازپرورده و تنپرور ،كاهل و بيتدبيرند و هيچ گاه به بارگاه دوست راه نيابند .عاشقي و
وصال از آنِ مردان بالكش است .زنان و مردان بايد در طريق نيل به هدف ،تحمل رنج بلكه
استقبال از بال كنند كه بناي اين كار بر محنت نهادهاند.
البته چه بسا انسان در قبال احساسات نيز رنجها بيند ،ولي چنان رنجي نتيجهبخش
نبوده ،ممكن است ضايع كنندة او نيز باشد .زيرا هر سعي و رنجي آدمي را به سعادت
لْ
ض َّْ
رين َْْاعماالْ،الَّ َْ
ِاالَخ َس َْ
نميرساند ،چنان كه خداوند متعال ميفرمايد« :قُلْ ْهَ لْ ْنَُن ََِّبَئُكُمْ ْب ْ
ذين ْ َ

سعْي ُهمْ ِ
يوة ْالدن ْيا :بگو آيا شما را خبر دهيم كه چه كساني از لحاظ اعمال زيانكارترين
ح ِْ
ْفي ْال َ
َ ُ
افرادند؟ افرادي كه سعي ايشان در حيات و زندگي دنيا ضايع شده است» .اينان گرچه شب و
روز سعي و تالش كردهاند ،لكن فعاليت آنان ناشي از احساسات بوده نه عقل؛ تنها تحمل
زحمات و مشقات نشأت گرفته از تفكر الهي سبب تقويت قلب و روح است.
اكثر اوقات دل آدمي رنجها و مشقات را نميپذيرد هرچند مورد پسند عقل اوست ،ولي
رشد و نمو و بارور شدن وجود انسان جز در صحنه گرفتاريها امكانپذير نيست.
اين قانون الهي است و در
نيل به هدف ،از آن گريزي نيست .يكي از قوانين طبيعت ،تضاد است و بزرگان فرمودهاند « َل ْوْ

اد :تا تضاد و تصادمهاي ناشي از آن نباشد ،دوام
ج ْو ِْ
ض ْ َعنِ ْال َم َْ
حْْ َد ْوا ُْمْْال َفي ِْ
ماْص َّْ
الَ ْالتَّضادْْْ
َ
بدْاِْْال َ
فيض علياالطالق امكانپذير نيست».

منظور از خلقت ،رسيدن انسان به خالق خويش است ،و اين سعادت نصيب آن انسان
الهي است كه نظم را در حد كمال به مقام تحقق رساند تا صاحب مدينه فاضله گردد.
البته عللي است كه مجموعه آنها انسان را به منتها درجة نظم ميرساند ،از جملة آنها
عنصر قانوني يا وحي الهي است .از اين لحاظ ،وقتي نظم الهي به مقام تحقق ميرسد كه تمام
جنبههاي هستي انسان ملحوظ گردد و براي شكوفايي آنها ،برنامهريزي دقيقي با تفكر الهي به
عمل آيد.
انسان از يك سو داراي بدن مادي و طبيعت هَلوع است ،و از سوي ديگر داراي روح الهي
و فطرت توحيدي و نفس مُلهِمه به فُجور و تقوي است .به عبارت ديگر ،او عالوه بر جنبههاي
غريزي ،داراي جنبههاي اخالقي و باالتر از آن ،واجد جنبههاي اعتقادي است.
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اگر قانوني تنها جنبههاي غريزي يا اعمال ظاهري را رعايت كند و جنبههاي اخالقي و يا
اعتقادي را ناديده انگارد ،چنين قانوني قادر به ايجاد نظم الهي نشود.
متأسفانه قوانين جاري در جهان معاصر ،تا حدي بر اساس رعايت جنبههاي ظاهري است
نه اخالقي و اعتقادي ،لذا رشته جنبههاي اعتقادي و اخالقي از هم گسيخته شده و بدينسان،
در پيوند ناگسستني كه بين فطرت حقيقتطلب و طبيعت تجاوزگر است ،جنبههاي
تعديلكننده رعايت نشده و در نتيجه ،شيرازة جنبههاي ظاهري و نظم عملي از هم گسسته و
هُمْْال ِ
ُون ْْْ:آنان
غافل َْ
كْْ ُْ
لْْ َْوْْاُولئِ َْ
َض ْ
زندگي به ورطه حيوانيت فرو ميافتد «اُولئِ َْ
كْْكَاالَنعا ْمِْْ َبلْْْهُمْْْا َ
همانند چهارپايان بلكه گمراهترند آنها همان غافالنند».
يكي ديگر از اركان اساسي نظم ،عنصر فاعلي آن است .اگر قانوني تمام جنبههاي مذكور
را رعايت نمايد ،ولي فاقد عنصر فاعلي نظم باشد ،يا عنصر مديريت در اجراي قانون الهي
كوتاهي كند ،نظم اصيل استوار نگردد .خواه آن ناظم جامعه ،يك فرد باشد يا چندين فرد كه
منتخب ديگرانند ،از اين جهت بين حكومت فرد بر مردم ،و حكومت مردم بر مردم فرقي وجود
ندارد.
گرچه جاي شكر و نيز فخر و مباهات است كه در جامعهاي زمينه براي ظهور عنصر قانون
الهي فراهم گردد ،ولي تنها مشاهدة تجلي عنصر وحي الهي موجب سعادت نميگردد .چه
همان طور كه عنصر قانوني در شكلگيري جامعه مؤثر است ،عنصر فاعلي نظم نيز در كيفيت
تشكّل جامعه سهم بهسزايي دارد ،چه پرهيزكار باشد چه تبهكار.
حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد جامعهاي كه قانون ايشان عصارة فكر بشري باشد ،در
جاهليتند .جامعهاي كه زمامدار آنها معاويه و مسئول فرهنگي ايشان عمرو بن عاص باشد ،در
ضاللتند .آري نظم حقيقي يا باطني ،نه بدون وحي آسماني ميسّر ميشود و نه بدون استاد
وحيشناس و عامل به آن؛ بايد هر دو به مقام تحقق رسد تا نظم اصيل استوار گردد.
بنابراين تنها نزول وحي آسماني به وسيله فرشته كافي نيست ،بلكه وجود يك مرد الهي
كه به طور مستقيم و بالواسطه حامل آن عنصر قانوني باشد ،يا غيرمستقيم و معالواسطه
مجري آن شود ،ضروري است .زيرا تا ارتباط خاص بين تمام علل مربوط برقرار نگردد ،آن نظم
الهي متجلي نگردد ،همچنان كه هر ستاره گرچه جرمي است نوراني ،لكن شكل تنظيم يافته
آن با روابط خاص است.
عنصر قانوني را با عنصر فاعلي ،تفاوتي است :عنصر قانوني امكان دارد به سبب نسخ يا
تحريف ،صالحيت سازندگي خود را از دست بدهد يا مدت تأثيرش منقضي گردد ،چنان كه
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مدت تأثير كتب آسماني پيش از قرآن منقضي شد .گاهي وحي آسماني به نظر خاص الهي به
سبب صيانت از نسخ و عصمت از تحريف ،ميتواند صالحيت سازندگي خود را از دست ندهد،
مانند قرآن مجيد كه هرگز تغيير نميپذيرد و سعادت ابدي مرهون اطاعت به قوانين آن است.
اما عنصر فاعلي نظم همواره در معرض زوال و دگرگوني است ،لذا نيابتپذير است و تصور
نيابت و نماينده بر آن رواست ،لكن قانوني كه اليزال است ،تصور تبديل و تغيير بر آن روا
نيست.
هر دو جريان نبوت و امامت به نصاب معيّن خود رسيده ،ديگر نه قابل افزايش است نه
قابل كاهش .در سلسله جليله انبياء ،با انتصاب حضرت ختمي مرتبت(ص) ،محال است كسي بر
مقام شامخ نبوت راه يابد .همچنين در سلسله جليله حضرات ائمه اطهار(ع) ،با انتصاب حضرت
بقيةالل االعظم ،ديگر ممكن نيست احدي بر مقام واليت و امامت راه يابد.
چنان كه شناخت خدا به معرفت الوهيت است و شناخت نبوت به معرفت رسالت،
شناخت امام نيز به معرفت امامت است .امامت ،آن مقام شامخ واليت تكويني با استمداد از
وحي آسماني است كه حضرت رسول اكرم(ص) را نيز شامل بود .يعني آن بزرگوار عالوه بر
حفظ شئون نبوت و رسالت ،داراي سمت امامت بود.
در اهميت و عظمت اين عنصر فاعلي نظم الهي براي فرد و جامعة بشريت ،همين بس كه
َةْْ ِ
جاهلِ َّيةْ :كسي كه
ماتْْمي َت ْ
مانِ ِْهْْ َ ْ
ِفْْاِما َْم ْ َز ْ
مْْ َيعر ْ
ماتْْ َْوْْ َل ْ
نْْ َ ْ
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايدَ « :م ْ
بميرد و امام زمانش را نشناسد ،به مرگ جاهليت مرده است» .مرگ كسي كه به سبب
نشناختن امام ،مردار جاهلي باشد ،مسلما زندگي او نيز زندگي جاهلي بوده است؛ و مرگ
كسي كه به علت معرفت به امام ،ارتحال معقول باشد ،زندگي او نيز زندگي عقلي بوده است.
البته حصول چنين حيات و سعادتي ،مستلزم رياضت و تحمل سختيهاست تا آن نظم الهي
َماتْنَف َس ُْهْ:به تحقيق ،عقلش را
َحياْعقل َُْهْ َْوْا َ ْ
تحقق پذيرد و اين از آن صاحبدالن است كه « َقدْ ْا
َ
زنده کرده و نفسش را ميرانده است».
در فقدان اين معرفت ،حداكثر نظم موجود در زندگي فرد و جامعه ،نظم و ترتيب ظاهري
است .بنابراين ايجاد نظم و مديريت در زندگي فردي و اجتماعي بشر بر دو گونه است :يكي
مراعات صورت ظاهري نظم و ترتيب ،ديگري ايجاد نظم حقيقي يا باطني و رعايت آن .ايجاد
نظم ظاهر بدون وجود نظم باطن چندان مهم و مؤثر نميباشد و هرچند به ظواهر آن رونق
داده شود ،رساننده به مقصد و مقصود نيست .بلكه چه بسا نظمهاي ظاهري و مديريتهايي
كه علت ويراني نظم باطن است.
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فردي كه بخواهد نظم حقيقي و باطني ايجاد نمايد ،در وهلة اول بايد خود باطنا اهل نظم
باشد .چه «فردي كه هنوز نتوانسته در نفس خود نظم به وجود آورد ،او نميتواند در درون عده

ِطْنَف َس ُْهْال ْو ِ
اح َد ِْة».
الْ َيضب ُْ
نْ ْ
الع َد َْدْالكَثي ِْرْ َم ْ
سْ َيضب ُْ
كثيري موفق به ايجاد نظم گرددَ ْ:لي َْ
ِطْ َ
منشأ حقيقي نظم باطن در دلها و تحوّل معنوي در قلوب ،فرماني است كـه از ناحيـه
باطن صادر ميگردد .چه بسيار افرادي كه به علت برخورداري از فرامين مردان الهي و
محبوبين درگاه حق و ايجاد نظم الهي در خود ،در مدت كوتاهي متحوّل شده و در راه حق از
همه چيز خود گذشتهاند و به حيات طيبه و معقول رسيدهاند.
بنابراين مسئوليت ايجاد نظم در قلوب و مديريت جوامع بشري ،كسي را سزاست كه خود
واجد حدّ اعالي نظم باطني و الهي باشد .براي ضرورت وجود چنين حجت الهي در هر عصري
و نسلي ،براهين عقلي و شواهد نقلي بسيار است ،از جمله خداي تبارك و تعالي در قرآن
ت ْ ُمن ِذ ْر ْ َْو ْلِ ُك ِّلْ َقو ْم ْهادْ :اي پيامبر تو فقط هشداردهندهاي و براي هر
مجيد ميفرمايد« :اِنَّماْ اَن َ ْ

قومي رهبري است».

جمله مقدسه «لِ ُك ِّلْ َقو ْمْْهادْ» داللت دارد كه براي هر قومي حجتي است و هرگز روي
زمين از حجت الهي خالي نميگردد .آمادگي مردم نيز سبب نزول بركات غيبي است ،و با
اسراف و اعراض آنان ،تداوم اين سنت و سيرت الهي قطع نميشود ،چنان كه ميفرمايد:
ُم ْ ِّ
ِفين» يعني اسراف و اعراض شما سبب نميشود
ما ْ ُمسر َْ
م ْ َقو ْ
حا ْاَنْ ْكُنَتُ ْ
صف ْ
ِب ْ َعنك ُْ
«َْا َفنَضر ُ ْ
الذك َْر ْ َ
كه ما شما را بيحجت رها كنيم.
امام ،آن محبوب الهي داراي شئون فراواني است كه همه در حد اعلي در هدايت بشر
مؤثر است .بعضي از آن شئون غيبتپذير و نيابتپذير نيست و اتصال آن به مقام ربوبي براي
فيضيابي قطع نشده و افاضة آن به جهان هستي زايل نميگردد .ولي بعضي شئون امام،
غيبتپذير و نيابتپذير است؛ آن شئون در زمرة اعمال تشريعي و در امور اعتباري و قراردادي
است از جمله تعليم و تربيت.
بنابراين هيچ گاه دنيا از حجت خدا و زعيم خالی نيست ،اعم از اين که نيابتی باشد يا
مَنُوب عَنْه .همواره بار تعليم و تربيت الهی و تزکيه نفوس و ايجاد نظم الهی در قلوب ،بر دوش
آن مردان الهی است که مؤيّد به تأييد حجت خدايند.
به حکم محکم منطق وحی ،مراد از ارسال رسل و انزال کتب ،دو اصل اصيل تعليم و
مْالْ ِ
تابْ َْوْ
ک َ ْ
ُواْع َْليْهِ مْْاْياتِ ِْه ْ َْو ْ ُْي َزکْيهِ مْ ْ َْوْ ُْي َعلِّْ ُم ُه ُْ
والْ ِمنْ ُه ْ
س ْ
اال ُ ِّْميْي َْ
ثْ ِفی ْ ْ
ذیْ َب َع َْ
تربيت است «هُ َْوالَّ ْ
مْ َيَْْتل َ
نْ َر ُ
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الْ ِ
ک َم َْةْْ:اوست آن كس كه در ميان بيسوادان فرستادهاي از خودشان برانگيخت تا آيات او را
ح ْ
بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد».
تالوت آيات ،تزکيه نفوس و تعليم کتاب و حکمت و علوم الهی تنها کسی را سزاست که
مبعوث از ناحيه حق باشد .از اينرو برای تحصيل اين امور بايد به خداوند و مظاهر صفات وی
تمسّک جست و از ماسوای ايشان منقطع گرديد ،که اهل ظاهر را نرسد که موفق به تربيت
الهی نفوس و ايجاد نظم باطنی در دلها گردند .اين مظاهر اسماء و صفات الهی در درجة اول،
حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و عارفان الهی هستند.
قرآن مجيد زيربنای هرگونه تکامل فردی و اجتماعی بشر را در امر مقدس تعليم و تربيت
میداند ،و در تعليم و تربيت ،انسانها را به تزکيه نفوس توصيه میفرمايد .تزکيه عبارت است
از تطهير نفوس از رذائل اخالق و ذمائم اعمال تا صاحب مدينه فاضله گردد.
سمت تعليم و تربيت ،سمت سفرای الهی است .ايشان برای تشکيل مدينه فاضله و
اعتالی نفوس به فهم معارف ملکوتی و ارتقاء عقول به معارج قدس ربوبی ،مبعوث گشتهاند.
انسان اگر گرفتار اهريمن و حمالت نفس امّاره نگردد ،به اقتضای غرايز ذاتی خود ،طالب آن
است که همه احوال و اطوار و شئون زندگی خود را در راه تکامل صرف کند .دو قوة نظری و
عملی خود را که به منزلة دو بال برای طيران به قرب الهی است ،به مقام فعليت درآورد،
سپس به ارشاد ديگران يعنی شکوفا نمودن دو قوة انسانی آنان پردازد.
خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجيد اين دو اصل ،يعنی استکمال و تکميل را مايه
فیْْ ُخسْ ْرْْ:سوگند به عصر كه واقعا انسان
سانْْ َل ْ
االنْ َْ
نْْ ِْ
سعادت ابدی معرفی نموده « َْو ْال َعصْ ِْرْْاِ َّْ
دستخوش زيان است» ،و استغراق بشر در نفوس بهيمی و اشتغال به امور مادی را زيانکاری و
خسران دانسته است .مگر کسانی که اين دو قوة انسانی خود يعنی تواصی به حق و تواصی به
صبر را به کمال رسانده به ارشاد ديگران پرداختهاند .آری سالک الهی ،مربی و معلم حقيقی،
مظهر اسم شريف مُحيی است که نفوس را احياء میکند.
گرچه امکانات مادی در مرتبهای از مراتب ،سبب تقويت امر مقدس تعليم و تربيت و
ارشاد است ،ولی برخالف تصور ظاهربينان ،مشکلگشای حقيقی و علت اصلی نجات و سعادت
بشر نيست .بدون تزکيه نفس ،افزايش مراتب بودجه و امکانات مادی و فعاليتها ولو به حد
کمال رسد ،درمان درد نشده ،بدين وسايل نمیتوان موفق به احياء نفوس گرديد.
مردان الهي ،كشاورزاني هستند كه دلها را شيار ميكنند ،جانها را شخم ميزنند،
نفوس را آمادگي ميدهند و بذرهاي علوم و معارف در مزرعة جانها ميافشانند ،نهال وجود
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ِت ْ ْو ْ َفرْ ُع ِ
كلَهاْ
ماء ْتُؤ ْ
الس ِْ
هاْف ْ
تي ْاُ ُ
ي ْ َّ
«اَصلُهاْثاب ْ َ

هاْ:كه ريشهاش استوار و شاخهاش در آسمان است ،ميوهاش را هر دم به اذن
ن ْ َربِّ ْ
حين ْب ِِاذ ِْ
ل ْ ْ
ك َّْ
ُ
پروردگارش ميدهد» .خداي تبارك و تعالي در قرآن مجيد خود را زارع معرفي فرموده « َا َف َْراَيَتُمْْ

ونْ:آيا آنچه را كشت ميكنيد مالحظه كردهايد ،آيا شما
الزا ْرِ ُع َْ
ن ْ ْ
ون ْ َْءاَنَتُمْ ْتَز َْر ُعونَ ُْه ْا َْم ْنَح ُْ
ماْ تَح ُرثُ َْ
آن را زراعت ميكنيد يا ماييم كه زراعت ميكنيم؟» .اين است كه بزرگان فرمودهاند كه مزرعه
جان خود را به زارع آن بسپاريد.
جوامع بشري بايد تحت تعليمات افرادي قرار بگيرد كه واديها طي كرده و منازل پيموده
و گردنهها را پشت سر گذاشتهاند .امروز مهمترين وظيفه ،چنگ زدن به برنامة مقدس آسماني
است كه تفسير آن را بايد در كالم محبوبين الهي ،حضرات اوصياء و اولياء و عارفين الهي
مشاهده و دريافت نمود .اين مردان الهي هستند كه ميتوانند زندگي فردي و اجتماعي بشر را
نظم حقيقي بخشند و آنان را به سرمنزل مقصود رسانند.

يكي از حقايق با عظمت الهي كه بنياد خويشتنشناسي و خودآگاهي است ،موضوع عهد
َنْ
نيْْا َد َْمْْا ْ
دْْاِ َليكُمْْ ياْ َب ْ
و پيمان الهي انسان با خدا است .خداوند متعال ميفرمايدَ « :ا َلمَْْْْاع َه ْ

هذ ِ
َّ
اْص ْراطْْ ُمس َتقيمْ :اي فرزندان آدم! مگر من با
ونيْ ْ
َنْاعُْب ُد ْ
بينْ َْوْا ِْ
ُمْ َع ُد ْوْ ُم ْ
طانْاِن َّ ُْهْ َلك ْ
واْالشي َْ
التَع ُب ُد
شما عهد و پيمان نبستم كه شيطان را نپرستيد كه او دشمن آشكار شماست و مرا بپرستيد
كه اين است راه راست؟»
ذر است كه
بنا به معارف حقه الهيه ،موطن اين عهد و پيمان ،فراتر از اين عالم ،در عالم ّ
عالم تقرّر عهود و اخذ مواثيق الهي ميباشد .آنجا روح انسان پيش از تعلق به قالب ،در صفاي
روحانيت ،به شهود بيحجاب نايل آمد و مستفيض فيض بيحجاب گرديد و استعداد خطاب
یْْ:گفتند آري»
تْْب َِربِّْكُمْْْ:آيا پروردگار شما نيستم؟» گرفته و به استعداد مقام «قالُواْ َبل ْ
« َا َلس ُْ

رسيد؛ همان كه خداي تبارك و تعالي در قرآن مجيد ميفرمايد:

« َْوْاِذْْا َ
نْ
نْ َبنيْا َد َْمْ ِم ْ
كْ ِم ْ
ذْ َرب َْ
َخ َْ

دهُمْ ْ َعلیْ ْاَن ُف ِ
ُ
ت ْب َِربِّْكُمْْقالُواْ َبْلیْ ْ َشهِ د ْنا :و ياد آر هنگامي را كه
سهِ مْْ َا َلس ُْ
ظ ُهو ْرِ ِهمْْ ُذ ِّر يََّ َت ُهمْ ْ َْو ْاَش َه َْ
پروردگارت از پشت فرزندان آدم ،ذريّه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه
آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند آري گواهي داديم».

ارادت و طلب

169

در ادامه آيه فوق خداوند متعال ميفرمايد« :تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين امر غافل
بوديم ،يا بگوييد پدران ما پيش از اين مشرك بودهاند و ما فرزنداني پس از ايشان بوديم .آيا ما
را به خاطر آنچه باطلانديشان انجام دادهاند ،هالك ميكني؟» و ما اين گونه آيات خود را
تفصيل ميدهيم ،باشد كه ايشان بازگردند.
آري ،در آن عالم نور و سرور ،آنجا كه منِ حقيقي انسان از او پنهان نبود ،ارواح انسانها
پروانهوار گرد شمع زيباي ازلي ميچرخيدند و همنواي فرشتگان بودند و مشتاق وصال او.
حقتعالي به صفت ربوبيت بر آنان تجلي كرد و به حكمت و مشيّت بالغة خود اين وصال را
موكول به طي مراحل و منازلي فرمود .آنان با كمال ارادت و اختيار سر تسليم نهادند كه او در
رب و مربي ايشان باشد تا استعدادهاي نهفته همچون راز ايشان را به مقام فعليت
تمام مراحلّ ،
رساند تا شايستة وصال او گردند.
در آن بدو خلقت ،پروردگار مهربان «فجور و تقوي را به روح انسانها الهام فرمود:

ها» .اين تعليم از جانب مقام ربوبيت ناشي از جريان و سريان فيض حق
هاْوْتَقويْ ْ
ور َْ
ج َْ
« َف َال َه َمهاْْ ُف ُ
است ،تا آنان را امداد نمايد كه در زندگي خود بتوانند راه حق را از باطل تميز دهند .چه
بدترين فجور ظلم است و بزرگترين ظلم ،شرك به او ،و برترين تقوي ،توحيد است.
بنابراين فطرت پاك انسانها با عهد و پيماني راستين با پروردگارشان آميخته است كه
َيه ْ:
ص َدقُواْماْعاهَ ُدواْالل َْهْ َعل ِْ
جز او را نپرستند و فرمان رسوالن او را گردن نهند تا به مقام «ر ْ
ِجالْ َ
از ميان مؤمنان مرداني هستند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند» نايل آيند.
ارواح انسانها ،آن مجردات و انوار ،مراحلي را سير كرده سرانجام قدم بدين عالم خاكي
نهاده و در كالبد جسماني محبوس شدهاند .در طي مراحل اين سير و سفر ،مشاهدات و علوم
الهي و كالم حكمتي بسيار و نيز تغيّرات و تبدّالتي براي آنان حاصل شده است.
انسان بنا به مقتضاي فطرت الهي ،ميل و رغبت و اشتياق تمام به لقاء خالقاالنام داشته،
از حيات دنيوي و اوضاع آن وحشت دارد ،به طوري كه معلوم نيست در اولين لحظه ورود و
تولد با چه منظرة وحشتناكي از دنيا روبرو ميشود كه گريان ميگردد! اما كمكم همان انسان
ضعيف كه قادر به دفع پشهاي از خود نبود ،آنچنان مشتاق دنيا و لذات و كرشمههاي آن
ميشود كه در راه تحصيل مرغوبات آن ،حق از باطل نميشناسد و به انواع حقكشيها و
ستمگريها تن درميدهد!
گرچه او در اين عالم چنان زندگي ميكند كه گويي چيزي از آن حقايق نميداند و از
سير مراحل طي شده ياد نمينمايد ،اما اين فراموشي دليل عدم اخذ تعاليم و تقرّر آن عهد و
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پيمان نيست .چنان كه در زندگي دنيوي برخي علل ،سبب فراموشي مطالبي و بعضي ديگر
موجب ظهور و يادآوري بعدي آنها ميشود ،همچنين ممكن است عللي سبب تذكر و تشرّح
آن حقايق ملكوتي گردد.
براي صاحبان روح سالم و قوي ،گاه يك اشارت سبب تشريح موضوعي بدون سابقه
فراگيري آن ميشود .بسا كه چنين افرادي در خواب و يا در بيداري ،سير به اماكن مقدسه و
نقاط بعيده نمايند ،به طوري كه گويا قبالا آن نقاط را ديده و سالها در آنجا زندگي كردهاند.
چه ،روح انساني با انقطاع از جسم ،ميتواند از آن عالم  -كه در حقيقت آيينهاي است براي
ارواح  -نشانههايي ببيند و يا پارهاي اشارات و رموز را كسب نمايد.
بنابراين عدم تذكر آن حقايق و عوالم ،در اثر وجود حجب و موانعي است .كميّت و
كيفيت اين حجب براي همگان يكسان نيست ،به طوري كه براي محبوبين الهي جهت ادراك
معنوي و سير در عوالم الهي ،هيچگونه مانعي وجود ندارد.
خداي تبارك و تعالي به پيمان ربوبيتش با بندگان ،وفا نمود و حضرات انبياء و اوصياء و
در غياب آنان حضرات اولياء را براي بشر گسيل فرمود تا او را به آن حقايق عهد متذكر گردند،
و با تبيين معارف و تزكيه نفوس و تربيت انسانها راه تكامل را براي آنان هموار گردانند و
يوةْْالدنياْ َْوْْ ِفيْْاال ِخ َر ِْةْْ:در زندگي دنيا و در آخرت
ح ِْ
مژده دهند كه «نَح ُْ
نْْاولِياءُكُمْْْ ِفيْْال َ
دوستانتان ماييم» ،هرچند برخي در قبال اين تذكر آنان ،متذكر نميگردند

واْ
« َْوْْاِذاْ ُذك ُِّر ْ

ونْ:و چون يادآوری شوند ،يادشان نمیآيد».
ال َيذك ُُر َْ
ْ
عالوه بر آن ،پروردگار مهربان با اعطاء نيروها و امتيازات وااليي ،جايي براي عذر باقي
نگذاشته است .از جمله آن حجتها عقل است و منظور از آن ،نه آن فعاليت خاص نظري است
كه كار با ارزشي انجام نميدهد ،بلكه مراد آن عقل سليم فطري است كه در استخدام غرايز
حيواني قرار نميگيرد و از ارشاد و راهنمايي ناتوان نميشود .امتياز ديگر ،وجدان پاك است كه
در تنظيم گشتي وجود انسان و به راه انداختن آن در اقيانوس هستي ميكوشد .و باالخره
كتب سماوي است كه حضرات انبياء و اوصياء بدان وسيله ،راه نور و ظلمت را بر جوامع بشري
نشان دادهاند.
ضْْاياتْْْلِلم ِ
نينْْ َْوْْفيْْاَن ُف ِ
الْْتَُب ِ
ون :در روي
ص ُر َْ
ُمْْ َا َْف ْ
سك ْ
وق َْ
قرآن مجيد ميفرمايدَْ « :وْْ ِفيْْاالَر ِْ
ُ
زمين آياتي است براي كساني كه از يقين برخوردارند و در نفسهاي شما نيز آياتي است ،آيا
نميبينيد؟»
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اي انسان! آيات آفاقي را كه با عظمتترين آنها حضرات انبياء و اوصياء و كتب سماوي
است نميبيني؟ آيا آيات انفسي را كه با عظمتترين آنها عقل و وجدان است ،مشاهده
نمينمايي؟! نداي عقل و وجدان و پند و اندرز آنان را نميشنوي؟! بدان و آگاه باش كه اگر
نداي اين آيات الهي را نشنوي ،پندهاي ديگر بر تو مؤثر نخواهد بود.
راه سعادت روشن ،عالئم راه مكشوف ،سراجهاي منير الهي فروزان ،با وجود اين سير و
هُمْ
هاْو ْ ْ
ون ْ َعلَْي َْ
ض ْ َي ُمر َْ
ات ْ َْو ْاالَر ِْ
مو ِ ْ
الس ْ
ن ْا َيَةْ ْ ِف ْ
ك َايِّنْ ْ ِم ْ
سلوك آسان ،لكن اكثر مردم مُعرِضند « َْو ْ َ
ي ْ َّ
ون :و چه بسيار نشانهها در آسمانها و زمين كه بر آنها ميگذرند ،در حالي كه از
ِض َْ
َعنهاْ ُْمعر ُ
آنها اعراض ميكنند».
علت اين اعراض ،فراموشي است .اين راهي كه ميخواهيم در پيش گيريم ،همان راهي
است كه يكبار آن را ديدهايم .لكن قدرت شنوايي دل و قدرت بصيرت ديدگان قلب را تضعيف
كرده ،يا به كلّي آن را از دست دادهايم .لذا هرچه به مقام تفكر برميآييم آن مراحلي را كه
سير كردهايم ،به يادمان نميافتد.
اين اعراض و فراموشي را علتهاي بسياري است:
يكي از علتهاي عظيمه ،شوائب طبيعت است مانند تسويالت نفس امّاره و تزئينات
اعمال غيرصالحه به سبب خياالت فاسده و اوهام كاذبه .خداوند تبارك و تعالي در كتب
سماوي ،در قرآن مجيد ،و نيز حضرات انبياء و اوصياء و اولياء اتصاالا خطرات حب دنيا را
گوشزد نموده و هشدار دادهاند.
ديگر از علتهاي بزرگ اعراض و فراموشي ،وساوس عادت است .پيشوايان دين توصيه
نمودهاند كه از عادت خارج شويد ،كه عادت يكي از بيماريهاي رواني است .همة اعمال بايد به
رضاي حق باشد نه از روي عادت .حتي تسويالت نفس امّاره و تزئينات اعمال غيرصالحه را هم
ناشي از وساوس عادت دانستهاند.
از جمله عوايق عظيمه در مسير پيشرفت و از موجبات اعراض و فراموشي ،نواميس امثله
است ،مانند متابعت غوالن آدميپيكر و تقليد جاهالن و بيخبران عالمنما .به خدا پناه ميبريم
از ش ّر چنين افراد كه نه موجب ارشاد مردم ،كه سبب گمراهي آنان ميگردند.
نْ
ضْْ َع ْ
نَْْْاع َر َْ
همچنين از علل مهمّه ديگر ،اجابت استهواء و استغواء شياطين است « َْوْْ َم ْ

نْْ َل ُْهْْ َم َ
كا :كسي كه از ياد من اعراض نمايد ،اين اعراض و فراموشي موجب
ضن ْ
ريْْ َْف ِا َّْ
ِذك ْ
عيش ْةْْ َ
تنگي معيشت دنيا و سبب ضيق معيشت آخرت او ميگردد».
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افرادي كه خدا را فراموش كرده و از راه حق رو برگرداندهاند ،خداي تبارك و تعالي ايشان
را در دنيا و باالخص در عقبي در رديف كوران محسوب مينمايد ،چنان كه ميفرمايدَْ « :وْ

نَح ُش ُر ُْهْْ َيو َْمْْال ِقيا َْم ِْةَْْْاعمیْ ْْْ:و روز رستاخيز او را نابينا محشور ميكنيم» .اين كوري ،كوري و
تاريكي و قساوت قلب است و آن را مراتب بسياري است :ختم ،طبع و ريْن .دربارة ختم فرمود:
ليْْقُلُو بِهِ مْ :خداوند دلهاي آنها را مُهر نمود» .طبع را فرمود « َبلْْْ َ
هاْ
عْْالل ُْهْْ َعلَي ْ
ط َب َْ
مْْالل ُْهْْ َع ْ
خ َت َْ
« َْ
بِكُف ِْر ِهمْ :بلكه خداوند در اثر كفرشان قلبشان را طبع كرد» .در مورد رين فرمود:

انْ
ل ْر َْ
َال ْ َب ْ
«ک ْ

َعلیْْْقُلُو بِهِ مْْ ماْ كانُواْ َيك ِ
ون :نه چنين است ،بلكه آنچه
جو ُب َْ
مْْ َيو َم ْئِ ْ
ه ْ
نْْ َربِّ ِْ
َالْْاِن َّ ُهمْْ َع ْ
ونْْک ْ
س ُب َْ
ذْْ َل َمح ُ
مرتكب ميشدند ،زنگار بر دلشان بسته است .زهي پندار كه آنان در آن روز ،از پروردگارشان
سخت محجوبند»؛ و اين بزرگترين حجاب و تاريكي بين انسان و خداست.
آري همه اين حجابات در اثر فراموشي و عدم تسليم به رضاي حق است .از اينرو رهرو
الهي بايد به تمام خواستههاي خداي تبارك و تعالي تن در دهد ،بلكه در حد كمال و با عشق
و عالقه تامّ استقبال نمايد .در نتيجه تقويت قواي معنوي و تعاليم عاليه و توجهات مردان
الهي ،روح ،آزادي از قيود كالبد جسماني پيدا كرده ،توان باالتري براي سير معنوي و رجوع به
بارگاه الهي مييابد.
سالك الهي ميتواند به سبب تقوي و كمال تزكيه نفس و تسليم و رضا ،مراتب ديد و
ادراك قلب خود را به كمال رساند ،تا آنجا كه آن حقايق را كه در اوّل ديده بود ببيند و آن
نداهاي حقّي را كه در اول شنيده بود ،بشنود كه مردان الهي در عالم قدس ،نداي حق و
حديث دوست را ميشنوند.

منشأ حقيقي ارادت سالك ،معرفت به حق و عهد و پيمان با اوست ،و اين مستند به
طبيعت سودجوي آدمي نيست .ادراك و معرفت به تعهد الهي ،عاليترين ادراكات و واالترين
معرفتهاست و از جمله معاني آن ،طلب است كه انسان متعهد از عالم ارادت به هواي طلب
پرواز كند .حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و بزرگان ،اين نور الهي را بدون انگيزه سود و زيان
در درون خود يافتند و با خداي خويش عهد و پيمان بستند و در حد اعلي به عهد الهي وفا
نمودند .اين ارادتمندان دولت حقند كه توانستند وارد ميادين مسابقات الهي گردند.
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قرآن مجيد در موارد بسيار انسانها را به مسابقات الهي تشويق و ترغيب ميفرمايد:
نْ َربِّك ُْمْْ:براي رسيدن به آمرزشي از پروردگارتان بر يكديگر سبقت جوييد».
ليْ َمغ ِف َرةْْ ِم ْ
«سابِ ُقواْاِ ْ
اين سبقت به آمرزش است نه سبقت براي انحصار قدرت يا در ميدان خونريزي و تنازع در
بقاء .سبقت در گرايش به خداست نه سبقت براي برچيدن بساط فضيلت و شرافت و تقوي
ون :آنانند كه در انجام امور خير شركت كنند و به
ات ْ َْو ْهُمْ ْ َلها ْسابِ ُق َْ
ي ْالخَ يْر ِ ْ
ون ْ ِف ْ
ك ْ ُيسا ْرِ ُع َْ
«اُولئِ َْ
آن سبقت جويند».
موفقيت در اين امر كسي را سزد كه پيش از رسيدن ساعت مقرّره ،به تطهير درون خود
پردازد و قبل از روز مشاهدة اعمال ،خويشتن را از ورطة هالكت نجات دهد ،در نتيجه آدرس
منزلگه حقيقت را يافته و جان خود را بدان ديار رهسپار نمايد .اين سالك ميتواند مانند
محبوبين الهي ،چهرة آياتي كاينات را مشاهده و ادراك كند و معني الهيه اين را دريابد كه « َْوْ

یْْ َان َّ ُْهْْ ْو ِ
لْ َ
احدْ :در هر چيز خدا را آيتي است كه دالّ بر وحدانيت
لْْ َعل ْ
يءْْ َل ُْهْْا َيَةْْْتَ ُد ْ
ش ْ
فيْْ ُ
ك ِّ
اوست».
البته چنين تحليلي هر كسي را نسزد كه در هر شرايط ذهني ،توان مشاهده چهرة آياتي
نْْفيْْ َ
قْ
خل ِْ
كاينات را بيابد ،لذا قرآن مجيد آن را براي عقال و خردمندان مطرح مينمايد «اِ َّْ

بابْْ:مسلما در آفرينش آسمانها و
يْاالَل ِ ْ
ياتْ ِالُول ِ ْ
لْ َْو ْالنَّها ْرِْ َال ْ
الفْاللَّي ِْ
ضْ َْو ْاختِ ِْ
اتْ َْو ْاالَر ِْ
مو ِ ْ
الس ْ
َّ
زمين و در پي يكديگر آمدن شب و روز براي خردمندان نشانههايي است».
نگرش و تركيبي كه چهرة آياتي جهان عيني را روشنتر ميسازد ،عبارت است از برقرار
نمودن ارتباط ميان فهم ناب و جهان عيني.

اما بدون تعهد برين و تحقق فهم ناب ،وجود كارگاه بزرگ دنيا براي انسان جز تماشاگه
مجهوالت و مبهمات نيست و هر آنچه از اين كتاب و كارگاه بزرگ فراگرفته ،تنها كلماتي است
از چند سطر محدود و ابهامانگيز.
نتيجه اين آگاهي واال و تعهد برين ،برچيده شدن بساط گستردة رنگارنگ دروغ و
حيلهگري و رخت بربستن تكاثرطلبي و دنياپرستي در اشكال مختلف آن ،و متقابالا برخورداري
از زيباييهاي حقيقي است.
طالب الهي براي تصفيه و پاكسازي درون خود به تعهد الهي نيازمند است .بايد از
هويهاي نفساني بگذرد و با تطهير درون خود از آلودگيها ،توفيق وصول به معرفتهاي واال را
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بيابد .كساني كه توانايي تصفيههاي دروني را ندارند  -كه البته اين ادعا با وجود عقل و وجدان
و امكان تعليم و تربيت و تعاليم عاليه پذيرفته نيست  -بايد با كوشش در كسب علم و
فراگيري تعاليم عاليه ،خويشتن را از ورطه هالكت نجات دهند ،و يا به جاي انكار حقايق ،راه
جاوز ُْهْْاِْلیْ ْماْ تَس َت ِطع ُْه:
َمراْْ َف َْ
ع ْا ْ
مْْتَس َت ِط ْ
خود را در پيش گيرند ،چنان كه فرمودهاند «اِ ْذاْ َل ْ
دع ُْهْْ َْوْْ َ
وقتي انجام امري خارج از طاقت تو است ،آن را رها كن و به سوي آنچه در استطاعت تو است
حركت نما».
ما در اقيانوس هستي مانند كشتينشينانيم ،كه كشتي آن را دو حركت اصلي است:
اول  -حركتي است به سوي ساحل با ارادة كشتيبان ازلي .اين حركتي است عمومي و
تكويني كه تحت سلطة خداوندي همه كاينات را از ذرة ناچيز تا كيهان بزرگ شامل است .نه
سكون و توقفي بر اين كشتي راه يابد و نه نيرو و مقاومتي توان جلوگيري از حركت آن را به
سوي منزلگه نهايي دارد.
دوم  -حركتي است اختياري به ارادة كشتينشينان .كشتيبان آگاه به طول سفر و
نيازهاي سرنشينان ،قوانين و دستوراتي صادر نموده كه بهرهبرداري از آن بستگي به مراتب
تعقل و تفكر و عمل هركس دارد .طالب كمال بايد اين دستورات و قوانين را به كار بندد و
بداند كه اندك مسامحه موجب سقوط گردد.
آرمانهاي مربوط به در و ديوار و تزيينات كشتي ،توشهاي براي ساحل اين اقيانوس كه
پيشگاه ربوبي است ،نباشد.
زيباييهاي مربوط به در و ديوار و تجمالت
كشتي كه پس از پياده شدن از آن ،هرگز روي آن را نبيند به چه كار آيد؟ همة عوامل جذاب
مذكور پس از پشت سر گذاشتن آنها ،جز نمايش اسباب بازي كودكان نيست.
پس تا فرصت باقي است به تعهد الهي خود وفا نماييم ،تا شايستگي ورود به محفل جمال
ازلي را بيابيم .كساني به عهد و پيمان خود وفادار شدند و به ارادت حق پيوستند كه از هوي و
هوس گذشتند ،زيرا براي شخصيت كمالجوي انسان چيزي خطرناكتر از آن نيست ،از اينرو
ی ْ َْو ْ ُ
َخاف ْ َعلَيكُمْ ْاِث ِ
ول ْاالَ َم ِْل:
ط ُْ
باع ْال َه ْو ْ
نانْ:اِت ِّ ُْ
ُْ
ف ْماْ ا
ن ْاَخ َو َْ
حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد« :اِ َّْ
وحشتناكترين ترس من به شما دو چيز است :پيروي از هواي نفس و طول آرزو».
چه تفاوتي است بين حيوان فاقد عقل و وجدان با انساني كه آنها را داراست لكن به كار
نميبندد؟ انسان وقتي توانايي عبور از مرز حيوانيت و ورود به قلمرو انسانيت يابد كه از پيروي
هواي نفس اجتناب ورزد و نيروهاي باطني خويش را به كمال شكوفايي رساند.
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قرنهاست كه بشر هزاران كتاب براي اصالح خود تأليف كرده و آيات قرآن و كالم سفرا
الهي را در آن به نگارش آورده ،ولي بسياري از ايشان هنوز نتوانستهاند پاسخي براي
تبهكاريهاي خويش بيابند .دردي را درمان نكرده بر مراتب آالم جوامع بشري ميافزايد؛ يك
تاريكي را برطرف نكرده ،ظلماتي بر مغز و روان انسانها ميافزايد!
متعهدين الهي همواره حامي حقند و با باطل در ستيزند.
گرچه برهم زدن اين نظم بنيادين با فريفتن
خود به صور مختلف ظاهرًا امكانپذير است ،اما اين امر نه ضرري به حق رساند و نه باطل را
عامل نظم سازد .حق هميشه حق است و باطل همواره باطل بوده ،گرچه گاهي جوالنگاه اميال
و خودخواهيها گردد ،اما چنان كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرموده باز هم دولت از آنِ حق
است.
گروهي حق و باطل را دو مفهوم اعتباري و ساختگي پندارند و اصالت را به خوردن و
آشاميدن و غوطهورشدن در شهوات دهند .آنان يا معني حق و باطل را نميدانند ،يا
نتوانستهاند دربارة شخصيت انساني تفكري كنند.
گروهي ديگر كه تا حدي از اصطالحات علمي و فلسفي بهرهاي گرفتهاند ،نسبي بودن
مصاديق حق و باطل را دليل عدم اصالت آن دو پنداشتهاند ،غافل از اين كه تغيّر و تبدّل
مصاديق ،آسيبي بر اصالت حق نزند .هويت اين دو كه حق ،نظم بنيادين زندگي است و باطل
تباهكنندة آن ،خللناپذير بوده همواره براي انسان مطرح خواهد بود .سالك طريق حق بايد در
تزكيه نفس بكوشد و به اين وسيله آيينه دل را براي تشخيص حق و باطل و طرفداري از حق
و مبارزه با باطل ،شفافتر سازد .او بايد بداند كه آيينه دل ،ماوراي آيينة ذهني و آيينه ظاهري
است.
انعكاس صور پديدهها در ذهن مانند انعكاس صور در آيينه نيست كه به محض قطع
ارتباط ،انعكاس از بين رود .صور و پديدههاي ذهني حاصله از ارتباط عيني ،پس از قطع
ارتباط در ذهن باقي است .اگرچه گاهي تغييرات دروني و دگرگوني موضعگيريها سبب
تغييرات صور ذهني ميگردد ،تا آنجا كه تا حد دورنمايي تقليل يافته و گاه به زوال صورت
منتهي شود ،اما به نسبت توجه و اهميت بيشتر به موضوع ،دوام و ثبات آن نيز افزونتر گردد.
اين قانون در حفظ صور و ساير موضوعات و قضايا در حافظه ،كليّت دارد.
آري انسان را آيينهاي است كه در صورت حفظ شفافيت آن از گرد و غبار معاصي و با
تعهد الهي ،انعكاس كمال جمال ازلي در آن نمايان شود و اگر به مقام جذبه و اوج آن رسد،

176

سفر به کعبه جانان

ُوف ْب َِعه ِدك ُْم ْْ :به پيمانم وفا كنيد تا به پيمانتان
دي ْا ِْ
انعكاس رود و جمال آيد و نور «اَو ُفواْ ب َِعه ْ
وفا كنم» متجلي گردد.
اگر انسان داراي نبوغ باشد مانند نبوغ علمي ،صنعتي ،قضايي،
سياسي و هنري و بيگانه از خويشتن نباشد ،اين امتياز را با تعهد برين از سوداگري پست باال
برده ،در خير و صالح انسانها به كار مياندازد.
بر اساس تعهد برين ،وقتي در سلسله ميلياردها حوادث اين امتياز نصيب كسي گرديد،
بايد آن را در راه خير و صالح انسانها به كار برد .بر طبق دستورات حكيمانه و شگفتانگيز
اسالم ،كسي كه داراي امتيازي شد كه ديگران به آن نيازمندند ،او نميتواند براي امتياز
خويش مزد و اجرتي دريافت كند ،متكفل معيشت او بيتالمال است؛ بدين معني كه آدمي
اين امتياز را از خدا ميگيرد و محصول آن را از راه انسانها به خدا تحويل ميدهد.
حيات الهي در پرتو تعهد الهي است و حاصل آن ،برخورداري انسان از علم و عمل الهي و
پيوند اين دو در حدّ اعلي است .بدين معني كه هرچه علم عميقتر و عمل حكيمانهتر و پيوند
علم و عمل ناگسستنيتر ،حياتْ الهيتر خواهد بود.
تحقق هدف وحي الهي يعني احياء انسانيت ،بدون تعهد الهي امكانپذير نيست .از اينرو
همه انبياء در رهآورد خود اهتمام فراواني نسبت به تعهد الهي و سه اصل علم و عمل و پيوند
آنها ،مبذول فرمودهاند.
سالك طريق حق بايد در زندگي خود الگو و اسوهاي اختيار نمايد كه عقايد خود را بر
عقيدة او ،اخالق خود را بر خلق او ،رفتار خود را بر كردار او منطبق سازد .چون حضرت رسول
اكرم(ص) از لحاظ علمي و عملي سرآمد همه راهيان به سوي حق است ،الگوي همگان خواهد
شد و قلمرو قُدوه بودن او همسان منطقه رسالتش جهاني خواهد بود.
خداوند متعال آن محبوب الهي را اول به كماالت عاليه متأدّب نمود ،سپس او را الگو و
اسوة انسانها قرار داده مردم را به اقتداء او امر كرد .خداي تبارك و تعالي اين حبيب خود را با
كْْ َل َعلیْْْ ُ
ُقْْ َعظيمْْْ:و تو اخالق عظيم و برجستهاي
خل ْ
كماالت عاليه چنين توصيه فرمود «اِن َّ َْ
داري» .اين آيه شريفه پيش از همه آيات مربوط به كماالت او نازل شده است .زيرا سير طولي
بحث در نظم صناعي آن ،مستلزم اين است كه اول اتصاف به كمال حاصل آيد ،سپس خلق
عظيم به مقام تحقق رسد .بنابراين چون آن بزرگوار داراي خلق عظيم است ،لذا تمام سنّت و
سيرت و شئون زندگي او اسوة همگان است.
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عهد و پيمان بستن با خدا كار سهل و آساني نيست كه به مجرد ادای لفظي ،عقد و
پيمان تحقق يابد .وقتي كه عهد و پيمان براي ساختن بنايي ،مشكالت بسياري از ابتدا تا ختم
آن به دنبال دارد ،مسلم است كه براي ورود به كاخ عهد و پيمان الهي ،سختيهاي فراواني از
الْماْ
وءْْاِ ْ
ار ْةْبِالس ِْ
نْالنَّف َْ
جوانب مختلف باالخص از ناحيه نفس امّاره به وجود خواهد آمد «اِ َّْ
سْ َالَ َّم َ

ي ْْ:نفس قطعا به بدي امر ميكند مگر آن كه خدا رحم كند» كه از جمله آنها بازداشتن
مْ َرب ْ
َر ِح َْ
انسان است از رؤيت حقيقت و واقعيت امور.
انسان حقيقي نميگذارد كه آرزوهاي دور و دراز بياساس ،تورّم خياالت ذهني را
جانشين رشد حقيقي او كند .رشد واقعي ،يعني حركت معنوي و الهي به سوي جاذبه حق ،با
تقوي امكان يابد .تقوي سالك را از سنگالخها ،لغزشها و پرتگاهها و خارستانهاي راههاي
منحرف نجات داده و موجب رستگاري او شود .حصول تقوي و توسعه ظرفيت رواني ،معلول
صبر و شكيبايي الهي است ،بنا به فرمودة بزرگان :پس از تحقق ايمان ،بهترين مركب در
درياي پرموج و متالطم زندگي براي حركت به سوي مقصود ،صبر و شكيبايي در انجام وظايف
الهي است.
آري تقوي از ابعاد اساسي انساني و از اصول سازنده براي اوست .در اثر تقوي ،نور پرفروغ
حق بر دل انسان بتابد و درون او از خواستهها و لذايذ و آمال بياساس تخليه گردد .محبوبيت
حيات طبيعي محض از درون او زدوده شده ،جز حق خواستهاي در دلش به وجود نيايد .در
حصول اين صفا و اخالص است كه ترقي و اعتالي روحي انسان به حد كمال رسد و ديگر،
دشمنان داخلي نتوانند بر او غالب شوند؛ بلكه او دشمن جان حاميان حق را از پاي درآورد.
چنين شخصيت با عظمت از همه قلههاي كاينات باالتر رفته ،با روح شكوفا در پيشگاه خداي
تبارك و تعالي بايستد.
البته الزمة رسيدن به اين توسعه ظرفيت رواني ،داشتن فرهنگهاي سازنده است .با نظر
به همة ابعاد مادي و معنوي بشر ،مسلما هيچ مكتبي مانند دين اسالم گشايندة گرهها و
معماهاي پيچيده بشري و رسانندة او به سعادت نيست .اما بيگانگان و دشمنان در تالش آنند
كه فرهنگهاي سازندة ما را از بين ببرند .دگرگون كردن فرهنگهاي سازندة بشر و بيپايه
تلقي نمودن ارزشهاي اخالقي كه مبتني بر قوانين عقالني و وجداني ميباشد ،ناشي از عدم
مهار غرايز حيواني است .آنان اسيران نفس و منحرفان از طريق مستقيمند كه به كلي
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ساختمان شخصيت خود را ويران نمودهاند ،چه غرايز حيواني بسان مواد كوه آتشفشان،
فرهنگهاي سازنده بشر و ارزشهاي اخالقي را سوزانده و نابود كند.
در
اين صورت وقاحت و پليدي او را حد و مرزي نباشد ،چنان كه شرافت و طهارت و عظمت
انسان نيز حد و مرزي ندارد.
شخصيت انسان به واسطه تعهد رباني اوست و هر فردي در حال اعتدال قلبي داراي
شخصيتي است .ساختمان شخصيت انسان از مصالح استعدادها و نيروهاي دروني ساخته شده
و مهندس و معمار آن ،عقل الهي است كه از فطرت اصلي سر زده و غرايز دروني مانند مواد
گداخته كوه آتشفشان ميكوشند تا روزنهاي يافته خود را بِرَهانند ،لذا واجبترين وظيفه
سالكين طريق حق ،نگهداري تعهد رباني است.
اگر كسي تمام فعاليت خود را در تحكيم و تنظيم ساختمان شخصيت به كار برد ،اما با
فكر صحيح و الهي اين غرايز دروني را مهار ننمايد ،نه تنها دربارة نيمي از انسان نينديشيده،
بلكه همه معارف خود را از دست داده است.
ساختمان هرچند محكم و مجلل باشد ،در قلهها و دامنههاي كوه آتشفشان هميشه در
معرض ويراني ،سوختن و خاكستر شدن است .براي سازندگي ساختمان شخصيت به هر نحو
ممكن ،بايد آن عوامل تهديدكننده شخصيت را مهار كرده ،با بهرهبرداري صحيح به هدف
اعالي حيات رسيد .در چنين صورت غرايز نه تنها محكوم به نابودي نيستند بلكه زيربناي
ساختمان شخصيت انسانند .كدام مكتب و كدامين متفكر انسانشناس ميتواند حياتي بودن
آنها را انكار كند؟
همه حضرات انبياء و اوصياء و اولياء ،همآهنگ و همصدا با فطرت اوليه فرياد ميزنند كه
بايد هدف اعالي انسان چيزي مافوق موجوديت او باشد .هيچ نيرو و هيچ محبوبي جز آن
محبوب و نيروي محض ،قدرت و شايستگي آن را ندارد كه موجوديت از دست دادة انسان را
در راه وصال ،جبران كرده او را به دريافت امتيازات باالتري مفتخر سازد .بنابراين آنچه را
انسان در راه وصول به شعاع رحمت خدا مستهلك سازد ،در حقيقت نه تنها چيزي از دست
نداده ،بلكه به اخذ تمام امتيازات توفيق يافته است.
سالكين الهي بايد راه معلم اول بشر را طي نمايند و مراحلي را بپيمايند كه اين محبوب
خدا پيمود .معلمي كه هرگز ترديد و سستي و چشم دوختن به فرداهاي ناپيدا نتوانست بر
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اراده و تصميمش راه يابد و يا او را از مسير حق منحرف سازد .چه ترديد و سستي بر ارادههاي
ناتوان و يا ارواح ضعيف راه يابد .مگر تصميم آن محبوب الهي و آن هميشه بيدار و از همه چيز
آگاه ،معلول انگيزههاي زودگذر و خياالت و افكار بياساس بود كه امروز اراده كند و فردا برهم
زند؟! او دارندة قلبي پاك و نوراني بود كه شايستگي گيرندگي وحي الهي را داشت .آري چنان
مقام واال ،قلبي ميخواهد كه از همه كاينات و انوار آن برتر رود تا بتواند نگهدارندة تعهد رباني
باشد.
برخورداري كمالي ما از همه ابعاد حياتي ،منوط به سير در صفات آن محبوب الهي و
اتصاف خود به قدر امكان با صفات آن برگزيدة خداست .آن محبوب خدا ،آن حامل امانت
رسالت ،بدون كمترين دخالت هوي و هوس ،تعليم و تربيت خود را به كمال رسانيد .آيات
قرآني كه توصيه اكيد بر انجام امور خير نموده ،نخست قلب مقدس آن محبوب الهي را
تحريك ميكرد.
تعهد الهي كه برترين اصل سازنده است ،از جملة شاخصترين صفات آن برگزيده خدا
بود .به سبب اين تعهد رباني بود كه در پاسخ قريش بتپرست در مقام عرضه امكانات فراوان
دنيوي به حضورش ،فرمود :سوگند به خدا اگر تمام امكانات دنيا را در اختيار من بگذاريد
هرگز از تعهد خود دست برندارم.
آن مشعل فروزان الهي ،جويندگان انوار خدا و كماالت را به مقصود رهسپار ساخت و راه
را براي حركت به منزلگه جانان هموار نمود .او بر همة جهانيان ثابت كرد كه سعادت حقيقي
در آرامش دل و اتصال آن به خداست ،و آن هم بدون وفا به تعهد رباني تحقق نيابد.
حضرت رسول اكرم(ص) و حضرت علي(ع) حتي در آخرين نفسهاي خود بيش از هر چيز
مردم را به نگهداري تعهد رباني توصيه فرمودهاند .حضرت موليالموالي چنين فرمود :پيامبر
خدا آخرين نفسهاي خود را در روي سينه من به سرآورد و جان خود را كه وديعهاي الهي در
دنيا بود ،روي دستهاي من به جانآفرين تسليم نمود .آن محبوب الهي در آخرين نفسهاي
خود نگهداري تعهد را توصيه ميفرمود .من اولين كسي هستم كه به او ايمان آوردم و آخرين
كسي هستم كه پرواز آن طاير قدسي را مشاهده نمودم .من در اين آغاز و انجام آني از تعليم
او دور نيفتادهام ،باالترين توصيه او حفظ تعهد رباني و وفا به عهد بود .اما اي پيامبر گرامي بعد
از تو آن عهد و پيمان را شكستند.
آري ،يك اصل با عظمت كه روشنگر عاليترين نمود روحي انسان كامل و حلّال هزاران
مشكل و ابهام در سر راه رهروان كوي كماالت است ،اين است كه آن بزرگواران فرمودهاند:
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اسالم را غايتي است ،بكوشيد خود را به آن غايت برسانيد ،و بدانيد كه حصول آن در گرو
حفظ تعهد رباني است.
پيغمبر خدا(ص) چنين فرمود :شخصيت شما در گرو تعهد شماست .هركسي كه به تعهد
خود خائن است بر شخصيت خود خائن است .آنان كه به اين تعهد رباني بياعتنا باشند ،در
نْ
د ْاِ َّْ
اندك مدتي از هم متالشي خواهند شد .مگر خداوند تبارك و تعالي نفرموده «اَو ُفوا ْبِال َعه ِْ
ُوالْْ:به پيمان خود وفا كنيد زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد»
كانْْ َمسؤ ْ
دْْ َْ
ال َعه َْ

و «ياْ اَي َه ْاْ

ودْ :اي كساني كه ايمان آوردهايد به قراردادهاي خود وفا كنيد» .مگر در
ذين ْا َمنُواْ اَو ُفواْ بِال ُع ُق ِْ
الَّ َْ
ُوف ْب َِعه ِدكُمْ ْ:
دي ْا ِْ
«اَو ُفواْ ب َِعه ْ

به عهدي كه با من بستهايد وفا كنيد تا به

قرآن مجيد نفرموده
عهدي كه با شما بستهام وفا كنم».
البته نگهداري تعهد رباني در جامعه مستلزم تعليم و تربيت صحيح است .مادام كه
گردانندگان امور ،عناصر پاك و شايسته را در متن حوزة تعليم و تربيت قرار ندهند ،همه
كوششها عقيم و بينتيجه مانَد و هر روزي كه از تاريخ بشري بگذرد ،دردهاي پيچيدهتري بر
روي دردها افزوده گردد .بايد به سوي جاذبة الهي حركت كرد؛ حركت به سوي معلمين
شايسته ،حركت به سوي جاذبه خداست .انسانهاي رشد يافته كه حقيقتا به مقام پيشوايي
نايل آمدهاند ،پيشروان كاروان پر تالش انسانهايند.
حضرت موالي متقيان خطاب به عهدشكنان ميفرمايد :اي منافقين! هدف اعالي من
روشن و بيابهام است و آن ،حركت به سوي جاذبة الهي است ،اما هدف اعالي شما كدام
است؟ منظور من شركت دادن شما در اين حركت تكاملي است ،از اينرو در همة شئون
زندگي خود را نگهبان و مسئول ميدانم ،لكن هدف من ديگر است و هدف شما ديگر و اين دو
هدف متضاد ،ما را از يكديگر جدا ميسازد .زيرا اتحاد واقعي و وحدت قلوب در سايه تعهد
رباني است و تحقق آن نيز مستلزم اتحاد در هدف واالي حيات است؛ آنجا كه اتحادي در
هدف نيست ،بين انسانها وحدتي برقرار نگردد.
اي منافقين! من به سوي جاذبة الهي حركت ميكنم ،من راه خود روم و شما راه خود.
عالماتي در راه من نصب شده كه با كمال وضوح غايت راه را نشان ميدهد ،و عالماتي در راه
شما نصب شده كه نشانگر لغزشهاي شماست ،اما هويهاي نفساني شما نميگذارد عواقب
وخيم آن را ببينيد.
آري منافقين ،محبين دنيا و بيخبران ،حسن را در ظواهر مشاهده مينمايند ،زيرا الزمة
ديدن بواطن ،بصيرت است .سوگند به خدا كه معاويه از من هشيارتر و سياسيتر نيست ،او
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حيلهگري ميكند .به خدا اگر حيلهگري منفور و مبغوض نبود ،سياسيترين مردم من بودم.
اي منافقين ،اي ملحدين ،راه من حق است و راه شما باطل ،من خود را از نردبان كلمات شما
كه پلههاي آن از من و ما ساخته شده ،باال نبرم زيرا اين خطرناكترين نردباني است كه انسان
را از متن حيات انساني ساقط ميكند.
اي كساني كه علتهاي بياساس شما را فريب داده ،عهد و پيمان خود را شكستيد .از
وظايف و تكاليف مهم شما نگهداري تعهد رباني بود.
سوگند به خدا چنين افرادي سعادت را حتي در خواب و
رؤيا هم نبينند .ترديدي نيست كه اكثر منافقين و منحرفين ،محب دنيا و رياستند .آيا آنان
تصور ميكنند تصديق فرمان نيرومنداني كه زندگاني خود را بر ويرانههاي نعمتهاي خدادادي
ناتوانان استوار كردهاند ،تصديقي الهي است؟! اگر عهدشكنان به عهد خود وفا كنند و به واسطه
حفظ تعهد رباني ودايع دروني را به ثمر رسانند ،هر آينه از مادّه و ماديات آزاد گشته به عالم
اعلي خواهند پيوست.
درود بر سالكيني كه در عهد و پيمان خود ثابتقدم شده به اعتالي قلبي و روحي موفق
گشتند .چنين اعتال فضيلتي نيست كه قالبهاي عقل نظري و ارادههاي مربوط به امور طبيعي
بتواند آنها را محدود سازد.
كساني كه مراتب تعهد الهي خود و وفا بدان را به كمال رسانيدهاند ،بر آنان بشارت باد كه
هم محب خدايند و هم محبوب خدا .آنان مرداني هستند كه هم طعم محب بودن را
چشيدهاند و هم مزة محبوب بودن را.
مراتب محبوبيت هر كسي به نسبت مراتب جذبة اوست ،و جذبة الهي انسان با حفظ تعهد
الهي به كمال رسد .محبوبين الهي را مراتبي است ،بعضي از ايشان از سفرة «اُذك ُُرواْنِع َمتي ْْ:
وني ْاَذكُركُمْْ :پس مرا ياد كنيد تا شما
نعمتم را ياد كنيد» برخوردارند و برخي از مائدة « َفاذك ُُر ْ
را ياد كنم»؛ بعضي از ايشان از شراب تسنيم سرمستند و برخي از شراب ممزوج

اج ُْه ْ ِمنْْ
« َْو ْ ِمز ُ

ونْ :و آميزهای از چشمه تسنيم است ،همان چشمهاي كه مقربان
ب ْب َِها ْال ُم َق َّر ُب َْ
نا ْ َيش َر ُ ْ
تَسنيمْ ْ َعي ْ
خدا از آن نوشند».
اين مردان الهي هستند كه توانستهاند محيط تاريك اسالم را به انوار مشعشع علم و
معرفت مبدّل گردانند و هزاران چشمه علم و معرفت ،به سينههاي طالبين جاري سازند.
اي راهروان طريق حق كه طالب وصاليد ،راه حقيقت اين است .اما تحقق اين محبت و
سنخيت ،مستلزم تحمل رياضات و مجاهدات و مشقات و شدايد است .سيري در تاريخ زندگي

182

سفر به کعبه جانان

حضرات انبياء و اوصياء و اولياء ،نمايانگر اين است كه آنان كه رسيدند ،از اين طريق نايل
گشتند .ولي بدانيد كه تحمل اين رنجها و مشقات و شدايد ،در ذائقه باطن اهل حق از هر چيز
شيرينتر است.
الهي ،طعم شيريني آن رياضات و مجاهدات و رنجها را بر ما بچشان .اگر چه شكم ماهي،
حضرت يونس را بال بود ،اما از روي باطن خلوتگاه او بود .ميان آتش نمرودي ،خلوتگاه خليل
خدا بود .هر مؤمن موحّد و متعهّد را خلوتي است ،خلوتگاه سالك متعهد ،سينة اوست.
اي مؤمن موحّد و متعهّد! اگر امروز بنازي ،زيبد .اگر در طرب آيي ،شايد ،كه خود چنين
فرمود :سينه مؤمن محل اسرار اِلهيّت ماست .بر درخت ايمان مؤمن ،آشيان مرغ اقبال ماست.
مرغزار سينة سالك متعهد ،چشمه فيض نظر جالل ماست .اين است خلوتگاه مبارك ،اين
است چشمة زالل بيآفت.
ماء ْْ:
الس ِْ
اي سالك متعهد! درختي كه در سينة تو نشانيم «اَصلُهاْ ثابِتْْْ َْوْْ َفرْ ُعهاْ ِفيْْ َّ
ريشهاش استوار و شاخهاش در آسمان است» .اين سينه مأواي ديو نبوَد و بر درخت آن ،مرغ
وسوسه شيطان آشيان نسازد .اي سالك متعهد ،چشمهاي كه از ساحت سينه تو سازيم ،جز
آب حيات نجوشد.
اي مردان الهي! آن درختي كه در دل شما كاشتهايم ،مربي آن ماييم .آن گوهر معرفت
كه در صدف دل تو نهادهايم ،حارس آن ماييم .بكوشيد مراتب محبت و سنخيت خود را به
دْْ ِّ
ضْْ َيرِثُهاْ
َنْْاالَر َْ
الذك ِْرْْا َّْ
نْْ َبع ِْ
ي ْال َّز ُبو ْرِْْ ِم ْ
ك َتَبناْ ِف ْ
كمال رسانيد تا در صف وارثين ما آييد « َْوْْ َل َقدْْْ َ
ونْ:و در حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به
ح َْ
باد َْ
ِع ِْ
يْالصال ِ ُ
ارث خواهند برد».

از نتايج مهم تعهد الهي ،ضرورت تحقق رسالت الهي انسان است كه هدف آن ،بقاي
انسانيت در مسير تحوالت رو به كمال ميباشد .براي بشر رسالت الهي چون آب حيات است
كه بياعتنايي بر آن سبب هالكت ميگردد .اما براي پيروان مكاتب بشري كه براي انسان ،جز
تقويت و تكاپوي خود طبيعي و آغاز و انجامي جز همين خاك تيره سراغ ندارند ،نه اين مهم
قابل هضم است و نه شناخت بزرگان و مردان الهي ميسّر .رسالت الهي براي بشر ،جرس
خوشآهنگي است كه با راه افتادن كاروان انساني در همين كرة خاكي در گوش اولين آنها
طنينانداز شده و با توقف نهايي آن به خاموشي ميگرايد.
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سادهلوحان براي كاهش اضطرابات دروني و منطقي نمودن انتخاب خود براي هر مسئله
حياتي و از جمله اين مورد ،پاسخهايي آماده نموده ديگران را توصيه به پذيرش آن مينمايند.
آنان رسالت الهي را موضوعي رؤيايي ميدانند كه نقش تخديري در تحمّل حركات جدي
خشن و شكنجهآور انسانها دارد ،تا با اين شراب خيالي لحظاتي مست و بيخود شده ،قدرت
طي و تداوم راه را بيابند .اين سادهانديشان غافلند كه چنين تلقي ،خود عامل تخديري بزرگي
است كه مرگ انسانها را به همراه دارد.
عشق و عالقه گروهي ديگر به طبيعت ،و نه ادراك و ارزيابي علمي از آن ،موجب
جستجوي عوامل اصلي هر سؤال از همان ديدگاه تاريك شده است .اينان چند روزي در ميان
حلقههاي زنجير عوامل جبري و ارادي خودساخته ،به جست و خيز پرداخته ،اين تكامل
بيهدف و غيرقابل تفسير را تاريخ نامند و براي سرگرمي خود ،ساز فلسفه تاريخ نوازند .ضمنا
براي پاسخگويي به فريادهاي با عظمت تاريخ و فداكاري پاكان عالم بشري و نداي وجدان،
موضوعاتي از قبيل لزوم برخورداري انسان از حق حيات را شعار خود كنند .اما اين گونه
جوابها تنها تسلي بخش سادهلوحان است و نه متفكران.
در جوامع بشري صدها بلكه هزاران فعاليت در پيشبرد مختصات انسانها به وجود ميآيد
كه همه صراحتا يا به اشاره دم از رسالت ميزنند .اما آنان در واقع سوداگران ماهري هستند
كه با نقاب رسالت ،مردم را ميفريبند ،آنان را در زندگي نه رسالتي مطرح است و نه انسانيتي.
مدعيان رسالت دروغين در سطح رودخانه تاريخ ،مانند حبابهايي هستند كه به
صخرههاي پايدار حقيقت برخورده فرو مينشينند .اگرچه تاريخ ،هر دو رسالت راستين و
دروغين را براي نمايش آينده حفظ ميكند ،لكن نياز انسان به رسالت راستين الهي به قدري
ريشهاي و اساسي است كه در صورت عدم دسترسي به آن ،به سراغ رسالتهاي دروغين
خواهد رفت .چه انسان بدون گرايش به مطلق ،توان توجيه زندگي مافوق حيواني را ندارد.
اين همه نابسامانيها و كشاكشهاي ويرانگر ،نه نتيجه دانستنيهاي بشر است و نه
محصول نادانيهاي او ،بلكه به سبب بياعتنايي به رسالت نجاتبخش انسانهاست .رسالت
الهي به ك ّرات در تاريخ بروز نموده و توانسته انسانيت را از خالصه شدن در سود و زيانهاي
غرايز حيواني بِرَهاند .گرچه اقليتي متأثر از رسالتهاي الهي شدهاند ،ولي همين رهيافتگان
قليل ،بنياد تاريخ انسانيت را استوار كردهاند .حتي اكثريتها با تكيه بر اين اقليتها يا زير
سايه آنان احساس بينيازي به پاسخگويي سؤاالت زندگي مينمايند ،و از هوايي كه آنان براي
عالم معرفت بشري به وجود آوردهاند ،تنفس ميكنند.
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طبيعت سودجوي آدمي در همه شرايط آمادة پذيرش حق نيست ،زيرا اكثريت قريب به
اتفاق انسانها در آنچه هستند قالبگيري شده ،حتي اغلب اوقات از ركود حاصله در آن
بيخبرند .بنابراين براي اجراي رسالت بايد از مراحل دشواري عبور كنند كه عبارتند از:
اول  -آگاهي بر ضرورت بيرون آمدن از آن قالب.
دوم  -آمادگي براي پذيرش رسالت الهي.
سوم  -اجراي رسالت الهي.
انسان
ِ
از اساسيترين مواد اين رسالت ،آشنا ساختن انسان به خويشتن است .چه ،دربارة
بيگانه از خويش ،نه هيچ تعليمي صورت ميگيرد ،و نه تالش حتي عاليترين مكتبهاي
انساني مؤثر ميشود .آيا تاريخ پرمدّعاي بشر ،عظمتي مانند عظمت آشنايي انسان با خود سراغ
دارد؟ آشنايي راستين انسان با خود ،تنها از عهدة محبوبين الهي ساخته است ،زيرا آنان
برگزيدگاني هستند متصف به تمام اوصاف عالي انساني و الهي ،كه به همه شرايط انساني و به
خصوص به دو چهرة طبيعي و ماوراء طبيعي او آشنايي كامل دارند.
تحقق آشنايي با خود و تجلي نور من ايدهآل انساني ،منوط به تعديل غرايز حيواني است.
چه ،رهايي بيقيد و شرط خود طبيعي ،سنگينبارترين زنجير بر منِ ايدهآل انساني است .اگر
آدمي كه در پيچاندن اين زنجير به دور خود ،اختياري احساس ميكند ،آن را بر خود طبيعي
 يا غرايز خام حيواني  -نزند ،به طور جبري بر من ايدهآل انساني خواهد زد.جهشهاي دروني ،ضربهها و انفجارهاي رواني است كه شباهت به انفجارهاي اتمي دارد.
اين انفجارها در انسان ،اثر مثبت يا منفي به بار آورده حتي ميتوانند سرنوشت انسانها را به
كلي دگرگون سازند .وقوع اين انفجارها در دل پاك و رشديافته منجر به نتايج مثبت حياتي و
پيشرفت تاريخ شده و بروز آن از روان آلوده ،نتيجهاي جز نابودي كلي در بر نخواهد داشت.
عامل اساسي ديگر در دور كردن تاريخ از قابليت تفسير صحيح و محو ارزشها از قاموس
بشري ،بياعتنايي به گذشته و آينده است ،كه گذشته معدوم تلقي شود و آينده مجهول.

زهي خيال باطل كه متفكري گمان كند که پيشرفت علوم
حرفهای و تکنيک ناخودآگاه و تالشهای بیمحاسبه اجتماعی میتواند انسان را به آرمان
اعاليش موفق سازد.
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از جمله آثار سوء بحرانهای معنوی ،انتحار و خودکشی است که آمار آن در کشورهای
پيشرفته صنعتی و مرفه ،بيش از ساير ملل است .مقابله با آثار سوء بحرانهای معنوی ،کسب
آمادگی و رياضت و مجاهدت میطلبد ،و اين خارج از توان علوم و صنايع بشری است.
افرادی که ترقی و اداره مطلوب زندگی انسانها را در علوم و صنايع دانسته و به علوم و
معارف حقه بیاعتنايند ،از قدرت و ابعاد مثبت و منفی علم بیخبرند و نمیدانند که مردم را
به چه ضاللتی میافکنند .اينان در مقابل صاحبان علم ظاهری ،شهامت و عزت نفس خود را از
دست داده ،آماده تسليم گشتهاند ،غافل از اين که علم و صنعت در کف آنان ابزاری برای
سودجويی و سلطهطلبی است.
آيا معنای حقيقی علم ،همين علوم و صنايع اسارتبار میباشد؟ در حالی که علم و عالم،
نماينده واقعيت و حقيقت است .اين عالمنمايان آنگاه که از حق و حقيقت دم میزنند،
غرورشان مانع از شنيدن کالم مردان الهی شده و مجال سؤال از اين که انسان از کجا آمده
است را نمیدهند .پس اين چه علمی است که از مرز حدس و گمان تجاوز نمیکند؟

فردی که چهره دانشمندی او فقط با تأييد غرور و ادّعاهای واهی اوست ،و با کسب
اطالعات محدود از قلمرو شناسايی خود دست به مطلقتراشی میزند ،قطعا او در انحراف مردم
تاثير عميقی دارد .آيا مديريتها و مربیگریهايی که قوانين و اصول سازنده را تنها در منطقه
میخواهمهای خود ،تفسير و توجيه مینمايند ،مرتکب ادعاهای بیاساس نمیگردند؟
جريان جويبار حيات و عوامل جبری ،انسانهای بیخبر را با خود میبرد .هدفگيری اين
گروه بيشباهت به هدفگيري غرايز حيواني نيست كه در زندگي نه اعتاليي ميفهمند و نه
سقوطي ،اگرچه براي رسيدن به اهداف حيوانی گاهي در انجام امور خير نيز شركت جويند.
مردان الهي در طريق مجاهدت با نفس و كسب آمادگي معنوي ،تسليم چنين
دانشمنداني نشده ،خود را اسير اين علوم صنعتي نكنند .عارفان حق مراحل معقوله را سير
نموده ،از اسارت در محسوسات به دورند ،آنان بدون تفكر پا به عرصههاي گوناگون حيات
نگذارند و زمام اختيار خود را به دست خواستههاي نفساني نسپارند ،چرا كه آنان را جذبههاي
الهي احاطه كرده است.
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مردان الهي ،جز خدا و طريق او ،راهي و هدفي نميشناسند ،جز او نميبينند ،به هرچه
ت ْ َ
ئاْ
شي ْ
ماْراَي ُْ
مينگرند قبل از ديدن آن خدا را ميبينند ،چنان كه حضرت علي(ع) ميفرمايدَْ « :

تْالل َْهْ َقبل َُْهْ َْوْ َم َع ُْهْ َْوْ َبع َد ُْهْ:من هيچ چيزی را نديدم جز اين که قبل از آن و همراه آن و
الْ َْوْ َْراَي ُْ
اِْ ْ
وصْ
ص ْ
ال ْ َملُو َْم ْ َعلِ ْ
بعد از آن خدا را ديدم» .از اينرو حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايدْ « :
يا ْ َف ِان َّ ُْه ْ َمن ُ
ِفيْالل ِْه :علي را مالمتي نيست كه به حق ،او منصوص و فاني در خداست».
البته الزمة اين فهم و آگاهي ،برخورداري از حيات معقول است .لذا پيامبر گرامي اسالم
لْ
اعْْال َعق ِْ
بْْاَن َ ْ
اعْْالب ِِّرْ تَ َق َّر ْ
مْْبِ َانو ِْ
یْْخال ِ ِقهِ ْ
ونْْاِل ْ
اسْْ َيَ َت َق َّر ُب َْ
تْْالن َْ
یْْاِ ْذاْ َْراَي َ ْ
ياْْ َعل ْ
ميفرمايدْ « :
تْْاِ َلي ِْهْْبِ َانْو ِ

تَسبِق ُهمْ :يا علي ،هنگامي كه ديدي مردم براي تقرب به پروردگارشان در تكثر عبادت و انجام
امور خير ،به ظاهر رنج ميبرند ،تو در ادراك معقوالت رنج ببر تا بر همه سبقت گيري» .آن
بزرگوار در ميان خلق مانند معقول در ميان محسوسات بود .آري ،ورود يك هدف عالي به
حوزة موقعيت انساني ،همچون نفوذ آب زاللي است به ريشه درخت كه آن را شكوفا و بارور
گرداند.
رسالت الهي ،گاهي در مسير خود متوقف شده و تا حدي صاحبش را در خود فرو ميبرد،
ولي بايد آن را همانند توقفي براي اخذ نيرو يا رفع خستگي و انتظار ظهور راه مستقيمتر و
روشنتر تلقي نمود نه توقف ساقط كننده ،چه بسا سنگهاي سر راهي امروز كه بنيان كاخ
فردايي شوند.
مسير زندگي فرد و جامعه از ميان حلقههاي زنجير عوامل جبري مانند وراثت ،تعليم و
تربيت ،محيط جغرافيايي و محيط اجتماعي ميگذرد .تلقي نادرست از اين عوامل در سرنوشت
انسانها ،بسا كه روزنه ضعيفي هم براي اختيار و انتخاب هدف و وسيله باقي نگذارد ،مانند اين
تلقي كه پيش از قدم نهادن انسان و جامعه به عرصة گيتي ،وسيلهها آماده و هدفها تعيين
شده باشد! پذيرش مسئله به اين كليّت نه تنها ضد واقعيت قابل مشاهده است ،كه به معني
امضاي نابودي حيات و مبدّل گردانيدن تاريخ انساني به تاريخ طبيعي است .مسلما درك هدف
اعالي حيات ،منوط به شناخت و تفسير خود حيات است و آن نيز بدون در نظر گرفتن هدف
اعالي انساني امكانپذير نيست.
بنابراين از شرايط مهم تحقق رسالت الهي ،ارزيابي واقعبينانه از خويشتن و مبارزه با
منهاي كاذب و منحوس و تكراري است ،نه مبارزه با حيات ديگران .انساني كه به ارزش
حيات خويش واقف و پايبند است ،هرگز با حيات ديگران مبارزه نميكند .چه ،مبارزه با
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حيات ديگران از مبارزه با حيات خود آغاز ميگردد .كيست كه از آثار شوم تبهكاران و مدعيان
رسالت دروغين بيخبر باشد و اين وقيحترين چهرة انساننماها را نشناسد؟
فطرت آدمي بر مبناي صدق و مطابق حقيقت بنيانگذاري شده است ،لذا از همان لحظه
كه انسان با حيات ديگران به مبارزه پردازد ،اختالل در اساس فطرت او آغاز شده ،منجر به
ِف ْ َقد َر ُْه :كسي
ال َيعر َْ
َن ْ ْ
ال ْا ْ
جه ْ
ی ْبِال َم ِْ
ی ْ َْو ْك َْف ْ
ن ْاف َت ْر ْ
خاب ْ َم ِْ
َ ْ
ی ْ َْو ْ
ن ْا َّْدع ْ
هالكت وي گردد «هَ لَكَْ ْ َم ِْ
رء ْ َ
كه ادعاي دور از حق نمود به هالكت رسيد ،و آن كه افترا زد بيبهره شد ،و در جهالت مرد
همين بس كه قدر خويش نداند».
اگر انسان نور تعهد الهي را در خود به مقام تحقق آورد و قلب خود را جلوهگاه
هستيآفرين سازد ،از مقام ربوبي شعاعي بر دل او بتابد .حصول اين موفقيت در مجراي قوانين
الهي و اصول انساني است .در اين مقام است كه تنهايي و تراكم جمعيتها و ساير عوارض
طبيعي ،صرفا به منزلة سر بر كشيدن و فرو نشستن حبابهايي در اقيانوس مطلقند ،چنان كه
حضرت علي(ع) فرمود« :نه كثرت مردم در پيرامون من بر عزّتم بيفزايد و نه پراكندگي آنها
يْ َوح َشةْ».
التَ َفرقُ ُهمْْ َعن ْ
تاْ َْوْ ْ
ليْ ِع َّز ْ
حو ْ
ك ث َر ُْةْالنا ِْ
زيد ْ
ترسي در من پديد آوردْ ْ:
نيْ َ
ال َي ُ
سْ َ

من حقيقي» و ادراك مقام و
در طريق تحقق ارادت ،موانعي است كه بدون شناسايي « ِ
موقعيت ممتاز خود در عالم خلقت ،رفع آنها و وصول به آستان احديت ممكن نبوده ،آدمي
مجذوب جاذبههاي غيرالهي ميگردد.
در منابع اسالمي توصيه اكيد بر خودشناسي شده ،از جمله خداوند تبارك و تعالي در
نْ َض َّْلْاِ َْذاْاه َت َديَتُمْ :اي اهل
ضركُمْ ْ َْم ْ
ال َي ُ
ُم ْ ْ
ُم ْاَن ُف َسك ْ
ُواْعلَيك ْ
قرآن مجيد ميفرمايد« :ياْ اَي َهاْالَّ َْ
ذين ْا َمن َ
ايمان بر شما باد نفسهايتان! يعني كمال مراقبت و محافظت از نفس خويش كنيد و بدانيد
كه اگر شما هدايت يافتيد ،گمراهان نميتوانند ضرري بر شما وارد آورند».
ن ْال ِ
ل ْ َب َقد ْرِ ْنَف ِ
ُون ْب َِقد ْرِ ْ َغيرِِْه ْاَج َه ُْل :قطعا كسي كه بر قدر و
س ِْه ْ َيك ُْ
جاه َْ
بزرگان فرمودهاند « َف ِا َّْ

منزلت نفس خود جاهل است ،به اندازه و ارزش ديگران جاهلتر خواهد بود»؛ و باالخره

« َمنْْ

ل ِ
ْعلْ ْمْ َْو ْ َمع ِر َفةْ :كسي كه خود را شناخت ،به نهايت هر علم و
ی ْغا َي ِْ
هي ْاِل ْ
د ْانَ َت ْ
ف ْنَف َس ُْه ْ َف َق ِْ
َع َر َْ
َة ْ ُ
ك ِّ
معرفتي نايل گشت».
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بنابراين سالك بايد از اصل و حقيقت خويش آگاه و باخبر باشد .بداند او در همين نقش و
صورتي كه مينمايد نبوده است ،بلكه اصل و حقيقت او مظهر مرتبة جامعيت الوهيت است كه
در مراتب تنزّل ،ملبّس بدين لباس گشته است.
سالك بايد از منازل شهوات طبيعي و مشتهيات نفساني و مطلوبات و مرغوبات جسماني
درگذرد .از لباس صفات مادي منخلع گردد و از ظلمتِ تعيّن خودي ،كه حجاب اصل و
حقيقت است ،صافي شده و پردة پندار منيّت از روي حقيقت براندازد .چه ،سعادت حقيقي
نصيب كسي است كه روح او قوي گشته و به حدّ اعتدال رسد و چون خورشيد تابان ،در
آسمان دلش نورافشاني كند و مملكت تاريك بدن را به روشنايي خود اضائه دهد ،و ظلمت
نْ َيشاءْْ:اين فضل
تيهْ َم ْ
لْالل ِْهْ ُيؤ ِْ
كْ َْفض ُْ
ناداني را نابود سازد و نفس ناطقه را رونقي تازه بخشد «ذل ِ َْ
خداست آن را به هر كه خواستار باشد ،ميدهد».
سبب تلوّن آدمي آن است كه انسان محتواي قواي عالم است ،يعني او را محتواي قواي
عالم آفريدهاند و از هر چيز سررشتهاي در نهاد او نهادهاند.
آدمي در ابتدا در اين عالم غريب است و به عوض اين كه روح ،فرماندة قواي جسمانيه
باشد ،اسير و خادم قواي جسمانيه ميگردد .روح ،ساعتي اسير پلنگ غضب ،لحظهاي در كار
خوك شهوت ،زماني زير دست سگ حرص است .اما آنگاه كه روح در اين جهان در محضر
استادان واقعي تعليم حقايق ديد ،خاصيت آن تدريجا ظهور مينمايد و از عهود اوليهاش ياد
ميكند و داعية تملّك قواي جسمانيه را بررسي كرده ،ميداند كه در حقيقت فرماندهي قواي
جسمانيه بايد با او باشد.
چيزي كه مُعين روح است ،ذكر عالم اعلي ميباشد و تأمل در هيئت قدسيه ،و تشويق
نفس به تقوي و تحليه به صفات الهيه و اجتناب از بازماندگاني كه اسير هوي و نفسند.
اگر به قواي جسمانيه از خارجْ مددهايي است ،به قوة روحانيه نيز مدد از عالم اعلي است.
چون عنان عنايت الهي معطوف شود به ثوب تخليص از عالم رجس و تطهير آن از ادناي
جنس ،آن موقع روح ظاهر شده و به كلي قواي جسمانيه را تحت تصرف درآورد و كار هر
كدام را در موقع خود معين بنمايد كه ذرّهاي از مقام خود تجاوز نتواند.
آنگاه كه اين مقام حاصل شد ،به روح خالفت عالم صغير داده شود و عالوه بر آن ،خالفت
عالم كبير نيز او را هست .خالفت در عالم صغير و كبير در آن است كه روح قيام نمايد به
هيئتي كه ماليم عالم اعلي و رسم و آيين مملكت اصلي است .تحقق اين مقام ،مستلزم به
فعليت درآوردن نيروهاي باطني در حد كمال است .مسلما آن قانون قابل محاسبه الهي كه
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اين همه امتيازات را در انسان به وجود آورده است ،امكان مديريت عالي خود حقيقي را نسبت
به آن امتيازات در نظر داشته ،ولي عوامل گوناگوني موجب فرار انسان از اين امتيازات و سرازير
كردن توهّمات و تخيّالت به درون و در نتيجه پيدايش از خودبيگانگي گرديده است.
پستيگرايان درصددند تا با عوامل گوناگون تخديري اين درد كشنده
را ناديده گيرند ،در صورتي كه عوامل مذكور به سرعت از بين رود ولي آثار سوء آن كه از
خودبيگانگي است ،باقي مانَد.
قرآن مجيد از خودبيگانگي و معلوالت آن را كه اضطراب و عذاب دنياست ،چنين بيان
قْْاَن ُف ُس ُهمْ :خدا ميخواهد بدين
يوةْْالدنْياْ َْوْْتَزْهَ َْ
ح ِْ
ميفرمايد« :اِنَّماْ ُي ُْ
ريدْْالل ُْهْْل ِ ُي َع ِّذ َب ُهمْْ بِهاْ ِفيْْال َ
وسيله ايشان را در دنيا عذاب كند و نفسهاي ايشان ربوده شود».
دنيا و زندگي چند روزه آن ،مانند دريايي است كه امواجش آرزوها و خواستهها و ارادهها
و اشتياقهاست .براي ايجاد اين امواج چه به نتيجه برسد يا نرسد ،نيروها صرف شده و زندگي
مستهلك ميگردد .اگر اين امواج مفيد به حال زندگي مادي و معنوي شود ،مقدمهاي براي
عمل است و در صورتي كه معلول تخيالت و توهمات بيپايه گردد ،نيروهاي رواني و مغزي را
مختل كرده آدمي دست خالي رهسپار پيشگاه الهي شود.
اي مردم از خواب غفلت به درآييد و بدانيد كه تلقينها و تجسيمهاي شما جز گمراهي
سودي ندارد .خود را گمراه نساخته و خويشتن را فريب ندهيد .كسي كه خود را بفريبد جان
خود را گم كرده و كسي جز او نميتواند جانش را پيدا كند .رهبران راستين فقط چراغي فرا
راه گمكردگان جان ميگيرند ،لكن راه رفتن و نگريستن و تجسس ،وظيفه خود انسان است.
اي انسان! آيا هيچ در اين حقيقت انديشيدهاي كه چرا در همة امور مادي و شئون زندگي
دنيوي به موشكافيهاي الزم بلكه گاهي افراطي پرداختهاي و براي كمترين حركت زندگي
دنيوي ،حق و اهميتي قايل شدهاي ،ولي براي جان خويشتن حقي قايل نيستي؟! در حالي كه
صَرف تمام كوشش براي تحصيل زندگي دنيوي ،مسلما حركتي غيرالهي بوده و انسان را به
مقصد نميرساند.
هر اندازه مراتب رشد انسان در مسير تكامل بيشتر شود ،بهتر ميتواند شخصيت خود را
از موجوديت طبيعي تجريد نموده از مرز حيواني به قلمرو انساني عبور كند و خود را به
تفصيل براي خويشتن مطرح و تفسير نمايد.
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.
قدرت تجريد محبوبين الهي به حدّي بود كه قويترين عوامل جذاب دنيا و مفتونكننده
شخصيتها نتوانست ايشان را متأثر سازد ،بلكه با نزديك شدن به منطقه شخصيت ايشان،
دگرگون شده بدون توان نفوذ بدان به راه خويش ادامه ميداد.
آدمي هر اندازه از مراتب تخصصات و امتيازات انساني بيشتري برخوردار گردد ،شايستگي
آرايش خود طبيعي او به بايستگي ضرورت روح مبدّل ميگردد .از اينرو آن امتيازاتي را كه
قبل از ورود به عالم رشد ،آرايش تلقي كرده خودآرايي و فخر و مباهات را از آن نتيجه
ميگرفت ،اينك ضرورت بايسته روح تلقي كرده بدانها فخر و مباهات نمينمايد .بدون توانايي
ورود به اين منطقه از شخصيت و مسير تكامل ،هيچ يك از گفتار و كردار آدمي از حدّ
معاملهگري باالتر نخواهد رفت.
اي سالكان طريق حق ،بياييم به عهد خويش وفا كنيم ،در رشد و به ثمر رساندن نهال
كام جان
عشق كه باغبان ازلي در بوستان دل ما كاشته بكوشيم و از ثمرات آن شجرة طيبّهِ ،
خود و ديگران را شيرين سازيم كه عارفان چنين كردند.

اما آنان كه آرزوهاي دور و دراز را در دل پرورانده و در بحر نفسانيت غوطهور بودند و به
شراب دنيا بر مراتب مستي خود ميافزودند ،چه شدند؟! ناگهان گرگ اجل چنگال مرگ بر
حلقوم آنان فرو بُرد و به عمر غفلتزدة ايشان خاتمه داد .خدايا ،ترا به جان محبوبين درگاهت،
خير عاقبت را نصيب فرما و از سوء عاقبت حفظ نما.
الهي ،توفيق عطا فرما كه به خود آييم ،سعادت ابدي را به اين دنياي فاني نفروشيم و از
آيندة مستور در پشت ابر ابهام ،غفلت نورزيم؛ با بيداري از خواب غفلت دريابيم كه اين همه
نعمتها را تو براي كمال نفس ،صفا و روشنايي جان عنايت فرمودهاي.
الهي ،توفيق عطا فرما كه بر روي بالهاي احالم ننشينيم و در فضاي تخيالت پرواز
ننماييم.
ِ
ون :و
ُونْ َْوْانَ َت ِظ ُرواْاِناْ ُمنَ َت ِظ ُر َْ
اْعامل َْ
یْ َمكانَتِكُمْْاِن
ُواْع ْل ْ
ذينْال ُيؤ ِمن َْ
اي امام منتظر « َْوْقُلْْلِلَّ َْ
ُونْاِْع َمل َ
به كساني كه ايمان نميآورند بگو آنچه در توان داريد عمل كنيد كه ما هم عمل خواهيم
كرد و منتظر باشيد كه ما هم از منتظرانيم» ،يا مولي از خدا بخواه كه حب دنيا را از دل ما
ريشهكن فرمايد تا هرگز محب و تشنه مقام نباشيم.
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الهي ،اهل دنيا دل به دنيا دادند ،پند عارفان نشنيدند ،روش ايشان نپذيرفتند ،در هواي
عشقِ دنيا بال و پر گشوده ،تسليم اين دنياي فريبكار شدند .اما ديري نگذشت كه مقام ايشان
سرنگون شد ،حيلههاي ايشان كاري از پيش نبرد و قصرها و امكاناتشان در برابر حوادث روزگار
پايدار نماند .آنان مست شراب دنيا شدند و به حقيقت اسالم نرسيدند ،اگرچه چنين
ْ،
ليم ْ
ميپنداشتند كه در صف اول صفوف اسالم قرار گرفتهاند! غافل از اين كه «َْا ِالسال ُْمْهُ َْوْالتَّس ُ

ْ،و ْ ِ
ِ
داءْهُ َْوْ
االق ْر ُْ
ار َْ
ْ،و ْالتَّص ُْ
ديق َْ
ْ،و ْال َي ُْ
قين َْ
َْو ْالتَّس ُْ
قين ْهُ َْو ْالتَّص ُ
ليم ْهُ َْو ْال َي ُ
داء ْ َْو ْاالَ ُ
ار ْهُ َْو ْاالَ ُْ
ديق ْهُ َْو ْاالقر ُ

ح :اسالم واقعي انسان را به تسليم ،و تسليم به يقين ،و يقين به تصديق ،و تصديق
لْالصال ِ ُْ
ال َع َم ُْ
به اقرار ،و اقرار به ادای حق ،و ادای حق به عمل صالح سوق ميدهد».
الهي ،توفيق ده به آيندة خويش بينديشيم و وظايف خود را آن چنان كه تو خواهي ايفا
كنيم.
الهي ،مگذار كه به بيماريهاي رواني مبتال گرديم ،ما را از ش ّر هر چه دل را بيااليد
محفوظ دار.
الهي ،ما را از شر آنچه جان را از رسيدن به كمال بازدارد حفظ فرما.
الهي ،سايه رحمت بر ما بگستران ،بر دلهاي ما نظري كن ،ما را بيامرز و با توبة نصوح و
متعهد به راه انداز.
الهي ،به انوار جمال و كمالت ،دلهاي ما را منوّر فرما و بر همة ما آرامش خاطر و
اطمينان قلب كرامت نما.
الهي ،اي منتهاي آمال عارفان ،اي مطلوب نهايي عاشقان ،اي باالترين خواسته بيداردالن،
اي گنجينة فقيران ،اي فريادرس فريادكنندگان ،اكنون در پيشگاه باب رحمت تو ايستادهايم و
خويشتن را در معرض نسيم رحمتت قرار دادهايم و به رشته محكم تو چنگ زدهايم ،قافله و
راحلة دردها و نيازهاي خود را به حريم بارگاه رحمتت فرود آوردهايم.
الهي ،ترا به مقربين درگاهت ،همه ما را مقضيالمرام به راه انداز.

سالك بايد از موطن محبت باطل خارج شده وارد عالم محبت حق گردد .چه ،محبت
باطل با محبت حق سازگار نيست .حبّ باطل كه غبار آيينه دل است ،نميگذارد نور حق بر
آن بتابد .محبت باطل پردهاي است كه جلو ديدگان عقل را ميگيرد .لذا دنيادوستان از
ون ْ ِ
ن ْاال ِخ َر ِْةْ
ياْو ْهُمْ ْ َع ِْ
يوة ْالدن َْ
ح ِْ
را ْ ِم َْ
ظاه ْ
مشاهدة باطن دنيا كه آخرت است ،محرومند « َيعل َُم َْ
ن ْال َ
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هُمْْْغ ِ
ُونْْ:از زندگي دنيا ظاهري را ميشناسند و حال آن كه از آخرت غافلند» .آري ،حب
افل َْ
دنيا رأس همه گناهان است؛ مايه هر فتنه و ريشة هر فساد ،حب دنياست .نبايد كسي محبّ
اين دنياي فاني و زودگذر شود ،و اين يار بيوفا را محبوب و معشوق خود گيرد.
دنيا پلي است گذشتني و بساطي است درنوشتني ،مرتع الفگاه مدّعيان ،سرمايه
بيدولتان ،معشوقه ناكسان ،قبلة خسيسان ،دوستي بيوفا ،دايهاي بيمهر .اين دنياست كه بر
طارم بلندي نشسته و از شبكه شك به بيرون نگريسته گويد :من هزاران عاشق خود را كشتم،
لكن دستم به خون كسي آلوده نگرديد.
اي سالك! بدان كه مردم دنيا دو گروهند :گروهي خويشتن را فروختند و هالك شدند ،و
گروهي خويشتن را خريدند و آزاد گشتند .اي سالك ،خويشتن را به متاع دنيا ،به مقام ظاهري
و موقت مفروش ،بنگر چه شدند آنان كه در حد كمال چند روزي از نعمتهاي دنيا برخوردار
بودند؟!
حضرت اميرمؤمنان علي(ع) ميفرمايد :اي مردم منگريد كه ابر دنيا به كجا ميبارد ،به
گويندة دنيا گوش مسپاريد ،خوانندة دنيا را اجابت نكنيد ،از پرچم دنيا راه نجوييد و به مال و
منال آن مفتون نشويد .اموال دنيا در معرض تاراج است .دنيا اسب سركشي را ماند كه هرگاه
صاحبش از او حركت خواهد باز ايستد؛ سراي تباهي و تاراج!
پس اي سالك ،جهد كن تا از اين پل بلوا به سالمت گذري و آن را دارُالقرار خويش
نسازي و دل در وي نبندي .حمالت نفس و شيطان ،غالبا كسي راست كه محب دنيا نباشد
وگرنه اين دو دشمن قوي پنجه بر محبين دنيا چيره گشتهاند .بايد هشيار بود كه شير گرسنه
در گله گوسفندان آن نكند كه نفس امّاره و شيطان در انسان كند .اين است كه اشرف كاينات
وت:
مار َ ْ
هار َ ْ
ح ُْرْْ ِم ْ
سيْْب َِي ِد ِْهْْ َف ِا َّْ
ذيْْنَف ْ
چنين هشدار ميدهد «اِت َّ ُقواْْالدنياْ َف َْوالَّ ْ
الَْس َ
وتْْ َْوْْ ُ
نْْ ُ
نْْالدنياْ َ َ
بپرهيزيد از دنيا و فريفته آن نشويد ،قسم به خدايي كه جانم در يد قدرت اوست ،دنيا هر آينه
از هاروت و ماروت ساحرتر است!»

خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد:

واْفيْ
ْ
ُم ْان ِف ُر
اْقيل ْ َلك ُْ
َْ
ُم ْاِذ
ذين ْا َمنُواْماْ َلك ْ
«ياْ اَي َهاْالَّ َْ

ض :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،شما را چه شده كه وقتي گفته شود
يْاالَر ِْ
بيلْالل ِْهْْاِثْا َقلتُمْْاِ َل ْ
َس ِْ
در راه خدا بيرون رويد ،به سوي زمين ثقيل و گرانبار ميشويد؟!»
اين سنگيني و ثقالت مربوط به چيست؟ آيا مربوط به جرم و جاذبه است؟ البته هر
جاذبي را مجذوبي و هر مجذوبي را جاذبي است .بدون اين سنخيت ،نه جاذبي است و نه
مجذوبي ،خواه اين جاذبيت و مجذوبيت مربوط به اشياء مادي باشد يا عوالم معنوي .بنابراين
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جاذبة زمين هر شيء را جذب ننمايد و هر چيزي نيز مجذوب زمين نگردد .همچنين نه هر
دلي مجذوب عالم ملكوت گردد و نه هر روحي مجذوب عالم الهوت.
طالبي كه آرزومند سير در عوالم ملكوتي ،الهوتي و الوهيت است ،بايد شرايط را در خود
جمع كند تا مجذوب عالم الوهيّت شود .مادام كه آن سنخيت در او به وجود نيامده و مجذوب
عالم ناسوت است ،از عالم الهوتي چه دم زند!
وةْالدن ِ
نْاال ِخ َر ِْة :آيا راضي
ياْم َْ
حي ِْ
در اين مقام است كه خداوند متعال ميفرمايد« :ا ََرضيتُمْْبِال َ
به حيات دنيوي شُديد و زندگي و نعم آن را بر نعم آخرت ترجيح داديد؟» لكن شيفتگان و
فريفتگان دنيا بدانند كه متاع دنيا در نزد نعم آخرت ،بسي اندك است:

ياْ
يوة ْالدن ْ
ح ِْ
« َفماْ َم ُْ
تاع ْال َ

ِفيْاال ِخ َر ِْةْْاِالْْ َقليلْ».
اي انسان! ميداني چرا محب و عاشق دنيا شدي؟ «زيرا تو حقيقت را مشاهده ننمودي:

ت» چنين گرفتار دنيا
ت»« .اگر پس پرده و عالم ماوراء طبيعت را ميديدي :اِ ْذاْ َْراي َ ْ
ال َْراي َ ْ
ْ

َبيرا ْ:
كاْك ْ
عيماْ َْوْ ُمل ْ
تْنَ ْ
مْ َْراي َ ْ
«ثَْ َّْ

نميشدي و مواعظ و آيات الهيه و كالم بزرگان در تو مؤثر ميشد.
آنگاه آنجا نعمتهاي الهي و سلطنت عظيمي را ميديدي» ،لكن حب دنيا ديدگان باطني ترا
كور نموده است!
تأمل كنيم در كار قارون بدبخت كه چسان شيطان و نفس امّاره دست به هم دادند و او را
از دين خارج كردند .خداي تبارك و تعالي به دعاي حضرت موسي(ع) او و خانهاش را در زمين
ض».
فروبردَ «ْ:فخَ َسفناْب ِِْهْ َْوْبِدارِِْهْاالَر َْ
آري ،معرضين از خدا و آخرت ،دنيا را به خاطر جاه و مقام آن استقبال ميكنند ،سعادت
خود را در طلب دنيا دانسته آن را پناهگاه خود مييابند ،به سوي طالبان دنيا ميروند .اما
سوگند به خدا ،گريزگاه آنان ورطة هالكت است نه ملجأ نجات.
دنيا دشمن دوستنما است .از اينرو بزرگان فرمودهاند :گريزگاه آن ،دام خطر است و
پناهگاهش انسان را تسليم بال كند ،مگر اين كه كسي به رضاي حق به سراغ آن رود تا از
طريق امكانات دنيوي ،بتواند خدمتي به دين الهي و جامعه بشريت كند.
اي سالك ،به چشم غرور منگر و از راه «من» بيرون شو كه هرگز كسي از «مني» سودي
نبرد .آنچه بر سر ابليس آمد از مني آمد .يكي از بزرگان ،ابليس را ديد و به مصلحتي از او
؛ اين است روش سالكين
تقاضاي پندي نمود .پاسخ چنين داد:
حقيقت و جوانمردان راه طريقت .فردا در سراي آخرت ،ساكنين مقعد صدق و مقربين حضرت
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جبروت ،كساني هستند كه در دنيا برتري نجستند و خويشتن را از همه كهتر و كمتر
دانستند.
اي سالك ،به مال و مقام و نسب مغرور مباش كه همه اينها از تو بريده شود .قرابت دو
قسم است :قرابت نسب و قرابت دين .اوّلي بريده شود لكن دومي هرگز قطع نگردد.
از اينرو حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :آيا شما را
خبر دهم كه دردتان چيست و درمانتان كدام است؟ «درد شما گناهان است و دواي شما

ُمْ ِ
فار».
االستِغ ُْ
وبْ َْوْ َد ْوا َئك ُْ
ُمْالذنُ ُ ْ
نْدا َئك ُْ
ْ:اِ َّْ
استغفار ْ
بايد خويشتن را با استمداد از حق و مراجعه به نسخههاي الهي ،از اين بيماريهاي روحي
و رواني نجات داد .مهمترين نسخه براي بيماريهاي روحي ،همانا كتاب مقدس آسماني قرآن
ذيراْ:بزرگ و خجسته است كسي كه بر
مينْنَ ْ
ُونْلِلعا َل َْ
رقانْ َعلیْْ َعب ِد ِْهْل ِ َيك َْ
لْال ُف َْ
ذيْنَ َّز َْ
كْالَّ ْ
بار َْ
است «تَ َ
بنده خود جداسازنده حق از باطل را نازل فرمود تا براي جهانيان هشداردهندهاي باشد» ،قرآن
مردم را از بيماريهاي رواني ميترساند و امراض و داروهاي آن را مشخص مينمايد.
انساني كه به زنجيرهاي نفساني كشيده شده و اسير حب شهوات و قيود دنياست ،بدون
وجود رهبر الهي كه از دستش بگيرد و او را از اين همه قيود آزاد سازد ،نميتواند به مقصد و
مقصود رسد .ولي اين امر نمايندة آن نيست كه وقتي خداي تبارك و تعالي باالترين نعمت
مبراست.
خود را كه نصب راهنماي الهي است ،به او عطا نمود ديگر به تماممعنا او از مسئوليت ّ
بلي وظايف و تكاليفي دارد كه اگر به آنها عمل نكند ،نميتواند از وجود رهبر الهي برخوردار
گردد.
وقتي سالك به تماممعنا به تكاليف و وظايف معيّنه خويش عمل نمود ،آنگاه بدون مانع
پيش ميرود ،زيرا چنين فردي در نتيجه انقياد به دستورات و طاعت به فرمان آن مرد الهي،
ديگر از جاذبه حب دنيا گذشته و بدون مانع به سرعت سير مينمايد.
البته رهايي از جاذبة حب دنيا يعني عبور از جو آرزوهاي نفساني به علت كثرت قيود
انسان در عالم مادي ،كار سهل و آساني نيست .نيروي الهي الزم است كه بتواند به وسيله اين
نيرو يا نور الهي ،زنجيرهاي حب دنيا و نفس را پاره كند .اين نور الهي انسان را از عالم مادي
به اوج فضاي عالم ملكوت اعلي پرتاب كرده ،به طيران ميآورد .اما براي حصول آن نور بايد در
تزكيه نفس كوشيد و به لباس الهيه تقوي ملبّس شد .بدون مراعات اين امور و بدون اطاعت و
انقياد و تسليم به فرمان مولي ،اين موفقيت امكانپذير نيست.
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سپاس خداي را كه كتاب مقدس خود را فرو فرستاد ،سخن خود را راهنماي گمشدگان
وادي حيرت نمود ،پردة مجاز از چهرة اسرار برداشت و نعمت آزادي را براي احرار كرامت
َمْ
ذيْ َيعل ُْ
فرمود؛ «خدايي كه پنهانيهاي آسمان و زمين را ميداند ،آن را نازل فرمود :قُلْْ اَن َز َل ُْهْالَّ ْ

ض».
اتْ َْوْاالَر ِْ
مو ِ ْ
الس ْ
الس َّْرْ ِفيْ َّ
ِّ
بر سالكين طريق حق است كه در نشر اين حقايق بكوشند ،تا همگان بر صحت و سقم
روح و روان خود ،آگاهي يابند و از اين نسخه شفابخش كمال بهرهمندي را حاصل كنند .خوشا
به حال كساني كه حقتعالي آنان را به نشر حقايق و بسط كلمات طيبّه توفيق داد و دُرَر علم و
گوهرهاي دانش را بر آنان نثار فرمود ،تا ناقل قول صواب و قائل سخن صدق گشتند .ايشانند
كه نه بر دلْ غباري ،نه بر پشتْ باري ،دل از اغيار سترده به عاليترين مراتب عبوديت رسيده
در پيشگاه الهي مقام بزرگي دارند.
اي جاللي كه هر كس به سوي تو حركت كرد ،طالبين الهي خاك قدم او را توتياي ديدة
باطني خويش نمودند .اي عزيزي كه هركس به بارگاه تو آمد ،دردمندان ،دل خود را بر فتراك
حقيقت او بستند.
الهي ،غالم آن مشتاقيم كه بر سر كوي تو آتشي بيفروزد .جان طعمه سازيم بازي را كه
در فضاي طلب تو پرواز كند .دل نثار كنيم محبي را كه بر سر كوي تو آوازي دهد .غاليه
گرديم عارضي را كه از شراب عشق تو رنگي گيرد .رشگ آوريم بر چشمي كه از درد نايافت تو
اشگي ريزد .حبّذا روزي كه مشاهده جمال خورشيد ازلي نصيب ما گردد.

تقوي همانند كوكب فروزاني بر باالي سر اهل تقوي ميتابد و آنان را از همه خطرات و
موانع عبور ميدهد و سرانجام به لقاي دوست ميرساند .تقوي مهمترين مشخصه شخصيت
قيكُمْْْ:در حقيقت ارجمندترين شما
دْالل ِْهْاَت ْ
ُمْ ِعن َْ
نْاَك َر َمك ْ
الهي انسان است .بر طبق آيه شريفه «اِ َّْ
نزد خدا پرهيزگارترين شماست» ،محبوبيت هر كسي در پيشگاه الهي به مراتب تقواي اوست.
مراتب تقواي هر فردي باالتر ،در پيشگاه الهي گراميتر و به ميزان فاصله انسان از تقوي ،از
خداي خويش به دور است.
آيه شريفه فوق دو حكم صادر ميفرمايد :يكي ضرورت تحصيل تقوي ،كه محبوبيت و
قرب و بُعد ما در درگاه احديت بر اساس آن است .ديگري آن كه محبوبيت هر فردي بايد در
نزد ما به مراتب تقواي او باشد؛ هركه مراتب تقواي او عاليتر ،در پيش ما گراميتر و آنان كه از
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تقوي فاصله گرفتهاند ،قرب و منزلتشان در نزد ما كمتر .نسبت به گروه اخير ،وظيفه ارشاد و
اتمام حجت است و در صورت عدم تأثير ،اجتناب از آنان.
ذين ْا َمنُواْات َّ ُقواْالل َْه ْ َْو ْل َتَن ُ
َد ْ َْوْ
ت ْلِغ ْ
س ْماْ َق َّد َم ْ
ظ ْر ْنَف ْ
خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد« :ياْ اَي َهاْالَّ َْ

ن ْالل َْه ْ َ
ُون :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،تقوي بورزيد و هر كس بنگرد
بير ْبِماْ تَع َمل َْ
خ ْ
ات َّ ُقواْالل َْه ْاِ َّْ
كه براي فردايش چه پيش فرستاده ،و از خدا پروا كنيد كه همانا خداوند بدانچه ميكنيد آگاه
است».
در آيه شريفه فوق ،دو مرتبه تقوي ذكر شده :اولي مربوط است به تقواي عام كه اجتناب
از محرمات است .دوّمي تقواي خاص كه انقطاع است از هر چه دون حق باشد .تقواي خاص
كه حقيقت تقوي است ،از آن عاشقان الهي ،عارفان كامل ميباشد كه دلهايشان معدن تقوي
ل َ
است «ل ِ ُ
ِفينْْ:برای هر چيزی معدنی است ،و معدن تقوا
ُوبْالعار َْ
یْقُل ُ ْ
نْالتَّق ْو ْ
نْ َْوْ َمع ِد ُْ
يءْ َمع ِد ْ
ْش ْ
ك ِّ
دلهای عارفان است»« .عارف كسي است كه نفس خود را بشناسد و آن را از آنچه سبب بُعد او

ها».
د ْ
لْماْ ُي ََب ِّع ُْ
هاْع ْ
نْ َع َر َْ
ِفْ َم ْ
از خداست ،پاك و منزه گرداندْ:اَلعار ُْ
نْ ُ
فْنَف َس ُْهْ َْوْنَ َّْزهَ
َ
ك ِّ

ابا ْ َ
م ْ َ
ورا» را از
ط ُه ْ
شر ْ
عارفان الهي كساني هستند كه بادة صهبا ،آن مي ناب « َْو ْ َسقاهُمْ ْ َرب ُه ْ
دست پروردگارشان نوشيده و سرمست گشتهاند .آن شراب طهور ،شرابي است كه هم پاك
ِ
است و هم پاككننده و به فرموده امام صادق(ع) « ُي َ
ی» سالك را از ماسواي
ْماْس ْو ْ
ل
طهِّ ُركُمْْ َع ْ
نْ ُ
ك ِّ
حق پاك ميكند تا جز خدا نبيند .حصول اين كمال انقطاع بدون توجه و نظر كامل الهي و
نْْ َ
صد َر ُْهْ
ش َر َْ
رفع پردهها ممكن نيست .انسان را پردههايي است :يكي صدر استَ « :ا َف َم ْ
حْْالل ُْهْْ َ
لِ ِ
نْ َربِّ ِْهْْ:پس آيا كسي كه خدا سينهاش را براي اسالم گشاده و در نتيجه
ورْ ِم ْ
ليْنُ ْ
السال ْمِْ َف ُه َْوْ َع ْ
برخوردار از نوري از جانب پروردگارش ميباشد» .پردة دوم قلب استْ « :و ْ ِ
ُمْ
ب ْاِ َليك ُْ
ح َّب َ ْ
لك َّْ
ن ْالل َْه ْ َ
َ

يمان ْ َْو ْ َز يََّن َُْه ْفي ْقُلُو بِكُمْْ :ليكن خدا ايمان را براي شما دوست داشتني گردانيد و آن را در
َْ
اال
ْ
دلهاي شما بياراست» .پردة سوم شغاف استَ « :قدْ ْ َ
هاْحبْا سخت شيفته او شده است» كه
شغ ََف
ُ
مقام شيفتگي است .انساني كه دل او محطّ رحل عشق است ،نبايد آن را جايگاه عشق مجازي
یْ :آنچه را دل ديد انكار نكرد» كه سراپردة
ماْراْ ْ
ب ْال ُف ْؤا ُْد ْ َْ
گرداند .پردة ديگر فؤاد است« :ماْ ك ََذ َ ْ
شهادت است.
خداي تبارك و تعالي نظر بر صدر سالك با تقوي نمايد و او را از خواهشهاي نفساني
بِرَهاند .سپس نظري به قلب او كند و تمام آاليشها را از او بزدايد و در راه ورع اندازد .چون
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نظر به شغاف وي نمايد ،او را از آب و گل حب دنيا بِرَهاند و در عالم فناء اندازد .آنگاه كه
نظري به فؤاد وي نمايد ،چشمههاي معرفت و حكمت از سينه او جاري گردد.
آري تقوي است كه انسان را از حضيض حيوانيت بر ذروة علياي انسانيت برد .اگر انسان
مراتب تقوي را به كمال رساند ،قهرًا مجذوب عالم حقيقت شده از عالم مجاز اعراض كند ،حب
الهي در او شديدتر گشته به مقامي رسد كه اشتعال محبت حق ،روح او را فراگيرد و به منصب
الهيه «ا ََش ْدْ ُحبْاْلِل ِْه ْْ:شديدترين محبت را به خدا دارند» گام نهد .از اغيار و ماسواي حق اعراض
نمايد ،بدين معني كه در عين توجه و اعتنا به آنان ،سعادت و عزت و ذلت را از خدا داند.
چون صاحب تقوي بدين مقام انقطاع رسد و در رديف مخلَصين قرار گيرد ،سه چيز در
سه چيز نيست گردد :جستن در يافته محو شود ،شناختن در شناخته ،محبّ در محبوب.
بزرگان فرمودهاند كسي كه تقوي را شعار و دثار خود سازد ،از سه خطر مهم در امان باشد :اوّل
جاْ َْوْ
لْ َل ُْهْ َمخ َر ْ
َّقْالل َْهْ َيج َع ْ
نْ َيَت ِْ
 -شبهات دنيا .دوّم  -سكرات موت .سوّم  -شدايد اهوال قيامت « َْوْ َم ْ

ال َيح َت ِ
َي ْالل ِْه ْ َف ُه َْو ْ َحس ُب ُْه ْْ :و هر كس از خدا پروا كند براي او
َّل ْ َعل ْ
ن ْ َيَ َت َوك ْ
ب ْ َْو ْ َم ْ
س ُ ْ
ث ْ ْ
حي ُْ
َير ُزق ُْه ْ ِم ْ
ن ْ َ
راه بيرونشدني قرار ميدهد و از جايي كه حسابش را نميكند به او روزي ميرساند و هر كس
بر خدا اعتماد كند او براي وي بس است».
عالمتي از عالئم اهل تقوي ،توكّل است ،لذا آنان در همة امور خويش به خدا توكل دارند
نْْالل َْهْْ ُي ِ
ِّلين ْْْ:به راستی خداوند توكلكنندگان را دوست ميدارد» .خوشا به حال
حبْْْال ُم َت َوك َْ
«اِ َّْ
كساني كه در رديف متوكلين به شمار آمدند.
ِيْْ َعنْْ ِ
ال َيضرْْْ َْوْ
ُوقْْ ْ
نْْال َمخل َْ
لمْْبِ َا َّْ
ل؟ْْ َفقالَ  ْ:اَل ِع ُْ
لْْ َعل ْ
ِئيلْْ َماْ الت َوك ُْ
جبر َْ
لْْالنَّب ْ
« َسا َْ
ج َّ
َيْْالل ِْهْْ َع َّْزْْ َْوْْ َ
دْ
ح ْ
دْْكَذل ِ َْ
كانْْال َعب ُْ
نْْالخَ لقِ َ ْ،ف ِاذاْ َْ
سْْ ِم َْ
مالْْال َيا ِْ
ال َيمن َُعَْ ْ،واِستِع ُْ
طيْْ َْوْْ ْ
ال ُيع ْ
ال َيَن َف ُعَْ ْ،وْْ ْ
ْ
كْْ َلمْْ َيع َملْْ ِال َ

هذاْهُ َْوْالت ََّوك ُْل :حضرت
يْالل ِهَ ْ،ف ْ
دْ ِس َْو ْ
َح ْ
ْ،وْ َل ْ
يْالل ِه َْ
فْ ِس َْو ْ
مْ َيخ ِ ْ
جْ َْوْ َل ْ
ْ،وْ َلمْْ َير ُْ
يْالل ِه َْ
ِس َْو ْ
مْ َيط َمعْْفيْا َ
پيامبر(ص) از پيك وحي معناي توكل بر خدا را پرسيد ،گفت :علم است به اين كه مخلوق
نتواند ضرري رساند و نه نفعي ،نتواند چيزي عطا كند و نه دريغ دارد ،و يأس است از خلق.
وقتي كه بنده چنين شد براي احدي جز خدا عمل نكند و به ماسواي حق نه اميدوار باشد و
نه بترسد ،و به احدي جز خدا طمع نكند ،اين است توكل».
حصول اين مقام ملكوتي ،مستلزم رياضت و مجاهدت مافوق تصور است و نصيب هر
كسي نگردد .سالك الهي بايد عمالا توكل خويش را به خدا نشان دهد ،و بداند كه در طي
طريق حق به شدايد و مصائبي دچار خواهد شد .تقوي است كه تلخيهاي مصائب و شدايد را
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در كام او شيرين ميگرداند .تقوي است كه سالكان و دلخستگان را نوازش ميدهد ،بر
جراحات آنان مرهم ميگذارد و به آنان درس عشق ميآموزد.
مردان الهي كه تقوي را پيشه كرده و با لباس تقوي ملبّس شدهاند ،در مقام گرفتاري به
بال ،با اميد به خدا گويي در كمال فراخي و آسايشند و در مقام فراخي و آسايش ،از خوف خدا
گويي گرفتار باليند .آنان از اعمال قليل خود ناراحتند و از كثير آن ناراضي .به نفس خود
تهمت ميزنند و اگر يكي ايشان را مدح گويد ،خرسند نميگردند .روشني چشم آنها نه از متاع
دنيا و جاه و مقام آن ،كه از چيزي است كه رنگ زوال ندارد .پرهيزكاري آنان از امور فاني
است .در مصائب و شدايد صبورند ،بردباري را به علم بياميزند و قول را به عمل.
راْ
ج ْرهُمْ ْهَ ج ْ
لي ْماْ َي ُقولُ َْ
اي سالك ،صابر شو تا راه طلب بر تو روشن گردد « َْو ْاصب ِْر ْ َع ْ
ون ْ َْو ْاه ُ
ميالْْ:و بر آنچه ميگويند شكيبا باش و از آنان با دوري گزيدني خوش فاصله بگير» .صبر در
ج ْ
َ
محنت چندان مهم نيست ،مردِ مردانه آن است كه در نعمت صبر كند و از رقم خويش پاي
ن ْ ِ
یْ :حقا
َن ْ َْرا ُْه ْاس َتغن ْ
سان ْ َل َيط ْغیْ ْ ْا ْ
االن َْ
بيرون ننهد ،اكثر مردم در نعمت كفور و كنودند «کَالْاِ َّْ
كه انسان سركشي ميكند همين كه خود را بينياز پندارد».

(ص)
ميال پس
ج ْ
صب ْ
يا محمد  ،در نعمت غافل مباش و در ناماليمات صابر باش « َفاصبِرْْْ َ
راْْ َ
صبر كن صبري نيكو» تراست كه در صبر به انبياء گذشته اقتداء كني ،ايشان به سبب صبر به

ميل ْْ :صبري
ج ْ
مراد و مقصود رسيدند .صبر بود كه يعقوب را از بيتاالحزان رهايي داد « َف َ
صبرْ ْ َ

ِ
اْو َجدنا ُْه ْصابِراْْ :ما او را شكيبا يافتيم».
نيكو» .صبر بود كه شربت شفا بر مذاق ايوب ريخت «ان َ

ِرين ْ :به خواست
نْالصاب َْ
شاءْالل ُْهْ ِم َْ
نْ َْ
نيْاِ ْ
صبر بود كه ندای فدا به گوش اسماعيل رسانيد « َس َتجِ ُد ْ

خدا مرا از شكيبايان خواهي يافت» .صبر است كه انسان را از بلوا به جنت مأوي رساند كه به

گوش او فراخوانند « َْوْ َب ِّ
ِرينْْ:و مژده ده شكيبايان را» .امروز او را منشور محبت نويسند
ش ِْرْالصاب َْ

« ْوْْالل ُْهْْ ُي ِ
ِرينْْ:و خداوند شكيبايان را دوست دارد» و فردا اين خلعت دهند
بْْالصاب َْ
ح ْ
َ

المْ
« َس ْ

يْْالدْا ْرِْْ:درود بر شما به پاداش آنچه صبر كرديد ،راستي چه
مْْ ُعق َب ْ
مْْ َفنِع َْ
ص َبرتُ ْ
َعلَيك ْ
ُمْْبِماْ َ
نيكوست فرجام آن سراي».
اي سالك ،به اعمال خود متكي مباش ،دل بدو سپار ،دل از خلق بردار كه اهل تقوي،
تيالْ :و نام پروردگار خود را ياد كن و تنها
َّل ْاِ َلي ِْه ْتََب ْ
ك ْ َْو ْتَ ََبَت ْ
م ْ َربِّ َْ
ك ِْر ْاس َْ
اهل تبتّل و انقطاعند « َْواذ ُ
به او بپرداز» .اي سالك ،منقطع شو ،منقطع شدني ،زيرا كه انقطاع از مقامات عاليه سالك
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طريق حق است .جنّت با آن همه اشجار و انهار در جمال خيال ايشان نيايد و دوزخ با آن همه
اغالل و انكال از احتراق سينههاي ايشان بلرزد .خاري از بيشه كبر و غرور به دامن ايشان
نرسد.
اي سالك ،بدان كه در دنيا هر نفْسي را آتشي است به نام آتش نفس ،هركه در دنيا به
آتش نفس سوخته باشد ،به آتش عقوبت رسد و هر كه به آب رياضت و مجاهدت ،آتش نفس
بنشاند ،در عقبي آتش عقوبت بنشاند.
اي سالك امروز به مجاهدت و رياضت ،آتش نفس بنشان تا در عقبي بتواني به آب
رحمت و نور تقوي و معرفت ،آتش عقوبت را بنشاني.
خداي تبارك و تعالي شاهد س ّر تو و رقيب دل
توست ،ميبيند و ميداند .باري چنان باش كه هر آني نظر جمال حق شامل حال تو باشد.
بيدار باش اي آنكه در اولين قدمِ راه طلب فرو ماندهاي و با هزار مركب در ميان بادية
تكليف منقطع شدهاي ،با هزار شمع و چراغ بيراهه ميروي ،با آن همه غواصان به دريا فرو
رفته و عالوه بر آن كه چيزي به دست نياوردهاي ،خود را نيز از دست دادهاي!
اي دير آمده و زود برگشته ،اي به جاي شراب سرور ،شراب غرور خريده و دل و جان به
َيْاال ِخ َر ِْةْ :زيرا آنان زندگي دنيا را بر آخرت برتري
نياْعل ْ
حيوَْة ْالد
ك ْبِ َان َّ ُه ُْ
باد داده «ذل ِ َْ
َ
حبواْال َ
م ْاس َت َ
دادند» قدمي فراتر نِه تا حقيقت را بازيابي .شراب آن است كه ساقي ازل در جام دل ريزد.
شراب ،يكي امروز است و ديگري فردا .امروز از منبع لطف روان ،فردا از كف رحمان

« َْو ْ َسقاهُمْ

َرب ُهمْ َ
اباْ َط ُهوراْ ْْ:و پروردگارشان بادهاي پاك به آنان مينوشاند».
ْش ْر ْ
اي سالك ،به شواهد صنايع منگر ،به صانع نگر .كسي كه نظارهگاه او جز شواهد صنايع
هاْ
نْ َعلَي ْ
ُلْ َم ْ
نيست ،او را در راه جوانمردان راهي نيست .آن شواهد صنايع در معرض فناست «ك ْ

اللْ ْوْ ِ
االك ْرامِْ :هر چه بر زمين است فانيشونده است و وجه باشكوه
فانْْ َْوْ َيَب ْقیْْ َوج ُْهْ َربِّكَْْ ُذوال َ
ج ِْ َ
و ارجمند پروردگارت باقي خواهد ماند».
باش اي سالك ،تا اين قبّة اخضر فرو گشايند و اين بساط اَغْبَر درنَوردند .عقد پروين تباه
كنند ،چهره ماه و خورشيد سياه كنند ،و سماك بر سمك زنند تا اين وعدة خدا نقد شود « َيو َْمْ

الر ِ
الر ِاد َف ُْةْْ:آن روز كه لرزنده بلرزد و از پي آن لرزهاي دگر افتد» و اين خبر
اج َْف ُةْتََت ََب ُع َهاْْ ْ
فْ ْ
تَر ُ
ج ُ
ذْ ْو ِ
اج َفةْْ:در آن روز دلهايي سخت هراسانند».
ُوبْ َيو َمئِ ْ
عيان گردد «قُل ْ
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اي سالك به ياد آر آن ودايع و نعمتهايي را كه خداي تبارك و تعالي در اختيار تو
گذاشته است .به ياد آر مقام محاسبه را و بدان كه
بايد در هر حال مراقب خويشتن باشي وگرنه به هالكت افتي.
مراقب دل خويش باش ،پاسبان
حرم دل شو كه دشمنان در كمينند و به اندك غفلتي دل تو را ويران كنند .از دشمن غافل
ذينْْنَ ُسواْ الل َْهْْ َفانسيْ ُه ْمْْا َُنف َس ُه ْمْْ:و چون كساني
التَكُونُواْ كَالَّ َْ
مباش و خدا را فراموش مكن « َْوْْ ْ
مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او نيز آنان را دچار خودفراموشي كرد» .همه طاعات و
سر خود
عبادات براي اين است كه اين نيروي گرانقدر به بار آيد .با مراقبت ،در تطهير ذات و ّ
بكوش وگرنه از شك و ريب نسبت به خدا خالي نخواهي شد.
اي سالك ،در مقام رضا و موعد لقاء ،اگر طالب سعادتي بدان كه كدام راه را بايد اختيار
ذْْ ِ
ناض َرةْ :در آن روز صورتهايي شاداب و
وهْْ َيو َمئِ ْ
ج ْ
كني .اگر ميخواهي امروز كُحل لطف « ُو ُ
مسرور است» بر ديدة تو كشند ،گَرد سُم براق اسالم را بر ديده عقل كش و پاي از قيد و بند
اسالم درمكش .اگر ميخواهي كه حقايق را بر تو آشكار سازند ،خود را با زينت تقوي مزين نما
تا ترا در رديف كساني قرار دهند كه « َْفل َُهمْْاَج ْرْ َغي ُْرْ َممنُونْ ْْ:كه آنان را پاداشي بيمنت و ثوابی
بینهايت خواهد بود» .آري فرشته سعادت در پردة عنايت متواري ،تا كي بيرون آيد و دست بر
دوش كه نهد.
اما با تنآسايي و رفاه ،با سستي و كاهلي و طالب جاه و مقام و متاع دنيا بودن ،قدم به
اين عالم الهي نتوان گذاشت .بايد خود را آماده تحمل شدايد و مصائب و دستورات مردان
الهي ،حضرات انبياء و اوصياء نمايي .بايد از زخم دوست ننالي كه رهبران الهي ،دوستان
حقيقي انسانند .مبادا آنگاه كه حق را گويند از آنان رنجيده خاطر گردي ،كه بزرگان
 .با بيم
فرمودهاند:
جان ،غواصي نتوان كرد و با عشق به آب و گل ،سرافرازي نتوان نمود ،بايد با تقوي و با علوم و
معارف حقه توأم با عمل ،كانون دل خود را منوّر كرد.
حضرت موالي متقيان علي(ع) ميفرمايد :اي مردم ،براي تحصيل تقوي از خدا ياري
جوييد .امروز تقوي پناهگاه شماست ،فردا راه مستقيمي است به سوي سعادت ابدي .آن
بزرگوار ميفرمايد :اي مردم ،به سوي تقوي بشتابيد ،تقوي را مالزم دل خويش قرار دهيد.
بيماريهاي دل را با تقوي درمان كنيد ،با تقوي به مرگ پيشي جوييد ،از آنان كه تقوي را
تباه كردند ،عبرت بگيريد .مبادا كساني كه از تقوي پيروي ميكنند فردا از شما عبرت بگيرند.
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در آيات بسياري نيز اشاره است به تفكر و عبرت دربارة افرادي كه از تقوي دوري گزيدند .آنان
كه ظلم كرده و با تلبيس حق و باطل ،حقوق مردم را ضايع نمودند ،عاقبت ايشان چگونه شد؟
ِ
ذين ْ َ
ثال ْ :و در
ُم ْاالَم َْ
ض َربناْ َلك ُْ
ف ْ َف َعلناْ بِهِ ْ
ن ْ َلكُمْْ كَي َ ْ
ظل َُمواْ اَن ُف َس ُهمْْ َف َت ََبيَّ َْ
ن ْالَّ َْ
ساك ِْ
في ْ َم
« َْو ْ َسكَنَتُمْ ْ ْ
م ْ َْو ْ َ
سراي كساني كه بر خود ستم روا داشتند سكونت گزيديد و براي شما آشكار گرديد كه با آنان
چگونه معامله كرديم و مَثلها براي شما زديم».
اي مردم تقوي پيشه كنيد و با تقوي عقول خود را تابان نماييد .دين اسالم را به قلب
خود بچسبانيد و شعار خود سازيد نه دثار خود .چه ،اسالم ديني است كه نه اساسش ويراني
يابد ،نه درختش ريشهكن شود ،نه قوانين آن فرسوده گردد و نه چراغهايش خاموش شود،
بنياني است كه هرگز ويراني نپذيرد و قنديلهاي آن خاموش نگردد.
اي مردم ،بترسيد از ترديد و از آن حذر كنيد ،با تفكر الهي خويشتن را از ورطه هالكت
شك و ترديد بِرَهانيد .كسي كه در عالم شك و ترديد به سر ميبرد و از خود اراده و تصميمي
ندارد ،تخته سنگي را ماند كه امواج سهمگين دريا هر لحظه او را به سويي حركت ميدهد.
افرادي كه به عهد خود وفا نكرده و عهد خدا را ميشكنند ،اين عهد شكنيِ آنان معلول شك و
ترديد و نقص ايمان است .نيل به كمال تقوي ،مستلزم رهايي از بيماري شك و ترديد است.
اي مردم تقوي بورزيد و نهال زشتي را از دل بَركنيد .آري ،افرادي هستند كه اگر نهال
زشتي را از دل خود ريشهكن كنند ،سبب ميشود كه آن نهال از دل هزاران نفر بركنده شود
د ْ َّ
ن ْ َصدر َِْكْ :با ريشه کن کردن ش ّر از دل خود ،ش ّر را از دل
ِك ْب َِقل ِع ِْه ْ ِم ْ
صد ْرِ ْ َغير َْ
الش َّْر ْ ِم ْ
ص ِْ
«اُح ُْ
ن ْ َ
ديگران برکن».
الهي! مق ّر و معترفيم كه آن تقوايي كه ما را به تو رساند ،نداريم .دست خالي و روسياهيم
بْ َلكُمْ :بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما
ونيْاَس َتجِ ْ
ولي نااميد نيستيم ،زيرا تو خود فرمودهاي «اُدْ ُع ْ
را» .در اين آيه شريفه خداي تبارك و تعالي بندگان خود را مينوازد و معاني نواخت خود را در
تائبين به تجلّي درميآورد.
ُمْ
ب ْ َلك ْ
وني ْبِال ْ َغفلَةْ ْاَس َتجِ ْ
«بخوانيد مرا بدون غفلت تا اجابت كنم شما را بدون مهلت :اُدْ ُع ْ
بِالْ ُمهلَةْ» .مرا بخوانيد ،من آن خدايم كـه از بنـده ،عمل قليل پذيرم و پاداش كثير دهم

نْ
«ياْ َم ْ

ليل» .عمل قليل بنده را كثير شمارم و پاداش كثير خـود را قليل .هزاران
َثيرْْبِال َق ِْ
يْْالك َْ
ُيع ِط ْ
نعمت بـر بنـده نثار كنم و ذرّهاي نشمارم ،اما كاهي را از بنـده به كوهي بخرم.
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بْ َلكُمْْْ:بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را» اي عاصيان دلشكسته كه به د ِر
ونيْاَس َتجِ ْ
«اُدْ ُع ْ
رحمت من آمدهايد ،اي واماندگان پا به گل فروبرده .اي دردمندان ،اي دوستان يكدله ،هر
كجاييد در هر حالي كه باشيد ،غرقه عطا يا خسته تير بال ،مرا بخوانيد ،به سوي من آييد ،گرد
درِ من پرواز كنيد.
ب ْ َلكُمْ ْْ :بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را» بخوانيد مرا به
وني ْاَس َتجِ ْ
اي بندگان من «اُدْ ُع ْ
قدر طاقت ،پاسخ گويم شما را به كشف فاقت .بخوانيد مرا به دعا و سؤال ،پاسخ گويم شما را
به عطا و نوال .بخوانيد مرا به اعتذار و توسل ،پاسخ گويم شما را به اِكرام و تفضل .بخوانيد مرا
به طاعات موقت ،پاسخ گويم شما را به مثوبات مؤبّد.
اي مل اعلي ،اگرچه هزاران سال به آواز تقديس ،پاكي ما ياد كرديد لكن از لذت عشق و
وصال من آگاهي نداريد .اي تائبين ،اي روسياهان ،اي شرمندگان كه پيش باب رحمت ما
ايستادهايد .اي گدايان برهنة بينوا ،اگرچه عبادات هزاران سالة فرشتگان عالم باال و كرّوبيان را
نداريد ،لكن ذرهاي سوز عشق داريد .اين سوز عشق را به هزاران عبادت كرّوبيان و فرشتگان
ندهيم .اي عاصيان تائب ،اي توبهكاران ،نوميد نشويد.
اي انسان! اين همه كاينات براي توست .فردا چون تو نباشي اين بساط را درنَوردند.
بساطي كه براي دوست گستردهاند ،چون دوست رفت آن را برچينند .امروز روز حجاب است،
از واسطه ناگزيريد .فردا روز شهود است ،واسطه به كار نيايد .فردا چون خورشيد معارف طلوع
نمايد ،آفتاب صورت به چه كار آيد؟ اقامة برهان در جايي است كه عيان نباشد ،چون عيان
آمد برهان به چه كار آيد! امروز با واسطه ميخوريد و ميآشاميد ،فردا چون روز شهود است ،او
ُواْوْاش َر ُبواْهَ نيئْا :بخوريد و بياشاميد گوارا».
كل َْ
خود گويد « ُ

«ياْاَي َهاْال ُم َّدثِّ ُْرْ:ای جامه بر خود پيچيده برخيز» اي مركز دايرة اقبال ،اي منبع افضال ،اي
مطلع جمال ،اي چادر بشريت بر سر كشيده ،اي گليم انسانيت بر راه دل انداخته ،اگر ترا قرب
ما آرزوست ،از خود برخيز و از اين برخاستن نيز برخيز .چادر بشريت را از خود بازكن ،گليم
انسانيت از راه دل بردار ،بگذار تا مرغ دل صحرايي شود و از عالم ارادت به هواي طلب پرواز
نمايد و به آشيان قرب خود رسد.
يا محمد(ص) ،همه قدرها در برابر قدر او غَدر بين ،و همه جاللها در قبال جالل او زوال
دان .با كمال او كس را كمال نيست و با جالل او كس را جالل نيست.
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كْ َف َطهِّ رْْ:و لباس خويشتن را پاك كن» يا محمد(ص) دل خود را از اغيار خالي دار،
« َْو ْثِيا َب َْ
با دوست يكتا شو ،با خلق عاريت ،از خود بيگانه و از تعلق آسوده ،خويشتن را براي خدا خالص
ِ
ِ
الْْلِيعب ُدواْ الل َْهْْ ُمخلِ
ينْْ:و فرمان نيافته بودند جز اين كه خدا را
صينْْ َل ُْهْْالد َْ
َْ
گردان « َْوْْماْ اُم ُرواْ ْا ْ َ ُ
بپرستند در حالي كه دين خود را براي او خالص گردانيدهاند» .خداي تبارك و تعالي انسان را
در اين آيه شريفه ،امر به عبادت و اخالص ميفرمايد .روش اخالص نسبت به عبادت چون
روش رنگ است بر گوهر ،گوهري كه رنگ ندارد بها ندارد ،عبادت بياخالص را بهايي نيست.
اخالص آتشي است كه در دل مؤمن بيفروزند كه هرچه دون حق است بسوزاند و دست
او را از محارم ،به رشته اخالص استوار كنند .در اين مقام است كه نفس مطيع و منقاد وي
شود ،عالم طمع را وداع كند ،بر بخل غالب آيد ،حسد را ريشهكن نمايد و كبر از سر فرو نهد،
لباس تواضع پوشد ،اسباب تفرقت از راه دل بردارد و تقرّب يابد.
از عارفي پرسيدند قرب چيست؟ فرمود :اگر قرب بنده به حق را گويي ،عبارت از آن آسان
است و اشارت بدان روان و آن ،خلوت است با خدا از خلقْ پنهان ،و استغراق صحبت و راز و
نياز و مناجات با اوست از خودْ نهان .اگر قرب حق به بنده را گويي ،عبارت و اشارت را بدان راه
نيست جز اين كه خود گويد « َف ِانيْْ َقريبْْْ:من بر شما از همه نزديكترم» ،در قبال نزديكي
من ،نزديكي سپيدي چشم از سياهي آن بسيار دور است ،من بر شما از آن نزديكترم

نْ
« َْوْنَح ُْ

ريدْ:و ما به او از رگ دلش نزديكتريم».
لْال َو ِْ
حب ِْ
بْاِ َلي ِْهْ ِم ْ
اَق َر ُ ْ
نْ َ
در طريق تقوي و رسيدن به مقام قرب ،سرآغاز امور ،بررسي دقيق و كامل نيّت و محاسبة
دائمي اعمال است .امر است كه «خود را محاسبه كنيد قبل از اين كه شما را محاسبه كنند:

ِ
حاس ُبوا» به استقبال مرگ رفته خود را براي مرگ آماده كنيد ،قبل از اين كه
ل ْا ْ
حاس ُبواْ َقب َْ
َن ْتُ َ
مرگ به استقبال شما آيد.
محاسبه اعمال انسان بر اساس نيات اوست ،و صفات نيز زمينة پيدايش نيات و افعال
است .از اينرو اولين حسابرسي انسان مربوط به نيّت و صفات اوست و اين كه بداند مراد از
زندگي چيست ،و وظايف و تكاليف او كدام است و چرا زندگي را بر مرگ ترجيح ميدهد.
انسان بايد هدف حقيقي و معنوي خود را مشخص سازد ،تكاليف و وظايف و آرزوها و آمال
خويش را معين نموده ،بداند كه به چه آرزو و اميدي زنده است .در اين مقام است كه معاني
حقيقي « ِ
صر َ
الينْْ:راه آنها كه بر آنان نعمت
الْالض َْ
مْ َْوْ َ ْ
وبْ َعلَيهِ ْ
ض ِ ْ
مْ َغي ِْرْال َمغ ُ
تْ َعلَيهِ ْ
ذينْاَن َعم َ ْ
اطْالَّ َْ

دادي نه آنها كه بر ايشان غضب كردي و نه گمراهان» برايش معلوم ميگردد.
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اگر دريابد كه مراد زندگي ،طي مراحل طريق و وصال به حق است ،او در عالم

م:
تْْ َعلَيهِ ْ
ذينْْاَن َعم َ ْ
الَّ َْ

« ِ
اطْ
صر َْ

راه آنها كه بر آنان نعمت دادي» به سر ميبرد .اگر مقصود زندگي را

الينْْ:گمراهان» به شمار ميآيد ،و اگر پندارد كه هدف از زندگي طي
نداند ،در رديف «الض َْ

وبْْ َعلَيهِ ْمْْ:بر ايشان غضب كردي» محسوب
ض ِ ْ
المغ ُ
مراحل غير تقوايي است ،در جرگه « َ
ميگردد.
خوشا به حال كسي كه اين نعمت عظميٰ به او كرامت شده كه هدف حقيقي خود را
دريافته است ،وظايف و تكاليف خويش را در اين راه مشخص نموده ،با اطمينان خاطر در خط
عقل الهيه و تقوي و حق قرار گرفته است .عالمت و نشانه او آن است كه زندگي را نه براي
زندگي كه براي رسيدن به خدا ميخواهد؛ چنان كه حضرت سجاد(ع) در دعاي مكارم اخالق
عرض ميكند :الهي ،مرا آن توفيق ده كه عمرم در عبادت و اطاعت تو صرف شود و آنگاه كه
بخواهد مرتع شيطان گردد ،از تو مسئلت ميكنم كه مرا به سوي خود بَري قبل از آن كه
خشم و غضب تو مرا فراگيرد.
انساني كه موضع خود را نسبت به خدا مشخص نساخته و هنوز هدف حقيقي خود را
تشخيص نداده تا برنامه صحيحي براي نيل به آن تنظيم نمايد ،چگونه ميتواند با بيماريهاي
رواني مبارزه كرده و تقرب يابد؟ موفقيت در اين امر مرهون تالش در تشخيص هدف ،تنظيم
برنامه الهيه ،به مقام علم و عمل برآمدن ،در انجام امور مشورت كردن و پرهيز از تكبر و ساير
رذايل اخالقي است.
البته مشورت بايد با اهلش باشد ،از اينرو حضرت موالي متقيان ميفرمايد سه كس را به
محفل مشورت راه مده :بخيل ،ترسو و حريص را ،زيرا بخيل ترا از احسان منصرف و از
تهيدستي و فقر بترساند ،ترسو روحيهات را در كارها تضعيف نمايد ،و حريص حرص را با
ستمگري در نظرت زينت دهد .و نيز ميفرمايد حرص و بخل و ترس هر يك صفتي است
جداگانه كه ممكن است فردي فاقد يكي از آنها باشد ،لكن سوءظن به خدا كه ناشي از فقدان
و يا ضعف ايمان است ،جامع اين صفات رذيله بوده چنين فردي ترسو ،بخيل و حريص است.
كسي كه اهداف غيرالهي دارد و مرادش از زندگي برتريطلبي و خودخواهي است ،چگونه
ميتواند متكبر ،خودخواه و حسود نباشد؟ اما فردي كه مقصودش از زندگي جلب رضاي
خداست ،اين نقايص را در او راهي نيست ،او وارسته از حب دنياست .بنابراين افرادي كه در
مبارزه با صفات رذيله موفق نيستند و از تكبر و حسد خود رنج ميبرند ،آنان از بررسي دقيق
نيت خود غافلند.
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الزمة اخالص در نيّت ،بررسي دقيق عوامل فرهنگي تشكيلدهندة افكار و روحيات و
نگرشهاي آدمي در زندگي است.
مجرّد رسوخ و استحكام يك فرهنگ در قوم يا جامعهاي ،دليلي بر اصالت و حقانيت آن
نيست .زيرا وقتي فرهنگي بر اعماق ابعاد رواني مردم نفوذ كند ،براي آنان به شكل عينكي
درميآيد كه با آن به انسان و جهان مينگرند .بررسي و تحليل بسياري از فرهنگهاي گذشته
و كنوني نمايانگر وجود مطالب و موضوعات بياساس است كه موانع بزرگي در مسير تكامل به
وجود ميآورد.
عوامل اين رسوب فرهنگي بسيار است از جمله رابطة به ظاهر مثبت آن امور به جهت
ضروري بودن بعضي از آنها در مقاطعي از زمان ،يا دوام و استمرار مطلوبيت برخي ديگر ،اما با
گذشت زمان ،نتوانستهاند خطا بودن آن را اثبات كنند و يا تعصب قومي سبب ناديده انگاشتن
آن خطاها و اشتباهات گرديده است .بسياري از اسيران بند شهوات نيز نتوانستهاند خويشتن را
از زنجيرهاي آن بيخردان آزاد كنند.
بنابراين كسي كه آماده ورود به مسير تكامل است ،بايد فرهنگ حاكم بر جامعة خود را
مورد تحليل قرار دهد و رسوبات بيدليل آن را كنار بگذارد تا موانعي در مسير حق به وجود
نياورد .اما متأسفانه اين فرهنگ به واسطة تقليد ،باالخص از بيگانگان ،حتي در مغزهاي بزرگ
و مقتدر چنان نفوذ كرده كه احتمال نميرود به اين زودي و آساني دست از گريبانشان بردارد
و آنان را به دست تفكر و تعقل بسپارد .قرنها در پي قرنها ميآيند و هنوز مقامات
مديريتهاي اجتماع ،غالبا به اين فكر نيفتادهاند كه چنين تقليد ،چه سدّ پوالديني در مسير
تكامل به وجود ميآورد.
اتصاالا توصيه قرآن مجيد و بزرگان دين به تفكر و تعقل ،محاسبه روزانه خويشتن و پند و
عبرت گرفتن از نتايج حركات گذشتگان است .البته اين توفيق نصيب كساني است كه در
بْْنَف َس ُْهْْ َلمْْْ َيَنَ َت ِفعْْْبِال َعق ِْل:
مْْ ُي َه ِّذ ْ
نْْ َل ْ
تهذيب اخالق و تزكيه نفس ميكوشند « َم ْ
»
آيندهنگري يكي از مهمترين عوامل رشد تكاملي است ،زيرا چنين حسابگري مستلزم
فعليت نيروهاي باطني است .بدون اين فعليت ،آدمي در لحظاتي زندگي ميكند كه عوامل
ناآگاهي او را از گذشته به حال حاضر انداخته و عوامل ناآگاه ديگر براي كشيدن او به لحظه
بعد دستاندركار است.

206

سفر به کعبه جانان

خداوند متعال در بسياري از آيات قرآن مجيد ،عقبنگري و حركت به قهقرا را توبيخ
فيْْ َيو ِم ِْهْْ َغ َد ُْهْْ َْوْ
بْْ ْ
فرموده است .حضرت اميرالمؤمنين(ع) دربارة انسان متقي ميفرمايدَْ « :وْْ ْرا َق َ ْ

نَ َ
ماْاَما َم ُْه :در روزي كه زندگي ميكند مراقب فردايش بوده و در حركت به پيش ،به آينده
ظ َْرْقُ ُد ْ
مينگرد».
گسيختن از گذشته و آينده موجب متالشي شدن وحدت حيات است .بسيج همه قوا
نسبت به آن دو و گسيختن از لحظه حاضر نيز سبب پيدايش خل بزرگي در مسير حق شده،
در اين حالت ،شناخت انسان نسبت به گذشته و آينده مانند خطور سايههايي از ذهن است.
اين بيتوجهي و گسيختگي ،در حقيقت بريدن است از معلولهاي امروزي كه علل آنها در
گذشته تحقق يافته ،و گذشتن است از علل كنوني كه معلوالت آنها در آينده تحقق مييابد.
اصل بسيار با اهميت ديگر ،تعلق پاداش و كيفر و اعتالء و سقوط شخصيت انسان بر
مبناي نيّت اوست كه از نوع فعاليتهاي مغزي و رواني است .نيّت يعني تصميم و آمادگي
اقدام براي نيل به هدف ،و ارزش آن مربوط به دو موضوع است :يكي هدف كه محرك انسان
به اتخاذ تصميم و اقدام است ،ديگري انگيزه كه مربوط به زيربناي مغزي و رواني است .اگر
انگيزه انسان ،كمالطلبي و خيرخواهي باشد ،نيّت داراي ارزش ذاتي است ،صرف نظر از اين
كه هدف شايسته باشد يا ناشايسته و به آن برسد يا نرسد .ولي اگر تصميم و اقدام ،شرطلبي و
پليدي دروني باشد ،چون زيربناي مغزي و رواني زشت است ولو اين اقدام به هدف خيري هم
منتهي شود ،باز بيارزش است.
اسالم نيز اصل مكافات را مربوط به انگيزة دروني ميداند :پيشوايان الهي فرمودهاند «اِ ْن َّ َماْ

وح ْلِل َج َس ِْد :رابطة
ل ْكَالر ِْ
ِّيات :محققا ارزش اعمال وابسته به نيات است»« .اَلن َِّي ُْة ْلِلْ َع َم ِْ
مال ْبِالن ِ ْ
االَع ُْ
ْ

باد :و با آنچه در
نيت با عمل مانند رابطة روح با جسد است»َْ « .وْْبِماْ ِفيْْالص ُدو ْرِْْتُجا ُْزْْال ِع ِْ

سينههاي بندگان است مكافات داده ميشوند»؛ زيرا روح فاسد را زيبايي بدن نميتواند اصالح
كند ،ولي زشتي جسد به واسطة زيبايي روح از بين ميرود.
از نتايج مهم مكافات بر مبناي نيّت ،ريشهكن شدن يأس و نوميدي و احساس شكست از
عدم نيل به هدف است ،كه افراد معمولي را افسرده و تباه ميسازد .اين اشتباه بزرگ و
جبرانناپذير ،ناشي از آن است كه آنان سعادت را در تحقق فيزيكي اهداف و تجسم محسوس
خواستهها در برابر ديدگانشان ميپندارند ،و لذا با وجود تحمل زحمات فوقالعاده و عدم نيل
به هدف ،خويشتن را به شكست محكوم مينمايند.
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آنچه را قرآن مجيد به عنوان ارزشهاي انساني ياد كرده ،بسيار است از جمله :عمل
نْ َاتَي ْالل َْهْب َِقلبْ ْ َسليمْ :روز
ُون ْْاِالْ ْ َم ْ
ال ْ َبَن َْ
ع ْمالْ ْ َْو ْ ْ
ال َيَن َف ُْ
صالح ،مسابقه در خيرات و قلب سليم « َيو َْم ْ ْ
قيامت ،روزي است كه نه مال انسان را سودي دهد و نه فرزندان ،مگر كسي كه با قلب سليم
به پيشگاه الهي آيد».
نتيجه همه ادلّة عقلي و نقلي اين است كه اسالم اصل مكافات را بر مبناي انگيزة دروني
 .انگيزة الهي را مراتبي
دانسته،
است ،افرادي از انگيزه الهي برخورداري بيشتري دارند كه از مراتب وااليي از فرهنگ الهي
بهرهمند باشند .در اين طريق ،سرمشق رهرو الهي ،تعاليم عاليه بزرگان و تبعيت از فرامين
ايشان است.

از جمله فطريات انسان همانا تجددطلبي ،نوخواهي و حركت به سوي كمال است .سالك
بايد تا آخرين نفس در هر آني پيشرفت نمايد ،هم از نظر ايمان و نورانيت قلب و هم از لحاظ
علوم و معارف حقّه .البته براي خريداري اين گوهرهاي الهي ،سرمايهاي الزم است و در اين
ميان ،بزرگترين سرمايه سالك ،عمر اوست .لكن اين سرمايه پايدار نبوده ،هر آني در كاهش
است و چه بسا معادلي به جايش قرار نگيرد.
بزرگان فرمودهاند :هرچيزي كه از دست رود ،امكان حصول مجدّد آن هست جز عمر
گذشته كه هرگز آن را بازگشتي نباشد .اتالف اين سرمايه عظيم الهيه حسرتها در پي دارد،
حتي كسب معادل آن هم مغبونيت است مگر اين كه آدمي در قبال آن ،موفق به اكتساب
گوهر باالتري گردد و شب و روز مدام معنويت و نورانيتش فزوني يابد .آري ،حركت به سوي
كمال ،فطري است مشروط بر آن كه انسان فطرياتش را پاك و مقدس بدارد و االّ حركت و
تمايلش نزولي است.
برخي كوتهنظران ضرورت حركت تكاملي را در تغيير و تبدّل ظاهري جسته و بدان
افتخار مينمايند ،در حالي كه هر تغيير و تجدد و نوخواهي ،وسيله پيشرفت و تكامل نيست.
تغيير و تبدّل در شئون ظاهري وقتي تكامل محسوب ميشود كه توأم با معنويات باشد وگرنه
در معني تنزّل است.
اگر سالك طريق حق بر طبق احكام الهي و اوامر و ارشادات استاد الهي حركت كند،
مسلما بدون وقفه و مانع پيش ميرود و هر روز بر مراتب ارادت و طلب و عشق او افزوده
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ميشود .توقف در حال و وضعي ،حتي تساوي دو روز ،دليل مغبونيت فوقالعاده است ،لذا
بزرگان فرمودهاند :بدا به حال كسي كه امروزش با ديروز او برابر باشد .ايكاش در آن موقع
انسان در يك حال توقف نمايد و نورانيت آن مرتبه در او ثابت بماند ،لكن ثبات يا افزايش
نورانيت آن ،مستلزم تداوم طلب است.
وقفه معنوي را علل بسياري است ،ولي مهمتر از همه توقف در يك حال يا كاهش
نورانيت ،از دو جهت سرچشمه ميگيرد :يكي اتكاء به عقل و معلومات خود به تصور وصول به
مقصود و در نتيجه بازماندن از كسب فيض از منبع ديگر .ديگري ترك منبع الهي در اثر
وساوس شيطان و نفس ،و يا توجه و تمايل به منبعي نازلتر از اوّلي.
در اثر وسوسه شيطان و اغواي نفس ،بسا كه انسان از اصل اعراض نموده به سوي فرع
حركت كند ،بلكه در مراحل بدتر ،از حق اعراض و به باطل اقبال نمايد ،اين تخيالت سبب
وقفه و تنزل ميگردد .بنابراين وقتي تساوي دو روز حكايت از مغبونيتي فوقالعاده دارد ،پس
مراتب نازلتر و بدتر از آن چگونه خواهد بود!
مصونيت از وقفه و تنزّل منوط است به عدم اكتفا به ظواهر و مالحظه مغز و باطن امور ،و
اين مهم بدون اخذ علم از سرچشمههاي اصيل باطني و معنوي امكانپذير نيست .آن منابع،
حضرات انبياء و اوصياء عليهمالسالماند و در غيبت آنان ،بار سنگين امانت بر دوش حضرات
اولياء است .گرچه پذيرش آن امانت در اصل و معني نسبت به همة ابناء بشر صادق است ،لكن
عمالا شرايط آن امانتداري در همه جمع نبوده و فعليت ندارد.
انجام هر امر الهي مستلزم حصول شرايطي است كه از جملة آنها ،آشنايي و وقوف به
اصول و فروع و كليات و جزئيات آن امر است .البته صِرف آشنايي به آنها بدون اتصال اصول و
فروع به يكديگر ،نميتواند مثمر ثمر باشد.
منبع اصيل الهي ،آن شخصيت واالمقامي است كه به اصول و فروع امور آشنا و به ارتباط
آنها با هم واقف بوده و تمام حركاتش آميخته با چنين علم و معرفتي است؛ مسلما او همان
فرد واجد شرايطي است كه بار سنگين امانت الهي را پذيرفته است.
طالب حقيقي بايد با استمداد بصيرت از درگاه الهي به توفيق حق آن هادي اصيل الهي را
بشناسد و در حدّ كمال از او تبعيت و كسب فيض نمايد ،تا از وقفة معنوي مصون شده ،مدام
در حال ترقي باشد .نتيجة اين استفاضه ،خدمتگزاري است
از جمله ساير علل وقفة معنوي و بازماندن از موفقيت و وصال به حقيقت ،اكتفا به
موفقيتهاي مقدماتي ،خستگي و عدم تعقيب امر است .در اين راه ،صبر و تحمّل و مقاومتِ
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خستگيناپذير و حوصله بسيار الزم است .سالك بايد به ظرايف و دقايق اين راه توجه نمايد از
جمله اين كه:
اول  -صبر علتي است براي وصال.
دوم  -عالم عرفان ،طريقتي است كه اهمال و تصرف در آن ،علتي است براي ايجاد موانع
در وصال.
سوم  -اندك تغافلي در عالم عرفان ،عاملي است براي دور ساختن راه مقصد.
چهارم  -در عالم معرفت ،تغيير نيت ،سببي است براي كاهش اثرات معني در روح.
پنجم  -جايز نبودن تصديق و تكذيب جز در مقام يقين.
ششم  -ميسّر نبودن حصول يقين در تصديق جز از طريق رؤيت آثار معنوي.
هفتم  -معلوم نگشتن ادراك يقين در تكذيب جز از طريق آثارش ،كه در صحيفه عقل
اثري از آن نباشد.

در بين اشياء ظاهري و باطني ،بعضي قابل تجزيهاند و برخي غيرقابل تجزيه .حيات آدمي
حقيقتي است تجزيهنشدني كه ابعاد متنوع آن ،مانند واحدهاي متشكل در يك مجموعه
پيوسته و مرتبط در يكديگر مؤثرند .نيروي مهم و حياتي تعقل نيز از اين اصل جدا نيست و
لذا بدون هماهنگي با ابعاد دروني انسان ،ناقص بوده پاسخگوي مقاصد مورد انتظار از تعقل
نخواهد بود .استماع پاسخ حقيقي از زبان عقل ،منوط به هماهنگي آن با نيروهاي ديگر است.
اراده ،اين نيروي اصيل حيات آدمي نيز بدون انديشههاي واقعبينانه ،منتج نتايج منطقي
نخواهد بود ،بلكه بسان حركت ماشين بدون هدايتكنندهاي است در پرتگاه و سراشيبي ،كه
موجوديت آدمي را به درههاي هولناك نابودي سقوط ميدهد.
بنابراين ،هماهنگي بين تعقل و اراده و ساير نيروها ضروري است ،تا آنجا كه ظهور صفات
حميده به سبب ارتباط و هماهنگي اين نيروها است و صفات رذيله ،معلول عدم ارتباط آنها.
سالك بايد آگاه باشد كه عمر خود را با مرور زمان ،قطعه قطعه نكرده و هريك را به
برههاي از زمان نسپارد ،بلكه با استمداد از خدا ،مراتب بصيرت خود را به حدّ اعلي رساند .او
بايد در پيشگاه الهي عهد كند كه بدون ارتباط و هماهنگي با نيروهايِ ديگر وجوديش ،هيچگاه
اراده و تعقلي ننمايد ،چرا كه در آن صورت ،حصول معني يا تجلّي آن محال است.
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آري ،هرگز معني با رياكاري ،ظاهرسازي ،خودبيني و خودپرستي نميسازد و هر قيافهاي
كه اين اشكال را به خود گيرد ،به زودي مقاومت خود را در برابر آگاهيها و واقعبينيهاي
ياءْ َي ِ
فْ َعماْتَح َت ُْهْ َْوْاِذ ْاْ
ش ْ
الر ِْ
مردم از دست داده و واقعيات پشت پرده آشكار خواهد گشت« .ثَو ُ ْ
بْ ِّ

كْْعارْ :لباس ريا ،لباسي است شفاف كه زير خود را نشان ميدهد ،اگر تو آن را
سْْب ِِْهْْ َف ِان َّ َْ
تَل َب ُْ
پوشي قطعا برهنه و عرياني» .سرانجام رياكاران آبروي خود ببرند ،آنان بيش از آن كه ديگران
را بفريبند ،خود را فريب داده ،دست به يك خودكشي تدريجي روحي زدهاند.
از عدم ارتباط و هماهنگي اين نيروهاست كه برخي دنيا را مطلوب مطلق ميدانند ،غافل
از اين كه دنيا همچو سايه گستردهاي است كه به سرعت برچيده شده ،ديگر چيزي از آن
مشهود نباشد .البته اين نه به معناي بياعتنايي به زندگي دنيوي ،كه قرار دادن آن در مسير
زندگي اخروي و برخورداري از اصالتي است كه ابديت محصول آن است.

در اين
مقام است كه آهنگ نتهاي طبيعت را ميشنوي ،ولي با گوش شنواي عقل سليم و وجدان،
نه با اين گوش مادي كه به وسيله بيبند و باري در اشباع شهوات ،و عشق به مقام و شهرت و
خودپرستي ،حساسيت و شنوايي خود را از دست داده است.
خوشا به حال مرداني كه ارتباط و هماهنگي ابعاد حيات آنها در حد اعلي است ،آنان
مسلما اين نتهاي طبيعت را در حد اعلي ميشنوند .نتيجة اين انجذاب خالصانه ،استقامت
است .در اين مقام است كه ديگر هوي و هوس ،معبود انسان نبوده تاريكيها مبدل به
روشناييها گشته ،موجوديت او مغلوب دشمنان ظاهري و باطني نشود .در اين مقام است كه
اريْ
نْْاَسر ْ
خالصْْ ِسرْْْ ِم ْ
ُْ
اسرار الهي در او متجلي گردد ،چنان كه در حديث قدسي آمده «َْا ِال

بادي :اخالص س ّري است از اسرار من ،آن را در قلب بندهاي به
ْ
نْ ِع
ت ْ ِم ْ
نْاَح َبَب ُْ
ب ْ َم ْ
اِس َتو َْدعتُ ُْه ْ َقل َ ْ
وديعت مينهم كه دوستش دارم» .آري ،صاحبان اخالص ،داراي س ّر خدايند و نور الهي در دل
آنان متجلي است .چنين اخالص فراتر از معناي ساده و متداول آن ،معلول فعاليت واالي روح،
به سبب درگذشتن از اميال نفساني است .اين اخالص از آن كساني است كه نيروها و ابعاد
اصيل حياتي آنها هميشه در ارتباط با هم و هماهنگند؛ اخالص حقيقي از آن اهل تعليم و
تربيت است.
اخالص به معني عاليه آن ،كه در اولياء الهي متجلي است ،مستلزم عنايت رباني است.
ُمْ
خداوند تبارك و تعالي هركه را اخالص عنايت فرمود ،تعليمش هم داد « َْو ْات َّ ُقواْالل َْه ْ َْو ْ ُي َعلِّ ُمك ُْ
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الل ُْهْْ:و از خدا پروا كنيد ،و خدا بدين گونه به شما آموزش ميدهد» .بنابراين اخالص ،يگانه
عامل اليروبي چشمهسارهاي دروني است كه با پاك شدن آنها ،انبوه معرفتهاي ناب در درون
انسان متجلي ميگردد .اخالص ،آن روح قدسي است كه انسان را از قهر طبيعت و فراز و
نشيبهاي دنيا و رويدادهاي متنوع و حوادث ناگوار ميرهاند.
بزرگان چنين فرمودهاند :بترسيد و اجتناب ورزيد از كساني كه ابعاد روحاني ايشان با
يكديگر هماهنگي و ارتباط ندارد .قسمي از ايشان مردماني هستند كه تمام انرژيهاي مغزي و
رواني خود را در راه سود ديگران به كار مياندازند ،بدون آن كه خود از آن سودي برند .چنين
فعاليت معلول تفكر الهي و اخالص نيست.
 .اما انساني كه در برابر جوامع بشري خود را متعهد
الهي ميداند ،از هيچگونه خدمت و فداكاري دريغ ننموده در تبادل آن ،انتظار عوض و بهايي
ندارد ،زيرا
اخالص در انديشه اگر به كمال رسد ،واقعيات را قابل شهود سازد و از آميختن حق به
باطل جلوگيري كرده ،مراتب بصيرت انسان را به كمال رساند .متأسفانه نابينايان كه اثري از
بصيرت در آنها مشهود نيست ،ميخواهند بينايان را معالجه كنند ،حتي آنان بينايي بينايان را
بيماري تلقي كرده براي ايشان دارو و درمان تعيين ميكنند!
اي سالكين الهي ،در اخالص بكوشيد و بدانيد زماني كه اين اخالص شما را عنايت شود،
در مقام امتحان قرار خواهيد گرفت ،البته اين مقام و منصب را به هركسي ندهند .بايد در حدّ
اعلي خود را براي امتحان آماده كنيد و در آن مقام هم خود را به خدا بسپاريد.
ها :با
الص ْ
ح ْ
حضرت موليالموالي به خداي خويش چنين عرض ميكند « َْ
ناْْاِخ ُ
ش َ
هادةْْْ ُمم َت َ
اخالصي امتحان شده به خدا شهادت ميدهم» .سالك الهي ،طالب چنين اخالصي است ولي
در قبال اين درخواست ،با كمي تفكر اين ندا به گوش دل رسد كه :اي بنده ،اگر طالب چنان
اخالصي ،از حوض محدود طبيعت بيرون آي.
اگر انسان از حوض محدود طبيعت به درآيد ،و پا به اقيانوس اليتناهي بُعد روحاني
گذارد ،دريابد كه ورود بدان ،نه تنها سبب خشكيدن آن حوض نگردد ،كه او را به اقيانوس
اليتناهي بُعد روحاني پيوستگي داده و در مسير «اِناْلِل ِْه ْ َْوْاِناْاِ َلي ِْهْ ْر ِ
ونْ:ما از آن خدا هستيم
اج ُع َْ
و به سوي او باز ميگرديم» حركت دهد .چنين انساني قابل انحراف نيست ،چه بر طبق آيه
صريح قرآن ،مخلَصين را نميتوانند مغلوب كنند و شستشوي مغزي بدهند.
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طالب حق اگر به عهد خود وفا كند ،چشمهسارهاي دروني به مفاد آية كريمه

م ْا َد َْمْ
« َْو ْ َعلَّ َْ

هاْْ:و خدا همه اسماء را به آدم آموخت» كه منابع علم خداست ،اليروبي شده
كلَّ ْ
االَس َْ
ماءْْ ُ
خداوند تبارك و تعالي درد و درمان زندگي را به او روشن خواهد فرمود

التَش ُع ُْرْ
كْ َْوْ ْ
كْ ِمن َْ
« َد ْوا ُئ َْ

التََب ُص ُْر :دواي درد تو از توست ولي نميفهمي ،و درد تو از توست ولي
كْْ َْوْْ ْ
كْْ ِمن َْ
َْوْْ ْدا ُْئ َْ
نميبيني».

عدالت از جمله مهمترين عوامل محرك الهيه ارادت و اشتياق و محبت است .چنان كه در
فصول قبلي گذشت ،تمام صفات حميده متمركز در عدالت است ،ولي نكته مهم مبدأ شروع و
روش كاربرد آن است.
انسان الهي بايد به چگونگي ارتباط خود با ديگران و بررسي ميزان و مباني آن دقت
نمايد .اصوالا ميزان الهي در ارتباط با انسانها چيست؟ مسلما صِرف تشكل زندگي اجتماعي را
اين توانايي نيست ،زيرا مبناي آن بر عدم مزاحمت و هماهنگي قوا و استعدادها براي بهزيستي
در زندگي مادي نهاده شده است .به اعتراف متفكران علوم اجتماعي و فلسفه حقوق ،تاكنون
اين تشكل نتوانسته گامي در راه تكامل بردارد.
قوانين برآمده از اين سازماندهي اجتماعي ،توان تربيت روحي و معنوي انسانها را ندارد،
به طوري كه مثالا حس طغيانگري را از درون آنان بزدايد تا نيازي به تهديد كيفري و عامل
جبري نباشد .چنين قوانين معمولي را آن قدرت تربيتي نيست كه صدق و صميميت و خلوص
انساني را در ذات آنها شكوفا نمايد.
پس ميزان الهي در روابط انساني نميتواند بر مبناي خواستهها و تمايالت حيواني قرار
بگيرد ،زيرا اينها همه مختلكننده حيات الهي انسان است .ميزان الهي مقولهاي از سنخ
پديدههاي عالم طبيعت نميباشد ،چه اين پديدهها را از جانهاي انسانها و از عالم تكامل
خبري نيست.
چنان كه حضرت اميرالمؤمنين به فرزند
»
«
خويش ميفرمايد:

ِكْماْتُ ِ
بْلِنَف ِ
كْ
س َْ
ح ْ
ِبْلِغَير َْ
ِكْ َفاحب ْ
نْ َغير َْ
َكْ َْوْ َبي َْ
اناْفيماْ َبين َْ
ميز ْ
كْ ْ
َيْاج َعلْْنَف َس َْ
«ياْ ُبَن َّْ

ها ْ :اي فرزند من ،در ارتباط با انسانها ،نفس خود را ميزان قرار ده .آنچه را
َْواكْ َر ْه ْ َل ُْه ْماْ تَك َر ُْه ْ َل ْ
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براي خويشتن دوست داري به ديگران نيز دوست بدار و آنچه را كه بر خود نپسندي به
ديگران روا مدار» .اين است درخشندهترين عوامل تكامل در ارتباط با انسانها.
براي اجراي عدالت حضرت امير مؤمنان(ع) ميفرمايد:

يْ
لْ َعدل ِ ِْهْنَف َْ
كانْا ََّو ُْ
لْ َف َْ
«اَل َز َْمْنَف َس ُْهْال َعد َْ

نْنَف ِس ِْه :كسي كه خود را ملزم به اجراي عدالت نموده ،اولين مرتبة عدالتش ،نفي هوي
یْ َع ْ
ال َه ْو ْ
از نفس خود است» .بايد ابتدا با مراقبت از خويشتن به اجراي عدالت دربارة خود پردازد وگرنه
توفيق اجراي عدل نيابد .تعليم و تربيت و قيام به اصالح امور ،از ناحيه واجدين شرايط
سزاست .هيچ متفكر و مكتبي را انكار اين معنا نباشد كه «فرد يا شيء فاقد حقيقت ،نميتواند

مُعطي آن حقيقت باشدِ ْ:
دْ َّ
الْ ُيعطي».
يءْ ْ
الش ِْ
فاق ُْ
بنابراين ،مهمترين و ضروريترين واقعيات براي فرد و جامعه و مديريتهاي جوامع،
حقيقت خود است.

وقتي هواي رياست و زعامت ،بر زمامداران جوامعي غالب است ،و تحكيم اريكة قدرت
خود را در تهيه وسايل ارضاي هوي و هوس ديگران ميجويند ،آنان چگونه توان ارشاد و
هدايت سايرين را دارند؟!
فردي كه با سابقة معرفت و عادالنه دربارة خود عمل نميكند ،اگر به جايي رسد كه تمام
حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و حكما و آثار و كتب ارشادي را هم در دسترس او بگذارند،
سودي برايش نخواهد داد! همچون طلوع هزاران خورشيد به جاي يك خورشيد تا يك اعمي يا
خفاش ببيند ،يا تهيّه نمودن هزاران عصاي محكم براي كسي كه فاقد دست و پاست!
سالك بايد از نيروهاي الهيهاي كه در نهاد او به وديعه گذاشته شده بهره گيرد «ْاِعل َُمواْ َان َّ ُْهْ

الْْ ْو ِ
ُونْْ َل ُْهْْ ِمنهاْ ْو ِ
یْْنَف ِ
نْْ َغيْ ِْرهاْ ز ِ
ظْْ َْوْْ ْز ِ
اعظْ:
اج ْرْْ َْوْْ ْ
ُنْْ َل ُْهْْ ِم ْ
اج ْرْْ َلمْْْ َيك ْ
اع ْ
تيْْ َيك َْ
ح ْ
نْْ َعل ْ
مْْ ُي َع ْ
نْْ َل ْ
َم ْ
س ِْهْْ َ
بدانيد كسي كه بر خود اهميت ندهد و از خويشتن بهرهبرداري ننمايد ،و از درون برايش
پنددهنده و جلوگيريكنندهاي از انحرافات نباشد ،در اين صورت او را نه واعظي باشد و نه
بازدارندهاي از زشتيها».
پس ،بر سالك الهي است كه بيش از همه مراقب خود باشد ،كه بزرگان دين فرمودهاند:
« َف َا َ
ن ْنَف ِس ِْه ْلِنَف ِس ِْه :انسان رشديافته كسي است كه از خود براي خويشتن بهرهبرداري
ذ ْام ُْر ْء ْ ِم ْ
خ َْ

كند» .كساني كه به اين مرتبه نرسيدهاند ،تمام حركاتشان بياساس ،چشماندازشان بيمعني و

214

سفر به کعبه جانان

اعمالشان تحت تأثير عوامل جبري يا شبه آن است و هالكتشان حتمي .از اينرو حضرات
ِفْْ َقد َر ُْه :كسي كه خود را ،يا
ِفْْنَف َس ُْه» و يا « َلمْْ َيعر ْ
َكْْام ُْر ُْءْْ َلمْْْ َيعر ْ
معصومين(ع) ميفرمايند« :هَ ل َْ
قدر و منزلت خويش را نشناخت به هالكت رسد» ،و متقابالا فرمودهاند:

دْ
فْْنَف َس ُْهْْ َف َق ِْ
نْْ َع َر َْ
« َم ْ

یْغا َي َِْةْ ُك ِّلْ َمع ِر َف ْةْ َْوْ ِعلمْ :كسي كه خود را شناخت ،به نهايت هر علم و معرفتي رسيد».
یْاِْل ْ
انَ َته ْ
تجلي اين معرفت در وجود سالك بايد به صورت اجراي عدالت مشاهده شود ،عدالت در
حق خود و ديگران ،هم نسبت به امور ظاهري و مادي و هم نسبت به امور معنوي و باطني.
بسا افرادي كه در امور ظاهري عدل ميورزند ،لكن در امور معنوي و باطني بر خود ستم
ميكنند ،چنين افرادي ستمديدة خويشتن هستند .تا فردي عالوه بر خويشتن ،نسبت به
ديگران هم عدالت را ظاهرًا و باطنا اجرا نكند ،هنوز در سلك عادالن به شمار نيايد.
مجاهد الهي و عادل حقيقي هميشه با دشمنان ظاهري و باطني در مقام مبارزه است و
نسبت به خود و ديگران عدل ميورزد .خداوند متعال در آيات فراواني اين مردان الهي و
قهرمانان به آزادي رسيده را در عاليترين حد تعظيم و تمجيد نموده ،آنان را زندههاي
كْ
جاويدان و در رديف حضرات انبياء و صديقين به شمار آورده است ،از جمله ميفرمايدَ « :ف ُاولئِ َْ
م ْالل ُْه ْ َعلَيهِ مْ ِ
حين :اين عاشقان تعهد برين،
اء ْ َْو ْالصال ِ َْ
د ِْ
ديقين ْ َْو ْالش َه ْ
َْ
الص
ن ْالنَّبي َْ
ْم َْ
ذين ْاَن َع َْ
ع ْالَّ َْ
َم َْ
ن ْ َْو ْ ِّ
همراه پاكاني از انبياء و صدّيقين و شهداء و صالحين هستند كه خداوند تبارك و تعالي
نعمتهاي خود را در حق آنان به اتمام رسانيده است».
مردان الهي عالوه بر اين مراتب ،مردم را نيز در جهت عدالتورزي در حق خود و غير،
ارشاد و هدايت نمودهاند .آنان تكاپوي جدّي در زندگي براي استخراج حيات معنوي از طبيعت
و گرفتن حق حيات از انساننماهاي ضد بشريت و احياء عدالت را به حدّي واجب و ضروري
دانستهاند كه تنفس هوا براي ادامة زندگي.
فردي كه بر خويشتن عدل نورزد ،توقع برخورداريش از عدالت ديگران ،خيالي بيش
نيست .چه،
فرد يا
جامعهاي كه خود را از اين مجاري بيرون كشد و همة شئون حياتي وي دستخوش
وابستگيهاي گوناگون گردد ،او با از دست دادن حق اختياري ،ستمديدة خويشتن است و
توقع عدالتورزي ديگران دربارة او نارواست و اين شكست بنيادين ،شكستهاي بيشمار
ديگري را در پي دارد.
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بنا به مفاد آيات قرآن ،حق يك پديده فيزيكي نيست كه رابط بين آدميان با طبيعت و
همنوعان باشد ،بلكه عامل تكاملي در برهههايي از زمانهاست كه به وسيله عقول سليم و
وجدانها و حضرات انبياء و اولياء و ديگر پيشتازان مسير تكامل آشكار و گوشزد ميشود ،و
برخورداري از آن تماما مربوط به فعاليت ذاتي خود انسان است.
مردان الهي همواره در ميان انبوه تمايالت و خواستههاي طبيعي ،مانند آب زالل در يك
كوه خشك و پرصخرهاند .آنان بسان مشعلهاي فروزان بر سر راه كاروان بشري ميدرخشند،
هرچند هواداران باطل درصدد خاموش کردن آنها برآيند ،اما به علت وابستگي به مشيت خدا،
قادر به از بين بردن آن نيستند.
بدون ارشاد و راهنمايي وحي الهي و هاديان طريق حق ،غالبا بشر نحوة كاربرد قوا و
امتيازات ظاهري و باطني الهي را نميتواند دريابد؛ چه اين امتيازات در اثر تفكر و كوشش
براي او حاصل شده باشد و چه بدون آن ،نتيجة اعطاء الهي باشد .اما وحي الهي نحوة كاربرد و
كيفيت استفاده و مراتب مثبت و منفي و سود و زيان مادي و معنوي آن را به درستي و حق،
مشخص و توجيه مينمايد از جمله اين امتيازات ،نيرو و توانايي است ،چه ظاهري باشد و چه
باطني.
بنا به آيات قرآن مجيد ،آهن سرد و سخت با اعجاز غيبي در دست حضرت داوود
عليهالسالم نرم و قابل انعطاف بود .خداوند تبارك و تعالي حكمت اين امر را چنين بيان
ُونْ
يْْبِماْ تَعْ َمل َْ
حاْْاِن ْ
السر ِْدْْ َْوْْاع َملُواْ صال ِ ْ
ِغاتْْ َْوْْ َق ِّدرْْْ ِف ْ
لْْساب ْ
َنْْاع َم ْ
ديدْْا ِْ
ح َْ
يْْ َّ
ميفرمايدَْ « :وَْْْالَّناْ َل ُْهْْال َ

َبصيرْ :ما آهن را در دست او نرم گردانيديم و فرمان داديم كه از آن زرههاي وسيع و رسا با
حلقههاي هندسي شده و روزنههاي هماندازه و مناسب بساز ،و همه شما كارهاي شايسته
انجام بدهيد كه ما به آنچه ميكنيد بيناييم».
حا» يعني به وسيله آهن بايد كارهايي انجام
اين كه در آخر آيه ميفرمايدَْ « :و ْاع َملُواْصال ِ ْ

بدهيد كه مورد استفاده عالم بشريت واقع گردد .و نيز ميفرمايد:

فيهْ َباسْْ َ
ديدْ
ش ْ
ديدْ ِْ
ح َْ
« َْوْاَن َزلنَاْال َ

ْو ْ َم ِ
س :آهن را فرو فرستاديم كه در آن آسيبي سخت است و منفعتها و نعمتها براي
ع ْلِلنا ِْ
ناف ُْ
َ
مردم» .يعني انسان ميتواند به وسيله آهن ،سالحها و وسايلي بسازد كه با آنها خدمات الهي و
شايسته به عالم بشريت انجام دهد كه منافع اخـروي و دنيـوي انسانها در آن باشد ،نـه
وسايل و سالحهاي تخريبي و كشنده كه دنيا را تخريب كند و مظلومان را زير ستم خود قرار
دهد.
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بنابراين قرآن مجيد نحوة كاربرد و كيفيت استفاده از نيروي سياسي و توانايي مادي و
معنوي را براي همه تبيين نموده و خط مشي را در اين سانحه سنگين آشكار نموده است.
امروزه علم بشري عموما در خدمت سودهاي زودگذر دنيوي است ،هم در ساختن
اسلحههاي تخريبي و كشنده تالش ميكند و هم در عرضة آن به متقاضيان؛ به خصوص با
آغاز نبردي بين دو گروه و شعلهور شدن آتش جنگ ،بازار اسلحه گرم و پر رونق ميگردد.
وظيفه مسلمين در مقابل جنگ دو گروه ،ولو غير مسلمان و باطل ،چيست؟ آيا ميتوانند
به آنها اسلحه بفروشند؟ حكم اسالم اين است كه به هر دو گروه ،اسلحه دفاعي فروخته شود
نه اسلحه تخريبي و كشنده .چنان كه در روايت است كه شخصي از حضرت صادق(ع) پرسيد:
اگر ميان دو گروه باطل نبردي آغاز شود ،آيا ما ميتوانيم به آنها اسلحه بفروشيم؟ آن مفسّر و
مبيّن واالمقام قرآن فرمود :به هر دو گروه اسلحه بفروش ،اسلحه دفاعي نه اسلحه تخريبي و
كشنده.
اگر كسي با تبعيض يا طرفداري از نژاد خاص يا حزب و تودة معيّني ،يكي را بر ديگري
ترجيح دهد ،ستم كرده و از فرمان الهي سرپيچي نموده و در حقيقت ،استكبار را تقويت نموده
است .انسان عادل و آزاده موظف است براي پاسداري از جان و مال مردم و جلوگيري از
تخريب و آدمكشي ،به هر دو گروه اسلحه دفاعي بفروشد ،به حدي كه حافظ جان و مال آنان
شود.
(ع)
حضرت اميرالمؤمنين علي در فرماني كه به مالك اشتر صادر فرموده ،در آن نامه
مقدس ميفرمايد :اي مالك! مانند درندة خونآشام به مردم حكومت مكن .زيرا ايشان يا
مسلمانند كه با تو برابر و برادران ديني تو هستند ،يا غير مسلمانند كه با تو برابر و همنوع تو
هستند ،در هر حال بايد با ايشان به عدالت رفتار كني.
آن بزرگوار نحوة كاربرد نيروي سياسي را در مدار عدالت دانسته و نحوة استفاده از آن را
در قلمرو عدالت محصور كرده است .حتي با افراد غيرمسلمان و باطل نيز بايد به عدالت رفتار
شود .البته اين عدالت در مرتبة اعلي از آنِ قهرماناني است كه از تعليم و تربيت عاليه الهي
برخوردار گرديدهاند.
بنابراين توصيه اكيد آيات قرآني به گرفتن حق و اجراي آن در زندگي ،مستلزم تعليم و
تربيت است .حق ،چيزي نيست كه خود آيد و دست انسان را بگيرد و او را به تبلور دادن حق
در جامعه وادار نمايد .براي تحقق حق ،تعليم و تربيت ،اجتناب از ستم و تعدّي ،گذشتن از
طوفانهاي هوي و هوس و مبارزه با خودخواهي ضرورت دارد.
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عادل كسي است كه نگذارد حق خود و ديگران ضايع گردد ،و همواره با ستمكاران به
مبارزه پردازد .اما وصول حق در همه شرايط و نوسانهاي حياتي ميسر نيست ،بايد
نوسانهايي صورت گيرد و شرايطي فراهم شود .از اينرو بزرگان فرمودهاند :در گرفتن حق،
شتابزده نباشيد ،بگذاريد شرايط آن جمع شود ،سپس به گرفتن آن قيام كنيد.
در ورود به حوزة واالي حق است كه نور الهي در درون سالك متجلي ميگردد .الزمة
دفاع از حق خود و غير و اجراي عدالت ،آمادهسازي خود براي مبارزه است ،لذا حضرت
الْبِالجِ ِّْد :حق جز با جدّ و جهد دريافت نشود».
قْْاِ ْ
ح ْ
ال ُيد َر ُْ
اميرالمؤمنين ميفرمايدَْ « :وْ ْ
كْال َ
آيات بسياري مبيّن مرتبة اعالي پيوستگي حق با جهان هستي و نظم آن است

عْ
« َْوْ َل ِْوْات َّ ََب َْ

ن :اگر حق ،پيروي هويهاي آنان كند،
نْْفيهِ َّْ
ضْْ َْوْْ َم ْ
اتْْ َْوْْاالَر ُْ
مو ُ ْ
الس ْ
واءهُمْْْ َل َف َس َد ِ ْ
قَْْْاه َْ
ح ْ
تْْ َّ
ال َ
هرآينه آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست فاسد شود» .بنابراين حق ،آن نيروي الهي است كه
سرانجام باطلكاران،
ِ
بنياد جهان هستي روي آن استوار است ،و باطل را بر آن راهي نيست و
تباهي و نابودي است.
آري ،پاسخ عملي ستمكاراني كه حقايق و واقعيات را امواجي از خواستهها و تمايالت خود
ميپندارند ،فشار جبر قوانين است كه از همه طرف ايشان را احاطه كرده است .آنان با
سرخوشي از هواهاي خود و با اتكاء به قدرت كاذب خويش در مقام مواجهه با آن قوانين به
مبارزه پردازند ،ولي سرانجام همانند برگهاي خزانديده ،در برابر بادهاي طوفاني مغلوب و
تسليم گردند.
اما ناتواني انسانها در حفظ حقوق حيات در برابر نيرومندان و ستمگران ،جريان بس
دردناكي است كه هر جامعهاي در گذرگاه تاريخ ،كم و بيش با اشكال مختلف آن مواجه است.
درد ناشي از درو كردن جانهاي آدميان كه جلوهگاه مشيت خداست ،در درون پاك مردان
الهي زبانه ميكشد .آنان براي عالج آن ،از جان خويش گذشته مانند شمع فروزاني ،هستي
خود را ذوب و مسير انسانها را روشن نموده و مدام هشدار ميدهند كه:
اي رهروان طريق حق ،اي مربيان جامعه و معلمان الهي ،اي مبارزين حقيقي! خداوند
تبارك و تعالي تكليف مااليطاق تعيين نفرموده ،پيش از آن كه اعمال زشت همه را فراگرفته و
وقاحتها از البالي سطوح زندگي باز شود و همه را به روز سياه بنشاند ،به خود آييم و در
پاكسازي اوراق حيات بكوشيم .پيش از آن كه وجود ما از استعدادها و نيروها خالي شود و
سرمايههاي زندگي ،سكه به سكه در بازار هوي و هوس مستهلك شود ،از خواب غفلت بيدار
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شويم و ديگران را نيز بيدار نماييم كه روز تجسم اعمال ،روز وحشتناكي است و ندامت سودي
ندهد.
بدانيم سعادت در انتظار كسي است كه به خواب غفلت فرو نرفته و دست فرشته بيداري،
گهوارهاش را ميجنباند ،و شقاوت ابدي در كمين فردي است كه در خواب عميق غفلت،
آرمانهاي زندگي خود را ميجويد.
كسي كه با برخورداري از عشق برين الهي در جاذبة كمال به تكاپو درآمده ،مگر ميتواند
كه در بيخبري بيارامد و از پاكسازي رسوبات اعمال دست بردارد؟! او مدام نظر به آية شريفه
يْ :درباره روح از تو ميپرسند بگو روح از امر پروردگار
وح ْ ِمنْْ اَم ِْر ْ َربْ ْ
ل ْالر ُْ
وح ْقُ ِْ
ن ْالر ِْ
ك ْ َع ِْ
« َيس َئلُونَ َْ
من است» داشته ،از جالل و جمال و كمال روحي توشه بردارد تا شايسته ورود به جاذبة جمال
و كمال و جالل الهي گردد.
پس ،چه خطرناك است هوي و هوس كه جديترين موجودات عالم ،اشرف مخلوقات را
در كارگاه جدي خلقت ،به تباهي ميكشد .پيش از آن كه آرزوهاي بياساس و آمال بيمغز،
زندگي پرمغز و حيات پرمعناي ما را در هم نوردد و به ديار نيستي فرستد ،بايد با اميدهاي
محرك الهي حركت كرد كه محصولش ،زاد و توشة سالك در مسير تكامل است .اين است
شرط حصول سعادت ،اما تبهكاران بدون ورود به آزمايشگاه سختيها و ناگواريها ،پندارند كه
بْ
به هدف رسيدهاند ،حتي اين نابينايان به گمان خود به ارشاد ديگران نيز ميپردازند « َْوْْ ُر َّ ْ
ی ْ َ
َ
اس ْ َْو ْهُ َْو ْ َْعليلْ :چه بسا فرد شقاوتمندي كه مردم را به
ي ْالن َْ
بيب ْ ُيدْا ِْو ْ
ط ْ
اس ْبِالت ْق ْ
ي ْ َيا ُم ُْر ْالن َْ
ش ِق ْ
تقوي امر كند ،او طبيبي را مانَد كه مردم را مداوا نمايد ،در حالي كه خود بيمار است».

خداي متعال استعداد غناي ذاتي و انقطاع و گرايش به سوي مطلوب را در نهاد انسان به
وديعه نهاده است .از اينرو اتكاي به غير حق در مسير حق ،تضادي آشتيناپذير با تكامل دارد،
زيرا در اين صورت فاقد شرايط الزم براي توانايي وصول به محفل جانان است.
ِ
نياْو ْو ِ
لي ْ َر ُجلْ :جز اين نيست كه مرد دنيا و
نياْع ْ
ل ْ ِفي ْالد
ال ُي َع ِّْو ُْ
ن ْ ْ
دهاْ َم ْ
اح ُْ
ل ْالد َْ
ج َْ
َ
ماْر ُ
« َْو ْان َّ َ
يگانة آن ،كسي است كه در دنيا به هيچ مردي تكيه نكند».
گرچه انسان با اتكاء به خدا به بينيازي مطلق نميرسد ،ولي بنا به وعدة الهي

ذينْ
« َْو ْالَّ َْ

جاهَ ُدواْفيناْ َلنَه ِد َيَن َُّه ْم ْ ُس ُبل َْناْ :و كساني كه در راه ما كوشيدهاند به يقين راههاي خود را بر آنان
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مينماييم» به هدف خويش نايل ميگردد .اتكاء به خدا شعاعي از اراده خداوندي است كه بال
و پر طيران در فضاي عشق را در انسان ميروياند .اما تحقق اين مقام معنوي از آن كسي است
كه به حرمت و كرامت نفس رسد.
كسي كه از ديگران شرم و حياء نمايد لكن از نفس خود حيايي نداشته باشد ،او براي
يْْ ِ
نْْنَف ِس ِْه:
سانْْ ِم ْ
االن ُْ
َنْْ َيس َتحيِْ َْ
بْْا ْ
خويشتن ارزشي قائل نيست .بزرگان فرمودهاند «غا َيَ ُْةْْاالَ َد ِ ْ

نهايت ادب آن است كه آدمي از نفس خود حياء كند» كساني از اين توفيق برخوردار گردند
كه به ادراك عظمت نفس نايل آيند .براي چنين افرادي ،احترام به نفس از بديهيترين
ضرورتها است .البته سالك را التفات به اين نكته باريك ضروري است كه مبادا اين احترام
معلول خودخواهي باشد ،كه نتايج منفي آن بسيار است و از جمله آنها تباهي حيات دنيوي و
اخروي است.
تكامل براي كسي قطعي است كه به نفس خود احترام گزارد .چنين احترام و عظمت،
يك مقام معنوي بوده و از مشيت خداوندي است .كسي كه اين امر را به كمال رساند ،مبهمات
و مجهوالت بسياري بر او معلوم و مكشوف گردد .اگرچه حدس و تخمين نسبت به لحظات
آينده رواني و كيفيات آن با تشابه و مقايسه به گذشته امكانپذير است ،ولي علم انسان در اين
زمينه كامل نخواهد شد ،مگر براي كساني كه مراتب تزكيه خود را به حد اعلي رساندهاند،
ايشان به خواست خدا ميدانند آنچه را كه ديگران نميدانند.
در قبال نوسانات روحي و رواني ،انسان همواره در معرض فريب خوردن است ،و اين
ضعف اختياري با دو عامل اساسي قابل رفع است:
اول  -تقويت عقل الهي و تفكر و تعقل براي شناخت و تشخيص حقايق و تفكيك آنها از
اوهام و خياالت .حصول چنين موفقيت موجب تجلّي آرامشي در دل شده ،آدمي ميداند از
روي عمد و آگاهي در انجام وظايف كوتاهي نكرده است .در اين صورت ،هم ضعف ناشي از
جهل به آينده تا حدود زيادي تقليل مييابد و هم اضطراب ناشي از تقصير برطرف ميگردد.
دوم  -توجه به اين كه رشته حيات به دست آفريننده آن است .آثار شگفتانگيز اين
توجه به حدّي است كه بالفاصله ضعف ويرانگر مبدّل به قدرت سازنده و حياتبخش ميشود.
سالك الهي بايد مراتب قدرت باطني خود را به كمال رسانده ،ضعف و ناتواني را بر
خويشتن راه ندهد و در جهت تحصيل عزت و كرامت نفس بكوشد .بايد اعتقاد نمايد كه عزت
و ذلت از خداست .كسي كه عزت را از درِ ديگري بجويد ،عزيز نشود بلكه بر مراتب ذلتش
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افزوده گردد.
.
اگر كسي ايمان آورد و طبق احكام و اوامر الهي رفتار كند ،خداي تعالي مقام و منصب
عزت را بر او كرامت فرمايد؛ و كسي كه راه باطل را در پيش گرفته از خدا روگردان گردد ،او را
ل َ
يءْ َقديرْ ْ :هر كه را خواهي
ْش ْ
ك ْالخَ ي ُْر ْاِن َّ َْ
شاءُ ْب َِي ِد َْ
ن ْتَ ْ
شاءُ ْ َْو ْتُ ِذلْ ْ َم ْ
ذليل نمايد «تُ ِع ْز ْ َمنْْ تَ ْ
ك ْ َعلي ْ ُ
ك ِّ

عزت بخشي و هر كه را خواهي خوار گرداني ،همه خوبيها به دست توست و تو بر هر چيز
توانايي» .پس الزمة حصول عزت و اعطاء اين مقام باطني ،اتخاذ راه خداست .عزت از آن
خداست و غير از مؤمن و عارف كسي را در درگاه او عزّت نيست

ِ
ِ ِ ِ
سول ِ ِْهْْ َْوْ
« َْوْْلل ْهْْالع َّز ُْةْْ َْوْْل َر ُ

نينْ :عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است» .بسا عزتهاي ظاهري كه
لِل ُمؤ ِم َْ
باطنا خواري و مذلت است ،و بسا ذلتهاي ظاهري كه باطنا در پيشگاه الهي سبب عزت و
ارجمندي جاوداني است .مسلما آنچه موجب ذلت و عذاب جاوداني گردد ،هرگز عزّت نخواهد
بود.
عزيزان درگاه حق را عاليمي است كه هر كسي با جستجوي آن آثار و نشانهها در خود
ميتواند به ارزيابي خويشتن پردازد .از جمله آن عاليم ،عزت و غناي نفس است .مؤمن كسي
است كه داراي عزت نفس باشد ،بزرگان فرمودهاند :غنا به داشتن مال و منال دنيوي نيست،
گاه رفع نياز خود و يا
بلكه غني كسي است كه از لحاظ نفس غني باشد .مردان الهي به ِ
ديگري چنان عمل كنند كه بر عزت نفس خود يا غير ،لطمهاي وارد نيايد .حضرت رسول
اكرم(ص)
س :با عزت نفس طلب حاجت كنيد» .يعني در
جْْب ِِع َّز ِْةْْاالَن ُف ِْ
حوائِ َْ
ميفرمايد« :اُطل ُُبواْ ال َ
صورتي نياز خود را با ديگري در ميان نهيد كه بر شرافت و عزت نفس شما خطري وارد نيايد.
عزيزان درگاه حق آنانند كه با كمال نشاط آمادة رفع نياز ديگران باشند و لذا اگر كسي
نيازش را اظهار ننمايد ،با او احساس يگانگي نكنند .البته اظهار نياز به كسي رواست كه يقين
به غنا و عزت نفس او باشد .حضرت حسين(ع) ميفرمايد :مرگ با عزت ،هزاران بار بهتر است از
زندگي با ذلت.
اي سالك طريق حق! ترديد مكن كه پيروزي و عزت از آن توست ،ولو ظاهربينان تو را
مغلوب پندارند ،چنان كه حضرت امام حسين عليهالسالم ميفرمايد :ما كجا و ذلت كجا ،مؤمن
كجا و ذلت كجا! خدا و رسول و دامان پاك حضرت زهرا(س) آن را بر ما نميپسندد و نيز فرمود
«الا ُِق ْر ْب ِ
ِاالقرا ْرِ ْ َّ
بيد :نه مانند ذليالن اقرار ميكنم و نه مانند بردگان فرار
الاُْ ِفرْ ْبِال َفرا ْرِ ْال َع ِْ
ليل ْ َْو ْ ْ
الذ ِْ
مينمايم».
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آري ،اقرار مؤمن بر حقانيت حقي و يا باطل بودن باطلي توأم با شهامت است ،چه از
صفات الهيه مؤمن ،رشادت و شجاعت است .فقدان اين فضايل ناشي از نقص در مراتب ايمان
قْْ ِعزْْْ ْوْْال ِ
بْْ َعجزْ :راستي عزت است و دروغ ،عجز و ذلت».
كذ ُ ْ
َلصد ُْ
است ،و نيز ميفرمايد« :ا ِّ
َ
راستي ،پيشه و عالمت مؤمن است و صاحب شهامت و عزت نفس ،مرتكب دروغ و تهمت و
غيبَ ُْةْ
افترا نميگردد ،اينها از عاليم دونان و حقيران است .حضرت موالي متقيان ميفرمايد« :اَل َ

دْْال ِ
عاج ِْز :غيبت ،نهايت فعاليت انسان عاجز است» .پس آخرين تالش مرد غيرمؤمن و
جه ُْ
ُ
فاسق ،غيبت ،تهمت ،افترا و بدگويي است؛ او اينها را وسيله سعادت و موفقيت در مرام خود
پندارد.
ير ْاال ُ ُمو ْرِ ْاَو َس ُ
صاحبان عزت نفس ،ميانهرو هستند ،چه « َ
هاْ :بهترين کارها معتدلترين
ط ْ
خ ُْ
آنها است» .حضرت صادق(ع) ميفرمايد :در هر كاري ميانهرو باش ،نه به اندازهاي تندخو باش
كه مردم از نزديكي به تو وحشت كنند ،و نه به اندازهاي ضعيف و عاجز كه مردم ترا تحقير
نمايند.
از نشانههاي ديگر عزيزان درگاه حق ،تواضع و سخاوت است ،به خصوص كه اين تواضع
االَغنِ ِ
اء ْ :چه
ياءْ لِل ُف َقر ْ
عْْ ْ
اض ُْ
از اغنياء نسبت به فقرا باشد .حضرت علي(ع) فرموده «ماْ اَح َس َْ
نْْتَ ْو ُ

زيباست تواضع اغنياء نسبت به فقرا»؛ از آن برتر بياعتنايي فقراست به اغنياء به رضاي حق و
به جهت اعتماد به خدا و عزت نفس .آن بزرگوار سخاوت را از نشانههاي مؤمن ميشمارد،
سخاوتي كه به رضاي حق باشد ،چه در پيشگاه الهي عمل از انسان متقي مقبول است.
بخيل از جملة خود گمكردگان است ،هدف اصيل او دنياست و جز آن كمال مطلوبي
ندارد .او در دنيا تثبيت و تحكيم شده« ،من» و خود واقعي خويش را جز با امكانات دنيوي
نميشناسد.
حضرت علي عليهالسالم ميفرمايد :بخيل در اكثر اوقات در پي ثروت و غنا است ،لكن
هرچه در پي رفع نيازهاي خود بكوشد ،بر مراتب فقرش افزوده ميشود .او در دنيا مانند
فقيران زندگي كند و در آخرت بسان توانگران در معرض حساب و سؤال قرار گيرد .او در دنيا
و عقبي خوار و مفلوك است.
بنابراين حصول عزت و كرامت نفس ،مستلزم يك تحول و انقالب عميق دروني در
كششها و خواستههاست .كششها و گرايشهاي مردان الهي ،معنوي است ،لكن گرايشهاي
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انسانهاي غيرالهي مادي است؛ مسلما اين دو نوع گرايش سنخيتي با هم نداشتـه و
ناسازگارند.
كسي راه
خدا رود و به سعادت ابدي نايل شود كه در مرتبة اول با خويشتن مبارزه كند ،برعليه نفس
امّاره خود قيام نموده با آن به مبارزه ظاهري و باطني پردازد ،سختي عبادت و جبران مافات را
بر بدنش بچشاند ،همچنان كه لذت معصيت را به او چشانده است.
.
آري انقالب و نهضت سالك عارف برعليه نفس امّاره است .در مرحلة اول نفس خود را
مورد محاكمه ،مجازات و اصالح قرار ميدهد ،به مقام توبه برآمده به عدالت قيام نمايد ،در راه
خدا از منافع مادي گذشته براي سعادت عالم بشريت ،آمادة جانبازي ،ايثار و فداكاري شود؛
چه ،ايثار حالتي است كه سالك الهي شجاعانه برعليه منافع مادي و نفساني حركت ميكند.
برترين شجاعتها آن است كه انسان با نفس خود به مبارزه پرداخته ،شيفته و فريفته
مقامات دنيوي نباشد ،بداند آن امكانات دنيوي كه توأم با معنويات نباشد ،در رديف امور باطل
بْ
ذهَ ُ ْ
د ْ َف َي ْ
است و باطل از بين رفتني و حق ماندني است ،چنان كه قرآن ميفرمايدَ « :ف َا َّماْال َّز َب ُْ

ض ْْ:اما كف ،بيرون افتاده از ميان ميرود ولي آنچه به
ي ْاالَر ِْ
ُث ْ ِف ْ
اس ْ َف َيمك ُْ
ع ْالن َْ
فاء ْ َْو ْاَماْماْ َيَن َف ُْ
ج ْ
ُ
مردم سود ميرساند در زمين باقي ميماند».
اي سالكين طريق حق! اگر طالب عزت نفس هستيد ،بگذاريد دست و پاي ديو شهوت
شما به زنجير عقل الهي بسته شود .بگذاريد سراج اميد شما از فروغ ابديت استضائه كرده
همواره نورافشاني كند .بگذاريد جانهاي شما به مقام راز و نياز آيد و بر اميال منحوس پيروز
گردد و بر تعلقات مادّي دل نبندد و جز دوست از هرچه هست دامن برافشاند ،كه در بازار
حقيقت جز عشق و عفت نخرند .در محفل جانان ،جز شيفتهدل نپذيرند ،كه شيفتگي دل از
عنايت خاص الهي است.
اي سالكين طريق حق ،بدانيد كه اگر عشق و محبت به توفيق حق نورافشاني نكند،
راهگذران بلغزند و فرو افتند.
اي سالكين طريق حق! بر روي بالهاي احالم ننشينيد و در اوج تخيالت پرواز نكنيد ،در
تزكيه نفس و تهذيب اخالق بكوشيد تا به سرمنزل جانان رسيد.
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اي سالكين طريق حق! بياييد به خود آييم .محبوبين الهي مشعلهاي فروزان برافراشتند
تا راه را از بيراهه بشناسيم ،مراحل طريق حق را طي نماييم تا به مقصد و مقصود رسيم.
آرزوها بسيار است اما مجاهدات و استقامت كمتر ،بياييد از مراتب آرزوها بكاهيم و بر مراتب
مجاهدت و استقامت بيفزاييم.
الهي ،ترا به جان محبوبين درگاهت توفيق ده كه به توبه و تعهد الهي بال و پر روح خود
را بياراييم .اين مرغ پابسته و قفسنشسته را در فضاي دوست به پرواز آوريم.

بال:
َعْْالجِ َْ
جالْْتَقل ُْ
الر ِْ
يكي از سازندهترين اصول انساني ،اين رهنمود حكيمانه است « ِه َم ُْ
مْْ ِّ
همتهاي مردان كوهها را از جا برميكند» .همت عالي به توفيق حق ،انسان را به سرمنزل
مقصود و مقصد ميرساند.
همت عالي معلول ارادة الهي انسان است .جمع ساير شرايط همت توأم با ارادة ضعيف،
مثمر ثمر نيست .اگر هستي كاينات نشاني از هستي خداوندي دارد و همه علوم و معارف
بشري نمونهاي از علم خداوندي است ،ارادة الهي انسان نيز جلوهاي از ارادة خداوندي است.
طيرْبِهِ َّمتِ ِْهْكَال َّ
طي ِْرْ
انسان به واسطه همت الهي ميتواند به مقامات عاليه پرواز كند« :اَل َمر ُْءْ َي ُْ
ناحي ِْهْْ:انسان به همت خود پرواز میکند ،همچنان که پرنده با دوبالش پرواز مینمايد»
َي ُْ
ِج َ
طيرْب َ
و نيز ميتواند به واسطة امكانات مادي به خدا تقرب جويد ،به شرطي كه تمتع طبيعي و
يْ
بهيمي نداشته و در تصرف هواي نفس قرار نگيرد ،تا ابراهيموار از آفت شرك رهايي يابد «اِن ْ
ُون ْْْ:من بيزارم از آنچه براي خدا شريك قرار ميدهيد» و دل به خدا بندد
يءْْْ ِمماْ تُش ِرك َْ
َبر ْ

ذيْْ َف َ
ضْْ:روي خود را به سوي كسي گردانيدم كه
اتْْ َْوْْاالَر َْ
مو ِ ْ
الس ْ
يْْلِلَّ ْ
تْْ َوجهِ َْ
جه ُْ
« َو َّ
ط َْرْْ َّ
آسمانها و زمين را پديد آورده است» .و اگر همت خويش را به كمال رساند ،خداي تبارك و

ْ:و
الْ َفَْاغنْیْ ْ
عائِ ْ
كْ ْ
ج َد َْ
تعالي او را عاليترين مقام عنايت فرمايد كه عبارت است از غناي الهي « َْوْ َو َ
تو را تنگدست يافت و بينياز گردانيد» .حضرت سليمان عليهالسالم با وجود آن مملكت و
حشمت تا همت خود را به كمال نرسانده بود ،به دست مبارك خويش زنبيل ميبافت و ناني
به تكلف حاصل ميكرد.
اگر كسي پرسد اكنون كه امكانات مادي موجب تقرب به خداست ،چرا آن امكانات را به
حبيب خود صلي الل عليه و آله عنايت نفرمود؟ پاسخ اين كه خداي تبارك و تعالي باالترين
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ظيما
ْ
كْ َع
لْالل ِْهْ َعلَي َْ
كانْ َفض ُْ
« َْوْ َْ

و فضل خدا بر تو همواره

یْْ ُ
ُقْْ َعظيمْْْ:و تو
خل ْ
كْْ َل َعل ْ
بزرگ بود» ،آن كدام فضل عظيم بود؟ تخلّق به اخالق خدا « َْوْْاِن َّ َْ
اخالق عظيم و برجستهاي داري».

ِنيْْ:خود را به من بنما» شكار كند
حضرت موسي خواست مرغ وصال را با تير و كمان « َار ْ
حد اعلي با صد هزاران اِعزاز و اِكرام به شست حبيب خدا(ص)
نتوانست ،لكن آن وصال را در ّ
كا :پروردگارا مُلكي به
لي ْ ُمل ْ
ب ْ ْ
ب ْهَ ْ
نهادند .حضرت سليمان با هزاران منّت از خدا خواست « َر ِّ ْ
من ارزاني دار» زمام ناقه مملكت به دست نيازمند او نهادند ،ولي چندي نگذشت كه به آفت

بْالخَ ي ِْر ْ :به راستی که من دوستي اسبان را ترجيح دادم» مبتال گرديد.
ح َّ ْ
يْاَح َبَب ُْ
«اِن ْ
تْ ُ
حضرت رسول اكرم(ص) كه در سدرةالمنتهي بود ،دو جهان را بر او عرضه كردند ،او به
نْ
ی ْ ِم ْ
د ْ َْراْ ْ
گوشة چشم همت در آنها ننگريست ،الجرم مقصود دو جهان او را عنايت كردند « َل َق ْ
ريْ:به راستي كه برخی از آيات بزرگ پروردگار خود را بديد».
ياتْ َربِّ ِْهْالكُب ْ
ا ِ ْ
همت عالي و الهي نتايج فوقالعاده مفيد و سازندهاي در بر دارد .كسي كه خواستار همت
بلند است ،بايد كمال شكيبايي و بردباري را در خود به مقام تحقق درآورد .زيرا نه بدون اين
دو ميتوان به همت عالي رسيد و نه بدون بلندهمتي ،صبر و شكيبايي ثمربخش است «اَل ِ
مْ
حل ُْ

مانْْ ُيَْنتِ ُج ُهماْ ُعل ُْوْْالهِ َّم ِْة :شكيبايي و بردباري دو قرينند ،علوّ همت آنها را نتيجه
َْوْْاالَنا ُْةْْتَ ْوا ِْ
ميدهد».
اصوالا تمايل ،ارادت و اشتياق سالك عارف به امور الهي است و از موضوعات و امور غير
الهي متنفّر و گريزان است .براي رهرو طريق حق اين پديدههاي رواني و حياتي نه مضرّ ،كه
يكي از اساسيترين وسايل صيانت ذات و بنياديترين عوامل ادامة حيات است .آنچه بايد مهار
شود ،جريان و طغيان عليه قانون الهي است كه مبادا اين نعم عظمي به دست خود انسان
مبدّل به نقمت گردد .لذا بر جوينده واقعي است كه در تقويت الهي ارادت و اشتياق بكوشد
وگرنه خود او در معرض متالشي شدن و نابودي قرار گيرد.
يكي از عواملي كه تأثير سوئي بر اراده و اشتياق انسان دارد و حتي ميتواند همت عالي را
در درون او راكد گذارد ،لذايذ و آالم است .لذات و آالم دوگونه است :الهي و حقيقي ،يا غير
الهي و مجازي؛ لذت و اَلمي كه سبب انحراف شود غيرالهي است .تموّج و اهتزازي در لذت و يا
الم غيرالهي ،ميتواند آگاهي و آزادي اراده را كم و بيش در درون آدمي راكد و متوقف سازد.
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گاهي شدت تأثير اين دو پديده به حدي است كه مانع تأثير و فعاليت اصول و آرمانهاي
انساني ميشود .درد و الم ميتواند به قدري روان انسان را مختل سازد كه موجب تعدي و
تجاوز بر حقوق ديگران گردد؛ يا شوق تحصيل لذتي ميتواند جامعهاي را به ورطة هالكت
اندازد .تاريخ بشري مشحون از خودباختگيها و تعديها و تجاوزهاي بيشرمانة ناشي از اين دو
پديده است.
انسان بايد همواره بر مراتب قدرت معنوي خويش بيفزايد و در انبساط و انقباض و
نوسانات قلبي ،خود را در حدّ تعادل نگه داشته به افراط و تفريط نگرايد .حضرت صادق(ع)
فرموده :براي هر كسي گاهگاهي نشاط و انبساط پديد آيد و سپس به سستي گرايد .خوشا به
حال كسي كه سستي او رو به خير شود .حضرت رسول اكرم(ص) نيز ميفرمايد :هر عبادتي را
نشاطي است كه سپس به سستي گرايد ،كسي كه نشاط عبادت او بر سنت من منتهي شود،
هدايت يافته و اگر مخالف سنت من باشد ،گمراه شده است.
اگر منِ حقيقي ارتباط خود را با طبيعت بدن و غرايز حيواني و جهان عيني در انقباض و
انبساط و نوسانات مختلف به حدّ اعالي انساني رساند ،روح توانسته است من را از عاليق مادي
برهاند .در اين مقام ،نشاط و انبساط طبيعي از هدف بودن ساقط گشته ،سستي و انقباض از
من حقيقي دست بردارد ،و منِ حقيقي بدون جستجوي انبساط و نشاط به انجام وظايف خود
ِ
پردازد ،كه همانا مديريت اجزاء حيات انسان و ارتباط او با جهان عيني است .در مسير حق
بايد به اين نكات توجه خاصي مبذول گردد ،بسا سالكيني كه به جهت بيتوجهي بدان منحرف
گرديدند.
بايد دانست كه هيچ عاملي نيرومندتر از علوّ همت در مقابله با اين امر نيست .تنها علوّ
همت ميتواند آرامش و ثبات انسان را در برابر تأثيرات منفي آن دو پديده حفظ نمايد و با
آشنا ساختن انسان با راز اصلي روح ،وصول به كمال معرفت را تضمين كند.
بنابراين در حصول آالم و لذايذ ،دقت بسيار الزم است تا مبادا اين دو پديده پردههايي بر
راز اصلي روح كشند و آدمي را از آن محروم نمايند؛ براي تحقق اين امر راهي جز واقع شدن
در ميدان جاذبه الوهيت نيست.

حرّيت از جمـلـه كلمـات بسيـار زيبـا و پـر ارزشـي اسـت كـه در حيات بشـر درخشش
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خيرهكنندهاي دارد .اين كلمه مقدس از چنان محتواي الهي برخوردار است كه بيان

لْ
ج ْ
«هُ َْو ْ َر ُ

نْْاالَحرا ْرِْْ:او مردی از آزادگان است» به تنهايي براي توصيف عظمت يك شخصيت كافي
ِم َْ
است .چه ،اين حالت گوياي آزادگي انسان از همه قيود و زنجيرهاي نفساني و شيطاني است.
حرْ َيَ ُْةْْنَها َيَ ُْةْْال ُعب ِ
وديَّ َِْة :آزادگي ،نهايت و كمال عبوديت است» .آري ،چون
بزرگان فرمودهاند «اَل ُ ِّ
ُ
بنده به اين مقام رسد ،از بندگي خود و ديگران آزاد گردد.
ُمْدينْْ َْوْ
نْ َلمْْ َيكُنْْ َلك ْ
آل اميّه فرمود «اِ ْ
سَرور شهيدان راه حق و حقيقت ،خطاب به بردگان ِ

فيْ ُدنياكُمْ اگر شما دين نداريد و از معاد نميترسيد ،اقالا در
اراْ ْ
عادْ َفك ُْونُواْاَحر ْ
ونْال َم َْ
التَخا ُف َْ
مْ ْ
كُنَتُ ْ
دنيايتان آزادمرد باشيد» و اين قدر اصول انساني را زير پا نگذاريد.
آنچه را حضرت سيدالشهداء از آن فرومايگان مطالبه نمود ،نه حد اعالي حرّيت كه
حرْْ
مرحلهاي از آن بود .اما مرتبة واالي حرّيت را در حق ح ّر بن يزيد رياحي فرمود كه «ا َ ْ
َنت ْ ُ
كْْاُمكَْ :تو آزادمردي همچنان كه مادرت ترا ناميده است» ،چرا كه او در حد اعلي
كَماْ َس َّمت َْ
خويشتن را از قيود دنيا آزاد نمود.
اعمالي را كه انسان براي تحصيل مطلوبي انجام ميدهد ،در دو بُعد مادي و روحي او مؤثر
است ،اعم از اين كه مطلوبات او موضوعات انساني باشد و يا غير انساني.
هر عملي كه با حرّيت سازگار نباشد ،غير انساني است مانند عشق و عالقه مفرط به
مخدوم به حدّي كه به مرحلة هدف مطلق رسد و انسان را تحت جاذبه خود قرار دهد.
هر آنچه هدف مطلق جلوه كند ،بيترديد همه اميال و عواطف و تفكرات و تجسيم و
اراده و تصميم و همة شئون و فعاليتهاي انسان را به سوي خود جذب مينمايد.

انسان به سبب جهل و سستي اراده ،دستخوش مقتضيات دنيا و اسير بياختيار آنها ميشود.
مجذوبين دنياي دون ،شخصيت خود را مانند كودكان به بند و زنجيري از خواستنيهاي دنيا
ميكشند.
انسان بايد در تحصيل حرّيت بكوشد و بداند كه ضامن تداوم آن خود اوست وگرنه
طبيعت نيرومند نفس و مزاحمتر از آن ،حركات غير انساني قدرتپرستان ،با اسباب بردهگيري
خود ،آدمي را به زنجير خواهند كشيد .بدين جهت انسانهاي آگاه و هدفشناس با ارزشترين
تالش خود را در راه حفظ حرّيت صرف نمودهاند .بزرگان در واقعة خونين كربال ،علت مقاومت
در برابر طاغوت و طاغوتيان زمان و از جانگذشتگي را ،مطلوبيت حرّيت الهي و مطروديت
ذلت و پستي متذكر شدهاند.
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در حقيقت ،حيات بدون حرّيت همچو خورشيد بينور است .كسي كه به مقام حرّيت
رسد ،با امكانات و استعدادها و نيروهاي باطني خويش آشنا گردد و با همت بلند در رشد و
شكوفايي آنها بكوشد و با ايمان و اعتقاد محكم از تسليم و بردگي در مقابل ديگران امتناع
ورزد .اما عدم اشتياق به كمال و فقدان احساس درد از اين محروميت ،ناشي از وانهادن مهار
امكانات و استعدادهاي خويش به اختيار خود طبيعي و سپري ساختن عمر در يك زندگي
تاعْالغ ُُرو ْرِ :و زندگاني دنيا جز كاالي فريبنده نيست».
نياْاِالْْ َم ُْ
حيوُْةْالد ْ
فريبنده است « َْوْ َماْال َ
حرّيت مستلزم علوّ همت است و حصول چنين همت ،در گرو شكوفايي عظمتگرايي
نهادين انسان است ،و آن هم نياز به نقطة اتكاي چنان با عظمتي دارد كه بتواند بر تأثيرات
سختيها و شدايد غالب آيد و آن جز ذات اقدس احديت نيست.
هيچ ثروت و مقام و نعمتي باالتر از اين نيست كه انسان خداي خويش را بشناسد ،از
ك :الهي ،چه چيز
ج َد َْ
ذيْْ َف َق َْ
كْْ َْوْْ َمْاْْالَّ ْ
نْْ َف َق َد َْ
دْْ َم ْ
ج َْ
دْْ َمنْْ َو َ
اينرو سَرور آزادگان ميفرمايد« :ماذاْ َو َ
يافت آن كه ترا گم كرد و چه گم كرد ،كسي كه ترا يافت؟!» اين است حرّيت واقعي و آزادگي
حقيقي .اتكاي چنين كسي جز خدا نيست ،او ميداند كه هر نقطة اتكايي جز خدا ،در معرض
فناء و تزلزل است.
نگاهي به حوادث پيرامون خويش و يا مروري بر صفحات تاريخ به روشني نشان ميدهد
افرادي كه غير از نقطة ازلي به نقاط ديگري اتكاء كردهاند ،سقوط ايشان هم از همان نقطه
ناشي شده است.
(ع)
حضرت علي بن ابيطالب و حضرت حسين بن علي و نيز همه حضرات معصومين به
عاليترين وجهي در كالم و رفتار و سيرة خويش ،حرّيت و آزادگي را ارائه و تفسير كردهاند.
اي اميرالمؤمنين ،اي فرزند ابيطالب ،اي نور ديدة خليل خدا ،اي همدم راز رسول خدا،
اي وجود مقدس ،اي آرام دل ما ،درود بر تو اي محبوب الهي ،به آن مقام رسيدي كه منصب
مواليي را به اذن پروردگار متعال به وسيله حبيب خدا بر تو ارزاني داشتند.
اي محبوب الهي ،اين چه حقيقتي بود كه زنجيرهاي عاليق بر دست و پاي جان تو
نپيچيد؟ چه حقيقتي داشتي كه دنيا ،تجمالت و مقامات آن و انواع امواج نفساني به سراغ تو
آمد ،لكن از هراس حرّيت تو نتوانست به منطقه روح تو نزديك گردد ،منطقه دل خود را ،ارادة
خود را بر همه بستي ،تو بودي و خدا بود.
آري ،انسان ميتواند منطقه ارادة خود را به روي همه ببندد تا كسي وارد آن نشود .تنها
خود او ميتواند وارد آن منطقه الهي شده ،روح خويش را به حركت درآورد و به وسيله كمال
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تقوي و اخالص ،حرّيت را در دل خود به مقام تحقق آورد .اين همان حرّيتي است كه مغز
همه بزرگان را تكان داده و حضرات انبياء و اوصياء و اولياء را به تكاپو انداخته است.
اي آزادمرد بزرگ كه جلوهاي از آزادي خداوندي در تو نمايان است ،بيا با عنايت او
زنجيرهاي طاليي و فريباي حاميان تنازع بقاء را از دست و پاي انسانها بگشا و همه را از راز
اصلي روح كه حرّيت است برخوردار فرما.
«ا َ
لبْْ:شديدتر از بيماری بدن ،بيماری
ضْال َق ِْ
نْ َم َر ُْ
ضْال َب َد ِْ
نْ َم َر ِْ
دْ ِم ْ
َش ْ

دل است» .از اينرو خودشناسي و تطهير كامل پيمانة دل ،از شرايط اصلي برخورداري از
حرّيت و آزادگي است.
بدون خودشناسي و حرّيت ،ارتباط ميان انسان و دنيا و كميت و كيفيت جاذبه و دافعه
عوامل دنيوي بر او روشن نشده ،توانايي خود را نسبت به تنظيم امور دنيوي و اخروي از دست
خواهد داد .فردي كه نتواند نظم الهي را در خود به مقام تحقق درآورد ،چگونه ميتواند آن را
در دلهاي ديگران به وجود آورد؟!
اگر آدمي اين حقيقت را ميپذيرفت كه جمال و كمال بيحدّ و مرز الهي در انتظار
اوست ،هرگز خود را در راه پديدههاي فريبندة كمالنما و زيباييهاي زودگذر نميباخت.
 .اگر
آنان به اين معني پي برند كه اين دنيا ميتواند تنها سطح طبيعي من را ارضاء نمايد ،هرگز
سطوح واالي آن را در زندان حب دنيا محبوس نميكنند.
دْ
الهي ،آن توفيق ده كه دل ما نشيمنگاه تو باشد .الهي ،آن خواهيم كه نور « َانَاْ ِعن َْ
ال ُمنك ِ
ْ:من در نزد دلهای شکسته ايشانم» در دل ما متجليگردد.
َس َر ِْةْقُلُو بِهِ مْ ْ

الهي ،دلي خواهيم كه در كمال انقياد به فرمان تو باشد و

ضي ْ َْو ْال ْ َسمائي ْ َْوْ
ني ْاَر ْ
س ُع ْ
ال َي َْ
« ْ

يْْالم ِ
نْْ:زمين و آسمانم مرا فرانگيرند ولی قلب بنده مؤمنم مرا فرا
ؤم ِْ
بْْ َعب ِْ
نيْْ َقل ُ ْ
اِنَّماْ َي َس ُع ْ
د ْ ُ
ال َّْْالل ُْه» صقالت يابد و
لهْْْاِ ْ
گيرد» در ما متجلي شود .الهي ،توفيق ده كه دل ما از مصقل «الْْاِ َْ
زنگار آلودگي از لوح دل ما محو و نابود گردد.

از آثار مهم حرّيت ،احساس وظايف فردي و اجتماعي است كـه آدمي را از بيهودهگرايي و
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بيهدفي آزاد ميسازد .با چنين آزادگي انسان ميتواند از مرز حيوانيت گذشته وارد قلمرو
انسانيت گردد .اگر اين احساس در درون افراد اجتماعي به وجود نيايد ،در واقع هيچ كاري
براي آن اجتماع انجام نشده است .هيچ عذري براي خنثي كردن احساس گريز از خويشتن
نيست ،اين چه عذر و پوزشي است كه نه خود پذيرد و نه ديگران؟!
فرد يا اجتماعي كه نور حرّيت را در خود به مقام تحقق درنياورده ،توانايي رفتار منطقي و
حساب شده با خويشتن را ندارد ،لذا هدفگيريهاي او بياساس ،اعمال او مبهم و همواره
تحت تأثير عوامل جبري يا شبه جبري خواهد بود.
ديگر از عالئم و نتايج تحقق حرّيت ،ادراك ضرورت تحصيل قدرت الهي و مبارزه با
قدرتمندان از خدا بيخبر است .چه ايجاد عوامل ضعف و ادامة ناتواني كه دامنگير اكثر مردم
شده ،در پيشگاه الهي به شدت مورد مؤاخذه و سؤال است.
تحصيل قدرت براي رفع ناتواني ،از فرايض مهم انساني بوده و بيتوجهي به آن ،مبارزه با
مشيت الهي است؛ ادامة ضعف با وجود امكان تحصيل قدرت نيز نوعي خودكشي است.
تنپروري و مشاهده به يغما بردن عصارة حيات انسانها توسط اقوياي غارتگر ،ديدن نابودي
خويشتن و رضايت به بردگي است.
براي اصالح امور و تداوم حيات در انتظار قدرتمندان بيخبر نشستن ،همانند اين است
كه گوسفندي به انتظار گرگان درنده نشيند .اما بايد دانست كه تحصيل قدرت الهي مستلزم
دل كندن از حب دنياست .حرص و طمع ،اسارت در بند شهوات و تكيه به فرداها ،ضعفي است
اختياري كه انسان راه نفوذ آن را بر خود ميگشايد.
در طول تاريخ ،ظاهرًا ساليان درازي پيمانهاي عدم تعرض به قوت خود باقيمانده است،
ولي غير مستقيم عهدشكنيهاي بسياري از جانب اقويا نسبت به ضعفا ديده ميشود.
جنگهاي متنوعي كه متخاصمين بدون درگيري ظاهري در جبهة جنگ فيزيكي ،يكديگر را
از صحنة زندگي بيرون ميرانند ،مانند سلطهطلبيهاي گوناگون اقتصادي و فرهنگي و امثال
آن.
اما براي مرد الهي ،آنچه بيش از همه موجب رنج و شكنجه دروني است ،عملكرد عدهاي
از خدا بيخبر ولي مدعي علم و معرفت و تعقل و تفكر است كه صحنههاي جنگ و به كار
انداختن اسلحه را نمايش قدرت قلمداد نمايند! در حالي كه جنگهاي مبتني بر سودجويي و
خودخواهي ،مسلما معلول ضعف است نه دليل قدرت .مگر اين ضعف شرمآور مستند به خود
انسان نيست كه از عهده هشياري برنيامده رو به مواد مخدر نهد؟!
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قدرتپرست براي اثبات قدرت خود راهي
جز زير پا نهادن حق ديگران بلكه نابودي موجوديت آنان نميشناسد .او در تالش است كه به
هر نحو ممكن كساني را بيابد كه در قبال قدرت او سر تعظيم فرود آورده ،حس قدرتنمايي او
را اشباع كنند .اما احساس تأسف و زجري كه از نبودن موردي براي اظهار قدرت گلوي او را
ميفشارد ،بسي تلختر از زجر آن ناتواني است كه حيات خود را در چنگال او رو به زوال
ميبيند.

سالكين طريق حق بايد با اتخاذ طريق مستقيم ،با يكديگر اتحاد و اتفاق قلبي نمايند تا
مراتب فعليت نيروهاي الهي آنان به كمال رسد.

قدرتمحوران براي نيل به مرام و مقصود خود ،با هياهوي زياد جلب همكاري عدهاي
بيخبر مينمايند تا موفق به اخذ مجوز قدرت ظاهري شده ،حق ورود به نمايشگاه تنازع بقاء
را بيابند .اين غافالن را باكي نيست كه هر چندگاهي ميليونها نفر نقش بر زمين اين
نمايشگاه گردند! بقيه نيز تماشاگراني باقي بمانند و يا آمادة ورود به كشتارگاه بعدي شوند و يا
سرگرم مطالعه فلسفههاي پوچ گردند! چنين حركات ،تنها از دلهاي غوطهوران در خود
طبيعي محض برخيزد ،آنان كه از رشد روحي خود اعراض كردهاند.
ِ
اما رهرو بهرهمند از تعاليم عاليه استادان الهي ،هرگز مفتون فتنههاي رهزنان نگردد .چه
مراتب بصيرت او به قدري است كه توان تشخيص صحت و سقم و زشت و زيباي حقيقي و
ادراك محبوبيت واالي عدالت را در پيشگاه الهي داراست.
تغيّرات و تبدّالت دنيا بر عزم و ارادة راستين چنين رهروي مؤثر نيست .حتي اگر او را در
بياباني بيكران رها كرده و با گرفتن تمام وسايل پيشرفته مادي در ابتداييترين صورت حيات
قرارش دهند ،چون به توفيق الهي از شستشوي مغزي مصون مانده ،هرگز نور قواي باطني ،كه
عقل و وجدان و حس كمالجويي است ،در درونش خاموش نگردد.
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اين امر بدون آميختن حق به باطل و استخراج نتيجه به صورت حق،
امكانپذير نيست .زيرا هيچ مغز معتدلي را با باطل محض ،شستشو نتوان داد.
آري القاء شبهه نسبت به حقايق ،دليل بارزي بر خباثت و پليدي تبهكاران است كه سبب
فْْال َمر َج ُْع:
مْْكَي َ ْ
نْْ َعلِ َْ
سقوط خود و عده كثيري ميگردند .اينان از خدا بيخبرانند «ماْ َيغ ِد ُْرْْ َم ْ
انسان واقف بر سرنوشت نهايي خود ،هرگز حيله و تزوير نكند» .امروز همه جاي زمين را اين
پديدة منحوس فراگرفته است.
نظري به آسيبها و خسارات جبرانناپذير اين پديدة شوم ،نقش حياتي تعليم و تربيت را
روشن مينمايد .تعليم و تربيت رهروان حقيقي است كه انسانها را چنان با حقيقت آشنا
ميسازد كه با جان عزيز خود.
گاهي آثار شوم قدرتِ مهارنشده ،حيرتانگيز است .چه ،قدرتمند ،عاشق و دلباختة
خويشتن است و غير از خود چيزي براي او مطرح نيست .قدرتي كه تا انكار خدا و مبارزه با
مغز و روان قدرتمند قادر است پيش رود ،مغز و روان ديگران براي او چه ارزشي دارد كه
دريابد شستشوي مغزي و رواني فرد يا جامعهاي ،تفاوتي با كشتن يا نابودي آنان ندارد؟
البته در جامعه اسالمي بيداردالني هستند كه در چنين شرايط شبههناك با نور يقين
اْاولياءْ ْالل ِْه ْ َف ِ
ی :اولياء الهي در مواقع
ت ْال ُهد ْ
قين ْ َْو ْ َدليل ُُهمْ ْ َسم ُْ
ور ْال َي ِْ
ياؤهُمْ ْفيهاْ نُ ُْ
ض ُْ
پيش روند « َف َام
ُ
شبههناك به نور يقين حركت كنند و راهنماي ايشان طريقه هدايت است».
مربيان الهي بايد به همگان توصيه نمايند كه مراقب خويشتن شده متوسل به تعليم و
تربيت گردند .در مقابل خصم كه ممكن است با آرايشهاي گوناگون ،خود را حق جلوه دهد،
خويشتن را نبازند و ايشان را نپذيرند.
بر سالكين الهي است كه مدام به ارشاد مردم پردازند ،و بدانند كه تا زمام ادارة جوامع
بشري به دست قدرتمندان ناآگاه است ،پديدة شستشوي مغزي ادامه دارد .براي مقاومت و
مقابله با آنان ،بايد مراتب تعليم و تربيت به كمال رسد و عقول و افهام به كار افتد .در چنين
مقام است كه اصول واقعيات و حيات معنوي در درون آدمي ريشهدار شده ،او را از دستبرد
اين عوامل محفوظ ميدارد.
عاليترين امتياز
وحي :از روح خويش در آن دميدم» است كه به وسيله
ْ
ن ْ ُر
فيه ْ ِم ْ
ت ْ ِْ
انسان ،عطيّة رباني « َْو ْنَ َفخ ُْ
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آن ميتواند به كمال مطلق رسد ،اما مسامحه در امور زندگي به منزلة نابود كردن آن سرمايه
عظيم الهي است.
قدرتمحوران ،بيگانگان ،در تالش ربودن آن سرمايه واالي الهي از انسانها و انحراف مغز
و روان آنان به هر وسيله ممكن هستند ،تا رگ بيخبريشان را جنبانده از اين طريق به مقاصد
شوم خويش نايل آيند ،چنان كه عمالا هم از اين راه پيروز گشتهاند.
تا مردمي به پستي و بيهويتي و احساس
حقارت در خود نرسند ،شيفته و شيداي فرهنگ بيگانه نگردند .جامعهاي كه از سرمايههاي
مادي و معنوي خويش بيخبر بوده و قدر و قيمت نعمتهاي خود را نداند ،گوهرهاي
گرانبهاي خود را به ثمن بخس بفروشد و كاالي بيارزش بيگانه را با التماس و منّت به قيمت
گزاف بخرد.
در اثر تهاجم فرهنگي است كه هنوز هم خودباختگي نسبت به بيگانگان در زواياي فكر و
عمل و تصميم برخي افراد جامعه نهفته است .هنوز هم مدلهاي دنياي كفر و اِلحاد مورد
استقبال قرار گرفته ،دنيايي كه جايزة ادبي را به بيادبترين افراد ميدهد ،دنيايي كه
دانشآموزان فعال را از حضور در المپياد فيزيك به جرم مسلماني محروم ميدارد.
اشتباه ماست كه سرنوشت خود را به اين معيارها گره زنيم ،و ماسك حقوق بشر و نقاب
دموكراسي و رنگ و لعاب آزادگي آنها را نشناسيم .در نظام بين المللي ايشان جز كبر و غرور و
قساوت و خودپرستي چيز ديگري نيست .بر مسلمانان است كه با تشكيل نظام بينالمللي
اسالمي هرچه سريعتر از حقوق بشر و دموكراسي و آزادگي ايشان اجتناب نموده ،بدانند كه
در اثر اين تهاجم فرهنگي ،اتحاد مسلمين از هـم گسيخته است .بايـد با حفظ اتحاد و
اتفاق ،در تعليم و تعلّم بكوشيم و شيفته و شيداي فرهنگ بيگانگان نگرديم .در اين مقام است
كه دانشمندان و عارفاني به وجود آمده ،در كمترين زمان بزرگترين چهرههاي مكاتب ايشان را
تحتالشعاع خويش قرار ميدهند.
در عصر حاضر ،قاموس علوم ،هزاران نكته حِكْمي بر جامعه بشريت عرضه داشته و تعداد
نويسندگان و علما چندين برابر اعصار گذشته است ،لكن امروزه بدبختي بيش از پيش مردم را
احاطه كرده ،زيرا ميان علم و عمل فرسنگها فاصله است.
امروز دنيا در آتش بيديني شعلهور شده نميتوان از اسالم حقيقي دم زد ،و به علت
مسدود شدن راههاي تعليم و تربيت ،نميتوان در اكثر ممالك رسالت حضرت رسول اكرم(ص)
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را ابالغ و اجرا نمود .در چنين شرايط آيا وظيفه سكوت است؟! آيا اين است معني

ْ:اسالم همان عمل است»؟!
ل ْ
ْ:اسالم همان تسليم است» و «َْا ِالسال ُْمْهُ َْوْال َع َم ُْ
ليم ْ
التَّس ُْ
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البته كسي كه خود را آماده تعليم و تربيت الهي نموده بايد متحمل رياضات ،مجاهدات،
شدايد و مشقات ،مالمتها و تهمتها گردد؛ همه اينها را به جان خَرد و يقين بداند كه هيچ
يك از اين حقشكنيها ،دامن مردان الهي را آلوده نسازد و پاي عزم و ارادة الهي طالبين
حقيقي را سست نكند.
سالكين الهي بايد دريابند كه اين تالش و جنبش به وجود آمده از كرانهاي مختلف،
گرچه به نوبت خود قابل تقدير ميباشد ،ولي هنوز بسيار اندك و قليل است .بايد اين
جنبشها وسيعتر و به هم فشرده گردد تا با ايجاد موجي بزرگ ،تحول عظيمي به راه اندازد.
البته بايد بهوش بود كه در قبال آن ،دشمنان و شياطين در كمينند و از پا ننشستهاند.

خداي تبارك و تعالي ،آتش بينيازي در همه كاينات زند و عالم را هَباءا مَنثُور گرداند و
كْال َيو َْمْ :امروز فرمانروايي از آنِ كيست؟» سپس پاسخ خويش دهد
ن ْال ُمل ُْ
ندا در عالم دهد «ل ِ َم ِْ

«لِل ِْهْال ْو ِ
اح ِْدْال َقها ْرِ ْ :از آنِ خداوند يكتاي قهار است».
كسي كه معتقد شد اوست قادر مطلق ،لوح دعوي بشكند ،بساط هوس برچيند ،سوداي
انانيّت از سر بيرون آورد .غوّاصِ بلندهمت كه در درياي بيكران به جان ،داد و ستد كند كه
گوهر شبافروز به دست آورد ،به شَبَه سياهرنگ كِي تن در دهد؟ او خرمن طمع به خلق
بسوزاند و با دلي بيغبار و سينهاي بيبار در انتظار الطاف خداي رحمان بنشيند .خداي تبارك
و تعالي به لطف خويش كار او بسازد و دل او را در مهد عهد بپروراند .حقتعالي مقصد و
مقصود همه را روشن كند ،سپس به سر راه معاملت بازآورد.
اي سالك! اين همه حضرات انبياء كه آمدند كار نوي بدين عالم نياوردند و خبر نوي در
سينة تو ننهادند ،بلكه آنچه را كه در سينة تو نهاده بودند بجنبانيدند ،و آنچه را بر تو به وديعه
يْ َل ْوالْا َْنْهَ ديْنَاْالل ُْهْْ:و اگر خدا ما را رهبري
د َْ
نهاده بودند ،ترا به سوي آن خواندند « َْوْماْْكُناْلِنَه َت ِْ

نمیکرد ما خود هدايت نمييافتيم» تا از خود برخيزي و هجرت الهي خود را آغاز كني.
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اي مسافر الهي! بايد عقبات كثرت را به توفيق حق بپيمايي و به شهر وحدت گام نهي.
طي همه منازل و مراحل و كسب همه معارف و معاني ،وسيلههايي است براي رسيدن به
وحدت و سلطه بر كثرت؛ اين موفقيت به توفيق حق و به سبب تفكر الهي نصيب گردد.
بيل ْالل ِْه ْ :و آنان كه در
واْفي ْ َس ِْ
ْ
هاج ُر
خداي تبارك و تعالي در قرآن مجيد فرمايد « َْو ْالَّ َْ
ذين ْ َ
راه خدا مهاجرت كردهاند» .آري مهاجرين حقيقي كساني هستند كه مراحل كثرت را پيموده
به وحدت رسيدهاند؛ سالكين طريق حق ،مهاجرين و مسافرين الهيند.
هجرت دو قسم است :يكي هجرت ظاهر ،ديگري هجرت باطن .هجرت ظاهر آن است كه
خانه و شهر را وداع كند ،هجرت باطن آن است كه دنيا و عقبي را وداع نمايد .هجرت ظاهر
موقت است ،هجرت باطن مستدام .در هجرت ظاهر ،زاد انسان طعام و شراب است ،در هجرت
باطن ،زاد انسان لطف ربّاالرباب .در هجرت ظاهر ،منزل غار است ،در هجرت باطن منزل
ترك اختيار .هجرت ظاهر از مكه به مدينه ،هجرت باطن از اضطراب نفس شورانگيز تا سكينه
سينه.
حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :مهاجر حقيقي كسي است كه از آنچه حقتعالي نهي
فرموده بپرهيزد .و نيز ميفرمايد :مهاجر آن است كه از كوي جفا هجرت كند و راه صفا و وفا
نا:
ح َس ْ
م ْالل ُْه ْرِزْ ْ
در پيش گيرد .بر چنين مهاجري چه خلعت دهند و نُزْل چه آورند؟ « َل َير ُز َقن َُّه ُْ
قا ْ َ
قطعا خداوند به آنان رزقي نيكو ميبخشد» :يكي امروز ،ديگري فردا .امروز حالوت معرفت ،فردا
لذت مشاهدت؛ امروز در راه دوست خطوَتي ،فردا با دوست خلوتي ،مرغ به آشيان رسد و مريد
به مراد.
براي نيل به اين مقام واال ،بايد انسان از موانعي كه جامع آنها تعلق به جهان طبيعت و
مادي است درگذرد ،و با موجباتي كه جامع آنها پيوند با عالم ماوراء طبيعت است ،آشنا شود و
از اين راه به مقصد رسد .اين كثرت نه مربوط به افراد خاصي است و نه منحصر بر اشياء و
زمان و مكان معيني.
امروزه اين دنيا و كثرت دامنگير همه انسانهاست مگر مخلَصين كه از گزند آن در امانند
َصين :همگي را جدًا از راه به در ميبرم مگر آن
َْ
مْْال ُمخل
كْْ ِمن ُه ُْ
باد َْ
عينْْْاِ ْ
مْْاَج َم َْ
ال ُغوِ َيَن َُّه ْ
« َ ْ
الْْ ِع َ
بندگان خالص شده تو را» .دنيا محل امتحان است و خداي تبارك و تعالي همگان را از
نعمتهاي مادي برخوردار ميسازد تا آزمون شوند .هم دنياطلبان را امداد كند و هم
آخرتطلبان را ،تا چه كسي اين عقبات را بپيمايد و به كمال وحدت رسد.
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يگانه عامل رساندن انسان به وحدت و سلطه بر كثرت ،توحيد است .كسي توانايي عبور از
كثرت به وحدت و از شهادت به غيبت را دارد كه همانند خليل خدا در محبت و عداوت ،در
هيمْْ:آيين
اراده و كراهت ،و باالخره در جذب و دفع ،به كمال وحدت رسد « ِملَّ َْةْْاَبيكُمْْْاِب ْر َْ
پدرتان ابراهيم چنين بوده است».
البته س ّر كثرت و جهان طبيعت در ضيق وجودي آن است .چه ،يك چيز طبيعي نه در
ديگري حضور دارد و نه پذيراي غير خود است .اما راز ماوراء طبيعت در سعه وجودي آن
است ،كه يك شيء مجرد نه در حضور ديگري محجوب است و نه از شهود غير خود محروم.
انسان الهي ،حركت يعني هجرت از كثرت به وحدت را بايد از حضرات انبياء و اوصياء
فراگيرد .از جمله مهاجرين حقيقي كه حقتعالي در قرآن مجيد از هجرت او نام برده ،حضرت
يْذ ِ
دين ْ :من به سوي پروردگارم
يْ َس َيه ِْ
یْ َرب ْ
بْاِل ْ
اه ْ
خليلالل بنيانگذار توحيد است كه فرمود «اِن ْ
رهسپارم زودا كه مرا راه نمايد».
آن محبوب خدا از عقبات كثرت گذشت و به كمال وحدت رسيد .درود بر تو اي خليل
خدا كه خداي تبارك و تعالي مدح تو كند اگرچه ديگران ترا قدح نمودند ،ولي تو از آن باكي
نداشتي و بدان اعتنا نكردي .دانستي كه خداي رحمان لوح مدح دربارة تو به قلم لطف قِدَم
نْ َقب ُْل :و در حقيقت پيش از آن به ابراهيم رشدش را داديم».
هيمْ ُرش َد ُْهْ ِم ْ
دْاتَيناْاِبر َْ
نويسد « َْوْ َل َق ْ
خداي تبارك و تعالي صُدره توحيد خليل خود را از قبل دوخته بود .در بدايت نشو او
آفتاب خلّت تابيدن گرفت ،ينابيع علوم و حكمت در صحن سينه او گشادند ،نور هدايت تحفة
دل او گردانيدند ،كمر كرامت بر ميان او بستند ،او را به جايي رسانيدند كه قدسيان مل اعلي
اَنامل تعجب به دندان حيرت گرفتند ،كه اين چه عزتي است متواليا روي به خليل خدا نموده؟
ندا آمد اي قدسيان مل اعلي ،آتشي كه در كانون دل ابراهيم نهان شده اگر به صحرا درآوريم
شرري از آن كَونين را بسوزاند.
اما آن مهجور درگاه ايزد خواست كه دولت ابراهيم را درهم شكند و سپاه عصمت وي
منهزم سازد .آتشي برافروخت تا او را بسوزاند ،اما ندانست كه آن آتش جان و دل او را خواهد
سوخت ،ندانست كه جز قاعدة دولت خويش ويران نكند.
هيمْ :گفتيم اي آتش براي ابراهيم سرد و بيآسيب
ی ْاِبر َْ
الماْ َعل ْ
دا ْ َْو ْ َس ْ
ُوني ْ َبر ْ
ناْياْنار ْك ْ
ُْ
« َْو ْقُل
باش» ،معني حقيقي اين آيت و ندا در كانون دل خليل خدا به مقام تحقق رسيده بود .در
سينة او سوز مهر خدا بود ،بر سر وي خمار شراب ازلي بود ،آتش درد عشق در سينه او
شعلهور بود ،قلب او حريق عشق خدا بود ،جان او غرق لطف خدا بود .چون آن مهجور او را بر
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منجنيق نهاد ،او نيز س ّر خويش بر منجنيق مشاهدت نهاد .چون به آتش رسيد ،ندا رسيد :اي
آتش سرد و خاموش باش ،سلطنت خود بر وي مران ،كه ما اراده كردهايم ترا بر خليل خود
بوستان گردانيم.
خداي تبارك و تعالي آتش را بر خليل خود بوستان نمود ،آن بزرگوار در ميان ازهار و
انوار در كمال آرامش نشسته و آثار قدرت الهي را نظاره ميكرد .دختري از آنِ آن مهجور بر
بام كوشك برآمد تا اطالع حاصل كند ،آن محبوب الهي را بر آن هيئت ديد .دست به درگاه
خدا برداشته گفت :اي خداي خليل! بر خليل خود چنين نظر لطف و كرم كردي ،بر من نيز
نظري فرما و نعمتهاي خود را دربارة من كامل گردان .بالفاصله فرشته رحمت به استقبالش
شتافت ،آتش درد عشق از نقطة جان او سرزد .او در آتش حسرت ميغلطيد و با خود ترنّمي
ميكرد.
آن مهجور درگاه عزت را خبر دادند كه تعجيل كن ،دخترت ديوانه گشته ،بر بالين دختر
آمد .دختر روي خود از پدر بپوشيد و گفت :اي پدر ،ديدة من كه به ديدار خليل خدا طهارت
يافته ،نميخواهم بار ديگر ملوّث شود .پرسيد :خليل خدا كيست؟ گفت :ابراهيم .آن مهجور با
دو دست بر فرق خود زد و گفت :ما آتش افروختيم تا ابراهيم را بسوزانيم ،ندانستيم كه جز
جان و دل خود نخواهيم سوخت.
آري ،كسي كه بر حرم عنايت ازلي شد ،هرگز غوغاي محنت ابدي گِرد سعادت سرمدي او
برنگردد .دختر به همان نظاره ميكرد كه پدر هميكرد ،دختر را سبب سعادت گرديد و پدر را
سبب شقاوت ابدي.
اي سالك ،اي مهاجر حقيقي ،اي مسافر الهي! دلِ سوختة تو بر مثال خليل خداست،
نفس تو بر مثال آن مهجور ،هواي نفس آتشي است كه نفس افروخته و آن دل سوخته را با
ُونيْ
ياْنار ْك ْ
ُْ
سلسلهها و اغالل بسته به منجنيق معاصي نهاده و به آتش انداخته ،ندا ميرسد «
الماْ:اي آتش سرد و بيآسيب باش» ،اين بنده ،دلسوخته درد عشق ماست ،سوخته را
َبرداْْ َْوْ َس ْ
بار دگر نسوزند.
خداوند متعال خطاب به حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايدْ « :و ْاذك ُْر ْ ِفي ْال ِ
هيم ْاِن َّ ُْهْ
تاب ْاِبر َْ
ك ِ ْ
َ

كان ْ ِ
يقا ْنَبِيْا :اي رسول من ،در كتاب خود ابراهيم را ياد كن كه او پيغمبري بسيار راستگو
صد ْ
َْ
بود» .يعني اي حبيب من ،در حاالت آن مرد الهي تفكر كن ،در شرح حال آن بزرگوار سيري
نما كه چگونه به مقام انقطاع رسيد و آماده شد تا در راه خدا از همه چيزش بگذرد؛ از هستي
خود و از يگانه فرزند گراميش كه نهايت مرتبه مورد عالقه او بود .تو نيز اگر خواهي كه به
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ابديت رسي ،بايد هميشه در مقام انقطاع باشي و آماده شوي كه در راه ما از همه چيز خود
بگذري.
اي حبيب من! ابراهيم كه دوست ما بود در نتيجة آن مجاهدتها به دوستي ما رسيد .اي
محبوب و معشوق من ،وقتي ابراهيم چنان باشد ،بايد كه تو در تزكيه و تصفيه و مجاهدت
بسي باالتر از او باشي.
اين خطاب تنها به حضرت پيامبر خدا(ص) نيست ،بلكه خطابي است عمومي و ابدي تا
همگان از آن بهره گيرند و از احكام آن اطاعت كنند .اي انسان! تنها بر ابراهيم(ع) نبود كه در
راه خدا از هستي خود و فرزند عزيزش بگذرد و به تمام مشقات و شكنجهها صبر نمايد ،تو نيز
بايد پيرو او باشي و در قبال اين حقايق ،مسئوليت خود را ايفاء نمايي.
خداي تبارك و تعالي در آيات ديگري ،مهاجرت و مراحل سير و سلوك ساير محبوبين
خود را به حضرت رسول اكرم(ص) متذكر ميشود و ميفرمايدْ « :و ْاذك ُْر ْ ِفي ْال ِ
معيل ْاِن َّ ُْهْ
َْ
تاب ْاِس
ك ِ ْ
َ
كان ْ ِ
والْنَبِيْا :اي رسول من ،در كتاب خود قرآن ،اسماعيل را ياد كن كه
س ْ
د ْ َْو ْ َْ
ق ْال َْوع ِْ
صاد َْ
َْ
كان ْ َر ُ
به تحقيق عهد او صادق بود و او رسول و نبي پروردگار بود» .اي فرستادة گرامي من ،نظر كن
در آن مرد الهي كه چگونه خويشتن را آماده اطاعت امر خدا كرد تا با انبساط و شادماني آن را
پذيرفته ،فخر و مباهات نمايد كه ميخواهم خود را در راه خدا قرباني كنم .حقتعالي او را
صاحب عهد صادق معرفي ميفرمايد كه در عهد و پيمانش با خدا استوار و بسيار باوفا بود.
آري ،اسماعيل خود را براي قرباني شدن در راه خدا آماده كرد و ارادت خود را ثابت نمود
و لذا از ناحيه حق به ذبيحالل ملقّب شد ،و اين حكمي است الهي بر همه ما .چه معناي
حقيقي شيعه همين است كه رهرو راه آن بزرگواران باشيم.
« ْو ْاذك ُْر ْ ِفي ْال ِ
كانا ْ َشر ِق ْيا :اي رسول من ،در كتاب خود،
ن َْْاهلِهاْ َم ْ
ت ْ ِم ْ
م ْاِ ِْذا ْنَ َت ََب َذ ْ
تاب ْ َمر َي َْ
ك ِ ْ
َ
مريم را ياد نما كه براي عبادت خدا از اهلش كناره گرفت و مكاني را در شرق بيتالمقدس
برگزيد».
يعني اي حبيب من ،سيري در تاريخچه زندگي مريم بنما و در حاالت او تفكر كن و سير
و سلوك و ارادتش را به دقت مورد مطالعه قرار ده .اي حبيب من ،به انقطاع او بنگر و بر
تحمل شدايد و مصائبش نظر كن ،به مجاهدت او در راه ما بنگر كه به رضاي ما ،از همه
ماسوي حتي از قوم و اقربايش كنارهگيري كرد و به عبادت پرداخت.
به ياد آر كه مقربين پيشگاه ما چنين كردند كه بدون اين مجاهدات ،كسي به ما نرسد .تو
نيز كمال توجّهت را به فرمان ما بر طاعت و عبادت ما بگمار .آن نور الهي در اثر گذشتن از
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ناسوت و انقطاع از ماسوي ،نزد ما بسيار گرامي است .تو كه حبيب ما هستي ،تكاليف و
وظايفت ماوراي مريم است ،خويشتن را براي تحمل شدايد و انقطاع از ماسوي آماده نما ،ولو
آنان از اقوام و خويشان تو باشند .آري ،ظاهرًا اين خطاب به پيامبر خدا(ص) است ،ولي در
حقيقت بر همگان و به خصوص بر سالكين طريق الهي است كه در زندگي و مقامات آن نور
خدا تأمل كنند ،و درس ارادت و عشق و فداكاري بياموزند.

شرطي از شرايط وصول به لقاء الهي ،موت ارادي است .موت دوگونه است :موتي كه قهرًا
به سوي ما آيد و ما به سرعت به سوي او رويم ،آن موت طبيعي است .ديگري موت ارادي و
واْ
آن ،شكستن خواهشهاي نفساني و كشتن شهوات حيواني است ،همان كه فرمودهاند « ُموتُ ْ
َقب َْلْا َْنْتَ ُموتُواْ:بميريد پيش از آنکه مرگ به سراغ شما آيد».
طالب كوي يار در طي صراط مستقيم ،تا موانع از پيش خود برندارد و طهارت باطني
حاصل نكند ،انوار غيبي در خانة دلش متجلي نگردد و صبح ازلي در وجودش مشعشع نشود.
آري ،تا دل با رفع حجابات از كدورت پاك نگردد ،تا از عاليق دنيويه كه اغالل اعناقند،
رها نشود و از اودية اوهام و ظنون تقليديّه خارج نگردد ،امكان وصول به كوثر لقاء الهي نيابد.
در وجود انسان مدام دو ضد با هم در جدالند .چه ،انسان آن يگانه گوهر خلقت است كه
ناسوت و الهوت ،طبيعت و ماوراء طبيعت ،ماده و معني ،و جسم و جان در او به هم پيوسته
نية
است.
انسان هرگز از جسمانيةالحدوث جدا نشود ،اما با علم و عمل به وظايف و تكاليف الهي
ميتواند آن را تعديل نمايد .سعادتمند كسي كه جسمانيةالحدوث او در روحانيةالبقايش
مستهلك گشته رنگ الهي به خود گيرد .تحقق اين امر بدون توجه به هر دو بُعد ميسر نيست،
توجه صرف به جسمانيةالحدوث او را به ورطة هالكت اندازد و در صورت بياعتنايي بر آن،
نتواند به وظايف خويش عامل گردد.
توصية اكيد اسالم ،توجه و اهميت ويژه به بُعد مادي است ،به دو علت:
يكي واقعيت ابعاد مادي و ارتباط تنگاتنگ آن با بُعد معنوي .چه اگر اخاللي در بُعد مادي
پديد آيد ،به همان اندازه بُعد روحي مختل گردد .لذا در مراتبي كمال توجه و اهميت بر بُعد
مادي ،در رديف عبادات و طاعات عظيمه است.
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ديگر اين كه جسمانيةالحدوث ،ميدان مسابقة روحانيةالبقاء است .به عبارت ديگر ،اين
عالم زمينهاي است براي فعاليت بُعد روحي و وصال به محبوب ازلي .لذا بيتوجهي به آن ،بُعد
روحي را مختل كند ،چنان كه بزرگان فرمودهاند فقر مادي باالخص فقر معنوي ،منطق را در
دهان بشكند ،برهان را ناچيز گرداند و سخنور را از سخن بازدارد .در حيات هر كسي هرچه
بُعد روحي مؤثرتر ،مراتب رشد و كمال او افزونتر و بصيرتش بيشتر و حقايق مكتوم برايش
مكشوفتر.
بُعد روحي در رشد و كمال ،نيازمند تعليم و تربيت و فعليت اراده است .تا اين اراده به
مقام تحقق درنيايد ،مبدّل به ارادت نگردد ولي از آن ساعتي كه به فعليت رسد ،انسان تولدي
ديگر يافته زندگي حقيقي خود را شروع نمايد.
البته اين موفقيت با تنآسايي و بياعتنايي سازگار نيست ،زيرا آنچه آدمي را از كسب علم
و فضايل بازدارد ،آفت جان است .بايد تنپروري ،رفاهطلبي ،خودكامگي و قدرتپرستي را كنار
گذارده در هدف اعالي زندگي تفكر كرد ،و در آهنگ كلي هستي كه نماينده هدف اعالي
انسان است ،شركت نمود.
راه ترقي و سعادت بر همگان باز است ،بذرهاي معرفت در نهاد همه غرس شده ،ولي اين
بذرها در تحول به رشد و كمال و رسيدن به شجرة طيبّه ،نياز به تعليم و تربيت و پرورش
باغبانهاي الهي دارند .انسانهاي الهي ،باغبانان الهي هستند كه از محصوالت عالي روح ،خود
و ديگران را بهرهمند ميسازند ،حصول اين توفيق در گرو تحقق موت ارادي است.
 .آن قدرتي كه آدمي را از هوي و هوس
بازدارد ،نعمت عظمايي است كه واجد آن در رديف شجاعان به شمار ميآيد .آن پارسايي كه
سالك را از انحراف بازدارد ،برترين ثروت است .آري ،مطمئنترين سپري كه انسان را از
حوادث و مخاطرات بازدارد ،تقوي است.
سالك طريق حق بايد با رعايت اين توصيههاي الهي به مقام تسليم و رضا درآيد كه
فرمودهاند :همدمي براي انسان مانند تسليم و رضا نيست .باالترين ثروت براي انسان علم است.
بايد از تعاليم عارفان و بزرگان بهرهمند شد كه سينة ايشان گنجينه اسرار خداست ،تفكر
ايشان مرآتي است كه حقايق را در خود منعكس ميسازد ،باالترين تعليم ايشان عشق است،
عشق به جمال محبوب ازلي.
ذين ْا َمنُواْ ا ََش ْد ْ ُحبْا ْلِل ِْهْ :كساني كه
در قرآن مجيد از عشق به اشتداد حب تعبير شده « َْو ْالَّ َْ
ايمان آوردهاند ،شديدترين محبت را به خدا دارند» .عارفان ،عاشقان حقند زيرا عشق ،جز
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جمال حق و آنان كه تعلق ايشان به حق است ،كسي را نشايد .آري ،دوستي حضرات انبياء و
اوصياء و اولياء ،دوستي حق است .آتش عشق « ُي ِحبونَْ ُه ْ :آنان خدا را دوست دارند» در دل عاشق

شعلهور است و نور « ُي ِحب ُه ْم ْ :خدا هم آنان را دوست ميدارد» در جان او متجلي است .اين مقام
نصيب كساني است كه به سبب اعمال الهي ،به آنان حيات طيبه عنايت گرديده

لْ
نْْ َع ِم َْ
« َم ْ

يوة ْ َط ِّي َبَةْ :هر كه عمل صالح كند از ذكور يا اناث،
ح ْ
ی ْ َْو ْهُ َْو ْ ُمؤ ِم ْ
ن ْ َذكَرْ ْا َْو ْاُنث ْ
حا ْ ِم ْ
صال ِ ْ
ن ْ َف َلنُْحي َِين َُّْه ْ َ
ِ
ِ ِ
اْدعاكُمْْْلِماْ
ولْْاِذ َْ
س ِْ
قطعا ما به او حيات طيبهاي بخشيم»« .ياْ اَي َهاْ الَّ َْ
لر ُ
جيبواْ لل ْهْْ َْوْْل َّ
ذينْْا َمنُواْ اس َت ُ

ُيحييكُمْ :اي كساني كه ايمان آوردهايد وقتي كه خدا و رسول شما را براي احياي قلوبتان
دعوت ميكنند ،اجابت نماييد» .كمال بصيرت در اين پذيرش است؛ افرادي كه خواستار
ديدگان سالم قلبي هستند ،بايد به اين نداي آسماني لبّيك گويند.
ن :به تحقيق صبح براي كسي روشن است كه داراي چشمان
ذيْْ َعينَي ِْ
بحْْل ِ ْ
اءْْالص ُْ
« َقدْْاَض َْ
سالم باشد» .صبحي است ظاهري ،كـه صاحب چشمان سالم آن را مشاهده نمايد.
لكن صبح ازل را ديدگان ظاهر نبينند ،براي مشاهده آن ،ديدگان قلبي بايد.
یْ َليلْْاِذْ ْ َجنََّ ُتهاْ بِال َفج ِْر :مگر آن شبي
ش :اي نفس اين زندگي نيست»ِ « ،س ْو ْ
س ْ َمْا ْال َعي ُْ
«ياْ نَف ُْ
كه به فجر منتهي شود» .آيا اين شبهاي متوالي كه منتهي به روز ميگردد ،زندگي است؟!
زندگي حقيقي آن است كه به فجر دائمي و ابدي منتهي شود « َْوْال َفج ُْرْ َي ُدو ُْمْْ:و فجر ادامه می-
يابد» ،آن فجر ابديّتي كه در پي آن ديگر شبي نباشد.

بيل ْ :در تشنگي قلب من دليلي است بر وجود شراب
ودْ َسل َس ِْ
ج ِْ
ليلْ َعل ْ
ماءْ َقلبيْ َد ْ
« َْوْفيْ ِظ ِْ
یْ ُو ُ

طهور سلسبيل» .چنان كه كمال چيرگي تشنگي و گرسنگي بر انسان ،دليل بر وجود آب و
غذاست ،تشنگي قلبي نيز دليل است بر وجود شراب طهور سلسبيل،

حو ِْم ْ:
ج َّر ِْة ْال َمو ِ ْ
« ْ
ت ْالر ُ
في ْ َ

در كوزهاي كه در نزد موت سوزان نهاده شده است» .البته هركسي به مراتب معرفت و درك
خود ،آن تشنگي را در خويشتن احساس ميكند.
اين موت سوزان ،همان موت ارادي است ،همان شكستن هوسهاي نفساني و شهوات
حيواني است .بدون حصول موت ارادي ،آن عشق و مستي به مقام تحقق درنيايد و آن تشنگي
پديدار نگردد .بعد از اين موت ارادي است كه تشنگي دل به وجود آيد و از شراب طهور
سلسبيل سرمست شود .آنجاست كه سالك طريق حق ميخواهد با دو بال عشق و مستي به
سوي جانان پرواز نمايد.
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مبناي سلوك طريق عشق خدايي به موت ارادي است .موت ارادي پس از اخذ مسائل و
معارف اصليه و فرعيه ،با طي مراحلي حاصل شود كه عبارتند از :توبه ،زهد ،توكل ،قناعت،
عزلت ،ذكر ،توجه ،صبر ،مراقبه ،رضا.
توبه است .توبه ندامت است از معصيت به طوري كه اگر قادر شود بر مثل
آن ،ميل ننمايد و اين توبة عام است .توبة خاص ،آن است كه تائب بيرون آيد از لذت صورت
ظاهر و درآيد در خلوتگاه باطن .توبة خاصالخاص ،مراجعت است به حضرت عزت با اراده،
چنان كه موت اضطراري مراجعت است به غير اراده.
سالكا ،از جواهر و اَعراض و اغراض باطله اِعراض نما ،و از طريق ياري به درگاه باري
مراجعت فرما ،و مخلصانه از جميع ذنوب و عيوب خالص شو تا خالص شوي ،و بدان گناه آن
است كه محجوب گرداند ترا از نور و قرب الهي .بر طالب واجب است كه محبت غير محبوب از
دل بيرون كند به عشق محبوب.
زهد است .زهد آن است كه بيرون آيد از حالوت لذات جسماني ،و تزهّد
نمايد از متاع دنيايي و استمتاع نفساني ،چنان كه به موت اضطراري از همة اينها بيزاري نمايد.
زاهد كسي است كه محبت ماسواي حق را از دل بيرون كند.
توكل است بر خداي تعالي .متوكل كسي است كه قطع وثوق و اعتماد از
َيْْالل ِْهْْ َف ُه َْوْْ َحس ُب ُْه ْ :و هر
َّلْْ َعل ْ
نْْ َيَ َت َوك ْ
اسباب ظاهري نمايد چه ،تنها خدا او را كافي است « َْوْْ َم ْ
كس بر خدا اعتماد كند او براي وي بس است».
قناعت است .قانع كسي است كه از شهوات نفسانيه و تمتعات حيوانيه
وارسته باشد مگر به قدر كفاف به جهت طاعت؛ و بايد كه در مأكول و ملبوس اسراف نكند «اِن َّ ُْهْ

ال ُي ِ
ِفين ْْ:يقينا او اسرافكاران را دوست ندارد».
بْال ُمسر َْ
ح ْ
ْ
عزلت است .دربارة عزلت اخبار و روايات بسيار وارد شده ،زيرا آن را فوايد
بيشماري است .عزلت ،بيرون آمدن است از مخالطت خاليق به صورت باطن به انقطاع عالئق
و عوائق .اصل عزلت ،معزول گردانيدن حواس است به خلوت از تصرّفات محسوسات،

عزلت آن است كه نگذارد غبار خاك تصرف محسوسات و گرد و غبار تعلقات از روزن دل
وارد شود ،كه تقويت نفس امّاره و تقويت صفات ذميمه از آن است و روح را در اين معامله،
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زيان است .زيرا چون روح نفيس با نفس خسيس مؤانست گيرد ،به اتفاق از طريق نفاق ،روي
به اسفل سافلين نهند.
اگر فرزند گرامي از غايت ناداني از پي مادر نفساني رود و پدر عقل نيز به محبت فرزند با
ايشان متّفق شود ،با هم روي به ديار فناء نهند .لكن اگر فرزند ،بالغ و رسيده باشد و از پي پدر
حقيقي عقل رود و مادر نفساني نيز بر سبيل مرافقت با ايشان موافقت نمايد ،از جهان صورت
ظاهره به عالم معني باطنه مراجعت كند.
عزلت ،پرهيز است از رذايل ،چنان كه اگر كسي مريض شود ،به دستور طبيب صادق
حاذق ،امساك كند از طعام و شراب نامناسب و خوردن زايد ،تا او را بهبودي حاصل شود.
حضرات انبياء و اوصياء و اولياء كه اطباء نفوسند ،امر به عزلت فرمودهاند تا در اثر اين پرهيز
خدايي ،رنجورِ مهجورِ منزويِ طالب ،شفا يابد.
مالزمت ذكر است .ذاكر كسي است كه بيرون آيد از ذكر غيرحق به
كْاِ ْذاْنَ
سيت :و چون فراموش كردي پروردگارت را ياد كن».
َ ْ
فراموشي « َْوْاذك ُْرْ َربَّ َْ
ال َّْالل ُْه» مركّب است از نفي و اثبات ،و حكيم كريم به شربت الء نافيه،
لهْاِْ ْ
كلمه مقدس «الْاِ َْ
مواد فاسده و اخالط مُنهَمِره را زايل گرداند ،كه تقويت نفس امّاره و صفات ذميمه از آن است.
ال َّْالله به صحت و سالمتي جان و دل بيفزايد و عقدة شبهت بگشايد .با توجه به
ليكن به اثبات ٰاِ ْ
جايگاه خاص ذكر ،در انتهاي اين مراحل ،به تفصيل بيشتري خواهد آمد.
توجه است ،يعني متوجه حق شوي ظاهرًا ،باطنا ،جوهرًا ،عَرَضا ،و بيرون
آيي از هر داعيهاي كه ترا به غيرحق خواند ،تا باقي نماند محبوب و مطلوبي ،مقصد و
مقصودي ،رغبت و مرغوبي االّ حق.
صبر است ،يعني بيرون آيي از حظوظ نفساني و مراد جسماني به
مجاهده ،و ثبات نمايي تا محبوبات نفساني راكب تو نگردد ،و ثابت باشي بر طريق اخيار و
استقامت ورزي بر سبيل ابرار ،و به تصفيه دل و تجليه روح ،مالزم گردي.
مراقبه است .مراقبه مشتق است از ترقّب يعني انتظار .مراقبه يعني
جمعآوري نمودن حواس ظاهره و باطنه در انتظار محبوب ،اِعراض از غيرحق و استغراق در
بحر محبت.
سالك بايد مشتاق لقاي او باشد ،جان و دلش نه آب و گِلش .روحش از جناب او مدد يابد
و استغاثه از درگاه او جويد و شكايت از فراق او به او كند.
بزرگان فرمودهاند شكايت را سه وجه است:
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اول  -شكايت از حبيب نزد غير حبيب ،و اين اقتضاي بيزاري كند از ياري.
دوم  -شكايت از غير حبيب نزد حبيب ،و اين را نيز خوب ندانستهاند.
سوم  -شكايت از فراق حبيب به خود حبيب ،بزرگان اين را پسنديدهاند.
در اين صورت مسبباالسباب و مفتّحاالبواب ،درهاي رحمت و وصال بگشايد و به نور
رحمت نامتناهي ،ظلمات نفس امّاره را به لحظهاي چنان محو نمايد كه به مجاهدات و رياضات
مْ
لْْالل ُْهْْ َس ِّياتِهِ ْ
چند ساله ميسّر نگردد ،و سيئات نفس را به حسنات روح مبدل سازد « ُي ََْب ِّد ُْ
نات ْ :خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل ميكند».
ح َس ْ
َ

سالك حقيقي كسي است كه حب ماسوي را از دل بيرون كند

ذين ْا َمنُواْ ا َ
ْ:
حبْا ْلِله ْ
َش ْ
«الَّ َْ
د ْ ُ

كساني كه ايمان آوردهاند ،شديدترين محبت را به خدا دارند» .هرگاه كسي جمال و جالل او را
مشاهده كند ،دوست دارد او را ،و آن كه كسي را دوست دارد ،دوست دارد فعل او را.
رضاست ،رضا ثمره محبت است و محبت ثمرة معرفت .رضا آن است كه
بيرون آيي از رضاي نفسِ خود و درآيي به رضاي حق .سالك در مقام رضا كسي است كه
اوصاف ظلمانيّه در دل او مرده باشد .خداي تبارك و تعالي در سورة  6آيه  122ميفرمايد :آن
دل كه به اوصاف ظلمانيه در شجره وجود انسانيه مرده شود ،ما به اوصاف ربانيه و الطاف
رحمانيه ،آن دل را زنده ميگردانيم.
مقام رضا باالتر است از مقام صبر و در پيش اهل حقيقت ،نسبت صبر به رضا مانند
معصيت است به طاعت .زيرا صبر اقتضاي كراهت دارد از بال ،ليكن رضا لذت برد از بال .از اهل
محبت نيست سالكي كه متلذّذ نشود از بال ،و ايثار ننمايد مراد محبوب را بر مراد خويش.
اهل حقيقت فرمودهاند :صبر از اصعب منازل است ،و اوحش آن در طريق محبت ،و انكر
او در طريق توحيد .اين است كه ايشان صبر را در طريق حق از اشدّ منكرات شمردهاند .اما
سالك طريق حق را هر دو طرف مقابل ،يكسان است .براي اهل رضا ،توانگري و درويشي،
نْ
صحت و مرض ،حيات و موت يكسان است .اين است يك معني از معاني آيه شريفه «ال َي َرو َْ
َ
ريرا ْْ:در آنجا نه آفتابي بينند و نه سرمايي».
الْ َزم َه ْ
ساْ َْوْ ْ
فيهاْشم ْ
مقام رضا و حرّيت يكي است .رضا ترك اختيار است و رضايت به هرچه از محبوب ازلي
لي ْمافاتَكُمْ ْ َْو ْالتَف َر ُحواْ بِماْاتاكُمْ :تا بر
اْع ْ
رسد ،سالك حقيقي در مقام تسليم است «لِكَي ْ
ال ْتَا َسو َ

آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به آنچه به شما داده است شادماني نكنيد».
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چنان كه گذشت ،يكي از مهمترين مراحل نيل به موت ارادي ،ذكر است .ذكر ،ياد نمودن
الصلو َْةْ
خداست و مقصود از خلقت انسان و وضع تكاليف و قوانين الهي نيز همان است « َْو ْا َِقمِْ ْ َّ

ريْ :و به ياد من نماز برپا دار» .غرض از صوم نيز شكستن شهوات و تطهير قلب است از
ل ِ ِذك ْ
آثار آنها تا ذكر در دل استقرار يابد.
َصيالْ :اي كساني كه
ْ
حوُْه ْ ُبك َرةْ ْ َْو ْا
ك ْ
ذين ْا َمنُواْاذك ُُرواْالل َْه ْ ِذك ْ
آيه شريفه «ياْ اَي َهاْالَّ َْ
را ْ َ
ثيرا ْ ْ َْو ْ َسبِّ ُ
ايمان آوردهايد خدا را ياد كنيد يادي بسيار و صبح و شام او را به پاكي بستاييد» داللت دارد بر
وجوب ذكر كثير .خداوند تبارك و تعالي در اين آيه شريفه اكتفا نفرموده است به محض صيغه
امر ،بلكه مؤكد ساخته آن را به مصدر ،و بدان هم بسنده نفرموده بلكه موصوف نموده آن را به
كثير ،و اين سياق در مندوب نباشد.
خداوند متعال امر فرموده به بسياريِ ذكر تا انسان را چيزي از قبيل تجارت و بيع و اكل
ون ْْ:و خدا را بسيار ياد
ح َْ
ثيرا ْ َل َعلَّك ْ
ك ْ
و شرب از معرفت و بندگي خدا بازندارد « َْو ْاذك ُُرواْالل َْه ْ َ
ُم ْتُفلِ ُ
كنيد باشد كه شما رستگار گرديد» .شكي نيست كه مداومت بر تذكر شيء و ذكر مستمر آن،
باعث محبت به او ميشود.
هر ذكري را نتيجهاي است و نتيجه ياد كردن عبد خدا را ،ياد نمودن خداست او را چنان
كه فرموده « َفاذك ُُرونيْاَذكُرك ُْمْْ:پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم» .آيه شريفه متضمن شرط
و جزاست و در قياس استثنايي ،اثبات مقدم ،مستلزم اثبات تالي است.
در ذكر و عبادت ،تقديم و تأخيري است به طوري كه ميفرمايدُ « :ي ِحب ُه ْم ْ َْو ْ ُي ِحبونَ ُْه ْْ :خدا
آنان را دوست ميدارد و آنان نيز خدا را دوست دارند» و نيز « َر ِ
واْعن ُْه ْْ:خدا از
ض َْ
يْالل ُْهْ َعن ُهمْْ َْوْ َر ُ
ض َ

آنان خشنود است و آنان نيز از او خشنودند اين است رستگاري بزرگ» و فاء « َفاذك ُُرونيْ :پس

مرا ياد كنيد» هم كه براي تعقيب است داللت بر اين دارد .از اينرو صاحبان بصيرت مستنيره
به نور معرفت ،ذكر را افضل اعمال روحيه و قلبيه و نفسيه و بدنيّه دانستهاند.
بزرگان چنين فرمودهاند كه سالك بايد هوش در دم داشته باشد ،يعني هر نفَسي كه
كشد از سر آگاهي و حضور بوده غفلت بر آن راه نيابد.
ديگر آن كه سالك بايد نظر بر قدم داشته باشد و مراد از آن ،سرعت سير سلوك است
براي قطع مسافات هستي و طيّ عقبات خودپرستي ،و سير در راه حق با كمال توجه و دقت
كه پايش از اين راه نلغزد.
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نوع ديگر ،سفر در وطن است .يعني سالك در طبيعت بشري سفر كند ،بدين معني كه از
صفات بشري به صفات ملكي و از صفات ذميمه به صفات حميده انتقال كند،
ديگري خلوت است در انجمن؛ يعني به ظاهر با خلق و به باطن با حق ،و جز جمال و
عْ
ال ْ َبي ْ
جارةْ ْ َْو ْ ْ
جال ْالتُلهيهِ ْ
جالل حق مشاهده نكند ،اين كه خداي تبارك و تعالي فرموده « ْرِ ْ
م ْتِ َ

نْْ ِذك ِْرْْالل ِْهْْ:مرداني كه نه تجارت و نه داد و ستدي آنان را از ياد خدا به خود مشغول
َع ْ
نميدارد» اشاره به اين مقام است.
حقيقت ذكر آن است كه از الفاظ و عبارات بيرون شوي .سالكا ،جهد كن تا از لغات و
الفاظ و عبارات كه غبار راه توست ،خالص شوي .مادام كه به ذكر حقيقي كه منزه از الفاظ
است ،نرسيدهاي از قيد خود نرستهاي.
اذكار و اوراد كه آيات قرآن ،دعا و اسماء الهي است ،يا به لسان ظاهر است يا به لسان
باطن و يا به هر دو .ذكر وقتي مقبول درگاه الهي است كه باطني باشد ،چه توأم با ذكر
ظاهري يا بدون آن ،زيرا اصل ذكر باطني است .اين كه بزرگان فرمودهاند مقبوليت قائم بر
باطن است ،به معناي خودداري از ذكر ظاهري نيست ،بلكه آن هم ضروري است .زيرا توجه به
حق كه به ميزان سير قلبي است ،مرتبهاي از مقبوليت است .پس مادام كه ذكر باطني نشده،
ذكر ظاهري مثمر ثمر نباشد.
هر ذكر را مراتبي است ،بعضي قشر است و بعضي لبّ .مجرّد ذكر لساني ،پستترين
مراتب است .ذكر قلبي نيز مراتبي دارد :يكي صِرف توجه قلب است به اسمي از اسماء الهي
بدون التفاتي به معناي آن ،اين همانند ذكر لساني است .ديگري ذكر اسمي است از اسماء
الهي با فهم معناي آن و توجه به مقصود از آن ،مرتبة ديگر ذكر اعضاء و جوارح است با منع
آنها از معاصي و محرمات و توجه دادن به واجبات بلكه رعايت مستحبات و مكروهات.
ادني مراتب ذكر قلبي ،اشرف است از مجرد ذكر لساني ،به جهت عدم تطرّق ريا و عدم
اطالع غير .مرتبة اعالي ذكر قلبي آن است كه در مشاهدة جمال و جالل او مستغرق بوده و
در هر چيز ،نور الهي را مالحظه كند .وصول به اين مرتبه موقوف است به انقطاع تمام از
ماسوي و توجه تامّ به او .ذاكر گاهي به مقام فناء فيالل رسيده غافل از نفس خود و غير گردد،
تا به جايي كه از ذكر خويش نيز غافل شده و نيابد در قلب خود مگر مذكور را.
آري ،حد كمال ذكر باطني و ظاهري يا دعا ،وقتي است كه از ناحيه الهي به قلب الهام
شود ،چنان كه حضرات معصومين(ع) عرض ميكردند :بار الها ،به آن نحو كلمات را به من القاء
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كن كه با تو به مقام راز و نياز درآيم .بدون چنين توفيقي ،زبان دل غافل مانده ،انسان
نميتواند به مقام دعا برآيد.
ذكر و دعاي عارف طريق حق ،ظاهرًا از زبان او جاري است ،اما باطنا از ناحيه حضرات
معصومين(ع) و يا حقتعالي است؛ حتي آمينگوينده ظاهرًا او لكن باطنا هم دعا و هم اجابت از
ناحيه حق است .اين كيفيت در هر حالي دست دهد ،نشسته يا ايستاده يا در حال استراحت،
در سفر يا حضر ،براي عارف يكسان بوده ،عمده كيفيت دعاست .آنجا كه شرايط جمع است،
حصول و وصول يكي است.
حضرت باقر(ع) فرمود :در توراتي كه يهوديان تغيير ندادهاند و نزد ماست ،مذكور است كه
حضرت موسي از پروردگار خود سؤال كرد كه اي خداي من ،تو به من نزديكي كه با تو راز
خود را آهسته گويم يا دوري كه فرياد كنم؟ وحي آمد كه اي موسي! من همنشين كساني
هستم كه به ياد من هستند .سپس عرض كرد الهي ،چه كسي در ستر تو باشد ،روزي كه
ستري نيست مگر ستر تو؟ خداوند متعال فرمود :كساني كه در دار دنيا مرا ياد كنند ،من نيز
در دنيا و عقبي ايشان را به همه نعمتهايم ياد كنم.
آن كه حضرت موسي گفت :الهي نزديكي يا دور؟ اين منافي مرتبة نبوت نيست .زيرا آن
حضرت كيفيت ذكر و دعا را طلبيده ،كه بلند ذكر تو كنم همچو كساني كه از تو دورند و
مالحظه بُعد خود كنم ،چون آنچه از تقرب ميبايد در خود نمييابم؛ يا اين كه مالحظه قرب
تو كنم به فضل و رحمت تو كه هرچند ما دوريم ،ليكن نظر رحمت تو به ما نزديك است؟
در حديث قدسي وارد شده كه خداوند رحمان ميفرمايد :آسمانها و زمينها گنجايش
مرا ندارند ،ولي قلب مؤمن گنجايش مرا دارد .آري ،قلب مؤمن ،عرش و حرم خداست ،ولي
بايد دانست كه نفس و دل را لحظهاي بيكاري و فراغت نيست ،مدام از حالي به حالي و از
صورتي به صورتي منتقل گردد و از جايي به جايي رود .اگر سالك خواهان امنيت از وساوس
نفس و شيطان است ،بايد از ذكر خدا غافل نگردد.
مبدأ معاصي غفلت است و ذكر قلبي بدون تفكر و توجه حاصل نگردد .در معني تفكر
وجوه بسيار گفتهاند و خالصه آن چنين است :تفكر سير انسان است در معقوالت از مبادي تا
به مقاصد ،و نظر را نيز همين معني باشد .آري بدون سير ،كسي از نقصان به كمال نرسد ،از
اين جهت فرمودهاند كه
كْْ َال َياتْْْل ِ َقو ْمْ
فيْْذل ِ َْ
نْْ ْ
در قرآن و احاديث تحريض و ترغيب بسيار بر تفكر شده «اِ َّْ
َيَ َت َف َّ
ونْْ:قطعا در اين براي مردمي كه ميانديشند نشانههايي است» .آغاز حركت بايد از آفاق
ك ُر َْ
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فيْْاَن ُف ِسهِ مْ :به زودي چشم
فاقْْ َْوْْ ْ
يْْاال ِْ
و انفس باشد ،چنان كه خود فرمايد « َسنُريهِ مْْ اياتِناْ ِف ْ
بصيرت آنان را به نور توفيق و هدايت خود سرمه كشيم تا آيات ما را در مظاهر آفاق و انفس
مشاهده كنند».
كل اسماء و صفات .غير
اين سير و سفر ،فقط انسان را دادند به جهت جامعيت مظهريت ّ
انسان هركه باشد او را مقامي است معلوم و معيّن كه از آن تجاوز نكندَ .ملَك را عقل دادند نه
شهوت ،و حيوان را شهوات دادند نه عقل ،ليكن انسان را هر دو كرامت فرمودند و از اسفل
سافلين تا اعلي علييّن راه نمودند .اختيار دادند كه هركدام را انتخاب كند از او بگذرانند .اگر به
جانب مبدأ حركت كند ،عاليتر از ماليك گردد ،چنان كه قرآن مجيد بدين مقام اشارت
نْالل َْهْاص َ
مينْْ:به يقين خداوند آدم و
انْ َعلَيْالعا َل َْ
لْ ِعم ْر َْ
هيمْ َْوْا َْ
لْاِبر َْ
وحاْ َْوْا َْ
یْا َد َْمْ َْوْنُ ْ
ط ْف ْ
فرموده «اِ َّْ
نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتري داده است»؛ و اگر به جانب
هويهاي باطله و شهوات عاطله حركت كند از حيوان زبونتر گردد

هُمْ
لْْ ْ
َاالْنعا ِْمْْ َب ْ
«اُولئِ َْ
كْْك َ

ا ََض ْل ْْ:آنان همانند چهارپايان بلكه گمراهترند».
البته تفكر در ذات الهي ممنوع و موجب حيرت و دهشت است ،لذا مراد از تفكر در اين
باب ،نظر كردن است به صورت باطن بر افعال الهي و عجايب صنع و بدايع امر او ،در اين
صورت عارف ،جمال و جالل الهي بيند و درك حقيقت نمايد.
مراد از آيات در مواضع كثيره ،مجاري تفكر است در آالء الهي و قدرت او .تفكر الهي
مستلزم صدور اعمال حسنه از جوارح است ،در اين صورت عارف را در هر عضوي لذتي و در
هر لذتي بهجتي حاصل شود .حضرت علي عليهالسالم ميفرمايد :حيات قلب به تفكر است كه
غفلت را زايل ميكند.
هرگاه انسان تفكر كند در حسنات خود كه آيا تامّ است يا ناقص ،و موافق سنت است يا
مخالف ،خالص از شرك است يا مشوب به آنها ،اين تفكر او را به اصالح حسنات خود و رفع
خلل و نواقص وا ميدارد .هرگاه تفكر كند در افعال الهي و احسان و عنايت او به عباد ،و وعدة
ات ْ ْو ْ ِ
ثواب جزيل به فعل قليل و تسخير جميع « ِ
ماْ :آنچه در
ض ْ َْو ْماْ َبين َُه ْ
ماْفي ْاالَر ِْ
الس ْ
ماْفي َّ
مو ِ ْ َ
آسمانها و آنچه در زمين و آنچه ميان آن دو است» ،براي انسان رغبت وافر به طاعات و
اجتناب از منهيّات حاصل آيد.
حضرت علي(ع) فرمايد :تفكر آيينهاي است كه در آن صور اشياء متمثّل ميشود و به اين
سبب صور حقايق اعمال حسنه و خسيسه را ميبيند و به انجام حسنات و پرهيز از قبايح
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ميپردازد؛ بيشك تا اين آيينه در مقابل اوست ،غفلت بر او عارض نگردد و صور اعمال زشت
بر جانش ننشيند.
هرگاه عارف در اثر ذكر و توجه به نور بصيرت ،جمال الهي را مشاهده نمايد ،نفس و
اعضاي خود را از محظورات بازدارد ،در اين صورت عظمت ،كمال علم و حكمت ،قدرت ،نفاذ
مشيت و احاطه او را ببيند.
چون كمال مرتبه تزكيه و تصفيه و تقوي در سالك تحقق يابد ،دل در اين مقام به
حقيقت دل رسيده ،به صحت و صفاي اصلي نايل گردد و در منطقه جاذبة الوهيت قرار گيرد.
ْ:
يْال َقيومِْ ْ
در اين مقام ،كارفرما نه دل است و نه روح ،بلكه سلطان فرمانرواي « َْوْ َعنِ ِ ْ
تْال ُو ُ
جوُْهْلِل َ
ح ِّ
و چهرهها براي خداي زندة پاينده خضوع ميكنند» بارگاه دل را از زحمت اغيار خالي كرده و
تختگاه اصلي خود قرار دهد

ن ْ:
يْْال ُمؤ ِم ِْ
د ْ
بْْ َعب ِْ
نيْْ َقل ُ ْ
مائيْْ َْوْْاِنَّماْ َي َس ُع ْ
ْ
الْْ َس
ضيْْ َْوْْ ْ
نيْْاَر ْ
«ال َي َس ُع ْ

زمين و آسمانم مرا فرانگيرند ،ولی قلب بنده مؤمنم گنجايش مرا دارد».

یْاَمرِِْه ْْ:و خدا بر
بْ َعل ْ
بعد از اين ،فرمان حق بر جمله اعضاء و صفات غالب آيد « َْوْالل ُْه ْغال ِ ْ

كار خويش چيره است» و هيچ عضوي و صفتي نتواند به طبع خود تصرف كند

عاْ
تْ َل ُْه ْ َسم ْ
«كُن ُْ

شْْ:من گوش و چشم و زبان و
قْ َْوْبيْ َيَب ِط ُْ
ص ُْرْ َْوْبيْ َيَن ِط ُْ
عْ َْوْ ْ
بيْ َيس َم ُْ
ديْ َف ْ
ساناْ َْوْ َي ْ
راْ َْوْل ِ ْ
ص ْ
بيْ َيَب ُ
َْوْ َب َ
دست او میشوم ،پس به من میشنود و به من میبيند و به من میگويد و به من اِعمال قدرت
ْ:
شاءُ ْ
فْْ َي ْ
مانْْ ُي َقلِّ ُبهاْ كَي َ ْ
الرح ِْ
نْْاَصا ِب َْ
ينْْ ِم ْ
نْْاَص َب َع ِْ
نْْ َبي َْ
بْْال ُمؤ ِم ِْ
میکند» ،و اين كه فرمودهاند « َقل ُ ْ
عْْ َّ
قلب مؤمن بين دو انگشت از انگشتان خدای رحمان است ،آن را هر طور که بخواهد دگرگون
مینمايد» بشارت به رحمانيت شده نه به الوهيت.
چون مراتب تقوي و تزكيه و تصفيه سالك به كمال رسد ،امداد نظر حق را قابل بوَد و از
اثر اين مدد فيض و كيمياگري ،در يك زمان چنان تبديل اخالق و صفات پديد آيد كه ساليان
دراز به مجاهدات و رياضات خشك حاصل نميشد.
البته براي تحصيل و تحقق اين كيمياگري شرايطي است ،از جمله اين كه سالك داد
تجريد صورت بدهد به ترك حب دنيا و مقام و ماسواي حق و مألوفات طبع تا تفريد
سر توحيد و حقيقت كه
حاصلآيد؛ تفرّد از هر محبوب و مطلوبي كه ماسواي حق باشد ،آنگه ّ
ال َّْالل ُْهْْ:پس بدان كه هيچ معبودي جز خدا نيست» است روي نمايد.
لهْْاِ ْ
همانا س ّر « َفاعلَمْْ َان َّ ُْهْالْاِ َْ
توحيد را مقاماتي است ايماني ،ايقاني ،احساني ،عياني و عيني ،تا داد اين همه ندهد به
وحدانيت نرسد ،و تا داد وحدانيت ندهد به وحدت نخواهد رسيد.
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چون مريد از عهده تجريد صورت و تفريد باطن درآيد ،حواس ظاهر از كارفرمايي معزول
شوند و كدورات محسوسات از دل منقطع گردد .چه بيشتر كدورات از تصرف حواس در
محسوسات است.
چون كدورات نفساني و شيطاني از دل منقطع شد ،انسان به خود پردازد و ذوق ذكر
باطني يابد .خاصيت ذكر باطني آن است كه بقاياي كدورات محسوسات را از دل بزدايد .از
اينجاست كه فرمودهاند :براي هر چيزي مصقلهاي است و مصقله دل ،ذكر خداست؛ حقتعالي
فرمايد «اِنَّماْالم ِ
ذين ْاِذاْ ُذ ِ
ك َْر ْالل ُْه ْ َْو ِ
َت ْقُلُو ُب ُهمْْ :مؤمنان همان كساني هستند كه چون
جل ْ
ُون ْاْلَّ َْ
ؤمن َْ
ُ
َ
خدا ياد شود دلهايشان بترسد».
چون انسان در تقوي و تزكيه و ذكر باطني مداومت نمايد ،سلطان ذكر بر شهر دل
مستولي گردد و هرچه بنياد غير حق است از دل بيرون كند .در اين صورت ،جوهر ذكر ،قائم
ُوب ْْ:
نْال ُقل ُ ْ
الْب ِِذك ِْرْالل ِْهْتَط َمئِ ْ
مقام همه نقوش گردد و در نتيجه كمال آرامش در دل پديد آيد «َْا ْ
آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مييابد».
چون شهر دل از غوغاي شيطاني و كدورات نفساني پاك و منزه گشت ،بارگاه جالل
صمديت را شايد ،بلكه مشروقه آفتاب جمال احديّت را زيبد .دل به زيورهاي الهي آراسته
گردد ،معشوق اصلي از تُتُق جالل و جمال ظاهر شود و ديدة عاشق سوخته و ديرينه را كه
چون يعقوب ساكن بيتاالحزان سينه است ،به جمال يوسف روشن گرداند و بيتاالحزان به
كمال او گلشن نمايد ،از غم به شادي رسد و از شادي به دولت.
اْدعا ُْه ْ َْو ْ َيك ِ
جيبْال ُمض َ
فْ
ش ُ ْ
ط َّْرْاِذ َْ
ُ ْ
ن ْ ُي
چون درد و نالة دل به مقام اضطرار رسد ،بر قضية « َا َّم ْ
وءْ:كيست آن كس كه درمانده را چون وي را بخواند اجابت ميكند و گرفتاري را برطرف
الس َْ
ميگرداند» تتق عزت از جمال صمديت براندازد و عاشق خود را به هزاران لطف بنوازد ،برخيز
و بيا كه خانه پرداختهام .جمال صمدي در تجلي آيد ،روح پروانهصفت بال و پر بگشايد،
جذبات اشعه شمع ،هستي پروانه بربايد و او را به حليههاي شمعي بيارايد .نور جمال صمدي،
وحْْ ِمن ُْهْْ:در دل اينهاست كه خدا
دهُمْْْب ُِر ْ
يمانْْ َْوْْ َايَّ َْ
َْ
اال
مْْ ْ
بْْفيْْقُلُو بِهِ ُْ
ك َت َ ْ
رَوح روح گردد «اُولئِ َْ
كْْ َ
ايمان را نوشته و آنها را با روحي از جانب خود تأييد كرده است» ،اگر آن جان باخته شد ،اينك
جاني كه باخته نشود.
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اي سالك! بايد در اين طريق ،خويشتن را از رقّ ماسواي حق و مألوفات طبع بِرَهاني ،و ا ّال
ن ْ ِع ِ
باد ْنا از بندگان ما» حاصل نشود .تا انسان با خود و سعادت و شقاوت
ترا اختصاص مقام « ِم ْ
خود پيوند دارد ،آزاد نيست چنان كه بزرگان فرمودهاند :آنچه دربند آني ،بندة آني.
سالكا! زندگي حقيقي آن است كه فتوح ايماني دهد نه آن كه روح حيواني نهد .اي
سالك ،اگر يك قطره آب ناپاك از باطن مرد برخيزد ،جنابت او را ثابت شود ولي به آب طهور
ميتوان آن را زايل نمود .ولي اگر ذرهاي ناپاكي خودبيني ،ساكن باطن مرد شود ،به آب همه
عالم نميتوان آن را زايل نمود .اگر انسان از عبادات و طاعات روي همه عوالم را پُر كند ،بدان
نرسد كه ذرهاي از خود رها شده و خود را نبيند.
نعمت و عافيت ظاهر
ترا نفريبد كه فرمودهاند :كارِ آسان است صبر بر بال و شدت ،صعبتر آن كه بر نعمت و عافيت
صبر كني كه مبادا سبب انحراف تو از راه حق گردد.
از عارفي پرسيدند راه از كدام جانب است؟ فرمود :از جانب تو نيست ،چون از تو
درگذشت از همه جانبها راه هست .اي بيخبر! تا امروز از درِ نفس آمدي ،اكنون از درِ دل
درآي تا به خدا رسي كه بر بارگاه حق ،تنها صاحبان دل سليم را بار است .به علم و نظر خود
متكي مباش ،كه هركه در اين مقام ترك نظر خود گويد ،نظر حق به دلش پيوندد.
اي سالك! بدان كمال مقبولي حقايق از اتيان كمال تجلّي جالل و جمال است كه
بيواسطه ترا حاصل آيد ،ولي تا خويشتن را از حجابهاي روحاني و بشري رها نكني ،اين مقام
ترا حاصل نخواهد بود.
هر آنچه از پشت حجب آيد ،با واسطه است اگرچه ظاهرًا چنان نمايد كه بيواسطه است.
حضرت موسي كالم حق را با واسطه ميشنيد ،اگر بيواسطه ميشنيد او را حوالت به تعليم
يْْ َصب ْرا :گفت تو هرگز نميتواني
طيعْْ َم ِع َْ
نْْتَس َت َْ
كْْ َل ْ
حضرت خضر نميكردند تا به مصقلة «اِن َّ َْ
همپاي من صبر كني» بقاياي كدورات طبيعت ،به كلي از دل منقطع گردد.
برخورداران از رحمت الهي سه قسمند :عوام ،خواص ،خاصالخاص .عوام و خواص با
واسطه دريابند و خاصالخاص بيواسطه ،چنان كه حضرات انبياء را نيز شامل بود .حضرت
الر ِ
مين ْْْ:به من آسيب رسيده است و تويي
اح َْ
مْْ ْ
ح ُْ
يْْالض ُْرْْ َْوْْاَن َ ْ
سنِ َْ
ايوب گفت «اَن ْ
تْْاَر َ
يْْ َم َّ
مهربانترين مهربانان»

مْ
ح ُْ
كْ َْوْاَن َ ْ
ناْفيْ َرح َمتِ َْ
ْ
ليْ َْوْ ِالَخيْ َوْاَد ِخل
بْاغ ِفر ْ
و حضرت موسي گفت « َر ِّ ْ
تْاَر َ

الر ِ
مينْْ:پروردگارا من و برادرم را بيامرز و ما را در رحمت خود درآور و تو مهربانترين
اح َْ
ْ
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مهرباناني» .اشارت به رحمانيت است كه سبب كمال معرفت ذات و محو صفات بشريت است تا
تخلّق به اخالق الوهيت حاصل شود.
اي سالك! تعلّم علم لدنّي و بيواسطه حاصل نشود مگر اين كه لوح دل را از نقوش علوم
روحاني و عقلي و سمعي و حسي خالي كني تا اين علم ترا حاصل آيد .تعلّم علم با واسطه
ْ:
وس ْ
صن َع َْةْ َل ُب ْ
امكانپذير است لكن لدني نيست ،چنان كه دربارة حضرت داوود فرمود « َْوْ َعلَّمنا ُْه ْ َ
و به او فن زرهسازي آموختيم» علم صنعت زره ،علم لدني نيست ،كمال معرفت ذات و صفات

يْْب َِربيْْ:پروردگارم را به پروردگارم
تْْ َرب ْ
بايد ،چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمود « َع َرف ُْ
شناختم» .شرط يافت اين علم چنين است كه بايد از خود رها شوي و خود را نبيني و قدم در
راه طلب نهي و به كمند جذبات عنايات ،روي از مألوفات طبع بگرداني تا اين علم ترا حاصل
لْ
شاءْْ:خدا هر كه را بخواهد به نور خويش هدايت ميكند» «ذلِكَْْ َفض ُْ
نْ َي ُْ
يْالل ُْهْلِنُورِِْهْ َم ْ
د ْ
آيد « َيه ِْ

شاءُْ:اين فضل خداست به هر كس بخواهد آن را ميدهد».
نْ َي ْ
تيهْ َم ْ
الل ِْهْ ُيؤ ِْ
اي سالك! بايد بداني كه مبدأ و منشأ اين حركات الهي ،اراده الهي است .اراده ،تخم جمله
سعادتهاست و اين صفت نه از صفات انسانيت ،كه پرتوي از انوار صفت مريدي خداست .تا
حقتعالي با اين صفت در روح بندهاي تجلي نكند ،آن بنده مريد نخواهد بود .ابتدا اين نور
حراقه افتد كه اگر آن را به كبريتي برنگيرد و به هيمههاي
چون شرر آتشي است كه در ّ
خشك مدد نكند ،روي در خاموشي كلي نهد و با مكمن غيب رود و آن مدد ،جز تعليم مشايخ
الهي نخواهد بود.
اگر كسي خواهد بدون تسليم به استاد الهي معالجة خود به نظر عقل و علم خويش كند،
نتواند و به جايي نرسد و خوف آن باشد كه در ورطه هالكت افتد.
قرآن مجيد همه علوم روحي و جمله معاجين و اشربه بيماريهاي رواني را داراست

الْ
« ْ

في ْ ِ
تابْ ُمبينْْ:هيچ تر و خشكي نيست مگر اين كه در كتابي روشن ثبت
ك ْ
ال ْ ْ
ال ْيابِسْ ْْاِ ْ
ب ْ َْوْ ْ
َرط ْ
است» و حضرت رسول اكرم(ص) طبيب حاذق الهي است كه جمله امراض بشناسد و معالجه آن

ديْاِْلیْْ ِ
اطْ ُمس َتقيمْْْ:به راستي كه تو به خوبي به راه راست هدايت
ص ْر ْ
كْ َل َته ْ
به صواب فرمايد «اِن َّ َْ

ميكني» .بعضي از صحابة آن حضرت كه اين علم را از او فراگرفتند ،در معالجه به كمال
رسيدند .در هر عصري از اعصار ،روي زمين از اين اطباء حاذق خالي نيست ،و اگر كسي بدون
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مراجعه به ايشان خواهد خويشتن را معالجه كند ،در هالكت افتد .بايد خويشتن را به طبيب
حاذقي تسليم كند كه داراي كمال معرفت امزجه مختلفه روحي باشد.
اي سالك! نيت و اراده خالص را در خويشتن به مقام تحقق درآور ،و بدان تخم ارادت
چون در زمين دل افتاد ،بايد انسان آن را غنيمت شمارد و عزيز بدارد و غذاي مناسب حال او
دهد و اين غذا جز در بوستان اساتيد الهي يافت نشود.
سالك حقيقي در جستجوي استاد كامل بهپا خيزد ،اگر در مشرق نشان ندهند به مغرب
رود ،و اگر موانعي در رسيدن به خدمت استاد شود ،به قوت بازوي ارادت بگسلد .اگر صاحب
ِها ْ :و به خانهها از در آنها درآييد» درآيد و پرورش روح به
ن ْاَب ْواب ْ
وت ْ ِم ْ
سعادتي از در « َْواتُواْال ُب ُي َ ْ
قانون شرع دهد ،و مراتب تقواي خود را به كمال رساند ،چنان كه در عالَم غيب ،عالِم كليات
غيب بود ،اكنون عالِم كليات و جزئيات غيب و شهادت گردد و بيپرده جمال و جالل حق بيند
لْْ َعلیْْْ َان َّ ُْهْْ ْو ِ
لْ َ
هيمْ
ريْْاِبر َْ
كْْنُ ْ
احدْ» اينجا عتبة عالم ايقان است «كَذل ِ َْ
َةْْتَ ُد ْ
يءْْ َل ُْهْْا َي ْ
ش ْ
« َْوْْ ْ
فيْْ ُ
ك ِّ
نْْالم ِ
ضْْ ْوْْلِيك َْ ِ
نينْْ:و اين گونه ملكوت آسمانها و زمين را به
وق َْ
مو ِ ْ
الس ْ
َم َلك َ ْ
ُوتْْ َّ
ُونْْم َْ ُ
اتْْ َْوْْاالَر ِْ َ َ
ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقينكنندگان باشد».
فيْ َ
در اين مقام است كه آن عارف فرمايد «ماْ نَ َ
فيهْْ:من در هيچ
تْالل َْهْ ِْ
الْ َْوْ َْراي ُْ
يءْْاِ ْ
ش ْ
تْ ْ
ظر ُ ْ

چيزی نظر نکردم مگر اين که خدا را در آن ديدم» .اگرچه اين مقام ،بس شريف و بلند است و
مقام خواص ميباشد ،لكن روح را بدين عالم ،تخموار در اين شكوفه ،در اين شجره انسانيت
نفرستادند ،و خواص را كه كمال استعداد و حسن تربيت ارزاني داشتند ،بر اين شجره ،در اين
شكوفه نگذاشتند ،بلكه او را به ثمرة حقيقي رسانيدند كه كمال معرفت ذات و صفات الهي
است .البته حصول اين موفقيت بدون تبعيت از استاد الهي و مرافقت دل با او ممكن نيست.
سالك بايد دل را همواره با استاد كامل و صادق ،پيوسته دارد تا دلش مورد نفحات الطاف
عْالص ِ
قينْْ:اي كساني كه ايمان آوردهايد از خدا
اد َْ
ذينْا َمنُواْات َّ ُقواْالل َْهْ َْوْكُونُواْ َم َْ
الهي گردد «ياْاَي َهاْالَّ َْ
پروا كنيد و با صادقان باشيد» .چنان كه حضرت عيسي در پاسخ حواريون فرمود :با كساني
مجالست نماييد كه ديدن ايشان شما را به ياد خدا اندازد .چه ،رؤيت و معاشرت با آنان ،باعث
اقبال دل به امور اخرويه و اعراض از شواغل دنيويّه گردد.
تعاليم مكتب مقدس اولياء به سالك اعالم ميكند كه بايد احتياجات حسي و مادي خود
را مغلوب معنويات سازد ،يعني با كاهش از قدرت و نفوذشان بدانها صبغة الهي دهد .در اثر
تعاليم عاليه اين مكتب است كه سالك ،حجاب از ميان بردارد و جمال حقيقت را بيپرده

ارادت و طلب

253

مشاهده كند ،و جام معرفت را بيوسيله حواس ظاهري و مادي ،از دست ساقي غيبي و ازلي
برگيرد و بر سر كشد.
سالك در اين مكتب ميداند كه در وراي اين عالم محسوس ،عالم ديگري است كه لطايف
آن در عقل و هوش و فهم اكثر مردم نگنجد ،و لذايذ آن هزاران بار باالتر از لذايذ اين عالم
خاكي است .گلهاي شادي و سعادت آن هرگز پژمرده نگردد و بهار جاوداني آن آسيب خزان
نبيند ،زيرا در آنجا ضديّت و دوگانگي ،در الفت و يگانگي غرق است.
سالك در اين مكتب واقف است كه درك حقيقت ،فوق ادراك انسان عادي و ماوراي قيل
و قال علوم ظاهري و فنون مادي است .او ميداند رياضت و مجاهدتي در پيش است كه بايد
انجام دهد ،زيرا بيرنج به گنج نتوان رسيد ،خصوصا گنجي كه برتر از همة گنجهاست.
اين مكتب ،تعاليم روحاني خود را تنها از راه تلقين و تبليغ و يا به قوة جبر و قهر نرساند،
بلكه از راه داليل عقلي و ايمان قلبي ثابت نمايد كه حقيقت چنين است.
پيشوايان مقدس مكتب حقيقت ،حقايق عاليه را كه بيرون از دايرة فهم و درك نارساي
اكثر مردم است ،پنهان داشته فقط خواص را به آن آشنا ساختهاند ،و از شراب ازلي سبحاني،
دل تشنة آنان را سيراب و سرمست ساختهاند.
آري ،اين است راه و رسم تمام راهيافتگان حريم عيناليقين و حقاليقين كه حقايق و علم
لدنّي و اذواق و الهامات دروني خود را از ديدگان نامحرمان پنهان داشتهاند.
سالكا! خوشا آن روزي كه مرغ دلت از قفس ادبار نفس رهايي يابد و در فضاي رضاي حق
پرواز كند .قفس قالب ،امانتْ جان مرغ ،پَ ِر او عشق ،پرواز او ارادت ،افق او غيب ،مقصد و
مقصود او محفل جانان .آنگاه اين همه ترا مبارك و ابدي باد.
الهي ،باران لطف بر اسرار دل دوستان نازل كردي و از تربت وفا نور صفا متجلي شد ،به
نور آفتاب ازلي پرورش يافته در روضه قدس ،گل اُنس بشكفته ،از افق تجلي باد رحمت وزيد و
رهي را از دست آب و خاك بربوده بر محفل وصال رسانيد.

صِراطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ  ...عَلَيْهِمْ وَ لَاالضّالينَ

حمد7/

203

اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَوأ عَلَيهِم ءَ ...

بقره6/

21

خَتَمَ اللُ عَلي قُلُوبِهِم ...

بقره7/

21،172

وَ عَلَّمَ آدَمَ اال َسمأَ كُلَّها

بقره31/

211

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  ...اَوفُوا بِعَهدي . ..

بقره40/

176،180

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ...

بقره40/

181

اَتَأمُرُونَ الناسَ بِالبِر وَ تَنسَونَ …

بقره44/

82

لِكُل وِجهَة هُوَ مُوَليها فَاستَبِقُوا ...

بقره148/

141

فَاذكُرُوني اَذكُركُم وَاشْكُرُواْ ...

بقره152/

181،244

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ  ...وَ بَشرِ الصابِرينَ

بقره155/

198

الَّذِينَ  ...اِنا لِلهِ وَ اِنا اِلَيهِ راجِعُونَ

بقره156/

212

اِنَّ في خَلقِ السَّمواتِ وَاال َرضِ...

بقره164/

173

وَمِنَ النَّاسِ  ...وَالَّذينَ آمَنُوا اَشَد ...

بقره165/

9،197،239
243
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255

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانّي قَريب ...

بقره186/

203

يَسْأَلُونَكَ  ...وَأتُوا البُيُوتَ مِن ...

بقره189/

252

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ  ...بِكُلِّ شَيْء عَلِيم

بقره231/

157

وَإِن  ...وَاَن تَعفُوا اَقرَبُ ...

بقره237/

77

يَا أَيهَا الَّذِينَ  ...اتَّقُوا اللَ وَ يُعَلمُكُمُ ...

بقره282/

210

ال يُكَلفُ اللُ نَفسا اِلّا وُسعَهَا

بقره286/

37،140

زُينَ لِلناسِحُب الشَّهَواتِ مِنَ ...

آل عمران14/

40

قُلِ اللَّهُمَّ  ...تُعِز مَن تَشأُ وَ تُذِل مَن...

آل عمران26/

219

قُل اِن كُنتُم تُحِبونَ اللَ فَاتَّبِعُوني ...

آل عمران31/

137

اِنَّ اللَ اصطَفي آدَمَ وَ نُوحا وَ آلَ ...

آل عمران33/

247

وَكَأَيِّن مِّن  ...وَ اللُ يُحِب الصابِرينَ

آل عمران146/

198

فَبِمَا رَحْمَة  ...اللَّهَ يُحِب الْمُتَوَكِّلِينَ

آلعمران159/

116

فَبِمَا رَحْمَة  ...وَ لَو كُنتَ فَظّا …
كُل نَفْس  ...وَمَا الْحَيَاةُ الدنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

آلعمران159/
آل عمران185/

77،197
8،56،226

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ  ...لَآيَات لِأُولِي الْأَلْبَابِ

آل عمران190/

173

رَبَّنا اِنَّنا سَمِعْنا مُناديا يُنادي لِلْايمانِ ...

آل عمران193/

11

وَ ال تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللُ بِهِ …

نساء32/

113

وَمَن يُطِعِ  ...مَعَ الَّذينَ اَنعَمَ اللُ ...

نساء69/

214

وَلَوْالَ  ...فَضلُ اللِ عَلَيكَ عَظيما

نساء113/

223

فَبِمَا نَقْضِهِم  ...بَل طَبَعَ اللُ عَلَيها ...

نساء155/

172

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا اَوفُوا بِالعُقُودِ ...

مائده1/

180

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ  ...نُور وَ كِتاب مُبين

مائده15/

7

يَا أَيهَا الَّذِينَ  ...يُحِبهُم وَ يُحِبونَهُ ...

مائده54/

244

سفر به کعبه جانان

256

يَا أَيهَا الَّذِينَ  ...ذلِكَ فَضلُ اللِ ...

مائده54/

188،251

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تُحَرمُوا ...

مائده87/

39

جَعَلَ اللّهُ  ...اَنَّ اللَ بِكُل شَيء عَليم

مائده97/

157

يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ  ...إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ...

مائده105/

187

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ  ...رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ...

مائده119/

244

وَكَذَلِكَ  ...اَهؤُالءِ مَنَّ اللُ ...

انعام53/

88

وَعِندَهُ  ...ال رَطب وَ ال يابِس اِال ...

انعام59/

251

كَذلِكَ نُري اِبرهيمَ مَلَكُوتَ ...

انعام75/

252

فَلَمَّا رَأَى  ...اِني بَري مِما تُشرِكُونَ

انعام78/

223

اِنّي وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذي فَطَرَ ...

انعام79/

104،223

وَهُوَ الَّذِي  ...ال يُحِب المُسرِفينَ

انعام141/

241

وَ اَنَّ هذا صِراطي مُستَقيما ...

انعام153/

129

وَنَزَعْنَا مَا  ...وَ ما كُنا لِنَهتَدِيَ ...

اعراف43/

233

اَفَاَمِنُوا مَكرَ اللِ فَالَ يَأمَنُ مَكرَ ...

اعراف99/

97

رَب اغفِرلي وَ الِخي وَاَدخِلنا ...

اعراف151/

250

وَلَمَّا  ...هُديا وَ رَحمَة لِلَّذينَ ...

اعراف154/

98

وَإِذْ أَخَذَ  ...اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا ...

اعراف172/

10،11،168

وَلَقَدْ  ...اُولئِكَ كَاال َنعامِ بَل ...

اعراف179/

16،164،247

خُذِ العَفوَ وَأمُر بِالعُرفِ وَ ...

اعراف199/

76،124

اِنَّمَا المُؤمِنُونَ الَّذينَ اِذا ذُكِرَ اللُ ...

انفال2/

249

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا استَجيبُوا لِلهِ ...

انفال24/

240

يا اَيهَا الَّذينَ  ...اَثاقَلتُم اِلَي ...

توبه38/

104،193

فَلَا تُعْجِبْكَ  ...وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ...

توبه55/

189

فهرست آيات

257

يَا أَيهَا الَّذِينَ ...كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

توبه119/

252

اَال اِنَّ اَولِيأَ اللِ ال خَوف …

يونس62/

110

وَ قُل لِلَّذينَ  ...عَلي مَكانَتِكُم ...

هود121/

190

وَانتَظِرُوا اِنا مُنتَظِرُونَ

هود122/

190

وَجَآؤُوا عَلَى  ...فَصَبر جَميل

يوسف18/

198

وَقَالَ  ...وَاللُ غالِب عَلي اَمرِهِ ...

يوسف21/

248

وَقَالَ نِسْوَة  ...قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ...

يوسف30/

196

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفسَ الَ َمارَة ...

يوسف53/

9،177

وَ كَاَين مِن آيَة فِي السَّمواتِ وَ ...

يوسف105/

171

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ  ...لَآيَات لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ

رعد3/

246

و يَقُولُ الَّذِينَ  ...وَ لِكُل قَوم هاد

رعد7/

166

أنزَلَ  ...فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَبُ جُفأا ...

رعد17/

222

سَالم عَلَيكُم بِما صَبَرتُم فَنِعمَ ...

رعد24/

198

الَّذِينَ  ...بِذِكرِ اللِ تَطمَئِن القُلُوبُ

رعد28/

132،249

اللّهِ الَّذِي لَهُ ما فِيالسَّمواتِ وَ ما ...

ابراهيم2/

193

قَالَتْ رُسُلُهُمْ  ...اِال بَشَر مِثلُنا

ابراهيم10/

88

أَلَمْ تَرَ ...اَصلُها ثابِت وَ فَرعُها...

ابراهيم168،182 25-24/

وَ سَكَنتُم في مَساكِنِ الَّذينَ ظَلَمُوا ...

ابراهيم45/

200

اِنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظُونَ

حجر9/

8

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي ...

حجر29/

10،231

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

حجر40/

129،130،234

يُنبِتُ لَكُم  ...الَ َّيات لِقَوم يَتَفَكَّرُونَ

نحل11/

192

الَ جَرَمَ أَنَّ  ...اِنَّهُ اليُحِبالمُستَكبِرينَ

نحل23/

87

سفر به کعبه جانان

258

فَادخُلُوا ...فَلَبِئسَ مَثوَيالمُتَكَبرينَ

نحل29/

88

ضَرَبَ  ...عَبدًا مَملُوكا ال يَقدِرُ ...

نحل75/

81

مَن عَمِلَ  ...فَلَنُحيِيَنَّهُ حَيوةا طَيبَةا

نحل97/

240

ذلِكَ بِاَنَّهُمُ استَحَبوا الحَيوةَ الدنيا ...

نحل107/

199

اُدعُ اِلي سَبيلِ رَبكَ بِالحِكمَةِ ...

نحل125/

33

وَالَ تَقْرَبُواْ  ...اِنَّ العَهدَ كانَ مَسؤُوالا

اسراء34/

180

يَسئَلُونَكَ عَنِ الروحِ قُلِ الروحُ ...

اسراء85/

217

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذكُر رَبَّكَ اِذا ...

کهف24/

242

فَوَجَدَا عَبْداا مِن عِبادِنا آتَيْنَاهُ ...

کهف65/

249

اِنَّكَ لَن تَستَطيعَ مَعِيَ صَبرًا

کهف67/

قُل هَل نُنَبئُكُم بِاال َخسَرينَ اَعماالا

کهف103/

163

الَّذينَ ضَلَّ سَعيُهُم فِيالحَيوةِ

کهف104/

163

وَاذكُر فِي الكِتابِ اِبرهيمَ اِنَّهُ ...

مريم41/

236

وَاذكُر فِي الكِتابِ اِسمعيلَ اِنَّهُ ...

مريم54/

237

وَاذكُر فِي الكِتابِ مَريَمَ اِذ ِانتَبَذَت ...

مريم16/

237

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ...

طه6/

247

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

طه14/

244

اِذهَبا اِلي فِرعَونَ اِنَّهُ طَغي

طه43/

35

فَقُوال لَهُ قَوالا لَينا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ...

طه44/

35

وَ عَنِتِ الوُجُوهُ لِلحَي القَيومِ ...

طه111/

248

وَ مَن اَعرَضَ عَن ذِكري فَاِنَّ لَهُ ...

طه124/

172

وَلَقَد آتَينا اِبرهيمَ رُشدَهُ مِن قَبلُ ...

انبياء51/

235

وَقُلنا يا نارُكُوني بَردًا وَ سَالما ...

انبياء69/

236،237

250
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259

وَ عَلَّمناهُ صَنعَةَ لَبُوس ...

انبياء80/

251

وَأَيوبَ  ...اَني مَسَّنِيَ الضرُ وَ ...

انبياء83/

250

وَ لَقَد كَتَبنا فِيالزَّبُورِ مِن بَعدِ ...

انبياء105/

182

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحمَةا لِلعالَمينَ

انبياء107/

152

وَالَّذينَ هاجَرُوا في سَبيلِ اللِ ...

حج58/

وَجَاهِدُوا  ...مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ...

حج78/

234

فَتَقَطَّعُوا  ...كُل حِزب بِما...

مؤمنون53/

86،110

اُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الخَيراتِ ...

مؤمنون61/

173

وَ لَوِ اتَّبَعَ الحَق اَهوأَهُم لَفَسَدَتِ ...

مؤمنون71/

216

وَلَا يَأْتَلِ  ...وَليَعفُوا وَليَصفَحُوا ...

نور22/

77

اللَّهُ نُورُ  ...يَهدِي اللُ لِنُورِهِ ...

نور35/

251

رِجال ال تُلهيهِم تِجارَة وَ ال بَيع ...

نور37/

245

تَبارَكَ الَّذي نَزَّلَ الفُرقانَ عَلي ...

فرقان1/

194

قُل اَنزَلَهُ الَّذي يَعلَمُ السرَّ فِي ...

فرقان6/

195

إِلَّا  ...يُبَدلُ اللُ سَيأتِهِم حَسَنات

فرقان70/

243

يَومَ ال يَنفَعُ مال وَ ال بَنُونَ

شعراء88/

206

ا ال مَن اَتَي اللَ بِقَلب سَليم

شعراء89/

206

وَاخفِض جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ ...

شعراء215/

215

اَمَّن يُجيبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ ...

نمل62/

249

فَخَسَفنا بِهِ وَ بِدارِهِ اال َرضَ ...

قصص81/

193

كُل نَفْس ذائِقَةُ الْمَوْتِ ...

عنکبوت57/

وَالَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهدِيَنَّهُم ...

عنکبوت24،102،218 69/

يَعلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الحَيوةِ الدنيا ...

روم7/

233،234

8
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260

اَلَّذي  ...خَلقَ االِنسانِ مِن طين

سجده7/

85

ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُلَالَة مِن مأ ...

سجده8/

85

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا ...

احزاب23/

169

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا اذكُرُوا اللَ ...

احزاب41/

244

وَ سَبحُوهُ بُكرَةا وَ اَصيالا

احزاب42/

244

وَلَقَدْ آتَيْنَا  ...وَ اَلَنا لَهُ الحَديدَ

سباء10/

215

أَنِ اعْمَلْ  ...وَاعمَلُوا صالِحا ...

سباء11/

215

وَمِنَ النَّاسِ  ...اِنَّما يَخشَي اللَ ...

فاطر28/

98

اَلَم اَعهَد اِلَيكُم يا بَني آدَمَ اَن ...

يس60/

168

وَ اَنِ اعبُدُوني هذا صِراط مُستَقيم

يس61/

168

وَ مَن نُعَمرهُ نُنَكسهُ فِي الخَلقِ ...

يس68/

96

وَ اِذا ذُكرُوا ال يَذكُرُونَ

صافات13/

170

وَقَالَ اِني ذاهِب اِلي رَبي سَيَهدينِ

صافات99/

174

فَلَمَّا  ...اِن شأَ اللُ مِنَ الصابِرينَ

صافات102/

198117

فَقَالَ اِني اَحبَبتُ حُبَّ الخَيرِ ...

ص32/

223

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاا ...

ص35/

223

وَخُذْ بِيَدِكَ  ...اِنا وَجَدناهُ صابِرًا ...

ص44/

198

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ الَ ُغوِيَنَّهُم اَجمَعينَ

ص82/

129،234

اِال عِبادَكَ مِنهُمُ المخلَصينَ

ص83/

129،130،234

لَهُم مِّن  ...ذلِكَ يُخَوفُ اللُ ...

زمر16/

100

اَفَمَن شَرَحَ اللُ صَدرَهُ لِالِسالمِ ...

زمر22/

196

قُل يا عِبادِيَ الَّذينَ اَسرَفُوا ...

زمر53/

99

يَوْمَ هُم ...لِمَنِ المُلكُ اليَوم لِلهِ ...

غافر16/
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261

الَّذِينَ  ...كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّر جَبَّار

غافر35/

87

يا قَوْمِ اَنَّما هذِهِ الحَيوةُ الدنيا ...

غافر39/

56

وَقَالَ رَبكُمُ اُدعُوني اَستَجِب لَكُم...

غافر60/

88،202

نَحنُ اولياءكُم فِي الحَيوةِ الدنيا وَ ...

فصلت31/

170

سَنُريهِم آياتِنا فِي اال َّفاقِ وَ في ...

فصلت53/

247

تَكَادُ  ...يَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ

شوری5/

100

وَجَزَاء سَيِّئَة  ...عَفا وَ اَصلَحَ ...

شوری40/

124

وَكَذَلِكَ  ...لَتَهدي اِلي صِراط مُستَقيم

شوری52/

251

اَفَنَضرِبُ عَنكُمُ الذكرَ صَفحا اَن ...

زخرف5/

166

وَ مَن يَعشُ عَن ذِكرِ الرَّحمنِ ...

زخرف36/

131

فَاعلَم اَنَّهُ ال اِلهَ اِالَّ اللُ

محمد19/

249

بَلْ ظَنَنتُمْ  ...وَ ظَنَنتُم ظَنَّ السَّوءِ ...

فتح12/

105

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا اِن جأَكُم ...

حجرات6/

106

وَاعْلَمُوا  ...وَ لكِنَّ اللَ حَبَّبَ اِلَيكُمُ ...

حجرات7/

196

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كَثيرًا ...

حجرات12/

106،118

يَا أَيهَا النَّاسُ ...اِنَّ اَكرَمَكُم عِندَ اللِ...

حجرات13/

195

وَلَقَدْ  ...اَقرَبُ اِلَيهِ مِن حَبلِ الوَريدِ

ق16/

203

وَ فِياال َرضِ آيات لِلمُوقِنينَ

ذاريات20/

171

وَ في اَنفُسِكُم اَفَال تُبصِرُونَ

ذاريات21/

171

كُلُوا وَاشرَبُوا هَنيئاا بِما کُنتُم تَعمَلُونَ

طور19/

202

فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْني

نجم9/

10

مَا كَذَبَ الفُؤادُ ما رَأي

نجم11/

196

وَ لَقَد رَأي مِن آياتِ رَبهِ الكُبري

نجم18/

218
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262

کُل مَن عَلَيها فان

رحمان26/

199،10

وَ يَبقي وَجهُ رَبكَ ذُوالجَاللِ ...

رحمان27/

10،199

وَ لِمَن خافَ مَقامَ رَبهِ جَنَّتانِ

رحمان46/

98

فَكَانَت هَبأا مَنثُورًا

واقعه6/

119

اَفَرَأَيتُم ما تَحرُثُونَ

واقعه63/

168

ءَاَنتُم تَزرَعُونَهُ اَم نَحنُ الزارِعُونَ

واقعه64/

168

اعْلَمُوا ...مَا الحَيوةُ الدنيا اِال مَتاعُ ...

حديد20/

56،226

اِعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيوةُ الدنيا لَعِب وَ ...

حديد20/

226

سابِقُوا اِلي مَغفِرَة مِن رَبكُم ...

حديد21/

115،173

لِكَيال تَأسَوا عَلي مافاتَكُم وَ ال ...

حديد23/

243

لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيناتِ وَ اَنزَلنا ...

حديد25/

43

لَا تَجِدُ  ...رَضِيَ اللُ عَنهُم وَ رَضُوا ...

مجادله22/

244

لَا تَجِدُ  ...كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ ...

مجادله22/

249

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَ وَلتَنظُر...

حشر18/

196

وَ ال تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللَ ...

حشر19/

200

هُوَالَّذی بَعَثَ فِیاال ُميينَ رَسُوالا ...

جمعه2/

166

فَإِذَا قُضِيَتِ  ...وَاذكُرُوا اللَ كَثيرًا ...

جمعه10/

244

يَقُولُونَ  ...وَ لِلهِ العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ ...

منافقون8/

101،219

فَإِذَا بَلَغْنَ  ...وَ مَن يَتَّقِ اللَ يَجعَل...

طالق2/

197

وَيَرْزُقْهُ  ...وَ مَن يَتَوَكَل عَلَي اللِ ...

طالق3/

197،241

يا اَيهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا اَنفُسَكُم ...

تحريم6/

81

وَ اِنَّكَ لَعَلي خُلُق عَظيم

قلم4/

هَماز مَشأ بِنَميم

قلم11/

78،176،223
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عُتُل بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم

قلم13/

125

فَاصبِر صَبرًا جَميالا

معارج5/

198

وَاذكُرِ اسمَ رَبكَ وَ تَبَتَّل اِلَيهِ ...

مزمل8/

198

وَاصبِر عَلي ما يَقُولُونَ وَاهجُرهُم ...

مزمل10/

198

يا اَيهَا المُدَثرُ

مدثر1/

202

وَ ثِيابَكَ فَطَهر

مدثر4/

202

وُجُوه يَومَئِذ ناضِرَة

قيامت22/

200

مُتَّكِئِينَ ...فيها شَمسا وَ ال زَمهَريرًا

انسان13/

243

اِذا رَأَيتَ ثَمَّ رَأَيتَ نَعيما وَ مُلكا...

انسان20/

193

عَالِيَهُمْ  ...رَبهُم شَرابا طَهُورًا

انسان21/

196،199

إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ  ...لَيتَني كُنتُ تُرابا

نبأ40/

82

يَومَ تَرجُفُ الراجِفَةُ

نازعات6/

199

تَتبَعُهَا الرادِفَةُ

نازعات7/

199

قُلُوب يَومَئِذ واجِفَة

نازعات8/

199

قُتِلَ اال ِنسانُ ما اَكفَرَهُ

عبس17/

80

مِن اَي شَيء خَلَقَهُ

عبس18/

80

مِن نُطفَة خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

عبس19/

80

ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ

عبس20/

80

ثُمَّ اَماتَهُ فَاَقبَرَهُ

عبس21/

80

ثُمَّ اِذا شأَ اَنشَرَهُ

عبس22/

80

کَلّا بَل رانَ عَلي قُلُوبِهِم ما ...

مطففين14/

172

کَلّا اِنَّهُم عَن رَبهِم يَومَئِذ ...

مطففين15/

172

خِتَامُهُ مِسْك وَ  َ ...فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ

مطففين26/

115
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264

وَ مِزاجُهُ مِن تَسنيم

مطففين27/

181

عَينا يَشرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

مطففين28/

181

إِلَّا الَّذِينَ  ...لَهُم اَجر غَيرُ مَمنُون

انشقاق25/

200

اِرجِعي اِلي رَبكِ راضِيَةا مَرضِيَّةا

فجر28/

10،136

فَاَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقويها

شمس8/

169

ال يَصليها اِالَّ االَشقَي

ليل15/

100

الَّذي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

ليل16/

100

وَلَسَوفَ يُعطيكَ رَبكَ فَتَرضي

ضحی5/

100

وَ وَجَدَكَ عائِالا فَاَغني

ضحی8/

223

کَلّا اِنَّ اال ِنسانَ لَيَطغي اَن رَآهُ ...

علق6/

38،198

وَ ما اُمِرُوا اِال لِيَعبُدُوا اللَ مُخلِصينَ...

بينه5/

202

وَيل لِكُل هُمَزَة لُمَزَة

همزه1/

125

وَالعَصرِ اِنَّ اال ِنسانَ لَفی خُسر

عصر1/و2

167

وَ مِن شَر حاسِد اِذا حَسَدَ

فلق6/

111

اِتَّقُواالدنيا فَوَالَّذي نَفسي بِيَدِهِ فَاِنَّالدنيا الَ َسحَرُ مِن …
اُحصُدِ الشَّرَّ مِن صَدرِ غَيرِكَ بِقَلعِهِ مِن صَدرِكَ
اَالِخالصُ سِر مِن اَسراري اِستَودَعتُهُ قَلبَ مَن اَحبَبتُ …
اُدعُوني بِال غَفلَة اَستَجِب لَكُم بِال مُهلَة
اِذا لَم تَستَطِع اَمرًا فَدَعهُ وَ جاوَزهُ اِلي ما تَستَطِعهُ
اَالسالمُ هُوَ العَمَلُ
اَالِسالِمُ هُوَالتَّسليمُ ،وَالتَّسليمُ هُوَاليَقينُ ،وَاليَقينُ هُوَ ...
اَشَد مِن مَرَضِ البَدَنِ مَرَضُ القَلبِ
اُطلُبُوا الحَوائِجَ بِعِزَّةِ اال َنفُسِ
اِعلَمُوا اَنَّهُ مَن لَم يُعَن عَلي نَفسِهِ حَتي يَكُونَ لَهُ مِنها...
اَلزَمَ نَفسَهُ العَدلَ فَكانَ اَوَّلُ عَدلِهِ نَفيَ الهَوي عَن نَفسِهِ
اَنَا عِندَ المُنكَسِرَةِ قُلُوبِهِم
اَنتَ حُر كَما سَمَّتكَ اُمكَ
اِن لَم يَكُن لَكُم دين وَ كُنتُم ال تَخافُونَ المَعادَ فَكُونُوا ...
اِنَّ دائَكُمُ الذنُوبُ وَ دَوائَكُمُ اال ِستِغفارُ
اِنَّ لَكُم نَهايَةا فَانتَهُوا اِلي نَهايَتِكُم
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اِن لَم تَعلَم مِن اَينَ جِئتَ لَم تَعلَم اِلي اَينَ تَذهَبُ
اِنَّ اَخوَفَ ما اَخافُ عَلَيكُم اِثنانِ :اِتباعُ الهَوي وَ طُولُ ...
اِنَّمَا اال َعمالُ بِالنياتِ
اَوَّلُ ما خَلَقَ اللُالْعَقْلَ
اَوَّلُ ما خَلَقَ اللُ نُوري
ثَوْبُ الرِّياءِ يَشِف عَمّا تَحْتَهُ وَ اِذا تَلْبَسُ بِهِ فَاِنَّكَ عار
حاسِبُوا قَبلَ اَن تُحاسَبُوا
اَلحَسُودُ غَضبان عَلَيالقَدَرِ
اَلحَسَدُ يُذيبُ الجَسَدَ
اَلحَسَدُ حَبسُ الروحِ
اَلحُريَةُ نَهايَةُ العُبُودِيَّةِ
اَلحِلمُ وَاال َناةُ تَوأَمانِ يُنتِجُهُما عُلُو الهِمَّةِ
خَيرُاال ُمُورِ اَوسَطُها
دَخَلَ رَجُل عَلي رَسُولِ اللِ فَقالَ يا رَسُولَ اللِ كَيفَ ...
دَوائُكَ مِنْكَ وَ ال تَشْعُرُ وَ دائُكَ مِنْكَ وَ ال تَبْصُرُ
سَأَلَ النَّبِي عَن جِبرِئيلَ مَا التَّوَكلُ عَلَي اللِ عَزَّ وَ جَلَّ؟...
اَلشَّريعَةُ اَقْوالي وَ الطَّريقَةُ اَفْعالي وَ الْحَقيقَةُ اَحْوالي
شَهادَةا مُمتَحَنا اِخالصُها
اَلصدقُ عِز وَ الكِذبُ عَجز
اَلعارِفُ مَن عَرَفَ نَفسَهُ وَ نَزَّهَها عَن كُل ما يُبَعدُها
عَرَفتُ رَبي بِرَبي
غايَةُ اال َدبِ اَن يَستَحيِيَ االِنسانُ مِن نَفسِهِ
اَلغيبَةُ جُهدُ العاجِزِ
فَاَخَذَ امرَء مِن نَفسِهِ لِنَفسِهِ
فَاِنَّ الجاهِلَ بَقَدرِ نَفسِهِ يَكُونُ بِقَدرِ غَيرِهِ اَجهَلُ
فَاَما اولياء اللِ فَضِياؤُهُم فيها نُورُ اليَقينِ وَ دَليلُهُم ...
فَضلُ اال َوَّلِ عَلَي الثاني كَفَضلي عَلي اَدناكُم
فَهَبني يا اِلهي وَ سَيدي وَ مَواليَ وَ رَبي صَبَرتُ ...
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قَد اَحيا عَقلَهُ وَ اَماتَ نَفسَهُ
قَلبُ المُؤمِنِ بَينَ اَصبَعَينِ مِن اَصابِعَ الرَّحمانِ يُقَلبُها ...
كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضالَّةُ كُلِّ حَكيم
كُنتُ لَهُ سَمعا وَ بَصَرًا وَ لِسانا وَ يَديا فَبي يَسمَعُ ...
ال اُقِر بِاال ِقرارِ الذَّليلِ وَ ال اُفِر بِالفَرارِ العَبيدِ
ال نَبِيَّ بَعْدي
ال تَأتُوني بِاَنسابِكُم وَأتُوني بِاَعمالِكُم
ال مَلُومَ َعلِيا فَاِنَّهُ مَنصُوص فِي اللِ
ال يَزيدُني كَثرَةُ الناسِ حَولي عِزَّتا وَ ال تَفَرقُهُم ...
ال يَسَعُني اَرضي وَ ال سَمائي وَ اِنَّما يَسَعُني قَلبُ ...
لِكُل شَيء مَعدِن وَ مَعدِنُ التَّقوي قُلُوبُ العارِفينَ
لَيسَ يَضبِطُ عَدَدَ الكَثيرِ مَن ال يَضبِطُ نَفسَ الواحِدَةِ
ما اَخافُ عَلي اُمَّتي مِنَالفَقرِ وَلكِن اَخافُ عَلَيكُم ...
ما اَحسَنَ تَواضُعُ اال َغنِياءِ لِلفُقَرأِ
ماذا وَجَدَ مَن فَقَدَكَ وَ مَا الَّذي فَقَدَ مَن وَجَدَكَ
ما رَأَيتُ شَيئا اِال وَ رَأَيتُ اللَ قَبلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعدَهُ
ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ
ما نَظَرتُ في شَيء اِال وَ رَأَيتُ اللَ فيهِ
ما يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجَعُ
اَلمَرءُ يَطيرُ بِهِمَّتِهِ كَالطَّيرِ يَطيرُ بِجَناحَيهِ
اَلْمَشايِخُ في قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ في اُمَّتِهِ
مَعرِفَةُ النَّفسِ اَنفَعُ المَعارِفِ
مَن ماتَ وَ لَم يَعرِف اِمامَ زَمانِهِ ماتَ ميتَةا جاهِلِيَّةا
مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَدِ انتَهي اِلي غايَةِ كُل مَعرِفَة وَ عِلم
مَن لَم يُهَذب نَفسَهُ لَم يَنتَفِع بِالعَقلِ
مُوتُوا قَبلَ اَن تَمُوتُوا
نِعمَ العَطِيَّةُ وَ نِعمَ الهَدِيَّةُ المَوعِظَةُ
اَلنيَةُ لِلعَمَلِ كَالروحِ لِلجَسَدِ
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فهرست آيات

وَاجعَل لِساني بِذِكرِكَ لَهِجا وَ قَلبي بِحُبكَ مُتَيَّما
وَ اَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنا لِنَفْسِهِ ،حافِظا ...
وَ اِنَّما رَجُلَ الدنيا وَ واحِدُها مَن ال يُعَولُ فِيالدنيا ...
وَ اللُ وَلِي التَّوفيقِ
وَ في كُل شَيء لَهُ آيَة تَدُل عَلي اَنَّهُ واحِد
وَ راقَبَ في يَومِهِ غَدَهُ وَ نَظَرَ قُدُما اَمامَهُ
وَ رُبَّ شَقِي يَأمُرُ الناسَ بِالتقي طَبيب يُداوِي الناسَ ...
وَ ال يُدرَكُ الحَق اِال بِالجِد
هَلَكَ امرُءُ اَن لَم يَعرِف نَفسَهُ
هَلَكَ مَنِ ادَّعي وَ خابَ مَنِ افتَري وَ كَفي بِالمَرءِ ...
هِمَمُ الرجالِ تَقلَعُ الجِبالَ
يا بُنَيَّ اجعَل نَفسَكَ ميزانا فيما بَينَكَ وَ بَينَ غَيرِكَ ...
ياعَلي اِذا رَأَيتَالناسَ يَتَقَرَّبُونَ اِلي خالِقِهِم بِاَنواعِ البِر ...
يا مَنْ يُعْطِي الْكَثيرَ بِالْقَليلِ
يُطَهرُكُم عَن كُل ما سِوي
وَ بِما فِي الصدُورِ تُجازُ العِباد
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